
EUROPE 
BY PEOPLE

EU2016
ARTS & DESIGN PROGRAM

1 JANUARI - 30 JUNI 2016 

IMAGINE
OUR

FUTURE



INLEIDING
In het kader van het Nederlands voorzitterschap van de  
EU in 2016 presenteren wij – Marjo van Schaik, Frans de 
Vries en Egbert Fransen –  als cultureel intendant geza-
menlijk een Cultureel Programma. Hiervoor is een stichting 
opgericht, EU2016 Plan C (kortweg Plan C), die te werk 
gaat vanuit een gedeelde visie op de rol die cultuur kan  
spelen in de samenleving en een gedeelde werkwijze, 
gekenmerkt door samenwerken, verbinden en inspireren.   
Onder de titel ‘Europe by People’ brengen we in de  
eerste helft van 2016 een programma dat naast podium-  
en beeldende kunsten ook design en storytelling van jonge  
makers uit Nederland en andere Europese landen toont.  
 
We richten ons op de nieuwe generatie die de komende  
decennia mede vorm zal geven aan de toekomst van Europa: 
jonge ontwerpers, makers, regisseurs, denkers, wetenschap-
pers, musici, dichters en kunstenaars. We vragen deze 
creatieven om een antwoord te formuleren op de urgente 
vraagstukken en de ingrijpende ontwikkelingen van deze tijd 
op het gebied van duurzaamheid, sociale innovatie, stede-
lijke ontwikkeling, mobiliteit en migratie. De werkwijze  
die we hierbij hanteren is bottom-up, een proces waarin we 
verschillende creatieven uit verschillende Europese landen 
en verschillende disciplines met elkaar verbinden, waardoor 
projecten van onderaf worden opgebouwd en gestalte krijgen. 
Het is een proces waarin draagvlak en actieve betrokkenheid 
cruciaal zijn, en dat uiteindelijk leidt tot vruchtbare werkvor-
men, nieuwe inzichten en originele producties.

We leveren een programma waarbij iedereen mee kan doen, 
elke mening telt, de verbeelding spreekt, en verwarring en 
verwondering samengaan met verbinding en vernieuwing. 
Waarin de dialoog sterker is dan het debat, inclusiviteit 
vanzelfsprekend is, diversiteit het creatieve proces prikkelt 
en het verlaten van de gebaande paden prachtige, onver-
wachte resultaten oplevert. Waardoor we een creatieve en 
inspirerende bijdrage leveren aan de toekomst van Europa. 

Het Cultureel Programma EU2016 biedt tal van mogelijk-
heden en kansen voor bedrijven en instellingen om zich als 
sponsor te verbinden. Het is ook bij uitstek een programma 
waarmee sponsoren zich kunnen associëren met een nieuwe 
generatie jongeren die mede vorm zullen geven aan de 
toekomst van Europa. Hieronder geven we kort aan wat het 
Cultureel Programma behelst, wat onze visie en doelstellingen 
zijn, en welke mogelijkheden er zijn om mee te helpen om dit 
avontuur samen tot een groot succes te maken.

PROGRAMMA
Het Cultureel Programma is opgedeeld in drie periodes van 
ieder twee maanden. Het cultureel programma start met 
een opening die zich zowel richt op specifieke doelgroepen 
(netwerk Gemeente Amsterdam en Buitenlandse Zaken)  
als op het grote publiek en de bewoners in de regio. Van de 
daaropvolgende hoofdelementen van het programma loopt 
‘Europa by People The Wall’ vanaf de eerste periode, de 
‘Europe by People Campus’ vanaf de tweede periode en komt 
het doorlopende ‘Europe by People On Stage’ programma in 
de derde periode tot een hoogte punt. Al deze elementen 
lopen door tot het slot van het programma in juni.  
De hele programmering omvat een groot scala aan  
activiteiten, waarbij een deel door Plan C wordt geïnitieerd 
en uitgevoerd, maar waarbij ook samenwerking en  
aansluiting wordt gezocht bij reeds bestaande initiatieven.

OPENINGSMANIFESTATIE 1 JANUARI 2016

Het half jaar Nederlands Voorzitterschap van de Europese 
Unie openen wij direct voor het grote publiek tijdens de 
jaarwisseling. Wij sluiten aan bij de Gemeente Amsterdam 
die jaarlijks dit moment markeert met een groot vuurwerk; 
dit jaar waarschijnlijk aan het IJ bij de A’dam Toren  
(het voormalige Shellgebouw). De IJ-zijde van het Centraal  
Station is dan ook klaar en van daaruit kan een groot  
publiek kijken naar vuurwerk, muziek en video-projecties. 
Met het evenement markeren wij tegelijkertijd de start van 
het voorzitterschap en het Cultureel Programma. In samen-
werking met de producent van dit evenement stellen wij 
het programma samen en selecteren wij dj’s en videokun-
stenaars op basis van de thematiek van het programma 
Europe by People. De jaarwisseling aan het IJ zal op de 
nationale en Europese TV-zenders worden uitgezonden.

Gekoppeld aan de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente  
Amsterdam en het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
openen wij ‘s middags op 1 januari The Wall. Bij deze 
opening worden zowel de genodigden van de formele 
nieuwjaars-receptie als de bewoners uit de buurt, als het 
grote publiek betrokken. We organiseren een programma 
met activiteiten op het openlijk toegankelijke en het 
gesloten gedeelte van het Marineterrein, en daarbuiten,  
in de openbare ruimte rond het Scheepvaartmuseum.



INLEIDING
In de periode maart tot en met juni 2016 realiseren we op de Kop van het Java-eiland de Campus. Dit is vlakbij het  
Marine Etablissement in Amsterdam, waar alle Europese ministerraadsvergaderingen plaatsvinden. Op deze tijdelijke campus 
wordt van maart tot en met juni onderzoek gedaan naar de toekomst van Europa. Hoe zien onze steden er over 25 jaar uit?  
Wie wonen er dan in de stad? Welk werk doen we nog en hoe verdienen we ons geld? Hoe verplaatsen we ons, hoe communiceren  
we met elkaar? Hoe voorzien we in onze energie-behoefte? Wat eten we en waar komt het vandaan? Hoe ziet ons onderwijs eruit 
en wie verzorgt onze ouderen?
 
We hebben de ambitie om in de periode dat de tijdelijke campus operationeel is, zoveel mogelijk off-grid te gaan en zelfvoor-
zienend te zijn. Dat betekent dat we ons waar mogelijk niet zullen aansluiten op de bestaande systemen van de stad. Energie 
wekken we zoveel mogelijk zelf op; drinkwater halen we direct uit het IJ. Alles wat we doen, doen we samen, hyperconnected 
en in een zoektocht naar nieuwe organisatievormen en onderlinge verhoudingen op lokaal, landelijk en Europees niveau.
 

EUROPE BY PEOPLE / CREATIVE CAMPUS 

EUROPE 
BY PEOPLE



EUROPE BY PEOPLE / CREATIVE CAMPUS 

DEELNEMERS EN VRAAGSTUKKEN
Nederlandse en Europese studenten, young professionals  
en leerlingen van Amsterdamse beroepsscholen komen vanaf 
maart tot eind juni 2016 samen op de Kop van Java in  
Amsterdam. Studenten van kunst-academies, hogescholen en 
universiteiten komen uit de verschillende Nederlandse steden 
en uit de hoofdsteden van de Europese Unie. De Nederlandse 
deelnemers zijn derdejaars aan hogescholen en universiteiten; 
de internationale deelnemers zijn net klaar met hun opleiding 
en zoeken verdere verdieping. Voor deze periode verbinden  
de young professionals zich vanuit hun werkgevers met 
hun expertise aan een aantal van de grote stedelijke en 
maatschappelijke vraagstukken;  de leerlingen van de beroeps-
scholen bouwen en onderhouden gedurende de gehele periode 
de fysieke campus. Ze zijn allemaal jong, ambitieus en in de 
kracht van hun leven; en enkelen van hen zijn over 25 jaar 
misschien wel de nieuwe leiders van Europa. Gedurende de 
hele periode werken ze samen, onderzoeken en bouwen ze  
aan de toekomst van Europa: Europe by People. 

Op basis van vastgestelde thema’s die verband houden met 
urgente maatschappelijke vraagstukken worden meerdere werk- 
en onderzoeksgroepen samengesteld. Alle groepen formuleren 
samen met partners en opdrachtgevers werkopdrachten  
met vraagstellingen die leidend zijn gedurende de gehele  
periode. Vanuit de Hogeschool van Amsterdam wordt een  
digitaal platform gerealiseerd, een platform waarop alle 
deelnemers en bezoekers kunnen acteren.

INTERNATIONAAL PROGRAMMA
Amsterdam wordt het werkgebied, maar de stedelijke vraag- 
stukken die worden onderzocht en aangepakt zijn universeel. 
Alle steden kennen soortgelijke uitdagingen en dilemma’s. 
Steden als Rome, Berlijn, Helsinki, Athene, Riga, Groningen, 
Rotterdam en Arnhem zullen de vraagstukken en thema’s 
herkennen en zich aangesproken voelen. Alle deelnemende 
onderwijs- en onderzoeksinstellingen worden uitgenodigd om 
op de campus hun twee beste docenten/onderzoekers een 
college of workshop te laten verzorgen. Zo kunnen wij een 
collegereeks presenteren met gastsprekers uit heel Europa die 
tot de top binnen hun vakgebied horen. Op de Kop van Java 
komen grote en kleine, gemeenschappelijke en interdiscipli-
naire werkplaatsen. Daarnaast komt er een paviljoen dat door 
Buitenlandse Zaken zal worden gebruikt als bezoekerscentrum, 
maar ook zal worden ingezet voor lezingen, debatten, presen-
taties en voorstellingen voor en door de deelnemers van de 
campus, schoolklassen, bezoekers van labs en voorstellingen 
en geïnteresseerd publiek. Foodtrucks of soortgelijke ‘pop up’ 
gelegenheden zorgen voor eten en drinken op de campus.

Enkele onderwijsinstellingen, zoals de Willem de Kooning 
Academie uit Rotterdam en TU Delft, gaan een eigen paviljoen 
neerzetten. De campus krijgt een open karakter en wordt zo 
ingericht dat alle losse onderdelen opgaan in het geheel. Ook 
culturele onderzoeksinstellingen als Waag Society, Stroom, 
Mediamatic en The Beach en ontwerpstudio’s als Metabolic en 
DUSArchitecten zijn met een lab aanwezig om samen met de 
deelnemende studenten hun visie op Europa te ontwikkelen. 
En het Over het IJ Festival steekt eenmalig het IJ over en 
komt met het bekende zeecontainer-programma naar de Kop 
van Java. Daarnaast staat er ook programmering van We are 
data en System D van het Sandberg Instituut en zullen  
innovatieve start-ups acte de présence geven.
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Bedrijven kunnen op verschillende manieren deelnemen aan het programma. Naarmate er meer  bedrijven participeren, wordt 
het programma interessanter en veelzijdiger. De opzet is flexibel, waardoor er alle gelegenheid is om specifieke vraagstukken en 
bijdragen te faciliteren. 

INBRENG IN NATURA  

Een bedrijf kan een eigen vraagstuk inbrengen waar de studenten in de paviljoens zich mee bezig gaan houden. De teams in de 
paviljoens zijn samengesteld uit Nederlandse en Europese studenten en young professionals. De begeleiding wordt verzorgd door 
docenten afkomstig van de verschillende universiteiten, uit Nederland en andere Europese landen. 

De hoofdthema’s van de campus zijn:
•	 Duurzaamheid
•	 Sociale innovatie
•	 Mobiliteit
•	 Stedelijke ontwikkeling 
•	 Voedsel en gezondheid 

Bedrijven kunnen ook hun naam verbinden aan een specifiek paviljoen met een eigen thema. Daar zullen meer specifieke vraagstukken 
aan de orde worden gesteld. Bedrijven hebben de mogelijkheid hier mede vorm aan te geven.

Daarnaast kan een bedrijf eigen young professionals deel laten nemen aan de campus. Per team van vijf young professionals 
wordt een programma geboden waarbij de medewerkers een strippenkaart krijgen voor het volgen van lezingen en workshops.  
In een periode van 10 weken wordt er elke twee weken een bijzonder programma  op de campus samengesteld. 

Ook kunnen bedrijven een eigen showcase inbrengen. De showcase moet duidelijk  innovatief en creatief zijn, en betrekking 
hebben op een van de genoemde thema’s. Bij voorkeur moeten de showcases een participatief of ontwikkelend element  
hebben. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om het publiek te laten meedelen en ervaren. Geen ‘dress to impress’, maar  
inspireren en creëren. 

INSPIREREN, STIMULEREN EN ONTMOETEN  
Een andere vorm van deelnemen wordt geboden in de vorm van rondleidingen, workshops, lezingen en andere inspirerende  
programma’s. Op het terrein komt een paviljoen voor ontvangsten, dat tegelijkertijd ook dienst doet als informatiepunt en  
ontmoetingspunt. Hier kunnen bijeenkomsten worden georganiseerd en lezingen en workshops worden gehouden. In dit  
paviljoen kan ook worden gegeten en gedronken en het kan dienen als basis van waaruit rondleidingen langs de verschillende 
paviljoens worden georganiseerd. Wij hebben een ruim aanbod van creatieven/kunstenaars die op een verrassende en vernieuwende  
wijze hieraan invulling kunnen geven. Ook is het mogelijk van hieruit (per boot/fiets/lopend, duur ca 15 min) naar het Marine 
Etablissement te gaan om daar een indruk te krijgen van het vergaderterrein en/of makkelijk aan te sluiten bij de verschillende 
overleggen die daar plaatsvinden.

FINANCIËLE INBRENG 
Aan de verschillende mogelijkheden op de Campus zijn kosten verbonden. Als richtlijn wordt uitgegaan van een instapbedrag 
van € 30.000 voor het inbrengen van een vraagstuk en/of showcase, de deelname van een team van vijf young professionals of 
het adopteren van voor u interessante thema paviljoens. Uiteraard is een en ander afhankelijk van omvang en impact. Dit vraagt 
maatwerk waarbij dus ook aanpassing van het bedrag mogelijk is.

Voor het halen van inspiratie en het organiseren van ontmoetingen, workshops en lezingen hangt het bedrag nauw samen met 
de omvang van de groep en de aard van de vraag. Instapbedrag is € 30.000 (met als richtlijn bij dit bedrag een groepsgrootte 
van 20 personen en een dagprogramma).

PARTNERPROPOSITIE CREATIVE CAMPUS





INLEIDING
Verdeeld over 182 dagen vergaderen binnen de muren van het Marine Etablissement ruim 23.000 ambtenaren over de toekomst 
van Europa. Dat ook hierbuiten veel ideeën leven over toekomstig Europa wordt zichtbaar gemaakt met The Wall. The Wall  
bevestigt niet de ommuring van het Marine Etablissement maar slecht deze juist. The Wall verbindt binnen en buiten, reflecteert  
op de politieke actualiteit, biedt een doorkijk op de vergaderwereld en verbindt deze met de maatschappelijke realiteit van  
Europa. Actuele thema’s worden vanuit Europees perspectief belicht door documentairemakers, kunstenaars, journalisten,  
schrijvers, dichters, videokunstenaars, cartoonisten en fotografen maar ook gewone burgers kunnen reageren. The Wall geeft 
zicht op het kloppende hart van Europa. Met een digitale component in de vorm van een videoscherm en een zich steeds  
uitbreidende fysieke component groeit er, naast de bestaande muur die het vergaderterrein scheidt van de straat, een zich  
steeds verder uitbreidende ‘muurkrant’. 

EUROPE BY PEOPLE / THE WALL 

MAGAZINE
The Wall wordt opgezet volgens de formule van een online 
magazine; een maandelijkse editie met wisselende thema’s  
en vaste ‘rubrieken’ en programmaonderdelen. The Wall is 
tweetalig. Naast nieuwsberichten, artikelen en columns krijgt 
de ‘muurkrant’ ook een sterk visueel karakter met filmverslagen,  
foto’s, cartoons  en videokunst. Behalve bijdragen van  
creatieven, columnisten, journalisten en andere professionals 
komt ook de gewone burger aan het woord door middel van 
een onderdeel voor participerend publiek. De regie van  
The Wall is in handen van een curator/hoofdredacteur,  
eventueel bijgestaan door een maandelijks wisselende  
gastredacteur en een (eigen) jonge redactie.
 

THEMA’S
De zes thema’s van The Wall sluiten aan op de grote transitie-
vraagstukken. Naast de thematische bijdragen zijn er ook 
vaste rubrieken die telkens op het thema van de maand  
inhaken, zoals de participatierubriek en eventueel een  
dagelijkse cartoon.
 

DIGITAAL EN FYSIEK
The Wall heeft een fysieke en een digitale component. Naast 
het videoscherm waarop het online magazine te volgen is, 
wordt er een fysieke ‘muurkrant’ gebouwd die de openbare 
ruimte bij het MEA vult. Een of meerdere redacteuren houden 
zich speciaal met dit onderdeel bezig. De opdracht aan hen 
kan simpelweg zijn dat gedurende die maand een aantal  
strekkende meters aan of rond de muur binnen dat thema 
gemaakt dienen te worden door op het thema geselecteerde 
beeldende kunstenaars. De groei van de fysieke muur zal een 
van de vaste rubrieken zijn van de digitale versie.

EUROPA
De digitale Wall kan naar alle Nederlandse ambassades in 
Europa gestreamd worden, maar ook bij deelnemende  
instellingen en partners vertoond worden. Er wordt een  
toolkit ontwikkeld die wij de Nederlandse ambassades kunnen 
aanbieden en waarmee zij zelf een eigen (digitale) ‘muur’ in 
hun stad  kunnen creëren.
 

PRINT
Tot slot is het de bedoeling de digitale content ook in print-
vorm als hoogwaardig magazine te laten verschijnen en te ver-
spreiden onder partners, ambassades, deelnemende bedrijven 
en sponsoren. Sommige filmische elementen moeten uiteraard 
door andere beelden worden vervangen, maar daarnaast biedt 
een printversie ook weer nieuwe mogelijkheden voor meer 
journalistieke artikelen en achtergronden.

 



EUROPE 
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Bedrijven kunnen op verschillende manieren deelnemen aan The Wall. De fysieke muur bij het Marineterrein is een work in 
progress, een kunstwerk dat gedurende de 6 maanden groeit tot het grootste kunstwerk in de openbare ruimte van Amsterdam. 
Door de vele officiële bijeenkomsten en ontvangsten rond het Marinetterrein zal de muur niet alleen voor de passant, maar ook 
voor de media en ambtenaren duidelijk zichtbaar zijn. Daarnaast is het online magazine een virtuele vertaling van de muur met 
heel Europa als verspreidingsgebied.

INBRENG IN NATURA
Partnerships met bedrijven zijn mogelijk op verschillende niveaus, van financiële samenwerkingen tot inhoudelijke barterdeals 
en in-kind sponsoring van materialen en inbreng van specifieke kleur- en audiovisuele technieken. Van het adopteren van  
jongerenredacties of een Europees correspondentennetwerk, tot de fysieke inzet van bouwers. Andere vormen van deelname  
kunnen ook gevonden worden in de serie kleinere events die rond de muur en haar inhoud plaatsvinden. 

FINANCIËLE INBRENG
Voor een verbinding aan The Wall wordt uitgegaan van een instapbedrag van € 30.000. Voor dit bedrag kan u zich verbinden aan 
redacties en correspondenten, aan een deel van het kunstwerk, specifiek aan het online magazine of aan het gehele project. 

PARTNERPROPOSITIE THE WALL



Gedurende het hele halve jaar vinden er verschillende voorstellingen en tentoonstellingen plaats in het kader van het Culturele 
Programma: Europe by People On Stage, open toegankelijk en gericht op een groot publiek. Ter afsluiting komt het On Stage 
programma in mei en juni tot een hoogte punt met een veelheid en diversiteit aan projecten. Het is de bedoeling dat alle 
projecten zich presenteren in een ‘Europe by People’-route, waarbij op allerlei locaties verspreid over de stad voorstellingen 
en tentoonstellingen te zien zijn. Tijdens het Europe by People On Stage zullen designers, game-ontwikkelaars, architecten en 
andere creatieven uit de werkplaatsen van de Campus hun deuren openzetten en het eindresultaat tonen van wat er is gemaakt 
en bedacht; de journalisten en bloggers laten zien en horen wat er is besproken; de dichters, musici, dansers, modeontwerpers 
en theatermakers brengen hun programma’s op de podia in de stad en op verschillende plaatsen rondom het IJ. 

UNIEK PROGRAMMA 
Om te komen tot een volwaardig, uniek en rijk cultureel programma voor Europe by People On Stage is een open oproep uitgezet: 
de EU2016 Creative Challenge Call. Middels deze oproep zijn ideeën voor projecten, kunstwerken en installaties van Europese 
makers verzameld rond de benoemde thema’s. De EU2016 Creative Challenge Call leidt tot vernieuwende en inspirerende voorstel-
lingen, programma’s en exposities. Tegelijkertijd worden partners gezocht in Amsterdam en Nederland, zodat er samenwerkingen 
kunnen ontstaan tussen deze partners en Europese makers die ook na juni 2016 worden voortgezet. De kracht van de artistieke 
prestaties en presentaties komt voort uit de kwaliteit van de individuele bijdragen en wordt versterkt door het samenbrengen en 
verbinden. Er wordt onder andere samengewerkt met het Holland Festival, Frascati, Theater de Meervaart en Paradiso. Ook gaat 
het jaarlijkse Over het IJ Festival in 2016 eerder plaatsvinden dan gewoonlijk en aansluiten bij Europe by People On Stage.  
Ook Podium Mozaïek uit Amsterdam-West, Bijlmerparktheater uit Amsterdam-Zuidoost en de Tolhuistuin uit Amsterdam-Noord 
brengen met een nieuwe editie van Europe Now programma’s die aanknopen bij de thematiek van Europe by People. 

GROOT PUBLIEK
Europe by People On Stage is een doorlopend cultureel programma voor het grote publiek uit de hele regio. Door de unieke 
samenstelling van het programma is er voor ieder wat wils. Het publiek moet zodanig betrokken worden dat het niet alleen  
toeschouwer, maar ook deelnemer kan zijn door te bloggen, schrijven, dichten, fotograferen, schilderen, etc. Europe by People 
On Stage is nadrukkelijk ook bedoeld voor de aanwezige professionals: ministers, bestuurders, ambtenaren, journalisten,  
conferentiedeelnemers etc. Het is de bedoeling dat deze groep internationale professionals,  ongeacht de uitkomst van  
de EU-vergaderingen,  een inspirerend verhaal mee terugnemen naar de landen waar ze vandaan komen. 

EUROPE BY PEOPLE / ON STAGE 
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Het openingsprogramma en het slotfestival zijn gericht op het grote publiek. De opening wordt uitgezonden op de lokale,  
nationale en Europese televisie. Met verschillende omroepen (van AVRO TROS tot NTR) worden nu gesprekken gevoerd over 
uitzendingen rond specifieke programmaonderdelen. Door de actieve medewerking van grote cultuurpartijen zoals bijv het Holland 
Festival maar ook instellingen die meer zijn gericht op brede doelgroepen en partijen die zich oriënteren op de buurt of andere 
kleine doelgroepen, wordt een breed publiek bereikt en ook een grote hoeveelheid ‘free publicity’ verwacht in alle media.  

INBRENG
Dit is het enige programma onderdeel waar de partner niks hoeft te doen, anders dan zich te laten inspireren of prikkelen  
door een verbinding aan te gaan met Europe by People On Stage. Afhankelijk van omvang en impact wordt uitgegaan van een 
instapbedrag van € 30.000 voor het adopteren van programmaonderdelen, organiseren van bijeenkomsten rondom programma’s 
of inspirerende bijeenkomsten met makers.  

TOT SLOT
Voor meer informatie over het hele programma en mogelijke bijdrage kunt u terecht bij Marjo van Schaik via  
mare@marjovanschaik.nl. Bij haar kunt u ook terecht voor vragen over het parallel programma in Brussel. 

PARTNERPROPOSITIE ON STAGE



POSITIONERING

De kracht van het programma wordt gekenmerkt door 
de volgende aspecten:
•	 Innovatieve werkwijze
•	 Open houding
•	 Samenwerking met groot scala aan instellingen / makers, 
 uit Amsterdam, Nederland en de rest van Europa
•	 Maatschappelijk relevante onderwerpen
•	 Focus op koppeling innovatie, creativiteit en 
 maatschappelijke vraagstukken
•	 Fysieke locatie van cultureel programma gedeeltelijk 
 op / naast vergaderterrein van ministerraden en 
 ambtelijke conferenties

De volgende elementen maken dit een uniek programma:
•	 Het biedt een internationaal podium waar politiek, 
 cultuur en bedrijfsleven elkaar ontmoeten.
•	 Op de Campus vlakbij het vergaderterrein ontstaat een  
 nieuwe samenwerkingsvorm tussen creatieven en 
 studenten, en tussen bedrijfsleven, maatschappelijke 
 organisaties, kennisinstellingen en overheden.
•	 De Campus biedt concrete creatieve oplossingen en  
 ideeën voor maatschappelijke vraagstukken.
•	 De Campus gaat ‘off-grid’ (zelfvoorzienend én 
 samenwerkend)
•	 The Wall brengt een open toegankelijke, zichtbare 
 verbinding aan tussen de EU en de burgers, op een 
 innovatieve en creatieve wijze, zowel in tekst als in  
 beeld, waarbij iedereen kan participeren.
•	 De opening betrekt het grote publiek en verbindt de buurt.
•	 Europe by People On Stage voegt een Europese dimensie  
 toe aan het bestaande culturele aanbod en stelt   
 daarbij maatschappelijke relevantie centraal.
 

.

INLEIDING 
Het Cultureel Programma wordt enthousiast ontvangen, 
zowel door culturele instellingen en individuele makers als 
door kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid. 
Buitenlandse Zaken, de opdrachtgever voor het programma, 
heeft gekozen voor onze aanpak vanwege de innovatieve 
en creatieve werkwijze. Het programma heeft veel potentie 
voor individuele partijen en bedrijven om mee te doen en 
zich te laten zien, waarbij door de open werkwijze ruimte 
is voor iedereen. 

Vanuit die brede basis kan in een gezamenlijke afstem-
ming op thema en inhoud een programma ontstaan dat 
echt impact heeft. Een programma dat duidelijk in deze tijd 
past. En dat tegelijkertijd ook spannend is. De gevestigde 
financierende partijen vragen om afgebakende producten, 
gevestigde makers en programma’s. Deze opstelling verhoudt  
zich moeizaam met onze ‘open source’ methode van pro-
grammeren, waarbij we juist op zoek zijn naar oplossingen 
en ideeën van nog onbekende makers en waarvan we het 
resultaat niet op voorhand kunnen vaststellen. We hebben 
dan ook hard extra ondersteuning nodig. Zowel in natura 
als in geld. 

Op ieder programmaonderdeel is ondersteuning nodig.  
En voor ieder programmaonderdeel geldt dat extra onder-
steuning ook echt een verschil kan maken. Met uw extra 
financiële of materiële impuls trekken we het programma 
breder en maakt u een actief en integraal onderdeel uit 
van een ongetwijfeld spraakmakend cultureel programma.  

SPONSORING

PARTNERPROPOSITIE 
Het is mogelijk om uw bedrijf te verbinden aan (meerdere 
delen van) het programma, van Opening tot Europe by People 
On Stage, van The Wall tot de Campus. Op alle onderdelen 
is maatwerk van toepassing afhankelijk van impact en 
omvang. Bij verbinding aan onafhankelijke programma- 
onderdelen wordt uitgegaan van instapbedrag van  
€ 30.000. De kosten voor naamsvermelding / verbinden 
van logo aan het gehele programma hangen af van de aard 
en omvang. Voor duidelijk zichtbare logovermelding tijdens 
het programma, gedurende een half jaar bij alle onderdelen,  
geldt een instapbedrag van € 80.000.

 



EUROPE 
BY PEOPLE

Voor meer informatie over het hele Amsterdamse 
programma, het parallel programma in Brussel en uw  
mogelijke bijdrage kunt u terecht bij Marjo van Schaik 
(mare@marjovanschaik.nl) of neem contact op via: 

info@europebypeople.nl | +31(0)20 7884444


