
 

 

 

Cultuurloket DigitALL investeert €250.000 in Platform Nederlandse 
Dansdagen Digitaal  
 
Nederlandse Dansdagen ontvangt van Cultuurloket DigitALL een projectbijdrage van 
250.000 euro voor het project Platform Nederlandse Dansdagen Digitaal, dat in september 
2024 live gaat. Tijdens het aankomende festival in 2023 zal al een deel van het nieuwe 
platform toegankelijk zijn. Nederlandse Dansdagen (ND) wil een digitaal platform 
ontwikkelen waar de Nederlandse dans centraal staat. De bijdrage van 250.000 euro van 
Cultuurloket DigitALL zal worden ingezet voor het bouwen van een interactief en 
toonaangevend digitaal platform waar ruimte is voor kennisdeling, presentatie en 
productie, dat ook de mogelijkheid biedt tot verschillende vormen van online presentatie, 
experimenteren met nieuwe digitale technieken, interactieve elementen en een digitaal 
archief.  
 
Martine van Dijk, Managing Director Nederlandse Dansdagen: “Sinds 2020 heeft ND veel 
kennis opgedaan over digitale productie en presentatie. Met Platform ND Digitaal zetten we 
in op de verdere ontwikkeling en verdieping van de digitale mogelijkheden voor Nederlandse 
Dansdagen en daarmee het Nederlandse dansveld. We zoeken naar de ideale hybride vorm 
en inzet van digitale technologie om enerzijds ruimte te bieden voor artistiek inhoudelijke 
innovatie en anderzijds de verbinding met en impact op de samenleving te versterken.”  
 
Tanja Zuijderwijk, Programmamanager Cultuurloket DigitALL: “We hebben de aanvraag van 
Nederlandse Dansdagen gehonoreerd met een projectbijdrage omdat het Platform ND 
Digitaal een innovatief project is met een nieuwe manier van publieksbereik en -beleving. 
Daarmee past het goed bij de uitgangspunten van het Cultuurloket, om projecten te 
ondersteunen die met digitalisering bijdragen aan het versterken of verrijken van de relatie 
met bestaand publiek, of aantrekken van nieuw publiek. Daarmee willen we culturele 
instellingen weerbaarder maken. In 2023 gaan we daar 6,8 miljoen euro in investeren.”  
 
Over Nederlandse Dansdagen 
De Nederlandse Dansdagen is een organisatie die zich inzet voor de Nederlandse dans. Met 
als hoogtepunt een jaarlijks terugkerend festival dat plaatsvindt in en vanuit Maastricht. In 
de eerst week van oktober wordt een scala aan dansvoorstellingen en het beste van de 
Nederlandse dans getoond: van 'klassiek' tot 'urban' van 'avant garde' tot 'moderne dans'. 
Het programma van de Nederlandse Dansdagen representeert hiermee de diversiteit van 
het Nederlandse dansaanbod en toont belangwekkende ontwikkelingen in de Nederlandse 
dans: van opvallend werk van jonge choreografen tot indrukwekkende voorstellingen van de 
gevestigde dansgezelschappen. 
In 2023 vindt het festival plaats van 29 september tot en met 5 oktober. Kijk voor meer 
informatie over de Nederlandse Dansdagen op www.nederlandsedansdagen.nl.  

http://www.nederlandsedansdagen.nl/


 

 

 

 
Over Cultuurloket DigitALL 
Unieke publiek-private samenwerking 
Cultuurloket DigitALL is een unieke publiek-private samenwerking van Prins Bernhard 
Cultuurfonds, VriendenLoterij, Fonds 21, VSBfonds, VandenEnde Foundation, Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gemeente Amsterdam, Stichting Zabawas en het Elise 
Mathilde Fonds. Het nieuwe publiek-private loket is vanaf april 2022 gestart voor een 
periode van drie jaar. Kijk voor meer informatie of het doen van een aanvraag op 
www.CultuurloketDigitALL.nl .  
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Wilt u meer informatie en/of beeldmateriaal ontvangen, neem dan contact op met Claudia Laenen, Hoofd 
Marketing Nederlandse Dansdagen | tel. 06-24 16 44 30 of via claudia@nederlandsedansdagen.nl  
Wilt u meer informatie over Cultuurloket DigitALL, neem dan contact op met Marlou Groot, 
Communicatie Cultuurloket DigitALL | tel. 06-43 68 59 37 of via marlou@cultuurloketdigitall.nl 
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