S"ch"ng DansBlok
Wi$e de Withlaan 13
2253 XS Voorschoten
info@dansblok.com
www.dansblok.com
Het RSIN-nummer van de SEchEng DansBlok is: 8592.98.322
Doelstelling sEchEng
SEchEng DansBlok heeL als doel: het opze$en en realiseren van professionele en (semi)professionele dansprojecten, het sEmuleren van professionele dans in en uit regio Leiden en het verbreden van en bijdragen
aan een open cultureel klimaat, dit alles is de meest uitgebreide zin genomen en in verband daarmee het
verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Het bestuur van SEchEng DansBlok bestaat uit een voorzi$er, penningmeester, secretaris en twee algemeen
bestuursleden.
Voorzi3er: Dhr. A. L. van Kempen
Penningmeester: Dhr. C.W.M. Buijs
Secretaris: Mevr. M. Schoneveld
Algemeen bestuurslid: Mevr. A. L. Roth
Algemeen bestuurslid: Mevr. E. W. M. Verweij
SEchEng DansBlok heeL geen Raad van Toezicht. Statuten arEkel 3.5 Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun funcEe. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Hoofdlijnen beleidsplan
DansBlok is een collecEef van professionele Leidse dansers en dansmakers. We hebben ons verenigd om samen aan
onze missie te werken: meer professionele dans in Leiden! Met zijn vieren zijn wij het kernteam van DansBlok; Éryn
Nieuwint, Dieuwertje Spek en Rosa Allessie vormen de arEsEeke leiding en Mandy Frölich (Frölich producEes) ondersteunt ons op het gebied van producEe.
We zijn opgegroeid in Leiden. Alle drie hebben we een Bachelor Dans gehaald en gewerkt als professionele dansers in
andere delen van Nederland en in het buitenland. Om verschillende redenen verhuisden we terug naar Leiden. Eenmaal terug in onze oude stad merkten we een enorm gebrek aan professionele dans in het culturele aanbod op. Er
wordt amper dans geprogrammeerd bij de stadspodia en op de verschillende fesEvals, dansers verhuizen weg uit de
stad, er is geen dans-werkveld. En dat is jammer, vooral omdat de stad verder wel een enorm levendige culturele
agenda heeL.
Het werd ons doel om hier verandering in te brengen. We willen meer dans laten zien in Leiden, we willen jonge
dansmakers de ruimte geven om eigen werk te tonen, we willen een breed publiek bereiden met ons werk en we willen enthousiaste amateurdansers in contact brengen met professionals. Samen bundelen we onze krachten om eigen
werk te kunnen maken en tonen, zowel als individuele kunstenaars als gezamenlijk. Sinds 2016 werken we aan onze
missie: een placorm creëren voor professionele dans in en uit regio Leiden.

Met de acEviteiten van DansBlok willen we nieuw publiek kennis laten maken met dans en 'geoefend' danspubliek
verassen met werk van nieuwe makers Ejdens onze laagdrempelige evenementen en door zo veel mogelijk dans door
te programmeren op andere fesEvals en plekken. We willen een zo breed mogelijk publiek aanspreken. In onze ogen
zijn de acEviteiten van DansBlok zeer toegankelijk voor de mulEculturele samenleving. Dans is voor alle leeLijden en
afomsten omdat het woordeloos is en iedereen erdoor geraakt kan worden.
Uitgeoefende acEviteiten

Jaar

Maand

Activiteit

2017

April

De Afspraak, Leidse lente

2017

November

De Afspraak, Old School

2018

Mei

DansBlok toon moment bij Theater Café Scheltema

2018

Mei

DansBlok present op Schemerstad Leiden

2018

Juni

DansBlok present op Museumnacht Leiden

2018

Juni

DansBlok @ de oude Sterrewacht

2018

September

DansBlok present op Kunstroute Leiden

2018

Oktober

Oprichting stichting

2018

December

R.I.O.T

2018

December

DansBlok @ Red Carpet Lounge

2019

Januari

DansBlok present op Theaterweekend Leiden

2019

Januari

DansBlok: bij Awesome Pitch Night

2019

Maart

DansBlok present bij leraren trainingsdag Delft ‘kijken naar dans’

Financiële verantwoording
De inkomsten voor de sEchEng worden gegenereerd door kaartverkoop, vrienden van, sponsors / samenwerkingen en subsidiënten.
De kaartverkoop is alleen van toepassing voor onze eigen evenementen. Vanaf 2019 ondersteunt Gemeente
Leiden ons door middel van het Leids Maker SEpendium. De gemeente biedt ons voor 2019 €8.000,- voor
de ontwikkeling van nieuw werk. Cultuurfonds Leiden heeL ons tot op heden met een kleine ﬁnanciële bijdrage voor de producEe van evenementen gesteund. De workshop-trajecten worden in samenwerking met
Dansstudio Tribes opgezet. Het Leids Academisch Kunstcentrum (LAK) geeL ons de mogelijkheid om studio’s
voor een gereduceerd tarief te huren. Aba Reklame is onze vaste sponsor wat betreL oﬄine PR en Nieuwplaatz helpt ons met het huren van techniek.

