
CIFL.NL

EEN TIJDELIJK NOODFONDS OP INITIATIEF 
VAN CULTUUR IN BEDRIJF LIMBURG



CULTUUR INNOVATIE 
FONDS LIMBURG

Door de coronacrisis verkeren veel 
makers die werkzaam zijn in de 
culturele en creatieve sector, in 
zwaar weer. Ideeën en plannen zijn 
er volop maar het ontbreekt vaak 
aan financiering om producties of 
projecten uit te voeren.  
Voor makers die actief zijn in de 
creatieve en culturele sector in 
Limburg gloort er een lichtpuntje: 
het Cultuur Innovatie Fonds 
Limburg. 
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Jop Vermeesch / Heerlen
breakdancer/choreograaf en 
drijvende kracht achter HFC
‘Met Basquiat, Heerlen en de  
verbin  ding tussen zorg en cultuur 
als inspiratiebronnen zoek ik naar 
mogelijkheden om het multidisci
plinaire karakter van breakdance 
‘waarin ook letterlijk werelden 
samenkomen’ zichtbaar te maken  
in een online expositie.’ … 



WAT IS HET CULTUUR INNOVATIE FONDS? 
Het Cultuur Innovatie Fonds Limburg is een tijdelijk 
noodfonds, opgericht voor de periode vanaf februari 
2021 tot 1 december 2022 (zolang het budget het 
toelaat). Tal van partners (z.o.z.) hebben zich bij dit 
noodfonds aangesloten om de creativiteit die aanwezig 
is in Limburg te behouden en te stimuleren. Om makers 
(hernieuwd) in contact brengen met het publiek 
in Limburg. En de grote beroepsgroep die in onze 
provincie voor bezieling, verwondering en experiment 
zorgt, een boost te geven om te blijven innoveren. 
Het fonds komt aan zijn naam omdat makers in deze 
crisis zich moeten aanpassen aan en verhouden tot het 
nieuwe nu, om dit te realiseren kan het niet anders dat 
zij moeten innoveren.
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Koen de Witte / Maastricht
leadzanger/tekstschrijver/ 
componist ‘Solomon’
‘Het voorbije jaar stond in het 
teken van het opnemen en 
uitgeven van ons debuut album 
en een tour ter promotie daarvan. 
Dat ging vanwege Corona 
natuurlijk niet door maar we 
hebben het hele proces gefilmd 
en willen daar een documentaire 
van maken. Dat levert een 
interessant verhaal op dat we 
online willen delen maar ook op 
scholen willen presenteren. Zo 
bouwen we aan publieksbereik 
en werken we – net even op 
een wat andere manier – aan 
het realiseren van ons doel; 
het op een verantwoorde en 
duurzame manier een band van 
wereldformaat worden.’ …
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VOOR WIE?
Het Cultuur Innovatie Fonds Limburg is er voor 
Limburgse makers werkzaam in de culturele en 
creatieve sector in Limburg, die getroffen worden 
door de COVID19crisis maar niet in aanmerking 
komen voor de steunmaatregelen van de rijksoverheid. 
Zzp’ers, zoals regisseurs en acteurs, vormgevers, 
choreografen, dansers, urban arts professionals, 
musici maar ook designers, fotografen, architecten en 
beeldend kunstenaars: alle professionals die actief zijn 
in de Limburgse creatieve en culturele sector kunnen 
maximaal €5.000,– aanvragen voor de ontwikkeling en 
uitvoering van een (online) presentatie of product. Kijk 
voor de voorwaarden voor aanvragen op www.cifl.nl

BELANGRIJKE VOORWAARDEN
Het Cultuur Innovatie Fonds Limburg stimuleert 
innovatie in de culturele en creatieve sector door 
projecten te steunen die passen bij ‘het nieuwe NU’. 
Denk aan projecten die het publiek on en offline kan 
beleven, speciaal werk voor bijzondere doelgroepen 
of design en productontwikkeling met duurzame en 
circulaire materialen. 

Mayke Roels / Roermond
theatermaker
‘Ik geloof dat in ieders persoon
lijke verhaal wat universeels zit. 
Maar het optekenen van die 
verhalen is juist in deze tijd een 
grote uitdaging. Want hoe kom je 
in deze gekke tijd dicht genoeg 
bij de mensen en hoe lukt het om 
deze verhalen te delen in een tijd 
waarin je niet met te veel mensen 
bij elkaar kan zijn? Daar wil ik 
mee aan de slag!’ …

CIFL.NL



CIFL.NL

SLUIT AAN ALS PARTNER
Een bijzondere rij van partners uit het bedrijfsleven en 
overheden heeft zich al aan het Cultuur Innovatie Fonds 
Limburg gecommitteerd. Ook is er volop steun vanuit 
de culturele en creatieve sector zelf. Professionele 
instellingen zoals SALLY Dansgezelschap Maastricht, 
VIA ZUID, onafhankelijke makers en collectieven, 
Cinesud en de Limburgse podia steunen het CIFL.  

Omdat het Cultuur Innovatie Fonds een kleine twee 
jaar actief is, is het nodig om de financiering van dit 
fonds blijvend te stimuleren. Voor een bedrag vanaf 
€500,– kunnen bedrijven en andere organisaties 
instappen in het fonds. Elke bijdrage heeft direct impact 
op de culturele omgeving, het vestigingsklimaat en 
op verdere kansen voor samenwerking tussen cultuur 
en bedrijfsleven. De Afdeling Limburg van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds, het Huis voor de Kunsten 
Limburg en Pop in Limburg dragen zorg voor de 
uitvoering van het fonds.  

Ruud Lenssen / Horst
documentaire maker
‘Mijn succesvolle film Wei 
draaide vanwege Corona 
maar kort in de Filmhuizen en 
Bioscopen waardoor ik zelf aan 
de slag ben gegaan met het 
vertonen ervan. Dat lukte zowel 
online als fysiek als buitenfilm. 
Dat is leuk maar levert onvol
doende op. Daarom ben ik blij 
met het Cultuur Innovatie Fonds 
Limburg want dat biedt me de 
mogelijkheid om een start te 
maken met een nieuwe film.’ …
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CULTUUR IN BEDRIJF LIMBURG
Het Cultuur Innovatie Fonds 
is een initiatief van Cultuur in 
Bedrijf Limburg dat in januari 
2020 is opgericht door Nicolle 
van Lith en Joery Wilbers. CIBL 
zet zich in voor het realiseren van 
structurele samenwerking tussen 
de professionele cultuursector, 
bedrijfsleven, onderwijs en 
maatschappelijke en bestuurlijke 
sectoren. Hiervoor organiseren 
zij evenementen, kennissessies, 
debatten en versnellingstafels 
over onderwerpen zoals creative 
thinking, innovatie, governance, 
ondernemen, fundraising, fair 
pay, diversiteit en inclusie. 

Tegen het decor van de kaalslag 
die de coronacrisis veroorzaakt, 
ontwikkelde Cultuur in Bedrijf 
Limburg het Cultuur Innovatie 
Fonds Limburg. Via dit fonds 
verbindt CiBL financiering van 
overheden en bedrijfsleven aan 
concrete steun voor makers. 
Primair om de werkgelegenheid 
voor creatieve makers werkzaam 
in Limburg te behouden, maar 
ook om nieuwe vormen van 
cultuur in Limburg te stimuleren.

Het is financieel aantrekkelijk 
voor bedrijven om het CIFL 
te steunen. Kijk voor meer 
informatie op www.cibl.nl en 
www.cifl.nl.

Quensley Koster / Roermond
danser
‘In mijn danslessen zoek ik de 
connectie met jongeren en laat 
ik ze zien wat hiphop is. Hiphop 
is leven en levert kracht, energie! 
Het doorgeven van die energie is 
door Corona een stuk lastiger. Ik 
wil op zoek naar een manier om 
ondanks Corona met jongeren 
aan de slag te gaan.’ …



ZONDER 
CULTUUR 
GEEN 
LEVEN.
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VOOR CULTUURMAKERS VAN NU 
MET DE OPLOSSINGEN VAN MORGEN. 



Met dank aan
Sander Kleikers, Robert Janssen (Thuis & Partners), Ruud Lenssen, 

Mayke Roels, Quensley Koster, Koen de Witte, Jop Vermeesch, 
Karin Theunissen, Myra Groenink, Menno Tummers, Wouter Steijn, 

Marielle Eijs, Martijn Martens, Joost Vrouenraets, Lotte Slangen 
en Theo van Ballegooy
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