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Questions translated from Dutch to English 

 

- Waarvoor vraag je subsidie aan; wat is het artistieke doel? Geef een beschrijving van 

het artistieke proces, de inhoud en de vorm. 

- What are you applying for subsidy for; what is the artistic purpose ? Please describe 

the artistic process, the content and form. 

 

- Wie is je beoogde publiek en/of zijn de profijt/gebruikersgroep van je activiteit? Hoe 

ga je ze bereiken? 

- What is the intended audience and/or the intended user group of the activity you’re 

applying for subsidy for?  How do you intend to reach them? 

 

- Wat is je binding met Eindhoven en wat is je positie in het culturele ecosysteem van 

Eindhoven? Leg uit hoe deze activiteit bijdraagt aan de verbetering van je positie als 

maker in Eindhoven. 

- How are you connected to Eindhoven and what is your position in its cultural 

ecosystem? Please explain how your activity might improve your position as a maker 

within the city of  Eindhoven. 

 

- Indien er partners betrokken zijn bij de activiteiten, wat is hun inbreng of bijdrage 

(inhoudelijk en/of financieel)? 

- If you’re working together with other (cultural) parties, how do they contribute to the 

project (either financially or content-wise). 

 

- Welke impuls biedt de gevraagde subsidie jou als maker? 

- How will the subsidy you’re applying give you an impulse as a maker? 

 

- Beschrijf wat betekent de subsidie/ activiteit voor je persoonlijke artistieke 

ontwikkeling en/of je werkpraktijk? 

- Please describe what the subsidy/your activity means to you in terms of your 

personal artistic development and/or your professional practice? 

 

- Wanneer er door een penvoerder wordt aangevraagd voor meerdere makers 

beschrijf je de impuls voor elke maker. 

- If one person is submitting an application on behalf of others (a collective 

application), please describe each maker’s impulse individually. 

 

- Extra in geval van aanvraag namens een collectief 

- Extra: Only applies to collective applications.  

 

- Wat is de rol van elke deelnemende maker in de activiteit? Beschrijf de 

samenwerking en leg uit wat de meerwaarde van deze samenwerking is.  

- What part does each contributing maker play in the activity? Please describe how 

you work together and elaborate on the added value of your collaboration. 


