Subsidie voor oratoria en/of vergelijkbare werken
Vooraf: De gemeente heeft in haar subsidieverordening amateurkunst 2008 een subsidiebedrag van
maximaal € 2250,- 1 per uitvoering opgenomen voor een oratorium of een vergelijkbaar werk.
(zie daarvoor de bijlage bij de ondersteuningssubsidie EZB miv 1 januari 2009 )

Oratorium
Aansluitend op de gangbare definitie van een oratorium verstaat de Enschedese Zangers Bond (EZB)
onder een oratorium het volgende:
1. Het is een omvangrijk vocaal werk.
2. Het heeft een geestelijke (meestal) of wereldlijke (soms) inhoud.
3. Het wordt uitgevoerd door een groot koor, orkest en professionele zang solisten.
4. Het betreft een avondvullend programma.
In tegenstelling tot een opera heeft een oratorium geen decor en speciale kostuums en wordt er
niet geacteerd op een podium.

Vergelijkbaar werk
Onder vergelijkbaar werk verstaat de Enschedese Zangers Bond (EZB) het volgende:
1. Het is een omvangrijk werk.
2. Het wordt uitgevoerd door een koor met medewerking van een of meerdere professionele
zang solisten en begeleid door een professioneel orkest of meerdere professionele
instrumentalisten.
3. Het betreft een avondvullend programma

Subsidievoorwaarden
Om voor subsidie voor oratoria en/of vergelijkbaar werk in aanmerking te komen, dient het
desbetreffende koor:
1. Aangesloten te zijn bij de EZB en zich te houden aan de subsidieregels van de EZB.
2. Minimaal een jaar vooraf gaande aan de geplande uitvoering het concert te melden bij de
EZB, zodat deze:
*tijdig uitsluitsel kan geven of de geplande uitvoering aan de gestelde subsidiecriteria
Voldoet
*bij een positief oordeel de uitvoering kan opnemen in de jaaragenda 2
3.
de concertagenda van de EZB vroegtijdig te raadplegen om dubbelingen met uitvoeringen
van andere
koren te voorkomen.
4. De geplande uitvoering met een gespecificeerde aparte begroting in de jaarlijkse ingediende
begroting op te nemen.
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Het bedrag van € 2250,- wordt vermeld in het jaarverslag van de EZB 2009 op de laatste pagina(bijlage
behorende bij de ondersteuningssubsidie EZB m.i.v. 1 januari 2009.)
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Wanneer meerdere koren in een jaar hetzelfde werk willen uitvoeren, wordt de subsidie verstrekt aan het koor
dat als eerste de uitvoering bij de EZB heeft aangemeld.
Januari 2015.

