BELEIDSPLAN The Red Herring 2015
In 2013 bood de gemeente Almere, Theatergezelschap Vis à Vis een nieuwe locatie in Almere Poort,
Muiderzand aan.
Met als doel de ontwikkeling van een cultureel evenemententerrein, waar naast de voorstellingen van
Theatergezelschap Vis à Vis ook een aanvullende culturele programmering mogelijk gemaakt wordt.
Deze unieke locatie dient een cultureel karakter en identiteit te krijgen, aansluitend bij de creatieve en unieke
entourage van Theatergezelschap Vis à Vis.
Zij moet een creatieve thuishaven worden voor inwoners uit Almere en haar regio, die nieuwe mogelijkheden
voor theater, muziek, beeldende kunst of andere kunstvormen schept.
Een creatieve omgeving op een locatie waar Theatergezelschap Vis à Vis, maar mogelijk ook andere culturele
partijen en of nieuwe initiatieven de ruimte krijgen
om zich te ontwikkelen en te laten zien.
Om de verantwoordelijkheid over de ontwikkeling
van het terrein en de aanvullende culturele
programmering en haar bedrijfsvoering duidelijk te
onderscheiden van de activiteiten van Stichting
Theatergezelschap Vis à Vis is eind 2015 Stichting The
Red Herring opgericht en is er een aanvang gemaakt
met de activiteiten.
Doelstelling The Red Herring
De Stichting beoogt het ontwikkelen van een
culturele plek (buitentheater) en het stimuleren van het cultuuraanbod ten behoeve van de inwoners van de
gemeente Almere en de provincie Flevoland en alle andere geïnteresseerden zowel in als buiten deze regio, in
het bijzonder middels:
·
Het ondersteunen van de als algemeen nut beogende instelling gerangschikte Stichting Vis à Vis, die zich
geheel of nagenoeg geheel richt op cultuur;
·
Het ontwikkelen, stimuleren en uitvoeren van andere culturele programmering;
En voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
·
Het ontwikkelen en beheren van de locatie, om dit in stand te houden ten behoeve van een breed
cultuuraanbod zoals omschreven in het eerste lid;
·
Het ter beschikking stellen van de locatie, de daartoe behorende registergoederen en de zich daarop
bevindende opstallen aan Vis à Vis
·
Het verzorgen van culturele programmering en kunstzinnige ontwikkeling op de locatie.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Culturele programmering Stichting Red Herring
Stichting The Red Herring gaat in 2016 een start maken met het creëren van een podium waar anderen
kunnen optreden onder de noemer “Vis à Vis ontvangt”
De beleidsdoelen 2016 – 2017 Stichting The Red Herring
1. Ondersteuning aan Theatergezelschap Vis à Vis.
2. Ontwikkeling, realisatie van kantoor en restaurant.
3. Ontwikkeling van de locatie tot een cultureel evenemententerrein.
4. Organisatie van een aanvullend cultureel programma.
5. Verhuur van locatie voor workshops/culturele (bedrijfs)evenementen.

