
Structurele bijdrage BankGiro Loterij voor Beeld en Geluid
verlengd

De BankGiro Loterij heeft op 8 oktober jl. besloten om het Nederlands Instituut voor Beeld en
Geluid nogmaals voor een periode van 5 jaar financieel te ondersteunen. De overeenkomst
loopt tot en met 2020. Dit partnerschap biedt Beeld en Geluid de mogelijkheid om de komende
jaren aansprekende en breed toegankelijke publieksactiviteiten te organiseren. 

“Wij zijn ongelooflijk blij en trots dat de BankGiro Loterij ons wederom voor vijf
jaar financieel ondersteunt. We zien het als een teken van vertrouwen in onze
ambities en de verwezenlijking ervan.„
— Jan Müller, algemeen directeur Beeld en Geluid 

Over de BankGiro Loterij

De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. Bijna 600.000 Nederlanders spelen
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OVER NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het audiovisuele archief van Nederland en tevens het grootste in
zijn soort in Europa. In het instituut ligt meer dan een miljoen uur radio, televisie en film opgeslagen. Een groot deel
daarvan is de afgelopen jaren gedigitaliseerd. Het instituut heeft als doel om het archief open te stellen voor deze
en komende generaties. Zo presenteert Beeld en Geluid zijn collectie op een bijzondere manier in de Beeld en
Geluid experience.

mee. Zij maken kans op prijzen en steunen alle vormen van cultuur in Nederland: van molens
tot concerten en van festivals tot musea. De BankGiro Loterij kon dankzij haar deelnemers uit
de inleg in 2014 ruim 62,5 miljoen euro bijdragen aan cultuur in Nederland. Twee derde van
dat bedrag gaat naar musea, molens en monumenten, zoals het Rijksmuseum, de Hermitage
Amsterdam, Vereniging de Hollandsche Molen en het Fries Museum. Een derde gaat naar
organisaties, zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting DOEN, die op hun beurt
podiumkunsten, beeldende kunst, festivals, cultuurprojecten en concerten ondersteunen. 

www.bankgiroloterij.nl
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