
Open inschrijving 
‘Winter Arnhem’

INTRODUCTIE
In december en januari staat de Arnhemse 
binnenstad garant voor sfeer en gezelligheid 
tijdens het jaarlijkse Winter Arnhem. 
Tijdens de donkere, sprookjesachtige 
winterdagen zijn de ‘muze van Arnhem’ 
en het ‘Arnhems hertje’ boegbeeld voor 
de vele festiviteiten, voorstellingen 
en bijeenkomsten, die in en rond de 
binnenstad worden georganiseerd. Waar 
zij verschijnen, is sfeer en gezelligheid. 
Daar kun je heerlijk genieten van winterse 
taferelen, muzikale optredens, de ‘grootste 
Kerstmarkt van het Oosten’, lekker eten 
en drinken, winkelen en de Arnhemse 
gastvrijheid ervaren. Bij de ondernemers, 
in theaters, winkels, horecagelegenheden, 
exposities enzovoort…  de gezelligste en 
onvergetelijke momenten in deze donkere 
tijd van het jaar beleef je tijdens Winter 
Arnhem.

UITVRAAG
Platform Binnenstad Arnhem (PBA) 
nodigt evenementenbureaus, organisaties 
en ondernemerscollectieven uit om een 
voorstel te doen voor een meerdaagse 
‘Winter Arnhem’-programmering in de 
Arnhemse binnenstad. Dit programma 
vormt de basis voor andere evenementen 
in de binnenstad georganiseerd door 
derden, zoals de ‘Grootste Kerstmarkt 
van het Oosten’. In principe betreft het 
programma de gehele binnenstad, maar 
nadrukkelijk behoort een soort ‘winterdorp’ 
op een centrale plek in de binnenstad tot 
de opties. In dit ‘winterdorp’ kunnen jong 
en oud zich vermaken, bijvoorbeeld op de 
ijsbaan, kraampjes met eten en drinken, 
een reuzenrad, draaimolen, voorstellingen 
enzovoort. Het ‘winterdorp’ is gedurende 
een maand een trekpleister voor inwoners 
en bezoekers van Arnhem, uit de regio 

Uitnodiging voor het aanbieden van een programmavoorstel, marketingcampagne 
en een uitvoeringsplan voor een aantrekkelijke programmering van activiteiten en 
evenementen in de Arnhemse binnenstad binnen het thema Winter Arnhem, vanaf 
medio december.

en daarbuiten. De partij met het meest 
aantrekkelijke en inspirerende voorstel 
wordt uitgenodigd om dit in een plan verder 
uit te werken. Gemeente Arnhem stelt 
een basis budget beschikbaar en geeft de 
aanbieder de mogelijkheid om een eigen 
verdienmodel in het plan op te nemen.
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Stichting Platform Binnenstad Arnhem is een samenwerking van: 
OndernemersKontakt Arnhem, Vereniging City Centrum Arnhem, 
Koninklijke Horeca Nederland afdeling Arnhem, Hotel Overleg Regio 
Arnhem, CultuurNetwerk Arnhem, Vereniging van Eigenaren Citycenter 
Arnhem en GrootWinkelbedrijf Arnhem.

DOEL
Het Winter Arnhem-programma, 
waaronder het ‘winterdorp’, maakt 
het verblijf aan de binnenstad nog 
aantrekkelijker, als aanvulling op 
bijvoorbeeld een middagje shoppen of 
een bezoek aan horeca of theater. De 
jaarlijkse kerstmarkt vindt aansluiting 
op het ‘winterdorp’, dat daarmee een 
aantrekkelijk vertrek- of eindpunt 
biedt voor een wandeling langs de 
meer dan tweehonderd kramen van de 
kerstmarkt. De presentatie, aankleding, 
invulling en programmering verrast 
bezoekers met een sfeervolle, winterse 
beleving, het verbindt mensen tijdens 
de donkere winterdagen en zorgt ervoor 
dat iedereen zich welkom voelt in de 
stad. Om Campagne Winter Arnhem 
lokaal, regionaal en landelijk onder de 
aandacht te brengen is een opvallend 
campagnebeeld ontwikkeld, waarin 

de ‘muze’ en het ‘Ernhems hert’ de 
hoofdrol spelen. De campagne wordt 
lokaal, regionaal en landelijk uitgewerkt 
om een breed publiek te informeren 
over de Winter Arnhem-evenementen 
in het algemeen en het ‘winterdorp’ 
in het bijzonder. Een vertaling van het 
‘winterdorp’ en programmering naar de 
Winter Arnhem-campagne, maakt deel 
uit van deze uitvraag.

PROCEDURE 
Evenementenbureaus, organisaties en 
ondernemerscollectieven kunnen tot 
uiterlijk 31 maart 2020 hun ideeën 
en concepten voor een ‘winterdorp’ 
en programmering beschrijven en 
voorleggen aan Platform Binnenstad 
Arnhem. Op basis van deze inzendingen 
selecteert PBA de indiener, met het 
meest inspirerend en passend voorstel. 
Deze partij wordt uitgenodigd voor 

een kennismakingsgesprek. Daags 
daarna wordt de indiener al dan niet 
uitgenodigd om het voorstel verder 
uit te werken in een concreet plan 
van aanpak, deze uit te voeren en het 
‘winterdorp’ en programmering te 
realiseren. 

FINANCIËN
Voor de realisatie en organisatie van het 
‘winterdorp’ en programmering wordt 
door gemeente Arnhem een startbudget 
beschikbaar gesteld van € 50.000,00. 
Dit budget is enkel beschikbaar, als de 
indiener aantoonbaar cofinanciering 
door derden regelt dan wel een inverdien 
model hanteert om een realistische en 
dekkende begroting op te stellen. Het 
startbudget van gemeente Arnhem 
mag maximaal 1/4 van de totaalkosten 
dekken. Overige dekking van de 
investering van in totaal tenminste 
€ 200.000,00 is voor rekening en risico 
van de indiener.

VOORWAARDEN
Aan alle inzendingen is een aantal 
voorwaarden verbonden. Deze worden 
nader besproken tijdens de uitvraag 
procedure. 

CONTACT 
Ideeën en concept voorstellen kunnen tot uiterlijk 31 maart 
2020 worden ingediend bij Platform Binnenstad Arnhem, t.a.v. 
Sander Wind, sanderwind@binnenstadarnhem.nl of schriftelijk 
via Bovenbeekstraat 21, 6811 CV Arnhem.

“Het verbindt mensen 
tijdens de donkere 
winterdagen en zorgt 
ervoor dat iedereen 
zich welkom voelt in  
de stad” 


