
We willen zóóó graag blijven dansen –
Moeten we daar nu plat voor op de buik gaan?

Beste sympathisant van Platform-K,

U hebt het misschien ook gelezen of gehoord? Deze zomer schrapte
cultuurminister Gatz de werkingssubsidies voor Platform-K. Het gaat om
100.000 euro per jaar. Voor de enige professionele danscompagnie waar
dansers met een beperking terechtkunnen.

Voor Hannah en Fernando is dat een drama. U ziet onze sterdansers op
de foto’s bij deze brief. Dankzij Platform-K konden ze hun levensdroom
waarmaken: professioneel danser worden. Bij andere danscompagnies
waren ze niet welkom. Met Platform-K schitterden ze in de voorstelling
Monkey Mind die we samen maakten met les Ballets C de la B.

Choreograaf Alain Platel zei over onze dansers: ‘Allemaal hebben zij iets
waar wij als professionele dansers naar op zoek zijn.’ Ook in het
buitenland worden onze producties meer dan gesmaakt: dit najaar
brengen we Monkey Mind nog in Glasgow, Berlijn en Zürich. En in een
vorige beoordelingsronde kreeg Platform-K nog complimenten voor
onze gedurfde keuze om in te zetten op dans voor mensen met een
beperking.

Maar het kan dus verkeren. Vlaanderen zet een reuzenstap achteruit in
zijn steun voor dans, inclusie en participatie.

Met úw steun kunnen we toch nog stappen vooruit zetten
Een stap achteruit is voor ons – en voor Fernando en Hannah – geen
optie. Wij willen vooruit. Daarom doe ik nu een beroep op u. Mijn vraag
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is heel concreet: kunt u een stukje dansopleiding ‘sponsoren’ voor onze dansers? Want die
dansopleiding is nodig om onze dansers klaar te stomen voor het grote werk.

Met 35 euro ‘sponsort’ u één dansles voor een van onze dansers.
Met 70 euro ‘sponsort’ u een hele week dansopleiding voor een danser die twee keer per week
naar de les komt.
Daarnaast zijn we op zoek naar praktische en logistieke steun voor onze dansvoorstellingen.
Misschien hebt u op dat vlak ook iets te bieden?

Ik vraag niet niks, ik weet het. Daarom stuur ik deze brief naar een groep mensen die al blijk gaven
van een warm hart voor Platform-K, voor onze mensen of voor onze dansvoorstellingen.

Samen met u kunnen we Platform-K redden. Het is de enige manier. Als het lukt, zie ik u graag terug
op een van onze voorstellingen. Daar nodig ik ook elke keer met gepaste trots mijn beste vrienden
voor uit, omdat ze zo de moeite waard zijn (die vrienden én die voorstellingen, bedoel ik     ).

Ook namens Hannah, Fernando en al onze andere dansers
heel hartelijk bedankt voor uw steun en graag tot dan,

Koen Deweer
Zakelijk leider

Met fiscaal attest krijgt u 45% terug
De fiscus betaalt uw gift graag mee. Als u dit jaar 40 euro of meer geeft aan Platform-K, krijgt u een fiscaal
attest. Daarmee wordt uw gift voor 45 procent fiscaal aftrekbaar. Zo kost een gift van 40 euro u maar 22
euro, want u krijgt 18 euro terug.
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