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DEEL I | INVESTEREN IN INSTELLINGEN

Groningen heeft een culturele sector waarvan de waarde niet alleen wordt bepaald door de 
hoeveelheid, maar vooral ook door de kwaliteit en de uitstraling van veel Groningse organisaties tot 
buiten de landsgrenzen toe. Ook voor het cultuurtoerisme is de sector belangrijk en de instellingen 
zijn belangrijke ambassadeurs voor de stad. 

De druk op de subsidiebudgetten is hoog, veel instellingen willen voor meerjarige subsidie in 
aanmerking komen en de organisaties die al specifieke voorziening zijn vragen forse verhogingen van 
de subsidies. De Kunstraad constateert dat bij verschillende specifieke voorzieningen de hoogte van 
de gemeentelijke subsidie is achtergebleven bij de ontwikkeling van de organisatie. 

Gezien de problemen in de culturele sector vindt de Kunstraad het essentieel dat de gemeente 
keuzes maakt, waarbij de raad dringend adviseert om het subsidiebudget niet verder “uit te smeren” 
over veel verschillende instellingen en beleidsthema’s, maar om het te gebruiken om die instellingen 
die in belangrijke mate het cultureel profiel van Groningen bepalen adequaat te ondersteunen. De 
discussienotitie Over de grens biedt met de grote aandacht voor “de basis op orde” daarvoor een 
goede start. Maar de raad meent dat er nog scherpere keuzes moeten worden gemaakt. Het advies 
dat hierna volgt, gaat uit van deze prioriteit. 

Basis op orde: investeren in kwaliteit
Investeer de beperkte middelen alleen in bestaande instellingen en activiteiten van hoge kwaliteit. 
Consequenties van deze keuze zijn: geen opvulling van leemtes in de culturele infrastructuur, geen 
nieuwe gemeentelijke festivals. 

Basis op orde: ruimte geven en verantwoording vragen
De instellingen die  meerjarig worden gefinancierd, moeten ook voldoende subsidie en organisa-
torische ruimte krijgen om de ambities waar te maken, te kunnen professionaliseren en nieuwe 
initiatieven te kunnen ontplooien. In de praktijk betekent deze keuze:

• Doorrekening van de loon-/prijscompensatie aan alle meerjarig gesubsidieerde instellingen.
• Voldoende budget om voor reguliere en nieuwe activiteiten geen beroep te hoeven doen op 

incidentele subsidies van de Kunstraad.
• Duidelijke afspraken over de doelstellingen en een heldere financiële en inhoudelijke 

verantwoording achteraf. 

Basis op orde: afstemming met de provincie
De Kunstraad adviseert om bij het op orde brengen van de financiering van de basis afstemming met 
de provincie te zoeken. De raad zal zelf ook nog een beleidsbrief aan de provincie sturen. 

Versterken cultuurbereik
Actieprogramma Cultuurbereik (Culturele Diversiteit, Cultuureducatie, Amateurkunst): ten 
aanzien van culturele diversiteit adviseert de Kunstraad om geen concessies te doen wat de 
artistieke kwaliteit betreft. De raad pleit voor voortzetting van de inspanningen op het gebied van 
cultuureducatie, hoewel de huidige werkwijze wellicht aan herziening toe is. Ten aanzien van het 
amateurkunstbeleid constateert de raad dat dit niet optimaal functioneert. Nog dit jaar zal de raad 
een advies over aanpassing van dit beleid uitbrengen. 

De wijk als werkplaats: de Kunstraad adviseert om bij de ontwikkeling van dit beleidsthema 
nadrukkelijk instellingen te betrekken met ervaring met de doelgroep en het werken in de wijk. 

Groningse Nieuwe
De huidige subsidiesystematiek en de geformuleerde criteria van het budget Groningse Nieuwe 
sluiten niet aan bij de praktijk in het culturele veld. De Kunstraad stelt voor om een deel van het 
budget op te laten gaan in het totaalbudget van de Kunstraad en een ander deel te gebruiken voor 
instellingen die het thema talentontwikkeling in hun doelstellingen hebben opgenomen. 

Samenvatting

SAMENVATTING
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DEEL II | VISITATIE KERNVOORZIENINGEN

Nieuw in de voorbereidingen voor de nieuwe cultuurnota is de visitatie van de kernvoorzieningen: 
het Groninger Museum, het Centrum Beeldende Kunst, De Oosterpoort & de Stadsschouwburg, het 
Kunstencentrum Groningen, de Stedelijke Muziekschool en Biblionet. 

De instellingen zijn elk door één van de drie commissies gevisiteerd. De visitatiecommissies 
concluderen dat de kernvoorzieningen over het algemeen goed functioneren. Hiervoor zijn drie 
externe commissies ingesteld.

DEEL III | SPECIFIEKE VOORZIENINGEN

De gemeente Groningen heeft de Kunstraad gevraagd om een advies uit te brengen over de aanvragen 
voor de status van specifieke voorziening voor de periode 2009 - 2012. Omdat het beschikbare budget 
ver overvraagd werd, heeft de raad daarbij soms pijnlijke keuzes moeten maken. 

Bij de beoordeling heeft de raad gekeken naar artistieke kwaliteit en naar noodzaak voor meerjarige 
ondersteuning. Dat laatste op basis van de vragen als: betreft het een complexe activiteit, worden 
er productionele risico’s genomen, zijn er langlopende verplichtingen? 

Ondanks het uiterst terughoudende toekenningsbeleid is het de raad gebleken dat het niet haalbaar 
is om binnen de beschikbaar gestelde budgetten (huidig budget + € 500.000 extra per jaar) te 
adviseren. Om de minimale extra investering in instellingen en een noodzakelijke verhoging van de 
incidentele middelen te kunnen realiseren, dient de extra jaarlijkse bijdrage te worden verhoogd 
tot tenminste € 600.000.

Festivals
De Kunstraad adviseert om de meerjarige subsidie aan de vier festivals die in belangrijke mate 
bijdragen aan de uitstraling van Groningen, te weten Noorderzon, Noorderslag, Noorderlicht en 
Jonge Harten, te verhogen. Gezien het grote economische belang van deze festivals ligt ook een 
bijdrage vanuit Economische Zaken voor de hand. 

De Kunstraad is van mening dat de overige festivals met incidentele middelen gefinancierd kunnen 
worden. 

Theater, dans, letteren
De Kunstraad is van mening dat voor het Grand Theatre een verhoging van de meerjarige subsidie 
noodzakelijk is. Savlanut/Club Guy & Roni is de afgelopen jaren op incidentele basis gefinancierd, 
de raad vindt thans een meerjarige subsidie noodzakelijk. De raad adviseert om aan Station Noord, 
Theater te Water en De Puddinglounge geen meerjarige subsidie toe te kennen. 

Muziek
De raad adviseert om de meerjarige bijdrage aan Simplon op het huidige niveau te continueren en 
de meerjarige bijdragen aan Vera en het Haydn Jeugd Strijkorkest te verhogen. Het Prinses Christina 
Concours ontvangt jaarlijks een incidentele bijdrage, de raad adviseert om deze om te zetten in een 
meerjarige subsidie. Wat Musica Antiqua Nova, het Centrum voor Oude Muziek & Dans, The Northern 
Consort, Capella Frisiae en de Stichting Jazz in Groningen betreft ziet de raad geen absolute 
noodzaak voor meerjarige ondersteuning. Hetzelfde geldt voor Grover Pop en het Productiehuis 
Popcultuur. 

Beeldende Kunst en Vormgeving
De raad adviseert om de meerjarige subsidie aan Wall House #2 en NP3 op het huidige niveau te 
continueren en de meerjarige subsidie aan Sign te verhogen. Om verschillende redenen adviseert de 
raad geen meerjarige subsidie toe te kennen aan de Huurdersvereniging Kunstenaars, Kunstruimte 
09, het Grafisch Centrum Groningen en De Voorruit/TWIST. 
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Media
De raad adviseert om de meerjarige subsidie aan Liga 68 te verhogen. Geen meerjarige subsidie 
adviseert de raad voor Pavlov Media, het Tschumipaviljoen en Beeldlijn. 

Musea en erfgoed
Zowel het Noordelijk Scheepvaartmuseum als het Grafisch Museum kunnen niet op de huidige 
wijze blijven functioneren. De raad adviseert de gemeente om samen met de instellingen een 
museumbeleid voor de kleinere musea te ontwikkelen en een levensvatbaar plan voor de toekomst 
te realiseren. In de tussentijd adviseert de raad om de huidige subsidiebudgetten voor beide musea 
te blijven toekennen en de financiële nood tijdelijk met incidentele subsidies te lenigen. 

De raad adviseert om de meerjarige subsidie aan het Oorlogs- en Verzetscentrum te verhogen. De 
raad wil bij de gemeente het belang van een adequaat erfgoedbeleid onderstrepen. 

Amateurkunst
De raad meent dat een meerjarige subsidie voor het USVA/UT noodzakelijk is en adviseert daarbij 
het huidige bedrag te handhaven. Voorts vindt de raad dat het subsidiebeleid voor amateurkunst 
herziening behoeft. De raad zal hierover nog dit jaar een advies uitbrengen. 

DEEL IV | INCIDENTELE VOORZIENINGEN

De Kunstraad heeft in een Verbeterplan aangegeven hoe de eigen werkwijze verbeterd kan worden, 
onder andere door een snellere afhandeling van aanvragen. 

DEEL V | GEADVISEERDE BEDRAGEN

In deel 5 is een overzicht van de geadviseerde bedragen te vinden.

april 2008  

Kunstraad Groningen
Advies voor de cultuurnota van de gemeente Groningen 

voor de beleidsperiode 2009-2012

SAMENVATTING
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DEEL I | INVESTEREN IN INSTELLINGEN 
Groningen is rijk
Geld: de cruciale factor
Keuzes maken: meer voor minder

DEEL II | VISITATIE KERNVOORZIENINGEN

Breed aanbod, breed publiek
Beoordeling op inhoud
Biblionet/OBG
Centrum Beeldende Kunst
De Oosterpoort & de Stadsschouwburg
Groninger Museum
Kunstencentrum Groningen
Stedelijke Muziekschool Groningen

DEEL III | SPECIFIEKE VOORZIENINGEN

De grenzen van het budget
Het beoordelingskader
Beperkte budgetten, pijnlijke keuzes
Financiële dekking
Noodzaak voor extra investeringen

Festivals
Noorderlicht
Wereld Pers Foto Groningen
Noorderslag – EuroSonic
Urban House (voorheen New Attraction)
Samenwerkingsverband Jazz in Groningen
Take Root Festival
Peter de Grote Festival
Noorderzon Performing Arts Festival
Jonge Harten Festival
Poëziemarathon
Dichters in de Prinsentuin

Theater, dans en letteren
Grand Theatre
Savlanut/Club Guy & Roni
Station Noord
De Noorderlingen
Theater te Water
De Puddinglounge
Poëziepaleis / Doe Maar Dicht Maar en Kinderen 
en Poëzie

Muziek
Algemeen
Musica Antiqua Nova
The Northern Consort
Capella Frisiae
Haydn Jeugd Strijkorkest
Prinses Christina Concours
Stichting Jazz in Groningen
Vera
Simplon
Productiehuis Popcultuur Groningen
Grover Pop

Beeldende Kunst en Vormgeving
Sign
Wall House #2
NP3
HuurdersVereniging Kunstenaars
Kunstruimte 09
Grafisch Centrum Groningen
De Voorruit / TWIST

Media
Liga 68
Pavlov Media
Beeldlijn
Tschumipaviljoen

Musea en erfgoedinstellingen
Algemene inleiding
Noordelijk Scheepvaartmuseum
Grafisch Museum
Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen

Amateurkunst
Algemeen
Centrum voor Oude Muziek & Dans
USVA/UT

Rijksgesubsidieerde gezelschappen
De Citadel, Jungle Warriors, Galili Dance

Primaat bij andere beleidsterreinen
De Steeg
Fantastini

Onlosmakelijk met Groningen verbonden
Bevrijdingsfestival
Van der Leeuwlezing
Stichting Martini Beiaard

Nieuw en onbewezen
Letter en Stad, Linkn’Mole, Talent XS

DEEL IV | INCIDENTELE VOORZIENINGEN

Kunstraad Groningen: incidentele subsidies 
en Groningse Nieuwe

DEEL V | FINANCIEEL OVERZICHT
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Voor u ligt het advies van de Kunstraad Groningen ten behoeve van de nieuwe gemeentelijke 
cultuurnota 2009 - 2012. Dit advies is tot stand gekomen op verzoek van de gemeente Groningen en 
is gebaseerd op twee trajecten: de toetsing van de aanvragen voor meerjarige subsidie (specifieke 
voorzieningen) en het visitatietraject van de grote instellingen in Groningen. Voor beide trajecten 
heeft de gemeente Groningen een adviesaanvraag gestuurd en gevraagd om binnen de beschikbare 
middelen te adviseren (bestaande uit de huidige budgetten en een jaarlijks extra budget van 
€ 500.000).

Het adviestraject is in het najaar van 2007 van start gegaan. 
Voor de toetsing van de aanvragen voor specifieke voorzieningen heeft de raad drie commissies 
met in totaal 25 adviseurs samengesteld. Deze adviseurs zijn aangestuurd door een zogenoemde 
regiegroep. In de maanden december 2007 en januari 2008 hebben de adviseurs met 40 
instellingen een gesprek gevoerd. Deze gesprekken hebben geresulteerd in ongeveer tien plenaire 
vergaderingen, waarin de concept-adviezen zijn besproken en vastgesteld. Vervolgens heeft de 
regiegroep, aangevuld met een afvaardiging van alle toetsingscommissies, de concept-adviezen 
nogmaals beoordeeld, maar nu in onderlinge samenhang en binnen de grenzen van het budget.
 
Voor de visitatie heeft de raad drie commissies met in totaal tien externe adviseurs van landelijke 
statuur samengesteld. Deze commissies hebben in de periode november 2007 tot en met februari 
2008 met in totaal tien culturele instellingen gesproken. Beide adviestrajecten hebben geresulteerd 
in het advies zoals dat thans voorligt.

Het advies is opgebouwd uit vijf delen. 
In deel I schetst de raad het belang van de cultuursector voor Groningen en worden de financiële 
problemen in de sector besproken. Dit deel besluit met de visie van de raad op het cultuurbeleid, 
waarin de prioriteit moet liggen bij voldoende financiële ondersteuning van artistiek sterke 
instellingen. 

Deel II gaat in op de visitatie van de kernvoorzieningen en geeft per instelling een samenvatting van 
de bevindingen en de aanbevelingen van de visitatiecommissies. 

Deel III beschrijft het toetsingskader van de aanvragen voor de status van specifieke voorziening. 
Vervolgens beargumenteert de raad per instelling waarom wel of niet een meerjarige subsidie wordt 
geadviseerd.
 
Deel IV gaat kort in op de werkwijze van de Kunstraad ten aanzien van de verstrekking van incidentele 
subsidies en op het amateurbeleid.

Inleiding
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Deel I | Investeren in instellingen

GRONINGEN IS RIJK

De culturele infrastructuur van Groningen beschikt al sinds jaar en dag over een grote verscheidenheid 
aan instellingen. De verschillende podia, musea, productiehuizen, kunstruimtes, bioscoopzalen, 
gezelschappen, ensembles en concertorganisatoren vormen samen een culturele sector waar de stad 
trots op mag zijn. Want de waarde ervan zit niet alleen in de hoeveelheid, maar ook in de kwaliteit 
en de uitstraling van het Groningse kunstenveld. Dit geldt uiteraard voor veel grote organisaties 
(gemeentelijke kernvoorzieningen en rijksgesubsidieerde instellingen) in Groningen, zoals het 
Groninger Museum, het Noord Nederlands Toneel, Biblionet en het Noord Nederlands Orkest. 

De specifieke kleuring van Groningen als levendige cultuurstad is ook voor een belangrijk deel te 
danken aan een aantal andere organisaties, die haar tot ver over de landsgrenzen de reputatie 
hebben bezorgd van een bakermat van eigenzinnige en innovatieve makers en programmeurs. 
Zo trekken Groninger festivals als Noorderzon, Noorderslag en Noorderlicht met een kwalitatief 
hoogwaardige programmering niet alleen een publiek van liefhebbers uit de regio, maar ook een 
stroom van internationale kenners en professionals. Het Jonge Harten Festival levert een belangrijke 
bijdrage aan het slechten van de voor veel jongeren nog steeds hoge drempels van het theater en 
een relatief klein poppodium als Vera weet met een goede naam, een neus voor nieuw talent en 
persoonlijke aandacht voor artiesten een programmering te realiseren waarmee het zich met veel 
grotere collega’s elders in het land kan meten. Het Grand Theatre haalt met zijn inmiddels tot 
ver over de grenzen gevestigde reputatie van werkplaats voor experimenten in de podiumkunsten 
kunstenaars uit binnen- en buitenland naar Groningen. Beeldende kunstinitiatieven als NP3 en Sign 
dragen met hun onderzoekende werkwijze bij aan het landelijk discours over de beeldende kunst. 

Overigens spelen niet alleen de meerjarig gesubsidieerde instellingen een belangrijke rol in 
de Groningse cultuursector. Er zijn veel instellingen die met behulp van incidentele subsidies 
interessante concertseries, bijzondere festivals of intrigerende tentoonstellingen weten te 
organiseren. De ZomerJazzFietsTour biedt elk jaar weer een goed geprogrammeerde reeks 
concerten op locatie, Dichters in de Prinsentuin draagt er mede toe bij dat Groningen inmiddels ook 
als poëziestad landelijk meetelt en het Wallhouse levert actuele bijdragen aan de discussie over 
nieuwe ontwikkelingen in de beeldende kunst.

Ook producerende instellingen weten met incidentele subsidies hun activiteiten te realiseren. De 
Stichting Savlanut creëert al sinds een aantal jaren spraakmakende en innovatieve dansvoorstellingen. 
Beeldlijn maakt bijzondere filmdocumentaires en The Northern Consort zoekt naar minder vaak 
gespeeld repertoire. Deze instellingen zorgen voor de fijnmazigheid van het culturele aanbod en zijn 
gericht op een grote verscheidenheid aan publieksgroepen. 

Hoewel het amateurbeleid niet tot de kernactiviteiten van de Kunstraad behoort, wil de raad toch 
het belang ervan voor het culturele veld onderstrepen. Groningen -- stad en ommelanden -- telt 
vele instellingen, verenigingen en losse initiatieven op het gebied van de amateurkunstbeoefening. 
Sommige zijn kwalitatief van hoog niveau en hebben een aanzienlijk publieksbereik. Voorbeelden 
hiervan zijn Het Centrum voor Oude Muziek & Dans en Capella Groningen, maar ook diverse 
theaterinitiatieven, deels ad hoc, leveren een bijdrage aan de veelkleurigheid van dit segment. Ook 
instellingen als de Stedelijke Muziekschool en het Kunstencentrum Groningen zijn op dat gebied van 
belang. Een bijzondere positie wordt ingenomen door instellingen als het Haydn Jeugd Strijkorkest 
en De Noorderlingen, die talentvolle jongeren intensief begeleiden en die veel leerlingen zien 
uitstromen naar het kunstvakonderwijs en vervolgens naar de landelijke podia.
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GELD: DE CRUCIALE FACTOR

De aanwezigheid van een omvangrijke en artistiek hoogwaardige culturele sector in een stad 
brengt ook grote verantwoordelijkheden met zich mee. De continuering van diversiteit, kwaliteit 
en innovatie van de sector zijn van essentieel belang. Het spreekt vanzelf dat hiervoor voldoende 
financiële middelen moeten kunnen worden ingezet. Nieuwe activiteiten en projecten kunnen vaak 
op incidentele basis en met weinig budget en veel persoonlijke inzet worden gerealiseerd, maar 
voor de continuïteit van grotere organisaties en het verder ontwikkelen op lange termijn zijn meer 
substantiële middelen een absolute noodzaak. 

De druk op de subsidiebudgetten is echter hoog. Tijdens de voorbereidingen voor dit advies bleek 
dat ongeveer 50 instellingen een beroep doen op de status van specifieke voorziening en dat de 
gezamenlijke aanvragen meer dan € 2,7 miljoen hoger lagen dan het oude budget. Wanneer ook de 
claims van de kernvoorzieningen en rijksgesubsidieerde instellingen worden meegerekend, dan kan 
daar nog € 8 ton bij worden opgeteld.

Landelijke tendens
De toenemende vraag naar meerjarige subsidie is niet specifiek voor Groningen. Ook landelijk en 
in andere grote steden neemt het aantal aanvragers toe. In het advies Uit! Naar gesubsidieerde 
podiumkunsten met een nieuw élan constateert de commissie d’Ancona dat het aantal instellingen 
in de kunstwereld de laatste decennia is toegenomen.

Het kunstvakonderwijs levert steeds meer kunstenaars af, waarvan een groot deel niet bij de grote 
instellingen aan de slag kan of binnen deze organisaties inhoudelijk onvoldoende ruimte krijgt. 
Daardoor is een hausse van kleinschalige initiatieven ontstaan, die veelal gericht zijn op experiment 
en vernieuwing. Er ontstaan nieuwe kunstvormen en daaruit voortvloeiend nieuwe instellingen en er 
worden vanuit de maatschappij en de politiek nieuwe prioriteiten gelegd, waar bestaande of nieuwe 
culturele organisaties op inspelen. 

Deze kleine organisaties ontstaan met behulp van projectsubsidies en doen na verloop van tijd 
een beroep op de Raad voor Cultuur voor een meerjarige subsidie. Dit leidde de afgelopen 
Kunstenplanperiode tot grote aantallen aanvragen en overbelasting van de Raad. Iedere vier 
jaar werd een aantal nieuwe aanvragen gehonoreerd, om ook binnen de rijksgesubsidieerde 
instellingen enige vernieuwing te realiseren en invulling te geven aan politieke doelstellingen. De 
subsidiebudgetten groeiden echter niet mee met het aantal instellingen en slechts zelden werd een 
instelling met een meerjarige subsidie “afgestoten”. Zo ontstond een praktijk waarbij budgetten 
over steeds meer instellingen werden versnipperd.

De commissie d’Ancona constateert dat bij een dergelijke, minimale ondersteuning het 
professionaliseren van de organisatie en verwezenlijking van groei nagenoeg onmogelijk wordt, 
wat gevolgen heeft voor de artistieke koers. Juist het tegenovergestelde is het geval: in de praktijk 
brengt het tekort aan budget risicomijdend programmeergedrag en onvoldoende ontwikkeld aanbod 
met zich mee. 

Situatie in de gemeente Groningen
De landelijk gesignaleerde druk op de budgetten is, op kleinere schaal, ook in Groningen een feit. De 
afgelopen 16 jaar zijn in bijna iedere cultuurnota enkele nieuwe specifieke voorzieningen benoemd, 
soms nadat ze zich jarenlang met incidentele subsidies bewezen hadden, soms ontstaan op initiatief 
van de overheid. Het aantal instellingen dat van meerjarige subsidiëring is terugverwezen naar 
incidentele subsidies is te verwaarlozen -- de enkele keren dat de GAC of de PABK adviseerde om dit 
toch te doen, heeft de politiek deze adviezen na een meestal stevige lobby van de desbetreffende 
instelling naast zich neergelegd. En ondanks de investeringen die de afgelopen periode in de 
cultuursector zijn gedaan, is de groei van de budgetten niet toereikend voor het toegenomen aantal 
meerjarig gesubsidieerde instellingen en de stijgende vraagbedragen. 

Veel instellingen hebben met grote inzet van medewerkers en creativiteit een forse groei van de 
activiteiten en internationale uitstraling weten te realiseren. Om aan de verwachtingen van publiek, 
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partners en niet in de laatste plaats lokale overheden te kunnen voldoen is op de langere termijn 
echter een steviger financiële ondersteuning nodig. De afgelopen periode heeft de gemeente de 
financiële druk bij een aantal kernvoorzieningen weten te verminderen door investeringen in 
achterstallig onderhoud, door verhoging van de structurele subsidie of door duidelijke afspraken 
over minder kostbare prestaties die de instelling voor het subsidiebedrag moet levert. Bij 
verschillende specifieke voorzieningen heeft extra financiële ondersteuning te lang op zich laten 
wachten waardoor nijpende situaties zijn ontstaan. Complicerende factor is het grotendeels 
wegvallen van gesubsidieerde arbeid voor hooggekwalificeerde functies. De Groningse cultuursector 
maakt hier veelvuldig gebruik van om de ambities, ondanks het ontbreken van voldoende middelen 
voor het aanstellen van een reguliere baan, toch te kunnen realiseren. Wat de situatie voor kleinere 
instellingen extra moeilijk maakt is de gewoonte om in de Groningse cultuursector instellingen 
met minder dan € 136.000 subsidie geen indexering van de subsidie toe te kennen, waardoor de 
organisatie steeds minder met het subsidiebedrag kan doen1. Daarbij komt nog dat Groningse 
culturele instellingen vergeleken met culturele instellingen in veel andere steden relatief weinig 
subsidie ontvangen.

KEUZES MAKEN: MEER VOOR MINDER

De gemeente Groningen heeft de Kunstraad om advies gevraagd over het al dan niet toekennen van 
een meerjarige subsidie aan een aantal culturele instellingen in Groningen. Daarbij is aangetekend 
dat de raad wordt geacht binnen de beschikbare middelen te adviseren, te weten het huidige 
cultuurbudget plus een aanvullend bedrag van € 500.000 per jaar.

Gezien de noden en problemen die bij diverse instellingen aan de orde zijn en die het naar behoren 
functioneren binnen de artistieke infrastructuur belemmeren kan de raad echter maar tot één 
conclusie komen: het maken van soms zeer pijnlijke keuzes is onvermijdelijk om verdere verdunning 
van subsidiegelden en de daarmee gepaard gaande vergroting van de financiële problematiek van de 
instellingen te voorkomen. Voor de bestendiging en verdere versterking van het culturele klimaat van 
Groningen is het noodzakelijk om te investeren in die instellingen die voor de lokale cultuursector 
van groot belang zijn. Daarbij gaat het om zowel organisaties die een onmisbare functie hebben 
voor het publiek uit de regio als organisaties met een evident internationale status en uitstraling. De 
discussienotitie Over de grens van de gemeente Groningen biedt daartoe een heldere handreiking. 
Het adagium “de basis op orde” heeft de Kunstraad als uitgangspunt genomen. 

1. De basis op orde: investeren in kwaliteit
De raad adviseert om de relatief beperkte structurele middelen te besteden aan instellingen en 
activiteiten van bewezen hoge kwaliteit, vanuit de overtuiging dat dit zowel voor publiek als 
voor de uitstraling van de stad de beste investering is. Een consequente keuze om de prioriteit te 
leggen bij investeringen in artistiek hoogwaardige instellingen en activiteiten vraagt om een omslag 
in het denken over cultuurbeleid. Ten eerste betekent dit ook het loslaten van de utopie om in 
Groningen een complete culturele infrastructuur te realiseren, analoog aan de landelijke culturele 
infrastructuur. Voor sommige disciplines ontbreekt, al dan niet tijdelijk, een substantieel publiek, op 
andere terreinen laat de kwaliteit van instellingen te wensen over of ontbreekt simpelweg aanbod. 
Het opvullen van leemtes in de infrastructuur is buitengewoon kostbaar, en gezien de noodzaak tot 
het maken van keuzes moet naar de mening van de Kunstraad hier niet de prioriteit liggen. Logisch 
gevolg van deze visie is dat in één discipline meerdere instellingen gesubsidieerd kunnen worden. 
Als er in een sector veel talent is, meerdere instellingen zich artistiek goed ontwikkelen en er 
voldoende internationaal publiek is, ligt meerjarige subsidie voor verschillende instellingen binnen 
één discipline voor de hand. Een dergelijke situatie doet zich bijvoorbeeld voor in de danssector, 
waar Club Guy & Roni zich naast Galili Dance een geheel eigen positie heeft verworven. Ook op het 
gebied van de popmuziek beschikt de stad over meerdere podia en festivals. 
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Ten tweede adviseert de raad nadrukkelijk om de prioriteit te leggen bij investeringen in de kunsten 
en niet bij politieke initiatieven zoals door de gemeente geïnitieerde cultuurfestivals. Een festival 
als Noorderzon Performing Arts dat in de afgelopen jaren een steeds hoogwaardiger programmering 
paart aan een landelijke en internationale uitstraling en een breed en geschakeerd publieksbereik 
zou door de gemeente gekoesterd moeten worden en gesterkt in zijn intentie de kwaliteit te 
bestendigen en waar mogelijk verder uit te bouwen. Het is buitengewoon kostbaar om een nieuw 
initiatief te realiseren, terwijl een groter effect wordt bereikt door de middelen te investeren in 
bestaande, goed functionerende instellingen.

2. De basis op orde: ruimte geven en verantwoording vragen
Kunstinstellingen die van groot belang zijn voor de infrastructuur moeten de ruimte krijgen om zich 
goed te kunnen ontwikkelen en waar nodig verder te professionaliseren om hun rol in het veld te 
kunnen bestendigen. Dat betekent dat zowel de meerjarige als de incidentele subsidiebudgetten 
hiervoor toereikend moeten zijn. 

Voor incidenteel gesubsidieerde instellingen geldt dat de subsidiesystematiek geen belemmering 
voor het functioneren mag zijn. De Kunstraad heeft daarom de eigen werkwijze aangepast (zie deel 
IV van dit advies) en komt nog dit jaar met een voorstel voor herziening van het amateurkunstbeleid, 
om ook op dat terrein de knelpunten weg te nemen. 

Meerjarige subsidies moeten naar de mening van de raad worden ingezet voor artistiek sterke 
instellingen met een doorlopende organisatie en overhead. De aard van deze organisaties maakt dat 
afhankelijkheid van incidentele subsidies geen optie is. De meerjarig gesubsidieerde instellingen 
moeten naar de mening van de Kunstraad voldoende organisatorische en financiële ruimte hebben 
om zich te kunnen ontwikkelen, te kunnen professionaliseren en om nieuwe initiatieven te kunnen 
ontplooien. Daarbij hoort idealiter een aantal zaken:

- Voldoende budget om alle reguliere activiteiten te kunnen realiseren en ook nieuwe initiatieven 
te kunnen ontwikkelen. De huidige situatie waarbij instellingen met meerjarige subsidie voor 
nieuwe projecten incidentele subsidies aanvragen bij de Kunstraad is onwenselijk. De raad 
adviseert om bij de voorbereidingen van een volgende cultuurnota de instellingen te verzoeken 
een aanvraag te doen waarin ook incidentele activiteiten zijn opgenomen. 

- Doorrekening van de loon-/prijscompensatie aan alle meerjarig gesubsidieerde instellingen.
- Voldoende organisatieruimte voor instellingen om zich te kunnen ontwikkelen (geen onnodige 

administratieve belasting en vooral voor de huidige gemeentelijke werkmaatschappijen 
voldoende eigen managementruimte en heldere afspraken met de gemeente2). 

- Het geven van financiële en organisatorische ruimte aan instellingen betekent tegelijkertijd 
dat van de instelling verantwoording mag worden gevraagd. Niet door een obligaat jaarverslag 
op te sturen of door een korte paragraaf in de gemeentelijke jaarrekening op te nemen, maar 
door aan het begin van de vierjarige beleidscyclus duidelijke inhoudelijke doelstellingen af te 
spreken en na afloop van de periode een heldere financiële en inhoudelijke verantwoording over 
te leggen. 

3. De basis op orde: afstemming met de provincie
Tenslotte wil de Kunstraad stilstaan bij de relatie tussen het gemeentelijk beleid en dat van de 
andere overheid waaraan de raad adviezen uitbrengt: de provincie. De inspanningen om de basis 
op orde te brengen hebben alleen kans van slagen als beide overheden hieraan meewerken. De 
huidige versnippering van het provinciale subsidiebudget over vele instellingen en de herijking van 
de provinciale nota voor de komende cultuurperiode -- waarbij geen wezenlijke herverdeling van de 
budgetten lijkt plaats te vinden -- duidt erop dat de afstemming tussen de provincie en de gemeente 
om de basis op orde te brengen op dit moment nog beperkt is. Dit is naar de mening van de raad 
een gemis, omdat de provincie Groningen ook ten aanzien van verschillende culturele organisaties 
in de stad een financiële verantwoordelijkheid heeft en de oplossing van de problematiek van de 
instellingen niet alleen door de gemeente Groningen kan worden gedragen. 

De grotere, artistiek sterke instellingen in de stad zijn ook voor de regio van groot belang en het 
leggen van een provinciale prioriteit bij het steunen van deze organisaties ligt dus in de rede. De 
Kunstraad doet een beroep op de gemeente en de provincie om afstemming te zoeken waar het de 
ondersteuning van instellingen betreft. De raad zal ook zelf in een beleidsbrief de provincie op de 
noodzaak hiervan wijzen.
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4. Over de grens? Samen met instellingen
De Kunstraad constateert dat in de gemeentelijke discussienotitie Over de grens een veelheid aan 
beleidsthema’s wordt benoemd en dringt in het licht van de beperkte middelen aan op het maken 
van keuzes. Nieuwe beleidsdoelen zijn naar de mening van de raad met bescheiden middelen alleen 
te realiseren als ze worden uitgewerkt via bestaande, organisatorisch en artistiek-inhoudelijk sterke 
organisaties, die al actief zijn op een terrein van de doelstelling. 

Aan de hand van een aantal thema’s uit Over de grens wil de raad dit toelichten. 

Sterke basis
o Internationalisering: de gemeente constateert in Over de grens terecht dat veel Groningse 

instellingen al in mindere of meerdere mate internationale contacten hebben. De raad meent dat 
het van belang is om op dit thema keuzes te maken. Het steviger inzetten op internationalisering 
is naar de mening van de raad niet een stap die past bij iedere instelling of die op een bepaald 
moment in de ontwikkeling van een instelling voor de hand ligt. Tegelijkertijd is het effect voor 
de stad Groningen bij de ene instelling groter dan bij de andere. De Kunstraad vindt het niet 
verstandig om dit beleidsdoel op te leggen aan het brede culturele veld, maar stelt voor om 
de beleidsmatige en financiële inzet te concentreren op instellingen die al een artistiek stevig 
profiel en een landelijk en internationaal sterke uitstraling hebben. 

Versterken Cultuurbereik
o Actieprogramma Cultuurbereik: culturele diversiteit is een relatief jong thema in het 

cultuurbeleid en in heel Nederland zijn overheden op zoek naar de wijze waarop diversiteit het 
beste kan worden vormgegeven. De afgelopen jaren zijn in Groningen de hiervoor beschikbare 
middelen grotendeels ingezet voor nieuwe organisaties of organisaties die deels ook vanuit de 
welzijnssector worden gesubsidieerd. In dit advies plaatst de Kunstraad kritische kanttekeningen 
bij de artistieke kwaliteit van een aantal van deze instellingen. De raad is van mening dat ook 
-- of misschien wel juist -- bij middelen gericht op het bereik van mensen die nauwelijks in 
aanraking komen met kunst de artistieke kwaliteit geen bijzaak moet zijn. Een hoogwaardige 
uitvoeringskwaliteit en vormen van experiment zijn ook binnen laagdrempelige genres mogelijk 
en zijn naar de mening van de Kunstraad essentieel om kunstervaringen zoals verwondering 
en verrassing mogelijk te maken. De raad geeft dan ook in overweging om een wijziging in dit 
beleid door te voeren door artistiek sterke, bestaande instellingen te vragen om nadrukkelijk 
aandacht te besteden aan diversiteit en hiervoor ook middelen beschikbaar te stellen. 

Cultuureducatie vindt de raad een belangrijk element binnen het cultuurbereik en de raad pleit 
voor het voortzetten van beleidsinspanningen op dit terrein. Of de huidige werkwijze met een 
centrale rol voor het Bureau 2/22 van het Kunstencentrum ook thans nog het meest wenselijk 
is, kan de raad gezien de vele invalshoeken die met cultuureducatie gepaard gaan binnen het 
bestek van dit advies niet beoordelen. 

Ten aanzien van het Groningse amateurkunstbeleid constateert de Kunstraad dat het huidige 
subsidiebestel ontoereikend is voor met name de meer ambitieuze initiatieven, terwijl deze 
sector als culturele humuslaag van groot belang is. De raad zal nog dit jaar een voorstel doen 
voor herziening van het bestel.

o De wijk als werkplaats: dit nieuwe beleidsthema stelt de rol van cultuur in het versterken van 
het woon- en leefklimaat in de wijk centraal. De Kunstraad beaamt dat cultuur hierin een rol 
kan spelen en meent dat op dit terrein cultuur niet alleen moet worden opgevat als kunst. Bij 
het versterken van de identiteit van een wijk kan juist ook de historie van het gebied en het 
aanwezige erfgoed een grote rol spelen. Ook merkt de raad op dat de inzet van middelen het 
meest efficiënt is als instellingen met ervaring met de doelgroep en met het werken in de wijk, 
hierbij worden betrokken. Dit kunnen ook instellingen zijn zonder een meerjarige subsidie 
uit cultuurbudgetten, bijvoorbeeld amateurgezelschappen, welzijnsorganisaties, scholen en 
erfgoedorganisaties. 

DEEL I | INVESTEREN IN INSTELLINGEN
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o Groninger Forum: de ontwikkeling van het Groninger Forum is al in een vergevorderd stadium 
en wordt grotendeels door de dienst RO/EZ begeleid. Het uitbrengen van een ongevraagd advies 
hierover vindt de Kunstraad niet opportuun. 

o Vrijwilligers: de aandacht in Over de grens voor de rol van vrijwilligers in de cultuursector vindt 
de Kunstraad een goede ontwikkeling. Alleen door de grote vrijwillige inzet kan de sector immers 
blijven draaien. De raad waarschuwt er echter voor dat de aandacht voor vrijwilligersbeleid 
en de vraag om hieraan in beleidsplannen aandacht te besteden, niet moet leiden tot een 
organisatorische verzwaring van de taken van de culturele instellingen als daar geen structurele 
ondersteuning van de vrijwilligerscoördinatie tegenover staat. 

Blijvende inzet op Groningse Nieuwe
In het Verbeterplan van de Kunstraad (november 2007) is een korte evaluatie van het budget Groningse 
Nieuwe opgenomen, waaruit blijkt dat maar weinig aanvragen aan de thans geldende criteria 
voldoen. De raad stelt daarom voor om enerzijds een deel van het huidige budget te laten opgaan 
in één totaalbudget van de Kunstraad, waarvan talentontwikkeling één van de bestedingsdoelen 
is. De raad zelf ontwikkelt criteria voor toekenning van deze subsidies. Anderzijds stelt de raad 
voor om een deel van het budget te gebruiken voor meerjarige subsidies aan instellingen die de 
talentontwikkeling hoog in het vaandel hebben staan. Op die manier krijgen grotere instellingen de 
financiële ruimte om de begeleiding van nieuwe talenten een steviger plaats in de eigen organisatie 
te geven. 

Creatieve economie
De relatie tussen cultuur en economie is een innige, heeft de raad op verschillende plaatsen in dit 
advies geconstateerd. Dat is vooral aan de orde bij artistiek hoogwaardige instellingen die zich tot 
een grote publiekstrekker hebben weten te ontwikkelen. Het Groninger Museum en Noorderslag 
zijn hier sprekende voorbeelden van. Ook de creative industry biedt hiervoor veel kansen. Het 
gezamenlijk optrekken van cultuurbeleid en economische zaken om een verdere artistieke 
ontwikkeling en economische spin-off mogelijk te maken is van groot belang, waarbij een ieder 
ervoor moet oppassen dat de financiering uit economische hoek niet leidt tot concessies op artistiek 
gebied. 

1 Deze instellingen moeten gedurende de vier jaar van de cultuurnota de inflatie zelf opvangen (en vervolgens hopen dat bij de  
  verdeling van de cultuurnotabudgetten de stijgingen van de prijzen worden gecompenseerd). Bij een gemiddelde compensatie van 
  2% loopt een organisatie met een subsidie van € 100.000 in het laatste jaar van de cultuurnota ruim € 6.000  mis. 

2 Zie voor een toelichting hierop de visitatierapportages van De Oosterpoort & de Stadsschouwburg, het Centrum Beeldende Kunst 
  en de Stedelijke Muziekschool. 
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BREED AANBOD, BREED PUBLIEK

Sinds de invoering van de gemeentelijke kernvoorzieningen werkt de gemeente Groningen met drie 
soorten voorzieningen (instellingen/budgetsoorten): kernvoorzieningen, specifieke voorzieningen 
en incidentele voorzieningen. Onder kernvoorzieningen worden grote cultuurinstellingen verstaan 
met een breed aanbod voor een breed publiek die voor de lange termijn deel uitmaken van het 
gemeentelijke beleid en waarvan de subsidiëring in de praktijk niet ter discussie wordt gesteld. 
Het aantal kernvoorzieningen is beperkt en bestaat sinds de cultuurnota In het oog, in het hart 
uit het Groninger Museum, het Centrum Beeldende Kunst, De Oosterpoort & Stadsschouwburg, het 
Kunstencentrum Groningen, Biblionet en de Stedelijke Muziekschool. 

De grote Groningse gezelschappen zoals het Noord Nederlands Orkest, het Noord Nederlands Toneel 
en Galili Dance behoren niet tot de kernvoorzieningen, maar worden grotendeels door het rijk 
gefinancierd. 

BEOORDELING OP INHOUD

Tot voor kort werd de kwaliteit van de kernvoorzieningen nauwelijks getoetst, terwijl er over de 
specifieke voorzieningen regelmatig een advies van de GAC of PABK werd gevraagd. Bij het vaststellen 
van de cultuurnota In het oog, in het hart constateerde de gemeenteraad dat dit een onwenselijke 
situatie was en werd om een onafhankelijke beoordeling van deze instellingen gevraagd. Het college 
van B&W heeft besloten om hiervoor de methode van visitatie te hanteren. De uitvoering van de 
visitatie is neergelegd bij de Kunstraad, die hiervoor een drietal tijdelijke commissies met adviseurs 
van landelijke statuur heeft aangesteld. De instellingen hebben documentatie aangeleverd die input 
vormde voor de visitatie en iedere instelling is door een commissie bezocht. De visitatiecommissies 
hebben het functioneren van de kernvoorzieningen vanuit verschillende standpunten belicht, 
waarbij onder meer het belang van de organisatie binnen de culturele sector, voor het publiek en 
voor de stad ter sprake is gekomen. 

Over iedere instelling is een apart visitatierapport gemaakt, waarin ook verbeterpunten zijn 
opgenomen. De samenvattingen van de visitatierapporten zijn in dit deel van het advies opgenomen. 
Overigens zijn ook vier grote specifieke voorzieningen gevisiteerd (Grand Theatre, Vera, Liga 68 
en Noordelijk Scheepvaartmuseum). Voor een toelichting op de bevindingen over deze instellingen 
verwijst de raad naar deel III van dit advies. 

De gemeente Groningen heeft de Kunstraad ook gevraagd om een oordeel over de toekomstplannen 
van de kernvoorzieningen. De raad is echter van mening dat een advisering over de hoogte van de 
subsidie in de huidige situatie niet mogelijk is. De Kunstraad heeft niet van alle instellingen tijdig 
een nieuw beleidsplan ontvangen (dat van De Oosterpoort & de Stadsschouwburg werd pas in april 
2008 aangeleverd) en vooral bij de gemeentelijke werkmaatschappijen is de verslaglegging over de 
prestaties in eerdere jaren weinig transparant. Dit maakt naar de mening van de Kunstraad zowel een 
horizontale (kernvoorzieningen onder elkaar) als een verticale weging (kernvoorziening ten opzichte 
van andere initiatieven in dezelfde discipline) van de plannen nauwelijks mogelijk. Overigens zijn 
door de visitatiecommissies wel per instelling aanbevelingen voor de toekomst opgenomen. 

Deel II | Visitatie kernvoorzieningen

DEEL II | VISITATIE KERNVOORZIENINGEN



Advies voor de Cultuurnota van de gemeente Groningen voor de beleidsperiode  2009 – 2012
16 17

BIBLIONET/OPENBARE BIBLIOTHEEK GRONINGEN (OBG)

Beoordeling (samenvatting)
De visitatiecommissie concludeert dat de ingrijpende fusie van de Openbare Bibliotheek Groningen 
en de Provinciale Bibliotheekcentrale en de bijbehorende reorganisatie in goede banen is geleid. 
De fusie heeft geresulteerd in een goed functionerende en professioneel georganiseerde instelling 
met veel aandacht voor de wensen van de gebruiker en vernieuwingen in het aanbod. Dat hier ook 
landelijk waardering voor is, blijkt uit de innovatieprijs die de organisatie heeft gekregen. 

Door de aandacht voor kwaliteitsbeleid en klanttevredenheid komen eventuele problemen snel 
aan het licht. Positief is dat de organisatie ook gerichte stappen onderneemt om knelpunten op te 
lossen en de genomen maatregelen vervolgens ook evalueert. Een verdere verbetering is volgens de 
commissie mogelijk door ook kwalitatief onderzoek te doen naar de wensen van de gebruiker en 
naar de wensen van Groningers die de bibliotheek niet bezoeken. Het personeelsbeleid is zorgvuldig 
en stimuleert scholing en flexibiliteit van de medewerkers. In het licht van de vergrijzing van de 
sector is blijvende aandacht voor loopbaanbegeleiding van de medewerkers noodzakelijk. Gezien de 
omvang van de organisatie blijft de interne communicatie een punt van aandacht.

De Openbare Bibliotheek Groningen is naar de mening van de commissie goed ingebed in de 
stad. In het literaire circuit is de OBG voor veel partijen een samenwerkingspartner en binnen de 
ontwikkeling van het Groninger Forum speelt de OBG een cruciale rol. De toekomstige verhuizing 
naar dit gebouw biedt veel kansen om een sfeervolle inrichting te realiseren, passend bij de wensen 
van het publiek. Door de transformatie van wijkfilialen naar familiebibliotheken en de opening van 
servicepunten kan de OBG zich in de wijken duidelijk positioneren. De eerste evaluaties van de 
ombouw naar de familiebibliotheken zijn positief. 

In een aantal wijken is het filiaal opgenomen in een multifunctioneel centrum waarvoor 
verbouwplannen bestaan of wordt er gesproken over de realisatie van een nieuw centrum, waarin 
ook ruimte is voor een familiebibliotheek. Een ingrijpende restyling of verbouwing van het huidige 
wijkfiliaal naar een familiebibliotheek wordt door de OBG begrijpelijkerwijze uitgesteld totdat er 
helderheid is over de huisvesting. De commissie constateert dat de gemeentelijke besluitvorming over 
en de realisatie van de (ver)bouw van deze multifunctionele gebouwen steeds wordt uitgesteld. 

Aanbevelingen
• Om de familiebibliotheken duidelijk te positioneren is restyling van de gebouwen nodig. 

Omdat er in verschillende wijken onzekerheid is of de bibliotheek wel of niet naar een nieuw 
te bouwen multifunctioneel centrum verhuist of dat er geen helderheid is over verbouw van 
de bestaande locaties waarin de bibliotheek is gehuisvest, wordt de restyling uitgesteld. De 
commissie vindt het noodzakelijk voor een succesvolle omschakeling van de wijkfilialen van de 
OBG naar familiebibliotheken dat de gemeente op korte termijn helderheid geeft over de bouw 
of verbouw van deze multifunctionele centra.

• Gezien de omvang en veelvormigheid is het volgens de commissie voor Biblionet en de OBG 
van belang om voortdurend aandacht te blijven besteden aan de interne communicatie en de 
beleving van de interne communicatie.

• Hoewel medewerkers heel positief over Biblionet/OBG zijn, vindt de commissie dat er blijvende 
aandacht nodig is voor loopbaanbegeleiding en flexibiliteit van de medewerkers. 

• Verdere verbetering van de aansluiting van het aanbod bij de wensen van de (potentiële) klant 
is volgens de commissie te realiseren door kwalitatief onderzoek (bijvoorbeeld klantenpanels) 
en onderzoek naar de redenen waarom een deel van de Groningers nu geen gebruik maakt van 
het aanbod van de bibliotheek. 
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CENTRUM BEELDENDE KUNST (CBK)

Beoordeling (samenvatting)
De visitatiecommissie is van mening dat het CBK de eigen kerntaken en de publieksactiviteiten 
zorgvuldig en actief realiseert. De missie van de organisatie behoeft naar de mening van de 
commissie nog enige aanscherping. De publiciteit rondom de verschillende activiteiten wordt goed 
opgepakt, maar de corporate communication wordt door de commissie nog te veel gemist. Mogelijk 
speelt daarbij de inbedding in de gemeentelijke organisatie een rol. De commissie vindt het van 
belang dat het CBK zich meer moet profileren en daarvoor ook de gelegenheid moet krijgen. De 
relatie met de dienst OCSW brengt beperkingen met zich mee. Doordat financiële diensten bij OCSW 
worden uitgevoerd, heeft het CBK onvoldoende en te laat toegang tot belangrijke sturingsinformatie. 
Noodzakelijk is de relatie met de dienst OCSW te verzakelijken en de toegankelijkheid van het CBK 
tot de relevante sturingsinformatie te verbeteren.

Overigens meent de commissie dat de nauwe relatie tussen het CBK en de gemeentelijke organisatie 
niet alleen nadelen met zich meebrengt. Vooral bij het onderhouden van de contacten met de 
verschillende betrokken instanties bij Kunst op Straat, voor een groot deel ook gemeentelijke 
diensten, ziet de commissie de positie van het CBK als gemeentelijke organisatie eerder als een 
voordeel. 

De commissie constateert een aantal punten dat in de toekomst aandacht behoeft. Belangrijk 
is dat het CBK regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken laat uitvoeren en de effecten van de 
eigen inspanningen monitort. Verder meent de commissie dat de mogelijkheden van het CBK in city 
marketing door de organisatie zelf en door de gemeente meer benut kunnen worden. 

Aanbevelingen
• De commissie acht het noodzakelijk om de relatie tussen het CBK en de gemeente/dienst OCSW 

te verhelderen. De huidige situatie waarbij de financiële administratie van het CBK op afstand 
staat en het CBK geen publieke verantwoording over de eigen activiteiten aflegt, vindt de 
commissie onwenselijk. 

• De commissie vindt het van belang dat het CBK meer inzicht krijgt in de klanttevredenheid 
van de verschillende gebruikersgroepen en de effecten van de eigen inspanningen en adviseert 
regelmatig en systematisch onderzoek hiernaar te doen. 

• Naar de mening van de commissie gaat de missie van het CBK te veel uit van de eigen organisatie 
en is het aan te raden de missie aan te passen en daarbij de rol in de samenleving en de externe 
en interne relevantie van de missie in het oog te houden.

• De commissie adviseert om de profilering en de corporate communication van het CBK te 
verbeteren, zowel naar het publiek als naar de politiek. 

• De commissie adviseert gemeente en CBK om de mogelijkheden van met name het Kunst op 
Straat-programma meer te gebruiken in de city marketing van Groningen. 

• De commissie constateert dat het CBK met veel organisaties op uitvoerend niveau samenwerkt 
en adviseert het CBK ook meer aandacht te besteden aan samenwerking met een bredere 
culturele omgeving. 
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DE OOSTERPOORT & DE STADSSCHOUWBURG

Beoordeling (samenvatting)
De Oosterpoort & de Stadsschouwburg behoort met ongeveer 600 voorstellingen en concerten en een 
subsidiebudget van ca. 6 miljoen tot de grootste culturele instellingen in Groningen. De organisatie, 
met een groep bevlogen en enthousiaste medewerkers, weet een groot publiek te bereiken: jaarlijks 
ongeveer 210.000 bezoekers. 

Ondanks de positieve resultaten is de commissie op een aantal punten kritisch en bezorgd over 
het functioneren van De Oosterpoort & de Stadsschouwburg. Uit de schriftelijke informatie en 
de gesprekken komt geen samenhangende artistieke visie op de toekomst van de programmering 
naar voren. In het bijzonder wordt daarbij een duidelijke positionering ten aanzien van de lokale 
samenleving c.q. het publiek gemist. Ten aanzien van de samenwerking met andere culturele 
organisaties in Groningen schetst De Oosterpoort & de Stadsschouwburg geen heldere visie op 
samenwerking en de rol die zij als belangrijke en grote instelling in de stad voor zichzelf en de 
andere, kleinere partijen kan vervullen. De bewering dat de organisatie behoort tot de top vijf van 
de Nederlandse theater- en concertpodia wordt naar de mening van de commissie onvoldoende 
onderbouwd. Naar het oordeel van de commissie worden de mogelijkheden om daadwerkelijk in 
de top van de theaterpodia mee te draaien mede beperkt door het ontbreken van een vlakke-
vloertheater van ca. 400 stoelen. De Oosterpoort & de Stadsschouwburg mist daardoor een deel van 
de nieuwe ontwikkelingen in het Nederlandse theater. 

Ten slotte vindt de commissie de huidige constructie, waarbij De Oosterpoort & de Stadsschouwburg 
een nauwe en hiërarchische relatie heeft met de gemeente, geen optimale situatie. Door de 
inkapseling in de gemeentelijke organisatie ontbreekt het nu bijvoorbeeld aan sturingsinformatie 
voor het management, aan een gedegen vorm van verantwoording van de eigen activiteiten (De 
Oosterpoort & de Stadsschouwburg brengt bijvoorbeeld geen eigen jaarverslagen uit) en aan 
mogelijkheden om een optimale bedrijfsvoering te realiseren. Veel andere gemeentelijke podia in 
dezelfde situatie zijn in de afgelopen jaren in Nederland verzelfstandigd. 

Aanbevelingen
• De commissie beveelt van harte aan dat De Oosterpoort & de Stadsschouwburg en de gemeente 

Groningen de mogelijkheid tot verzelfstandiging van de organisatie onderzoeken. 
• De commissie vindt het van belang dat de organisatie meer ruimte krijgt om zelfstandig 

besluiten te nemen op het gebied van de bedrijfsvoering. Daarbij is een heldere financiële en 
inhoudelijke bedrijfsverantwoording buiten de gemeentelijke jaarrapportages onontbeerlijk. 
Op korte termijn dienen heldere afspraken te worden gemaakt over de levering van diensten 
door OCSW aan De Oosterpoort & de Stadsschouwburg. 

• De commissie vindt het belangrijk dat De Oosterpoort & de Stadsschouwburg een heldere en 
eenduidige totaalvisie voor de toekomst ontwikkelt en daarin meer aandacht besteedt aan de 
publieksfunctie en de samenwerkingsmogelijkheden in de stad. Dat laatste geldt in het bijzonder 
voor samenwerking op het terrein van marketing en publiciteit. Door samenwerking met lokale 
initiatieven kan volgens de commissie de worteling in de stad worden verbeterd. Naar de mening 
van de commissie ligt het in de rede dat De Oosterpoort & de Stadsschouwburg zich hierbij als 
grote gesubsidieerde instelling opstelt als “een grote broer”.

• De commissie is van mening dat een instelling als De Oosterpoort & de Stadsschouwburg niet 
zonder een stevig cultuureducatief programma kan en adviseert om binnen de eigen organisatie 
middelen vrij te maken voor het realiseren van beleid en activiteiten op dit terrein. 

• Dat Groningen geen vlakke-vloertheater van ca. 400 stoelen heeft, vindt de commissie een groot 
gemis voor een stad van deze afmetingen en met een duidelijk cultureel profiel. De commissie 
adviseert de gemeente en De Oosterpoort & de Stadsschouwburg dan ook om samen te zoeken 
naar mogelijkheden om een dergelijk theater te realiseren, waar meerdere organisaties invulling 
aan kunnen geven. 
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GRONINGER MUSEUM

Beoordeling (samenvatting)
De visitatiecommissie concludeert dat het Groninger Museum zich in de 14 jaar na de verhuizing 
duidelijk heeft geprofileerd. Ondanks de relatief bescheiden formatie worden presentaties, 
publieksactiviteiten, publiciteit en educatie steeds op verrassende maar wel gedegen wijze 
gerealiseerd. Hierdoor draagt het museum in sterke mate bij aan de stedelijke economie en aan de 
uitstraling van Groningen als cultuurstad. Met de wisselende tentoonstellingen weet het museum 
grote publieksaantallen te trekken. De commissie constateert wel dat in de activiteiten van het 
museum de nadruk meer lijkt te liggen op bezoekersaantallen dan op het bereiken van brede 
doelgroepen, wat als doelstelling in de missie is opgenomen. 

Het ontbreekt de commissie aan informatie over het beheer en behoud van de collecties door het 
museum. Daarom adviseert de commissie om in de toekomst een externe, competente organisatie te 
vragen om de collecties te inspecteren. Verder adviseert de commissie om de collecties via Internet 
te ontsluiten. Vooral de activiteiten die het museum op het gebied van educatie uitvoert, mogen 
naar de mening van de commissie beter voor het voetlicht worden gebracht. 

Aanbevelingen
• De commissie adviseert om de Erfgoedinspectie of soortgelijke instanties te vragen de collecties 

van het Groninger Museum met enige regelmaat te inspecteren. 
• De commissie adviseert om de collecties toegankelijkheid te maken via internet. 
• De commissie adviseert om de verschillende activiteiten van het museum op het gebied van 

educatie beter voor het voetlicht te brengen.
• Het is niet inzichtelijk of inderdaad een breed publiek, in de zin van alle lagen uit de bevolking, 

wordt bereikt. Nadere operationalisering van het begrip ‘breed’ in de missie, zodat dit ook 
toetsbaar wordt in de publieksonderzoeken, is aan te bevelen.

• Naar de mening van de commissie is het voor het Groninger Museum interessant om het huidige 
publieksonderzoek uit te breiden met kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van de bezoekers 
en eventueel onderzoek naar de groepen die nu niet worden bereikt. 

DEEL II | VISITATIE KERNVOORZIENINGEN
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KUNSTENCENTRUM GRONINGEN

Beoordeling (samenvatting)
De visitatiecommissie concludeert dat het Kunstencentrum Groningen in een periode van 
ingrijpende veranderingen en bezuinigingen erin is geslaagd om een breed aanbod op het gebied van 
buitenschoolse kunsteducatie en amateurkunst te blijven realiseren. De organisatie kan nu worden 
gekenmerkt als mean and lean, met een enthousiast team van medewerkers en korte, effectieve 
communicatielijnen. 

De commissie constateert dat er de afgelopen jaren, waarschijnlijk mede onder druk van 
reorganisaties en bezuinigingen, weinig aandacht is geweest voor interne bedrijfsprocessen, zoals 
de formalisering van afspraken, een doordacht aannamebeleid en scholing van de medewerkers. 
De commissie is van mening dat het Kunstencentrum deze aspecten de komende jaren moet 
aanpakken. 

Ook productvernieuwing is door de organisatie de afgelopen jaren niet voldoende aangepakt. De 
commissie vindt het noodzakelijk om hieraan de komende periode aandacht te besteden en daarbij 
te streven naar niveaudifferentiatie binnen het cursusaanbod en een aanbod afgestemd op de 
doelgroep jongeren. Om met het aanbod beter op de vraag te kunnen inspelen is het noodzakelijk 
om systematisch informatie te verzamelen over de wensen van de huidige en potentiële klanten. De 
commissie adviseert om hier regelmatig gericht onderzoek naar te doen en de resultaten daarvan 
te betrekken bij de ontwikkeling van nieuw cursusaanbod. Het uitvoeren van regelmatig klant-
tevredenheidsonderzoek vindt de commissie ook noodzakelijk ten aanzien van de werkzaamheden 
van het Bureau 2/22 en de afdeling Kunstprojecten. 

Ten slotte constateert de commissie dat de naamsbekendheid en de marketing van het 
Kunstencentrum kan worden verbeterd. De commissie adviseert het Kunstencentrum om menskracht 
en middelen te reserveren om hiervoor een goed plan te ontwikkelen en dit uit te voeren. 

Aanbevelingen
• De commissie is van mening dat het belangrijk is dat het Kunstencentrum Groningen een 

vorm van klantenfeedback implementeert, waarbij de eigen activiteiten systematisch worden 
geëvalueerd en de informatie van de klanten als input dient voor verdere productontwikkeling, 
marketing en personeelsbeleid. 

• Ook inhoudelijke vernieuwing van het cursusaanbod vindt de commissie van groot belang, 
waarbij er meer aandacht dient te zijn voor niveaudifferentiatie binnen het aanbod (voor 
beginners en gevorderden) en het aanbod voor jongeren.

• Aanbevelenswaardig vindt de commissie het verbeteren van het personeelsbeleid, inclusief het 
beleid ten aanzien van de aanname van nieuw personeel, het verder uitbouwen van scholingsbeleid 
en het gebruiken van uitkomsten van klantenfeedback voor functioneringsgesprekken met 
medewerkers. 

• De commissie acht het van belang dat er meer en systematischer aandacht wordt besteed aan 
naamsbekendheid en marketing van het Kunstencentrum, zowel van het aanbod als van het 
concern. De communicatie over het aanbod is hierbij een belangrijk onderdeel. 
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STEDELIJKE MUZIEKSCHOOL GRONINGEN

Beoordeling (samenvatting)
De visitatiecommissie typeert de Stedelijke Muziekschool Groningen als een degelijke organisatie 
met kwalitatief goede lessen, een aanvullend aanbod van samenspeelvormen en een programma 
specifiek voor de Vensterscholen. Het management is ambitieus en de medewerkers hebben hart 
voor de zaak. 

De commissie is echter van mening dat de instelling te weinig slagkracht heeft om zich als culturele 
onderneming op te stellen en vernieuwing te realiseren. Docenten zijn soms behoudend (onder 
andere ten aanzien van lesvormen en de gewenste kwaliteit van het aanbod) en weinig initiatiefrijk. 
De nauwe verbondenheid met de gemeente en vooral de dienst OCSW speelt daarbij een rol. Deze 
verwevenheid brengt een forse administratieve druk en weinig vrijheid in de bedrijfsvoering met 
zich mee. De commissie acht de huidige praktijk, waarbij onder meer de financiële diensten op 
afstand van de organisatie worden uitgevoerd, er geen afspraken zijn vastgelegd over de inhoud van 
de te leveren diensten, en de tarieven door de gemeenteraad worden vastgesteld, niet wenselijk. 
De Muziekschool beschikt hierdoor niet over cruciale managementinformatie en heeft nauwelijks 
mogelijkheden om het beleid bij te stellen. De commissie meent dat OCSW met de Muziekschool op 
korte termijn afspraken moet maken over een vorm van een service level agreement en dat voor de 
langere termijn de mogelijkheden voor verdere verzelfstandiging moeten worden onderzocht. 

Overigens is de commissie ook van mening dat de Muziekschool binnen de organisatie zelf stappen kan 
nemen naar een meer ondernemende houding. Flexibeler omgaan met de eigen kwaliteitscriteria voor 
het aanbod (nu voornamelijk dat docenten een diploma hebben en het werken met kleine groepjes) 
biedt ruimte voor innovatie. Het verleggen van verantwoordelijkheden van het management naar 
de docenten geeft het management meer ruimte om te sturen en nieuwe ontwikkelingen aan te 
jagen. En door sturing op de besteding van de niet-lesgebonden uren ontstaat naar de mening van 
de commissie eveneens ruimte voor nieuw te ontwikkelen activiteiten. 

De commissie adviseert de Muziekschool om te werken met een goed managementsysteem. Evaluatie 
van de effecten van de eigen inspanningen zijn daarbij input voor aanpassingen van het beleid. Ten 
aanzien van de interne organisatie geeft de commissie ook in overweging om de communicatie niet 
grotendeels via vakgroepen te organiseren. 

Aanbevelingen
• De commissie vindt het noodzakelijk dat de Muziekschool en de dienst OCSW op korte termijn 

toewerken naar een meer zelfstandige en onafhankelijke positie van de Muziekschool, wat naar 
de mening van de commissie zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie mogelijk is. 
Op korte termijn dienen heldere afspraken te worden gemaakt over de levering van diensten 
door OCSW aan de Muziekschool. 

• De commissie vindt het van belang dat de Muziekschool een langetermijnvisie opstelt en een 
goed uitgewerkt managementsysteem gaat hanteren (via missie, doelen naar operationele 
uitwerking en evaluatie), waarbij de commissie opmerkt dat voor het bereiken van sommige 
doelen een langere periode van trial and error noodzakelijk kan zijn. 

• Belangrijk vindt de commissie dat de Muziekschool de eigen slagkracht verbetert om 
vernieuwingen te kunnen doorvoeren en zich meer als cultureel ondernemer opstelt. Daarbij kan 
de Muziekschool het potentieel van de eigen medewerkers beter aanspreken, bijvoorbeeld door 
verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen, carrièrekansen voor de medewerkers 
te creëren en te sturen op de besteding van de niet-lesgebonden uren van de docenten. 

• De commissie vindt het aan te bevelen dat de Muziekschool zich verder oriënteert op het aanbod 
dat de school wil bieden en zich daarbij baseert op informatie uit klanttevredenheidsonder-
zoeken en marktonderzoek naar doelgroepen die momenteel niet worden bereikt. Datgene wat 
de (niet-)klant vraagt, dient de basis te zijn.

• De commissie vindt het wenselijk dat de Muziekschool zich op de eigen kwaliteitscriteria beraadt. 
Daarbij zou niet alleen aandacht  moeten worden besteed aan input-factoren (kwalificatie van 
docenten) maar ook aan output-factoren (resultaten).
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DE GRENZEN VAN HET BUDGET

De gemeente Groningen heeft de Kunstraad gevraagd om een advies over de aanvragen voor de 
status van specifieke voorziening voor de periode 2009-2012. In tegenstelling tot voorgaande jaren 
zijn deze keer alle aanvragende organisaties (50) ter beoordeling voorgelegd en is de raad gevraagd 
om binnen de beschikbare middelen te adviseren, te weten het huidige budget en € 500.000 extra 
per jaar. De raad is bij de beoordeling van de beleidsplannen uitgegaan van de visie zoals verwoord 
in deel I van dit advies: investeer alleen in kwaliteit en ondersteun de kwalitatief sterke instellingen 
voldoende. 

Er is lang niet voldoende budget om alle goed functionerende instellingen een meerjarige subsidie 
toe te kennen, hoe graag de raad dit ook had gewild. In de prioritering die aansluitend aan de 
advisering heeft plaatsgevonden, heeft de raad keuzes moeten maken.

HET BEOORDELINGSKADER

In de praktijk bestond de beoordeling van de Kunstraad uit drie stappen. 

1. Beoordeling van de artistieke kwaliteit
 De Kunstraad heeft in de beoordeling van de kwaliteit voortgebouwd op het kader zoals dat in 

1999 en 2004 door de GAC is gehanteerd en verwoord in de adviezen Zicht op ontwikkeling, 
Twintig adviezen over meerjarige subsidie aan specifieke voorzieningen (1999) en Kijken 
naar inhoud (2004). Dit toetsingskader is destijds in afstemming met het college tot stand 
gekomen. De raad spreekt zich uit over de kwaliteit van de instellingen in termen van uniciteit, 
zeggingskracht, uitvoeringskwaliteit, vitaliteit, deskundigheid van de organisatie, het bereik, de 
positie in het veld en de financiële situatie. 

2. Beoordeling van de noodzaak van meerjarige subsidie 
 Voor de goede orde: slechts indien de Kunstraad van mening was dat de instelling in de afgelopen 

jaren een continue kwaliteit heeft laten zien -- door de raad wel aangeduid als “bewezen 
kwaliteit” --  en de raad op basis van het beleidsplan er vertrouwen in heeft dat de instelling 
deze kwaliteit kan behouden en eventueel kan uitbouwen, is hij overgegaan tot de beoordeling 
van de noodzaak van meerjarige gemeentelijke ondersteuning. Daarbij was het uitgangspunt dat 
meerjarige subsidie niet wordt toegekend uit het oogpunt van waardering voor de organisatie. 
Bij de vraag of meerjarige subsidie inderdaad noodzakelijk is, heeft de raad het volgende 
toetsingskader aangehouden:

- Is er sprake van een qua realisering erg complexe activiteit (bijvoorbeeld vanwege de 
omvang van de activiteit, het beheer van eigen podia, een doorlopende programmering 
e.d.)?

- Worden er aanzienlijke productionele risico’s genomen?
- Is er sprake van langlopende verplichtingen naar samenwerkingspartners?

Op basis van dit beoordelingskader heeft de Kunstraad twee uitgangspunten gehanteerd:
- Voor programmerende (distribuerende) instellingen is geen noodzaak tot meerjarige subsidie 

aanwezig; deze organisaties worden in principe met incidentele subsidies ondersteund. 
- Ook voor evenementen en festivals is in principe geen noodzaak voor meerjarige subsidiëring, 

met uitzondering van enkele festivals die op het merendeel van de bovenstaande criteria 
expliciet positief worden beoordeeld. 

3. Vaststellen van het adviesbedrag 
 Nadat de Kunstraad zowel over het eerste als het tweede toetsingscriterium positief heeft 

geoordeeld, heeft de raad zich gebogen over het te adviseren subsidiebedrag. Daarbij 
diende als uitgangspunt: het versterken van de basis van kwaliteitsinstellingen en het bieden 
van de mogelijkheid het nagestreefde ambitieniveau te realiseren. In veel gevallen is het 
adviesbedrag dan ook het gevraagde subsidiebedrag. In andere gevallen was de raad kritisch op 
de gepresenteerde begroting, werden ambities van instellingen irreëel of onwenselijk geacht 
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of vond de raad concentratie van een organisatie op een bepaalde activiteit onwenselijk. Dit 
heeft in een aantal gevallen geleid tot een lager adviesbedrag. Bij grote instellingen zoals het 
Grand Theatre, Vera en Liga 68 heeft de Kunstraad niet het vraagbedrag kunnen honoreren, 
omdat de beschikbare budgetten alleen al daarmee volledig uitgeput zouden worden. De raad 
adviseert daarom om de subsidiebedragen aan deze instellingen met een relatief beperkt bedrag 
te verhogen en roept de gemeente op om de komende periode te onderzoeken of de problemen 
van deze instellingen ook op andere manieren verlicht kunnen worden. 

4. Effecten gesubsidieerde arbeid op de cultuursector
Eén van de effecten van het beleid met betrekking tot de gesubsidieerde arbeid is dat in de 
zogenoemde maatschappelijke banen ID-ers moeten instromen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. Meestal gaat het daarbij om medewerkers die laaggekwalificeerd zijn. Van 
oudsher waren de gesubsidieerde banen in de cultuursector echter van een behoorlijk niveau en 
werden door redelijk gekwalificeerde mensen bezet.

Een aantal grotere culturele instellingen zoals Vera, Grand, Liga 68 en Noorderlicht benadrukt dat 
door het nieuwe beleid voor ID-banen laaggekwalificeerde medewerkers die moeten instromen 
niet de benodigde competenties hebben voor vitale sleutelfuncties binnen hun organisatie daar 
waar deze functies in het verleden wel door ID-ers werden bezet. Dit brengt grote risico’s in 
de bedrijfsvoering en in de continuïteit van deze instellingen met zich mee. In de begrotingen 
van deze instellingen is ook rekening gehouden met de wens een aantal van deze functies met 
gekwalificeerde medewerkers te kunnen invullen met een “normale” bekostiging.

De door de Kunstraad voorgestelde verhoging van de budgetten van een aantal van deze 
instellingen is voor een deel ook bedoeld om deze wens tot professionalisering te honoreren.

BEPERKTE BUDGETTEN, PIJNLIJKE KEUZES

De beperkte budgetten hebben de Kunstraad genoodzaakt om het toetsingskader uiterst strikt toe 
te passen. In sommige gevallen constateerde de raad dat een instelling gedurende een langere 
tijd projecten van wisselende kwaliteit had gerealiseerd. Bij voldoende budget zou een dergelijke 
instelling het voordeel van de twijfel hebben gekregen. Bij de huidige krapte van financiële middelen 
heeft de raad geadviseerd om geen meerjarige subsidie meer toe te kennen. Ook met het aanmerken 
van “meerjarige subsidie noodzakelijk” is de raad uiterst terughoudend geweest. Dat betekent dat 
enkele instellingen met een hoogwaardig artistiek gehalte en een complexer wordende organisatie 
toch weer naar de incidentele subsidies van de Kunstraad zijn verwezen omdat er geen absolute 
noodzaak voor meerjarige subsidie aanwezig was. Een voorbeeld hiervan is Capella Frisiae. 

NOORDELIJK CONVENANT, GELDSTROOM BKV EN ACTIEPLAN CULTUURBEREIK

In de huidige cultuurnotaperiode ontvangen sommige instellingen een deel van hun vierjarige 
subsidie uit een budget dat gedeeltelijk niet tot het gemeentelijke cultuurbudget behoort. Dat 
zijn bijvoorbeeld instellingen die een bijdrage uit het Noordelijk Convenant ontvangen (Pavlov, 
Grand Theatre), waar de vijf noordelijke partners en het rijk financieel aan bijdragen. NP3 en 
wederom Pavlov ontvangen subsidie uit de rijksgeldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving. Vanuit 
het gedeeltelijk door het rijk gefinancierde Actieplan Cultuurbereik worden organisaties als New 
Attraction, Theater te Water en Jonge Harten gesubsidieerd. 

De Kunstraad heeft bij de advisering over de aanvragen voor meerjarige subsidie niet specifiek 
rekening kunnen en willen houden met eventuele financiering uit een van deze gedeeltelijke 
rijksbudgetten. De reden hiervan was dat van deze subsidiestromen niet vaststond of ze werden 
gecontinueerd en welke criteria in de toekomst vanuit het rijk en vanuit de gemeente aan deze 
budgetten werden verbonden. Dat maakt een adequate advisering in deze richting voor de Kunstraad 
onmogelijk. 
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Naar verwachting zullen bij een eventuele continuering van het Noordelijk Convenant en de 
Geldstroom BKV alleen instellingen met een artistiek hoogwaardig aanbod voor financiering uit een 
van deze budgetten in aanmerking komen. Ten aanzien van het Actieplan Cultuurbereik -- waarvan 
de middelen waarschijnlijk opgaan in een apart fonds -- vindt de raad dat instellingen laagdrempelig 
horen te zijn, maar wel artistieke kwaliteit moeten bieden. Vanuit die visie heeft de Kunstraad ook 
geadviseerd over de instellingen die momenteel tot het Actieplan Cultuurbereik behoren. 

FINANCIELE DEKKING

Ondanks het uiterst terughoudende toekenningsbeleid meent de raad dat het niet haalbaar is om 
binnen het beschikbaar gestelde budget (waarbij de raad ook de huidige bestedingen vanuit het 
Actieplan Cultuurbereik en de Geldstroom BKV heeft meegerekend) te adviseren. Na kritische 
toetsing van de aanvragen op de geformuleerde criteria komt de Kunstraad tot de conclusie dat 
voor 37 instellingen een vierjarige subsidie inhoudelijk wenselijk en organisatorisch noodzakelijk 
is. Daarnaast is een verhoging van de incidentele budgetten van de Kunstraad met € 100.000 
absoluut noodzakelijk om instellingen die naar deze budgetten zijn verwezen, voldoende te kunnen 
honoreren. De minimale extra investering in de specifieke voorzieningen en het budget van de 
Kunstraad bedraagt daarmee ruim € 600.000 per jaar. 

Binnen de gemeentelijke budgetten is naar de mening van de Kunstraad ruimte om de budgetten 
voor de vierjarig gesubsidieerde instellingen te verhogen. De Kunstraad wil hiervoor een tweetal 
opties aan de gemeente voorleggen:

- Verlaging van het subsidiebudget voor Groningse Nieuwe, aangezien dit budget niet geheel 
wordt besteed en omdat realisatie van de beleidsdoelstelling talentontwikkeling naar de mening 
van de Kunstraad beter via de bestaande organisaties kan worden gerealiseerd. 

- Verlaging van het structurele budget voor atelierbeleid, aangezien de besteding van dit 
budget afhangt van het al dan niet aanwezig zijn van geschikte panden. Investeringen in het 
atelierbeleid kunnen naar de mening van de Kunstraad beter vanuit incidentele gemeentelijke 
middelen worden gefinancierd. 

NOODZAAK VOOR EXTRA INVESTERINGEN

Wellicht ten overvloede wil de Kunstraad benadrukken dat naast de noodzakelijk geachte 
investeringen van ruim € 600.000 in de specifieke voorzieningen en de incidentele budgetten ook 
de kernvoorzieningen nog forse financiële claims bij de gemeente hebben neergelegd. Voorts leven 
er nog herhuisvestingswensen bij met name rijksgesubsidieerde instellingen en is de problematiek 
van de kleinere musea nog niet opgelost. De Kunstraad concludeert dat honorering van deze wensen 
binnen de beschikbare cultuurbudgetten volstrekt onhaalbaar is en dat hiervoor extra middelen 
beschikbaar moeten worden gesteld.  
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NOORDERLICHT

Inleiding
De Stichting Noorderlicht was tot 2005 gehuisvest in het USVA-gebouw. De organisatie functioneert 
als een productiehuis op het gebied van de fotografie en biedt een breed spectrum aan activiteiten. 
De meest in het oog springende activiteiten van de organisatie zijn de jaarlijkse fotomanifestaties, 
die afwisselend in Groningen en in Leeuwarden plaatsvinden, en de fotogalerie. De kern van de 
manifestatie in Groningen bestaat uit de tentoonstelling van Noorderlicht in de Der Aa-kerk. In 2005 
kwamen er ongeveer 14.000 bezoekers naar de tentoonstelling Traces & Omens in Groningen en de 
tentoonstelling in 2006 in Leeuwarden Another Asia trok bijna 16.000 bezoekers. Het educatieve 
programma van Noorderlicht trekt veel scholen naar de manifestaties. Overigens worden zowel bij 
de manifestaties in Groningen als in Leeuwarden bij het thema aansluitende nevenexposities en 
satellietprogramma’s opgezet. Noorderlicht heeft ook een eigen uitgeverij, Aurora Borealis, die op 
eigen initiatief en in opdracht publicaties uitbrengt. 

Sinds 2005 beschikt Noorderlicht over een kantoor- en galerieruimte aan het A-kerkhof, waar 
fototentoonstellingen worden georganiseerd en waar de resultaten van de fotografieopdrachten 
van de instelling te zien zijn. Een deel van deze exposities wordt overgenomen door fotogaleries, 
fotofestivals en culturele instellingen in het buitenland. De galerie trok in 2005 (geopend vanaf 
september) en 2006 respectievelijk 6.800 en 8.000 bezoekers. 

De komende jaren wil Noorderlicht niet verder groeien maar de organisatie verstevigen. Zo wil de 
organisatie onder meer de educatie- en marketingactiviteiten intensiveren. Ook zet Noorderlicht 
in op de versterking van de verschillende activiteiten van de stichting, zowel ten aanzien van het 
publieksbereik als de inhoudelijke programmering. Wat de manifestatie in Groningen betreft streeft 
Noorderlicht naar een groei van de bezoekersaantallen tot ca. 20.000 en voor de galerie naar 15.000. 
In het programma van de galerie wil Noorderlicht meer aandacht besteden aan talent uit de regio, 
onder andere door jaarlijks drie talenten te coachen en het examenwerk van de studenten fotografie 
van Academie Minerva te laten zien. 

Momenteel ontvangt Noorderlicht een meerjarige subsidie van de gemeente Groningen van € 74.000 
en een provinciale bijdrage van € 67.500. Financieel leunt de organisatie stevig op de bijdrage van 
het rijk van € 256.500, inclusief een bijdrage voortkomend uit het Noordelijk Convenant van € 50.000. 
Ook zijn er structurele subsidies van de gemeente Leeuwarden (wisselend, in 2007 € 20.000) en van 
de provincie Friesland (€ 90.000). De jaarlijkse omzet bedraagt ca. € 733.000 (peiljaar 2006). 

De komende periode verwacht de stichting een groei van de omzet tot ca. € 1.370.000. Noorderlicht 
vraagt de gemeente om de bijdrage aan de organisatie te verhogen tot € 150.000, eenzelfde 
bijdrage vraagt de organisatie van de provincie Groningen. Verder gaat Noorderlicht uit van een 
bijdrage van € 640.000 van het rijk, € 50.000 van de gemeente Leeuwarden en € 110.000 van de 
provincie Friesland.

Beoordeling
In de periode waarin het beleidsplan van Noorderlicht bij de Kunstraad in behandeling was, sloot 
de organisatie de galerie wegens financiële tekorten. Gemeente, provincie en stichting waren in 
gesprek over de oplossing van deze problematiek. In de beoordeling van deze aanvraag heeft de 
Kunstraad de actuele problemen van Noorderlicht niet meegewogen. De raad is van mening dat 
financiële tekorten die in de afgelopen periode zijn ontstaan inderdaad door de drie betrokken 
partijen moeten worden opgelost en gaat ervan uit dat het beleidsplan en de begroting voor de 
periode 2009 – 2012 zo realistisch is opgezet dat alle activiteiten van de stichting kunnen worden 
uitgevoerd. 

De Kunstraad constateert dat Noorderlicht zich met veel lef en een lange adem heeft ontwikkeld tot 
de enige grote fotografiemanifestatie in Nederland, die bovendien wereldwijd ook tot de top van 
de fotografiefestivals behoort. Daarmee draagt Noorderlicht in belangrijke mate bij aan het imago 
van Groningen als cultuurstad. De organisatie heeft zich de afgelopen jaren inhoudelijk verder 
ontwikkeld en de ingezette lijn van manifestaties met kwalitatief bijzondere fotografie uitgewerkt. 

festivals
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Het beleidsplan laat een wens tot innovatie zien, die de raad op zich positief vindt. Wel merkt de 
raad op dat de programmering van de hoofdtentoonstellingen soms te vol is en daardoor chaotisch 
overkomt. Een sterkere selectie van het werk kan zorgen voor een duidelijker rode draad in de 
manifestatie. De plannen om per manifestatie in samenwerking met de universiteit een denktank in 
te richten biedt volgens de raad goede mogelijkheden om gekozen thema’s beter uit te werken. De 
raad zet kanttekeningen bij de noodzaak van een zo brede satellietprogrammering, die deels niet 
onder het selectiebeleid van Noorderlicht valt en inhoudelijk dan ook niet altijd even sterk is. Verder 
acht de raad het van belang dat Noorderlicht inhoudelijk steeds voldoende frisheid behoudt. Een 
tweede curator of gastcuratoren kunnen hierin een goede rol vervullen. 

Door de uitbreiding met de Noorderlicht Fotogalerie kan de instelling een doorlopende programmering 
realiseren. De programmering met een mix van regionale en (inter)nationale fotografen, 
zowel beroemd als onbekend, vindt de raad sterk. De galerie biedt de instelling bovendien een 
laboratorium waar ruimte is voor innovatie en experiment, zowel qua inhoud als qua vorm van de 
exposities. Doordat Noorderlicht voor de programmering van de galerie regelmatig gebruik maakt 
van gastcuratoren, draagt de galerie bovendien bij aan een uitwisseling van visies op fotografie. De 
raad meent dat de galerie niet alleen uit inhoudelijk oogpunt interessant is; gezien de uitstraling en 
de huidige bezoekersaantallen is de galerie ook uit het oogpunt van citymarketing een waardevolle 
toevoeging aan de culturele infrastructuur van Groningen.  

De organisatie van Noorderlicht is de afgelopen jaren verder geprofessionaliseerd en weet de 
verschillende activiteiten -- waaronder ook minder zichtbare aspecten als activiteiten voor 
professionals, samenwerkingsprojecten en commerciële activiteiten zoals de realisatie van 
publicaties en de organisatie van reizende tentoonstellingen -- voortvarend te realiseren. De raad 
meent dat er alom waardering bestaat voor de prestaties van de stichting. Dat de organisatie zelf 
Noorderlicht zo nu en dan als “miskend” positioneert, vindt de raad niet gelukkig. 

De voortdurende uitbreiding van activiteiten en het realiseren van commerciële opdrachten om de 
andere activiteiten mee te financieren is een zware belasting voor de instelling geweest. De visie in 
het beleidsplan om de komende periode te focussen op versterking van de organisatie in plaats van 
groei ondersteunt de raad van harte. De raad adviseert om de komende jaren meer in te zetten op 
sponsoring in plaats van het verrichten van commerciële opdrachten. De wens om de educatieve en 
marketingactiviteiten te versterken vindt de raad overigens reëel. 

Een organisatie met een zo omvangrijk en complex geheel van activiteiten, vele samenwerkingsrelaties 
en eigen producties kan naar de mening van de raad niet zonder een meerjarige gemeentelijke 
subsidie. Verhoging van de subsidie is noodzakelijk, onder meer vanwege het wegvallen van 
fondsbijdragen van bijvoorbeeld het VSBfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. De noodzaak om 
de organisatie verder te verstevigen leidt ertoe dat de Kunstraad adviseert om Noorderlicht jaarlijks 
een bijdrage van € 150.000 toe te kennen. Het ligt in de rede dat deze bijdrage uit cultuurmiddelen 
afkomstig is, hoewel de raad zich ook kan voorstellen dat een bescheiden deel van de subsidie uit de 
middelen van Economische Zaken komt. 

Advies
De Kunstraad concludeert dat Noorderlicht als productiehuis voor fotografie zowel regionaal als 
landelijk van grote waarde is. De manifestatie van Noorderlicht behoort tot de pijlers van het 
noordelijk kunstklimaat en de Noorderlicht Fotogalerie is een inhoudelijk en qua publieksbereik sterke 
toevoeging aan de culturele infrastructuur van Groningen. Ook de minder zichtbare activiteiten van 
de stichting -- zoals educatie, fotografieopdrachten en de activiteiten voor professionals -- worden 
door de organisatie goed opgezet. 

De raad signaleert dat de bijdrage van de gemeente Groningen geen gelijke tred heeft gehouden 
met de groei van de organisatie. Noorderlicht is daardoor een kwetsbare instelling. De raad acht 
een grotere gemeentelijke investering in festival en galerie noodzakelijk om te voorkomen dat 
roofbouw ontstaat op een zo belangrijk fotofestival dat zowel in Nederland als ook in het buitenland 
een grote bijdrage levert aan de profilering van Groningen als cultuurstad. De Kunstraad adviseert 
de gemeente Groningen om Noorderlicht de komende beleidsperiode een vierjarige subsidie toe te 
kennen van € 150.000 per jaar en daarbij de loon-/prijscompensatie door te rekenen. 
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WERELD PERS FOTO GRONINGEN

Inleiding
De Stichting Wereld Pers Foto Groningen heeft sinds de oprichting in 2004 vier World Press Photo 
tentoonstellingen en een keur aan nevenactiviteiten Groningen georganiseerd. De tentoonstelling zelf 
is een selectie van de reistentoonstelling van de Amsterdamse World Press Photo. Deze organisatie 
schrijft jaarlijks een persfotografiecompetitie uit; de winnende foto’s worden gepubliceerd in een 
jaarboek en reizen de wereld rond als tentoonstelling. 

De tentoonstelling in Groningen is laagdrempelig en trekt een groot publiek. De eerste editie in 2004 
trok ruim 14.000 bezoekers en de laatste editie in 2007 8.000. Het aantal bezoekers hangt volgens 
de organisatie mede samen met de locatie van de tentoonstelling. 

De organisatie wil de komende periode ieder jaar een selectie van de reistentoonstelling van 
de World Press Photo in Groningen laten zien. Rond de tentoonstelling wil de organisatie een 
hoogwaardig educatieaanbod realiseren met als thema duurzaamheid. Ook wil de instelling een 
jaarlijks debat organiseren met een spreker van internationale statuur, een internationaal erkende 
Noordelijke Fotoprijs organiseren en noordelijk fototalent op journalistiek gebied stimuleren. 

De organisatie van WPFG werkt grotendeels met vrijwilligers en heeft een bestuur met een algemeen 
bestuur en een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur wisselt ieder jaar, het algemeen bestuur 
heeft langer zitting en zorgt voor de meerjarenvisie, zowel op inhoudelijk als financieel gebied.

De Stichting WPFG heeft de afgelopen jaren een beroep gedaan op incidentele subsidies (bijdrage 
Kunstraad 2007 € 6.000). Voor de komende periode vraagt de stichting een meerjarige subsidie 
aan van € 10.000 in 2009, oplopend tot € 16.000 in 2012. De subsidie is vooral bedoeld voor de 
financiering van het randprogramma van de tentoonstelling. 

Beoordeling
De persfotografie verschuift de afgelopen jaren langzamerhand naar kunstfotografie. Het zijn geen 
foto’s meer die alleen een nieuwsfeit vastleggen -- wat met de huidige digitale camera’s iedere 
burger kan -- maar die veel meer een statement willen maken. De Amsterdamse World Press Photo 
weet binnen de persfotografie vaak een goede, artistiek interessante selectie te maken en de raad 
is van mening dat deze tentoonstelling een aanvulling vormt op het fotografieaanbod in Groningen 
en een interessante, vaak maatschappijkritische, visie op mondiale ontwikkelingen toont.
 
Toch is de raad van mening dat een meerjarige subsidie vanuit cultuurbudgetten niet in de rede 
ligt. Ten eerste omdat de raad vindt dat voor de organisatie van kortdurende projecten en festivals 
een meerjarige subsidie niet noodzakelijk is. Ten tweede constateert de raad dat de tentoonstelling 
van World Press Photo Groningen uit de publieksinkomsten kan worden gefinancierd. De meerjarige 
subsidie wordt alleen gebruikt voor het opzetten van de randprogrammering, zoals het educatieve 
programma. Dit is echter grotendeels geen kunsteducatief programma, maar vooral een programma 
waarin maatschappelijke ontwikkelingen aan de orde zijn, waaronder duurzaamheid. Financiering 
van dit type activiteiten met meerjarige of incidentele cultuursubsidies vindt de raad niet voor de 
hand liggen. Ten aanzien van de bijdrage die de organisatie aan talentontwikkeling van persfotografen 
kan bieden, is de raad kritisch. De raad verwacht dat het de instelling aan kennis en beschikbare tijd 
ontbreekt om een inhoudelijk intensief en dus effectief begeleidingstraject te realiseren. 

Advies
De raad is van mening dat Wereld Pers Foto Groningen een interessante aanvulling is op het 
fotografieaanbod in Groningen en bovendien op een kritische wijze mondiale maatschappelijke 
ontwikkelingen laat zien. Meerjarige ondersteuning is naar de mening van de raad alleen noodzakelijk 
bij festivals en manifestaties met een doorlopende programmering, langlopende verplichtingen naar 
samenwerkingspartners en een organisatorisch zeer complex karakter. Bij WPFG is daarvan naar 
de mening van de raad onvoldoende sprake. Bovendien is de raad van mening dat het educatieve 
randprogramma -- waarvoor de meerjarige subsidie is bedoeld -- te weinig artistiek van aard is om 
een bijdrage vanuit cultuurmiddelen te rechtvaardigen. De raad heeft te weinig vertrouwen in het 
programma voor talentontwikkeling om op basis daarvan een meerjarige bijdrage te adviseren. 

DEEL III | SPECIFIEKE VOORZIENINGEN
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NOORDERSLAG – EUROSONIC

Inleiding
Het Noorderslag Weekend is de verzamelnaam voor een geïntegreerd geheel van drie 
popmuziekevenementen die aan het begin van elk jaar in de stad Groningen worden gehouden: 
EuroSonic, het Noorderslag Festival en het Noorderslag Seminar. 

- EuroSonic is een popmuziekfestival waar Europese bands en acts gepresenteerd worden, die 
buiten hun eigen landsgrenzen niet of nauwelijks bekendheid genieten. In de programmering 
van EuroSonic is altijd een aantal Groningse bands opgenomen. 

- Noorderslag is het festival dat de staalkaart van de Nederlandse popmuziek brengt. 
- Het Noorderslag Seminar is een grootschalige en in Nederland unieke conferentie waar de 

gehele Nederlandse en een belangrijk deel van de Europese popmuzieksector samenkomt. 

In 2006 traden ruim 250 bands en acts op, kwamen ruim 1.800 professionals uit de internationale 
muziekindustrie naar Groningen en trok het festival bijna 13.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. 
Pers en andere media uit binnen- en buitenland zijn altijd in groten getale bij het festival aanwezig. 
Zo worden live concerten uitgezonden via 3FM, vond er in 2008 een uitzending op de Nederlandse 
televisie plaats en maakt de EBU (European Broadcasting Union) registraties die over een groot 
aantal landen worden verspreid. 

De activiteiten van de Noorderslagorganisatie blijven niet tot het weekend in januari beperkt. Met 
het European Talent Exchange Program (ETEP) stimuleert de organisatie de grote internationale 
festivals en radioprogramma’s om bands -- gespot op het Noorderslag Weekend -- te programmeren. 
Noorderslag wil de komende jaren de platformfunctie voor de Europese muziek uitbreiden en 
versterken. De organisatie is in samenwerking met Europese publieke omroepen en een Gronings 
internetbedrijf bezig met de ontwikkeling van een digitaal platform dat 365 dagen per jaar moet 
zorgen voor de profilering van nieuw Europees talent, zoals dat gebeurt op het Noorderslag Weekend 
(werktitel: MyEuroSonic.eu).

De organisatie is in handen van een managementteam van drie personen, bestaande uit Peter Smidt 
(creative director), Peter Sikkema (hoofd productie - manager festivals) en Frans Vreeke (producer 
- directeur). De programmering van EuroSonic komt tot stand in samenwerking met de EBU. De 
Groninger bands worden (werden) geselecteerd in overleg met Grover Pop. Voor de organisatie van 
het festival wordt jaarlijks een projectteam samengesteld van medewerkers op freelance basis. 
De Stichting Noorderslag werkt samen met een groot aantal partners waaronder Buma Cultuur, De 
Oosterpoort, 3FM, de NOS en 3voor12.

De huidige omzet van Noorderslag bedraagt ca. € 1.150.000. Het rijk draagt hieraan fors bij met 
een jaarlijkse subsidie van € 100.000; daarnaast ontvangt de organisatie vierjarige subsidies van 
de provincie (€ 67.500 ) en van de gemeente (in totaal € 60.000, waarvan € 42.000 van cultuur 
en € 18.000 van Economische Zaken). De organisatie voorziet een groei van de kosten naar ca. 
€ 1.730.000 en vraagt een structurele bijdrage van de gemeente van € 150.000. Daarnaast worden 
ook meerjarige bijdragen gevraagd van de provincie Groningen (€ 125.000), de provincie Friesland 
(€ 25.000) en het rijk (€ 250.000).

Beoordeling
De Kunstraad is van mening dat het Noorderslag Weekend de afgelopen jaren de positie van  
grootschalig popevenement en ontmoetingsplaats voor de muziekindustrie heeft versterkt en 
uitgebouwd. Met een zware selectie van bands weet de organisatie de artistieke kwaliteit van het 
festival op een hoog niveau te houden. Positief vindt de raad de kansen die het festival biedt aan 
acts uit de regio. Door de kwaliteit van de geselecteerde acts en de zeer professionele ontvangsten, 
marketing en persbegeleiding heeft het Noorderslag Weekend de vooraanstaande positie als 
showcase en seminar voor de muziekindustrie weten te behouden -- ondanks de opkomst van nieuwe 
initiatieven als de PopKomm in Berlijn -- en weet de organisatie steeds meer media-aandacht te 
genereren, zowel in binnen- als buitenland. De internationale uitstraling van het festival en de 
betekenis van het Noorderslag Weekend voor de positionering van Groningen als cultuur- en popstad 
is naar de mening van de raad groot. 
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De stichting is professioneel, nog steeds zeer vitaal en heeft visie, ook op de lange-termijn-
ontwikkeling van het festival. De deskundige en effectief werkende organisatie zit als een spin in 
een web van zeer uiteenlopende partners uit heel Europa en slaagt erin om het festival steeds weer 
uit te breiden met activiteiten die het concept van het festival -- een showcase van talent voor 
professionals -- verder versterkten. Goede voorbeelden daarvan zijn het ETEP-programma en de 
website myeurosonic. 

Wat publieksaantallen betreft heeft het Noorderslag Weekend wel ongeveer de limiet bereikt; de 
lokaties zijn daarbij de beperkende factor. Wel weet de organisatie met veel creativiteit nog steeds 
iets meer publiek onder dak te krijgen. Om het bereik van het festival verder te vergroten zet de 
organisatie in op de groei van het aantal journalisten en op uitbreiding van de uitzendingen via de 
verschillende media en via Internet (EBU, internet-radiostations). 

Vanwege de complexe organisatievorm en de langlopende afspraken die de Noorderslagorganisatie 
maakt, is meerjarige subsidie noodzakelijk. De activiteiten van het festival zijn uitgebreid, wat 
de druk op de organisatie doet toenemen en een steviger fundament voor de instelling vereist. 
De stichting is erin geslaagd om de afgelopen jaren de inkomsten uit commerciële bronnen en uit 
andere fondsen te verhogen. Een forse verhoging van de bijdrage van de gemeente acht de raad 
in dit licht ook noodzakelijk. De raad adviseert daarom het festival een jaarlijkse gemeentelijke 
subsidie van € 150.000 (het gevraagde bedrag) toe te kennen.
  
De raad constateert dat het festival niet alleen in artistieke termen is te duiden. De economische 
betekenis van het evenement is groot, gezien de vele hotelreserveringen, de andere bestedingen 
van de gasten en de free publicity voor Groningen. Een bijdrage vanuit Economische Zaken aan het 
festival ligt volgens de raad in de rede. Daarbij wordt een verdeling van € 100.000 uit cultuurmiddelen 
en € 50.000 uit het EZ-budget voorgesteld. 

Advies
De Sichting Noorderslag weet ieder jaar weer een kwalitatief hoogwaardig festivalprogramma te 
realiseren, zowel voor het Europese deel (EuroSonic) op donderdag en vrijdag als voor Noorderslag, 
dat zich op Nederlandse bands richt. De organisatie is vitaal en onderneemt met succes nieuwe 
initiatieven. Het ETEP-programma dat in de huidige cultuurnotaperiode gestalte kreeg, is hier een 
voorbeeld van. 

Gezien het complexe karakter van het festival en het grote aantal langdurige samenwerkingsverbanden 
kan het festival niet zonder een structurele subsidie van de gemeente. Vanwege het grote belang van 
het festival voor Groningen  -- het zet Groningen landelijk en internationaal op de kaart als popstad 
en biedt de Groninger muziekscene de kans zich te profileren -- vindt de Kunstraad het noodzakelijk 
om het festival voldoende te ondersteunen. De raad adviseert om aan Noorderslag - EuroSonic het 
gevraagde bedrag van € 150.000 toe te kennen met doorrekening van loon-/prijscompensatie. 
Vanwege het grote economische belang van het festival ligt het voor de hand dat een deel van deze 
subsidie afkomstig is van Economische Zaken. De Kunstraad acht een verdeling van € 100.000 uit 
cultuurmiddelen en € 50.00 uit de budgetten van EZ redelijk.
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URBAN HOUSE (VOORHEEN NEW ATTRACTION)

Inleiding
De Stichting New Attraction organiseert sinds 2003 het gelijknamige festival. De stichting had als 
kernactiviteit het jaarlijkse festival, maar is inmiddels veel meer dan alleen een festival. De naam 
van de stichting is echter dusdanig gerelateerd aan het festival dat thans is gekozen voor een andere 
stichtingsnaam om een helderder onderscheid te kunnen maken in de verschillende activiteiten van 
de stichting.

De stichting onderneemt de komende jaren vier belangrijke activiteiten, te weten: 
- New Attraction: het bekende jaarlijkse urban festival in de eerste week van juli, dat qua 

programmering recht wil doen aan de diversiteit in de cultuurbeleving van jongeren. De 
eerste vijf jaar heeft New Attraction voorzien in een leemte in het aanbod in Groningen, de 
komende jaren wil de stichting in de urban een voortrekkersrol vervullen en aanjager zijn 
van nieuwe ontwikkelingen. Naast muziek en andere cultuurvormen maken ook verschillende 
urbansportactiviteiten deel uit van de programmering. De organisatie wil door een uitgekiende 
programmering en eigen producties een artistieke meerwaarde realiseren. Er doen ca. 75 acts 
en 150 vrijwilligers aan het festival mee en New Attraction trekt ongeveer 15.000 bezoekers, 
waarvan ongeveer 40% jongeren die op het VMBO of MBO zitten. 

- Shoot is een doorlopend project in samenwerking met het kunstvakonderwijs, waarbij scouting 
en ontwikkeling en professionalisering van artiesten in het urbansegment centraal staan. Het 
gaat daarbij om gemiddeld 100 ingeschreven en deelnemende artiesten.

- Shout is het specifieke vrijwilligersprogramma van het Urban House. Bij alle activiteiten 
van Urban House is er sprake van inzet en participatie van vrijwilligers. Het bestand van 
betrokken vrijwilligers is gemiddeld 150. De vrijwilligers worden begeleid en krijgen specifieke 
trainingen.

- Urban House sluit ook met optredens aan bij andere activiteiten in de regio en organiseert zelf 
showcaseprogramma’s.

Hoewel het festival de kernactiviteit is en blijft van Urban House, geven de activiteiten die er 
omheen worden georganiseerd de stichting meer continuïteit. 

De organisatie is organisatorisch diverse samenwerkingsverbanden aangegaan met onder meer 
Simplon, het Noorderpoortcollege, het Alfa College, de Academie voor Popcultuur, het Kunsten-
centrum Groningen, het Bevrijdingsfestival en met talloze groeperingen die allochtone jongeren 
vertegenwoordigen.

In de huidige cultuurnotaperiode ontvangt New Attraction een bijdrage vanuit het Actieplan 
Cultuurbereik van ca. € 30.000 en een vergelijkbare incidentele bijdrage vanuit de budgetten voor 
minderhedenbeleid. De totale omzet is ongeveer € 155.000 per jaar (peiljaar 2006). Voor de komende 
periode vraagt Urban House aan de gemeente een totaalbijdrage van € 70.000 (€ 60.000 voor het 
festival en € 10.000 voor Shoot). Daarnaast vraagt de instelling ook aan de provincie Groningen een 
bijdrage van € 40.000 (€ 30.000 voor het festival en € 10.000 voor Shoot). 

Beoordeling
Na vijf edities van New Attraction heeft de organisatie een eigen plek veroverd bij lokale en 
regionale jongeren. De publiciteit van New Attraction is goed georganiseerd. In eerste instantie 
zijn er de talrijke persoonlijke contacten, die ervoor zorgen dat er een groot informeel circuit is. 
Daar omheen worden ondersteunende middelen ingezet als flyers, stickers, posters, persberichten, 
advertenties en natuurlijk de website. Dankzij de vele pr-activiteiten voorafgaand aan het festival 
(previews, scholentour, Shootactiviteiten en participatieprojecten) worden honderden jongeren 
persoonlijk geïnformeerd, betrokken en geënthousiasmeerd. 

De organisatie slaagt erin jongeren uit alle lagen van de bevolking te bereiken en als vrijwilliger 
bij het festival te betrekken. Zowel in de culturele als in de welzijnswereld is dat gegeven een 
compliment waard. Vrijwilligers zijn er voldoende; jongeren worden bijna letterlijk van de straat 
geplukt. Ongeveer de helft ervan is van allochtone afkomst. New Attraction geeft ze een soort “club-
gevoel”.
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Het festival programmeert jaarlijks een breed aanbod, gericht op jongeren in het urbansegment 
(rap, bubbling, reggea/dancehall/raggaton, r&b, clubhouse). Voor een deel is het aanbod aanvullend 
op het bestaande aanbod, voor een deel is het overlappend met podia als Simplon of The Palace. In 
die laatste gevallen bereiken de acts op New Attraction wel een veel breder en jonger publiek dan 
normaal. 

De Kunstraad is van mening dat de programmering artistiek gezien weinig uitdagend is; het festival 
programmeert grotendeels bekende en opkomende artiesten die zich begeven op de bekende urban 
paden en biedt weinig ruimte voor experiment. Ten aanzien van het lokaal en regionaal talent is de 
kwaliteit niet altijd het doorslaggevend selectiecriterium, maar is vooral “meedoen” van belang.  De 
raad is van mening dat het artistieke belang van het festival -- ook binnen de urbansector -- minimaal 
is; mogelijk hangt dit samen met de nadruk die de organisatie legt op participatie en het bereiken 
van een groot publiek. Ook bij andere initiatieven ziet de raad dat gecombineerde doelstellingen 
-- een doelstelling op het vlak van welzijn, educatie of economie, gecombineerd met een artistiek 
doel -- een inhoudelijk interessante ontwikkeling vaak in de weg staat. 

De Kunstraad vindt dat meerjarige ondersteuning van het festival vanuit cultuurbudgetten niet in de 
rede ligt. De raad plaatst kanttekeningen bij de artistieke kwaliteit van de festivalprogrammering 
en is van mening dat het criterium voor de status van specifieke voorziening van “bewezen artistieke 
kwaliteit” moet worden gehandhaafd, ook als het om sympathieke initiatieven als New Attraction 
gaat. Tweede overweging is dat de raad alleen meerjarige subsidie toekent als de organisatie van een 
festival zo complex of risicovol is, dat het niet met incidentele subsidies kan worden georganiseerd. 
Net als bij veel andere festivals het geval is, meent de raad dat ook New Attraction met tijdig 
aangevraagde incidentele subsidies voldoende ondersteund kan worden. 

De raad heeft zich ook gebogen over de vraag of meerjarige subsidie vanuit cultuurbudgetten voor 
de Shoot- en Shout-activiteiten in de rede ligt. Na rijp beraad kwam de raad tot de conclusie dat 
dit niet het geval is. De raad meent dat de inzet van meerjarige cultuurmiddelen voor dergelijke 
activiteiten alleen aan de orde is wanneer het gaat om een intensieve vorm van begeleiding 
van een beperkte selectie van zeer talentvolle jongeren, waarbij de begeleiding bij voorkeur 
een verbindende schakel vormt in een keten met vakopleidingen en professionele producerende 
instellingen. De begeleiding door Urban House is gericht op een veel bredere doelgroep, de kwaliteit 
van de begeleiding is onduidelijk en het einddoel -- zoals dat bij het Haydn Jeugd Strijkorkest en De 
Noorderlingen het kunstvakonderwijs is -- is bij Urban House niet helder. 

De Kunstraad wil tot slot benadrukken dat de activiteiten van Urban House, zowel het festival 
New Attraction als Shoot en Shout, een waardevolle rol spelen bij het bereiken en vasthouden 
van jongeren en hen de kans geven zichzelf te ontwikkelen. Een rol die naar de mening van de 
raad vanuit welzijnsmiddelen zou moeten worden ondersteund. De raad adviseert het college de 
mogelijkheden hiertoe serieus te onderzoeken en de eventuele overgang van cultuur naar jongeren- 
en welzijnsbeleid voor de instelling zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Conclusie en advies
De Kunstraad constateert dat het festival New Attraction er de afgelopen jaren in is geslaagd om een 
grote groep jongeren te bereiken, waarvan een fors deel allochtonen en scholieren van het VMBO 
en MBO. De artistieke programmering is -- ook binnen het urbansegment – redelijk voorspelbaar en 
de lokale acts zijn meestal van magere kwaliteit. Vanwege het beperkte artistieke belang van het 
festival en de niet bovenmatig complexe organisatie vindt de Kunstraad meerjarige subsidiëring 
vanuit cultuurbudgetten niet in de rede liggen. Ten aanzien van de Shoot- en Shout-activiteiten 
meent de raad dat Urban House zich als begeleidingsinstituut op een te brede doelgroep richt om 
een meerjarige cultuursubsidie te rechtvaardigen. Het ligt meer voor de hand dat ondersteuning van 
deze activiteiten plaatsvindt vanuit welzijnsmiddelen. De raad adviseert de gemeente om toe te 
zien op een soepele overgang van cultuurbeleid naar jongeren- en welzijnsbeleid. 
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SAMENWERKINGSVERBAND JAZZ IN GRONINGEN

Inleiding
Het Samenwerkingsverband Jazz in Groningen is een in 2002 opgericht samenwerkingsverband 
bestaande uit de Stichting Jazz in Groningen (coördinator), De Oosterpoort, het Grand Theatre/St. 
Prime, het Prins Claus Conservatorium, de USVA, Buckshot Café en de Cast (culturele activiteiten 
voor en door studenten van de Hanzehogeschool). Bij de oprichting van het samenwerkingsverband is 
ervoor gekozen om geen aparte rechtspersoon in het leven te roepen. De Stichting Jazz in Groningen 
is daarmee ook risicodragend voor het samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband wil de gemeenschappelijke marketinginspanning voor alle deelnemende 
podia en concertorganisaties in stand houden. In 2004 besloot het samenwerkingsverband extra 
aandacht te besteden aan het betrekken van jongeren en jong volwassenen bij de jazz door speciaal 
voor dat doel een festival te ontwikkelen: Midnight Express. Het festival trok in 2007 ongeveer 3.400 
bezoekers.

Voor het festival heeft de organisatie de afgelopen jaren een beroep gedaan op incidentele subsidies. 
Voor de editie 2007 ontving men van de Kunstraad € 7.200 (bij een omzet van ca. € 50.000). De SJIG 
vraagt voor de gemeenschappelijke marketing en de organisatie van het festival (inclusief een 
projectmanager) de komende periode een meerjarige subsidie van € 35.252 in 2009, oplopend tot 
€ 46.412 in 2012. Men verwacht dat de kosten voor het festival zullen stijgen tot ca. € 80.000. 

Beoordeling
De Kunstraad vindt het lovenswaardig dat de samenwerkende jazzorganisaties het initiatief hebben 
genomen voor een nieuw jazzfestival en meent dat het festival een welkome aanvulling zou kunnen 
zijn op het vermagerde Groningse jazzaanbod. Het festival is deels bedoeld als promotiemiddel 
voor de jazz in Groningen en de raad constateert dat de organisatie erin slaagt om met het festival 
een redelijk groot publiek te bereiken. De raad vraagt zich wel af of dit publiek vervolgens ook de 
reguliere concerten van de jazzpodia bezoekt. 

Inhoudelijk vindt de raad de eerste edities van Midnight Express nog niet overtuigend. De 
programmering was van wisselende kwaliteit, kende een paar sterke acts maar was als geheel 
niet altijd even spannend. Ook de inhoudelijke samenhang is tot nog toe zwak, vermoedelijk een 
gevolg van het concept waarbij ieder deelnemend podium de vrijheid wordt geboden zijn eigen 
karakter van programmering te realiseren. De raad meent dat het zinvol is als de samenwerkende 
jazzorganisaties zich nader beraden op de beste vorm voor het festival. Het festival heeft naar de 
mening van de raad wel groeipotentieel, zowel in programmering als in publieksbereik.

Gelet op de kritische kanttekeningen bij de inhoudelijke programmering van het festival acht de 
Kunstraad een meerjarige subsidie van het festival niet aan de orde. De raad is van mening dat 
een organisatie hiervoor eerst een constante artistieke kwaliteit moet laten zien. Daarbij vindt 
de raad dat meerjarige subsidie voor het voortbestaan van dit festival ook niet noodzakelijk 
is. Het festival heeft geen doorlopende programmering, nauwelijks langlopende verplichtingen 
naar samenwerkingspartners en een organisatorisch niet bovenmatig complex karakter. Ook met 
tijdig aangevraagde incidentele middelen kan het festival prima worden georganiseerd. Dat geldt 
zeker nu de Kunstraad een nieuwe werkwijze hanteert, waarbij subsidieaanvragen sneller worden 
afgehandeld. 

Samenvatting en advies
De samenwerkende jazzorganisaties zijn er de afgelopen jaren in geslaagd om het publieksbereik 
van Midnight Express te vergroten. De inhoudelijke ontwikkeling is echter zwak te noemen; een 
samenhangende programmering is niet gerealiseerd en de invulling van het programma is van 
wisselende kwaliteit. Vanuit het standpunt dat meerjarige subsidie is voorbehouden aan instellingen 
die een constante, hoge kwaliteit weten te realiseren, vindt de raad het niet in de rede liggen om 
dit festival een meerjarige subsidie toe te kennen. Bovendien vindt de raad dat het festival met 
incidentele middelen ook voldoende kan worden ondersteund. 
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TAKE ROOT FESTIVAL

Inleiding
Het Take Root Festival wil een eigenzinnig, exclusief, authentiek en kwalitatief hoogwaardig 
kernpodium voor American Roots Music in Noord Nederland zijn. Het festival is in 1998 van start 
gegaan in de sport- en evenementenlocatie De Smelt in Assen. De eerste negen edities hebben daar 
plaatsgevonden. In 2007 is het festival verhuisd naar De Oosterpoort, waar de organisatie ook mee 
samenwerkt. 

De organisatie draait feitelijk op twee vrijwilligers en wil graag professionaliseren door een fulltime 
coördinator aan te stellen. Met De Oosterpoort is de afspraak gemaakt dat De Oosterpoort ruimtes 
en techniek om niet beschikbaar stelt, programmeercontacten meebrengt en de horecaomzet 
ontvangt. Take Root zorgt voor het concept, de programmering, de productie en marketing en krijgt 
de inkomsten uit kaartverkoop. De Oosterpoort kent aan een aantal reguliere concerten bovendien 
het label Take Root Shadow toe, om het festival ook door het jaar heen onder de aandacht te 
houden.

In de komende beleidsperiode wil het festival zich in en vanuit de stad Groningen verder ontwikkelen. 
Wat het publieksbereik betreft verwacht men een maximale groei tot ca. 3.000 bezoekers. 
Inhoudelijk is de organisatie bezig met het ontwikkelen van satellietfestivals, waarvan het eerste in 
2009 in Berlijn zal plaatsvinden. Het festival is ook bezig met satellieten in België en Scandinavië. 

Momenteel vraagt de instelling voor de organisatie van het festival subsidie aan bij de Kunstraad 
(toekenning in 2007 € 8.000). Voor de komende beleidsperiode vraagt het festival een structurele 
bijdrage van gemeente (€ 24.000) en provincie (€ 16.000). De totale omzet bedraagt de komende 
jaren naar verwachting ongeveer € 225.000.

Beoordeling
Het Take Root Festival is een typisch liefhebbersfestival met een artistieke programmering op niveau. 
De organisatie weet een interessante programmering te realiseren met een mix van mainstream, 
enkele grote namen en meer experimentele acts. Het festival is een aanwinst voor het muziekaanbod 
in de stad en een aanvulling op de festivals in De Oosterpoort: in het rijtje Noorderslag/Eurosonic 
(pop), Trad.It! (folk) en de Rhythm & Bluesnight (blues) misstaat het Take Root Festival niet. Het 
festival heeft een bereik van ca. 2.000 bezoekers en de komende jaren wil men doorgroeien naar 
ongeveer 3.000. Meer zit er volgens de organisatie niet in, gezien het specifieke karakter van het 
genre. Onder de liefhebbers van dit type muziek geniet het festival landelijke bekendheid, mede 
doordat de gespecialiseerde media radioaandacht aan het festival besteden. De helft van het 
publiek komt uit de drie noordelijke provincies, de andere helft uit de rest van Nederland en het 
buitenland. 

Inhoudelijk gezien is de organisatie stevig en de stichting heeft op praktisch en inhoudelijk niveau 
baat bij de samenwerking met De Oosterpoort (en vice versa). De organisatie zet fors in op 
marketing, met een aantal professionele “slimmigheidjes”. De geplande professionalisering met een 
betaalde kracht is naar de mening van de raad een logische ontwikkeling, maar het aanstellen van 
een betaalde kracht voor 1 fte komt de raad op dit moment voor als een onnodig forse stap. 

Duidelijk is dat het festival ambities heeft en een lange voorbereiding kent. Voor het aantrekken 
van sommige acts kan deze voorbereiding zich ongetwijfeld over meerdere jaren uitstrekken. 
Desondanks is de raad van mening dat meerjarige subsidiëring voor dit festival strikt genomen 
niet noodzakelijk is. Het festival heeft geen programmering gedurende het gehele jaar, nauwelijks 
langlopende verplichtingen naar samenwerkingspartners en een organisatorisch niet bovenmatig 
complex karakter, waarbij bovendien intensieve productionele elementen ontbreken. De raad is van 
mening dat het Take Root Festival voldoende mogelijkheden heeft tot realisering van het festival 
met tijdig aangevraagde incidentele middelen, waarin eventueel ook middelen voor een parttime 
medewerker worden meegenomen. Dat geldt zeker nu de Kunstraad een nieuwe werkwijze hanteert, 
waarbij subsidieaanvragen sneller worden afgehandeld. 
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Advies
Take Root is een waardevolle aanvulling op het aanbod van festivals in de stad Groningen. Binnen het 
genre van de Rootsmuziek/Americana biedt het festival een interessante programmering met een 
mix van experimentele acts, mainstream en jaarlijks een of twee grote namen. Het bezoekersaantal 
is gezien het specifieke karakter van het genre realistisch en er is -- binnen de beperkingen van het 
genre -- sprake van landelijke uitstraling van het festival. 
Ondanks de positieve inhoudelijke beoordeling acht de Kunstraad meerjarige ondersteuning niet 
noodzakelijk. Het festival kan met incidentele subsidies van de Kunstraad op adequate wijze worden 
ondersteund.
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PETER DE GROTE FESTIVAL

Inleiding
Het Peter de Grote Festival werd voor het eerst georganiseerd in 1997 en is inmiddels uitgegroeid tot 
een jaarlijks zomerfestival van twee weken met een concertserie van internationaal gerenommeerde 
musici op verschillende bijzondere locaties in Noord-Nederland. De concertserie wordt aangevuld 
met lezingen, arrangementen en excursies.
 
Het festival wordt gecombineerd met een internationale Summer Academy voor jonge getalenteerde 
strijkers, pianisten en organisten. De masterclasses worden verzorgd door de musici die ook de 
concerten geven en hangen nauw samen met het concertprogramma. Het Peter de Grote Festival 
2006 trok 3.300 bezoekers verdeeld over 26 concerten op verschillende locaties. De Stichting Peter 
de Grote Festival is gelieerd aan het Noord-Nederlands Conservatorium. Het programma wordt 
jaarlijks samengesteld door pianist Rian de Waal. Hij put uit het actuele aanbod van internationale 
kamermusici. 

De organisatie wil de komende jaren de ingezette lijn voortzetten en daarbij bestaande 
samenwerkingen intensiveren en nieuwe relaties aangaan, waarbij vooral de focus ligt op het 
gebied van de Noordelijke Ontwikkelingsas. Daarnaast zullen er voor de Summer Academy jaarlijks 
actief deelnemers worden geworven. Het internationale karakter van het festival wil de organisatie 
inhoudelijk vormgeven door jaarlijks een of twee steden uit Noordoost-Europa centraal te stellen. 
In de programmering zal er muzikaal aandacht aan deze themasteden worden besteed. De komende 
jaren wil het festival groeien naar zo’n 6.000 bezoekers per jaar. 

De omzet van het festival is ongeveer € 180.000 (peiljaar 2006). Toen de organisatie in 2006 besloot 
om de frequentie van het festival te veranderen van een tweejarig festival naar een jaarlijks festival 
heeft het college besloten het festival te ondersteunen met een “incidentele structurele” bijdrage 
van € 25.000 per jaar. Deze bijdrage is in de huidige cultuurnotaperiode gedekt uit incidentele 
middelen. De organisatie voorziet een groei in de kosten tot ca. € 380.000 en vraagt een structurele 
bijdrage van € 40.000 van de gemeente en hetzelfde bedrag van de provincie.  

Beoordeling
De kwalitatief hoogwaardige concerten van het Peter de Grote Festival zijn -- zeker in de stille 
zomermaanden -- een welkome aanvulling op het aanbod. De concerten trekken ook andere 
doelgroepen dan de reguliere bezoekers van het klassieke muziekrepertoire. Een deel van de 
charme van de concerten is ongetwijfeld gelegen in de bijzondere concertlocaties. De openbare 
masterclasses bieden jonge musici de gelegenheid om met ervaren mensen te werken en 
podiumervaring op te doen en daarmee past het Peter de Grote Festival in het streven van de 
gemeente om talentontwikkeling te stimuleren. 

De organisatie is solide en straalt energie en daadkracht uit. De binding met het conservatorium heeft 
als voordeel de garantie van voldoende menskracht om het evenement te organiseren. Tegelijkertijd 
constateert de raad dat de samenwerking met het conservatorium de financiële inzichtelijkheid in 
de organisatie soms in de weg staat. 

De raad plaatst enige kanttekeningen bij de steeds omvangrijker randprogrammering en 
adviseert om er alert op te zijn dat deze randactiviteiten geen afbreuk doen aan de uitstraling 
als kwaliteitsfestival. Ook heeft de raad twijfels bij de wens om ook op grotere locaties te gaan 
programmeren, wat betekent dat het festival concessies doet aan een van de sterke punten van het 
concept, namelijk de fraaie, kleinschalige locaties. Dat het festival -- zoals blijkt uit de gesprekken 
-- niet kan programmeren in De Oosterpoort vanwege een zomersluiting, vindt de raad overigens 
jammer. Gemeentelijke podia zouden naar de mening van de raad hierin een flexibeler standpunt 
moeten innemen. 

Hoewel inhoudelijk positief over het festival, acht de raad meerjarige subsidiëring toch niet op zijn 
plaats. Gezien de wens van de gemeente om terughoudend om te gaan met het toekennen van de status 
van specifieke voorziening heeft de raad richtlijnen opgesteld aan de hand waarvan de aanvragen 
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voor meerjarige subsidie worden beoordeeld. De raad constateert dat het festival onvoldoende 
aan deze richtlijnen voldoet om meerjarige subsidie te rechtvaardigen. Het festival heeft geen 
doorlopende programmering, nauwelijks langlopende verplichtingen naar samenwerkingspartners en 
een organisatorisch niet bovenmatig complex karakter, waarbij bovendien intensieve productionele 
elementen ontbreken. 

De raad is van mening dat het Peter de Grote Festival voldoende mogelijkheden heeft tot realisering 
van het festival met tijdig aangevraagde incidentele middelen. Dat geldt zeker nu de Kunstraad 
een nieuwe werkwijze hanteert, waarbij subsidieaanvragen sneller worden afgehandeld. Overigens 
meent de raad dat het festival ook op cultuurtoeristisch gebied interessant is. Gedeeltelijke 
subsidiëring vanuit de budgetten van Economische Zaken ligt dan ook voor de hand. 

Advies
Het Peter de Grote Festival is een belangrijke aanvulling op het aanbod van klassieke muziek 
in Groningen. Het festival kiest voor een programmering die op de stedelijke podia weinig is 
te zien. Door de programmering in festivalvorm, het tijdstip van het festival -- de cultuurarme 
augustusmaand --, de bijzondere locaties van de concerten en de professionele publiciteit trekt het 
festival een groot publiek en weet het ook andere doelgroepen te bereiken dan het vaste publiek van 
bijvoorbeeld De Oosterpoort. De raad plaatst een kanttekening bij de wens van het festival om meer 
publiek te bereiken door grotere locaties te kiezen en meer randaanbod te programmeren. Naar de 
mening van de raad zijn juist de kleinschalige locaties de charme van het festival; de nadruk op het 
bereiken van meer publiek kan ten koste gaan van die charme. Ondanks de positieve inhoudelijke 
beoordeling acht de Kunstraad meerjarige ondersteuning niet noodzakelijk. De raad is van mening 
dat het festival met incidentele subsidies van de Kunstraad, eventueel aangevuld met subsidies 
vanuit EZ, voldoende kan worden ondersteund. 
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NOORDERZON PERFORMING ARTS FESTIVAL

Inleiding
Noorderzon is een jaarlijks terugkerend elfdaags Performing Arts Festival, waarvan het 
hoofdprogramma plaatsvindt in het Noorderplantsoen en een DownTown-programma op verschillende 
locaties in de stad. De organisatie wil op een laagdrempelige toegankelijke manier kwalitatief 
hoogwaardig internationaal theater en cross overs aanbieden aan een zo breed en divers mogelijk 
publiek. Daarbij wil de stichting enerzijds de verbondenheid met de regio en anderzijds een sterke 
internationale oriëntatie laten zien. Noorderzon vindt het belangrijk om de productiefunctie te 
versterken en de samenwerking met culturele instellingen te intensiveren. 

In 2005 trok Noorderzon met in totaal 327 voorstellingen/activiteiten 120.000 bezoekers en in 2006 
met 358 voorstellingen/activiteiten door het slechte weer 100.000 bezoekers. 

Noorderzon wil de ingezette lijn in de komende beleidsperiode voortzetten en heeft daarnaast een 
aantal doelen beschreven:

- Een platform zijn voor nieuw videowerk en de samenwerkingsverbanden met GAVA, Pavlov 
Medialab, Pro-vision en Eric Fredericksen (curator) versterken.

- Samen met het Grand Theatre en het NNT het internationaal agentschap NAGANA opzetten voor 
de buitenlandse verkoop en promotie van eigen en coproducties. 

- De professionele en internationale bezoekers beter accommoderen, onder meer door het 
ontwikkelen van een adequaat bezoekersprogramma voor professionals. Het publiek en de 
culturele infrastructuur moeten ook profiteren van de tijdelijk aanwezige expertise. 

- Vanaf 2008 lokaal en in toenemende mate internationaal nieuw werk coproduceren, waarbij in 
de periode 2008-2010 in samenwerking met diverse internationale festivals een serie specifieke 
projecten met internationale jonge makers wordt gemaakt. 

- De aanwezigheid van het festival in de stad Groningen beter zichtbaar maken door het 
DownTown-programma met city dressing meer te benadrukken. 

- Meer aandacht voor de DownTown-opening en de algemene opening. 

De gemeente Groningen draagt in de huidige cultuurnotaperiode aan Noorderzon bij met een 
meerjarige subsidie van € 150.000 en de provincie Groningen met € 55.000. Vanuit het Noordelijk 
Convenant en het rijk is gezamenlijk € 124.000 voor het festival beschikbaar (de jaarlijkse omzet 
van Noorderzon is ruim een miljoen). Voor de komende periode heeft Noorderzon om de ambities 
waar te maken een stijging van de kosten tot ruim anderhalf miljoen geraamd. De stichting vraagt 
een gemeentelijke bijdrage van € 250.000 per jaar, een provinciale bijdrage van € 120.000 en een 
rijksbijdrage van € 400.000. 

Beoordeling
Het Noorderzon Performing Arts Festival heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een voor de 
noordelijke regio uniek festival met een uitstekende avontuurlijke programmering met internationale 
en lokale acts, een afgewogen mix van gratis en betaalde activiteiten, een laagdrempelige uitstraling 
en een bijzondere “stadse” sfeer. Het festival is inmiddels ook internationaal bekend. De organisatie 
heeft veel relaties met instellingen in de stad, die het de gelegenheid biedt om zich op het festival 
te presenteren en waarmee soms coproducties worden gemaakt. Eigen producties kan de organisatie 
niet realiseren vanwege het gebrek aan menskracht. Daarmee is het festival ook voor de Groninger 
culturele organisaties een belangrijk internationaal presentatieplatform. Met de plannen voor een 
internationaal agentschap dat coproducties verkoopt kan Noorderzon deze rol een vervolg geven. De 
DownTown-programmering draagt bij aan de inhoudelijke versterking van het programma en aan de 
voelbaarheid van het festival in de stad. De door de organisatie geplande city dressing kan dit nog 
verder versterken. 

De Kunstraad constateert dat het festival fors groeit en dat de structurele ondersteuning van 
het festival deze groei niet bijhoudt. De afgelopen jaren heeft de organisatie fors in het festival 
geïnvesteerd en is men grote financiële risico’s aangegaan om een inhoudelijk sterk programma 
te realiseren en Noorderzon stevig te positioneren. De organisatie is inmiddels uiterst kwetsbaar 
geworden. 
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Hoewel de stichting veel extra inkomsten heeft weten te genereren, zowel uit kaartverkoop als 
uit fondsen en subsidies, acht de raad een substantiële verhoging van de financiële steun van de 
gemeente en ook van de provincie Groningen absoluut noodzakelijk. 

De raad acht het ook vanuit stedelijk perspectief wenselijk om de organisatie stevig te ondersteunen, 
omdat het naar de mening van de raad een van de meest kansrijke methoden is om gemeentelijke 
beleidsdoelstellingen als internationalisering en “kunst en economie” te realiseren. De raad 
verwacht dat ruimhartige ondersteuning van Noorderzon veel efficiënter is dan het organiseren van 
een nieuw Arts Festival. De raad adviseert dan ook om Noorderzon het gevraagde subsidiebedrag 
toe te kennen. Ten slotte doet de raad een dringend beroep op de gemeente om het festival waar 
mogelijk te ondersteunen, bijvoorbeeld door een actieve rol te vervullen naar de convenantpartners 
en de landelijke overheden en ook door de “rompslomp” en kosten verbonden aan de locatie in het 
Noorderplantsoen tot een minimum te beperken. 

Advies
Het Noorderzon Performing Arts Festival heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot het stedelijk 
theaterfestival van het Noorden met een hoogwaardig artistiek profiel en een grote internationale 
uitstraling. De programmering bestaat uit een evenwichtige mix van internationaal aanbod en 
producties van lokale partners. Daarmee is het festival een presentatieplatform van formaat. Door 
duidelijke profilering en een goede marketing heeft het festival een groot en breed geschakeerd 
publieksbereik. 

Een vierjarige subsidie is volgens de raad noodzakelijk. De organisatie van het festival ontvangt 
rijkssubsidie, is complex met vele samenwerkingsrelaties en brengt grote financiële risico’s 
met zich mee. Daardoor is het festival Noorderzon kwetsbaar en kan het niet zonder voldoende 
structurele ondersteuning. Het huidige subsidieniveau is voor de toegenomen activiteiten en 
ambities ontoereikend. Gezien het belang van de instelling voor de stad adviseert de Kunstraad 
om Noorderzon de komende jaren te ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage van € 250.000 en 
vervolgens ook accres toe te passen. Gezien de bijdrage van het festival aan het cultureel profiel van 
de stad en de aantrekkingskracht op bezoekers kan de raad zich voorstellen dat een deel van deze 
bijdrage uit de middelen van Economische Zaken komt. 
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JONGE HARTEN FESTIVAL

Inleiding
Het Jonge Harten Festival is opgericht in 1998 en stelt zich ten doel jongeren op interactieve 
wijze kennis te laten maken met theater als grens- en cultuuroverschrijdende kunstdiscipline. 
Jonge Harten wil daarnaast (jonge) kunstenaars in contact brengen met een jong publiek en jonge 
kunstenaars in de gelegenheid stellen nieuw materiaal te ontwikkelen. Het festival duurt nu een 
week en tijdens die week zijn op verschillende podia in de stad specifieke voorstellingen voor 
jongeren te zien. Ook organiseert het festival diverse activiteiten speciaal voor VMBO-jongeren als 
workshops, voorstellingen in de stad en de provincie en andere activiteiten. In 2006 bezochten meer 
dan 8.000 bezoekers het festival.

De komende jaren wil het Jonge Harten Festival zich inhoudelijk verder ontwikkelen, uitgroeien 
tot een landelijk erkend kwaliteitsmerk op het gebied van jongeren en theater en internationaal 
samenwerking aangaan. De expertise van de organisatie -- ook op het gebied van marketing op 
dit terrein -- wil men delen met landelijke maar ook met regionale initiatieven. Concreet wil de 
organisatie voor elke festivaleditie één artist in residence project realiseren en per festival minimaal 
één jonge afstuderende kunstenaar presenteren, waarbij vooral de theaterrichting performance 
extra aandacht krijgt. Daarnaast wil Jonge Harten in de komende periode weer jaarlijks een 
prijswinnaar aanwijzen die met ondersteuning van Jonge Harten een nieuw werk mag realiseren. 
Niet alleen inhoudelijk maar ook qua publieksbereik streeft het festival naar groei, te weten naar 
10.500 bezoekers in de periode 2009-2012.

De kern van Jonge Harten bestaat uit twee vaste samenwerkingspartners: De Oosterpoort & de 
Stadsschouwburg en het Grand Theatre. Jaarlijks worden vanuit deze driehoeksrelatie verschillende 
allianties aangegaan, onder meer met het NNT, Galili Dance, De Citadel, De Noorderlingen, maar ook 
elders in het land: de Rotterdamse Dansacademie, Paradiso etc. Spin in het web is directeur Marijke 
van der Woude, op zakelijk gebied ondersteund door Nicolette Klein Bleumink. In de toekomst wordt 
deze laatste functie uitgebreid, waardoor er meer tijd ontstaat voor beleidszaken. Daarnaast wil 
Jonge Harten een productieleider en een festivalcoördinator aantrekken. Jonge Harten wil verder 
graag een kantoor realiseren in De Oosterpoort om de mankracht beter te kunnen bundelen. 

Het Jonge Harten Festival ontvangt een meerjarige subsidie van € 35.000 van de gemeente Groningen 
vanuit het budget Actieplan Cultuurbereik (totale omzet ca. € 225.000). Voor de komende periode 
vraagt de instelling een gemeentelijke subsidie van € 55.000 per jaar en een provinciale bijdrage 
van € 25.000 (bij een voorziene groei van de omzet naar € 410.000). Daarnaast heeft het festival een 
bijdrage aangevraagd bij het Fonds voor de Podiumkunsten (€ 210.000).

Beoordeling
Het verleden van het Jonge Harten Festival laat een bevlogen zoektocht zien naar het evenwicht 
tussen artisticiteit en educatie, naar de wens om een brug te slaan tussen theater als kunstvorm en 
jongeren als doelgroep. In de loop der jaren is er een grote expertise opgebouwd, met als resultaat dat 
Jonge Harten inmiddels is uitgegroeid tot een toonaangevend landelijk festival met een kwalitatief 
hoogwaardige en veelzijdige programmering. Het programma van het Jonge Harten Festival bestaat 
uit verschillende lagen met ieder hun eigen signatuur. Naast een landelijk en internationaal aanbod 
in de grote zaal, is er semi-professioneel theater voor jongeren, professioneel theater door jonge 
makers/acteurs, presentaties uit de amateursector, eigen producties/opdrachten op kleine schaal 
en een randprogramma met workshops, performances, conferenties e.d.

Jonge Harten vormt met de specifieke doelgroep en groeiende organisatie een belangrijke aanvulling 
op het huidige aanbod in stad en provincie. De organisatie is zeer succesvol in het bereiken van 
jongeren, waarvoor speciale strategieën zijn ontwikkeld waarbij de doelgroep zelf in staat wordt 
gesteld het programma van het festival mede te bepalen en waarbij samenwerking met veel 
verschillende partijen wordt gezocht. Het festival heeft ook een verbindende functie doordat het 
werkt met professionele dans- en theatermakers, maar ook met studenten van kunstvakopleidingen, 
leerlingen van middelbare scholen, jonge spelers en toeschouwers van de Jeugdtheaterschool 
Groningen of een MBO-opleiding als Kunst, Theater en Media van het Noorderpoortcollege. 
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De raad heeft er vertrouwen in dat de organisatie de verdere ontwikkeling van het festival en de 
stevige ambities op het gebied van internationalisering en positionering als “kennisinstituut” kan 
vormgeven. Opvallend vindt de raad de sterke visie, het lange-termijndenken en de manier waarop 
de organisatie in staat is om kritisch naar zichzelf te kijken.

Vanwege de complexe organisatie, de productionele risico’s en de internationale contacten die 
worden opgebouwd en ontwikkeld acht de raad voldoende menskracht en middelen noodzakelijk. De 
raad adviseert daarom een gemeentelijke subsidie van € 55.000  toe te kennen.  

Advies
Het Jonge Harten Festival realiseert een festival met een artistiek interessante programmering 
van landelijk en internationaal aanbod, aanbod van jonge makers/acteurs, amateurpresentaties en 
eigen producties/opdrachten. Ook organiseert Jonge Harten een randprogramma met workshops, 
performances, conferenties e.d. Met de gerichte en creatieve marketing weet het festival een groot 
bereik onder de doelgroep te realiseren. De ambities van de instelling zijn hoog, maar de raad heeft 
er op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren vertrouwen in dat Jonge Harten deze ambities 
zal weten te realiseren. 

De Kunstraad is van mening dat een meerjarige subsidie voor het Jonge Harten Festival noodzakelijk 
is vanwege de complexiteit van de organisatie, de langdurige samenwerkingsverbanden en de 
productionele risico’s. Een verhoging van de subsidie naar het vraagbedrag van € 55.000 (plus 
doorrekening van accres) vindt de raad wenselijk om de organisatie te versterken en het realiseren 
van de ambities mogelijk te maken. 
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POEZIEMARATHON

Inleiding
Sinds 2000 organiseert de Stichting Poëziemarathon jaarlijks een 24 uur durend festival in de maand 
januari. Het evenement is geïnitieerd bij de eerste editie van de Landelijke Gedichtendag, die 
op dezelfde dag plaatsvindt. De Poëziemarathon is een laagdrempelig festival, gericht op een zo 
breed mogelijk publiek (o.a. door geen of een zeer lage toegangsprijs te hanteren). De Stichting 
organiseert zelf de openingsavond, een Slotmanifestatie en een derde wisselende activiteit die de 
poëzie bij een groot publiek in de belangstelling kan brengen. Daarnaast coördineert de stichting 
nog diverse activiteiten die door anderen worden uitgevoerd. De Poëziemarathon trok de afgelopen 
jaren tussen de 1.000 en 2.000 bezoekers. 

De Poëziemarathon wil in de periode 2009-2012 de organisatie en coördinatie blijven doen van de 
Groningse activiteiten rond de landelijke Gedichtendag, waarbij de organisatie het publieksbereik 
verder wil uitbreiden. Zo wil men onder andere door samenwerking met Doe Maar Dicht Maar meer 
scholen bij de activiteiten betrekken. Ook wil de organisatie meer jonge dichters begeleiden en 
meer projecten initiëren in plaats van coördineren.
 
De stichting heeft de afgelopen jaren incidentele subsidies ontvangen van de Kunstraad (bijdrage 
2007 € 5.000 bij een omzet van ca. € 17.000). Voor de komende vier jaar vraagt de Poëziemarathon 
een meerjarige bijdrage van € 12.500 (bij een omzet van ca. € 27.000). 

Beoordeling
De Kunstraad Groningen vindt de Poëziemarathon een waardevolle aanvulling op het aanbod 
aan literaire activiteiten in stad en provincie. Uit eerdere edities van het festival blijkt dat de 
instelling in staat is om een aansprekend festival te organiseren met veel verschillende activiteiten 
op uiteenlopende locaties. Het aanbod is zeer divers, van beginnende Groningse talenten tot 
Nederlandstalige topdichters. Positief is verder dat tal van samenwerkingsverbanden worden 
aangegaan met instellingen die geheel zelfstandig of samen met de stichting een bijdrage aan de 
marathon leveren.

Ondanks alle waardering vindt de Kunstraad een meerjarige subsidie voor de Poëziemarathon niet 
noodzakelijk. Voor de aangevraagde structurele subsidie is geen structureel bestedingsdoel: er is 
geen sprake van een bijzonder complexe organisatorische situatie of van activiteiten die over een 
periode van meerdere jaren doorlopen. Het festival kan goed worden georganiseerd met incidenteel 
aangevraagde subsidies. Dat geldt zeker nu de Kunstraad een nieuwe werkwijze hanteert, waarbij 
subsidieaanvragen sneller worden afgehandeld.

Advies
De Poëziemarathon heeft zich sinds de eerste editie in 2000 ontwikkeld tot een van de inhoudelijk 
meest interessante activiteiten op het gebied van de letteren in de regio. De programmering is goed 
en speelt in op actuele trends. Het festival richt zich op een brede doelgroep en door samenwerking 
met andere culturele organisaties slaagt de organisatie er ook in een breed publiek te bereiken. 

Ondanks de positieve inhoudelijke beoordeling acht de Kunstraad meerjarige ondersteuning niet 
op zijn plaats. Gezien de wens van de gemeente om terughoudend om te gaan met het toekennen 
van de status van specifieke voorziening heeft de raad richtlijnen opgesteld aan de hand waarvan 
de aanvragen voor meerjarige subsidie worden beoordeeld (zie inleiding deel II van dit advies). De 
raad constateert dat de Poëziemarathon niet aan deze richtlijnen voldoet. Het festival heeft geen 
doorlopende programmering, nauwelijks langlopende verplichtingen naar samenwerkingspartners 
en organisatorisch gezien geen complex karakter. De raad is van mening dat de organisatie de 
financiering van het festival ook met tijdig aangevraagde incidentele middelen kan realiseren. Dat 
geldt zeker nu de Kunstraad een nieuwe werkwijze hanteert, waarbij subsidieaanvragen sneller 
worden afgehandeld.  

..



Advies voor de Cultuurnota van de gemeente Groningen voor de beleidsperiode  2009 – 2012
44 45

DICHTERS IN DE PRINSENTUIN

Inleiding
Dichters in de Prinsentuin is een poëziefestival dat vanaf 1998 elke zomer plaatsvindt. Jaarlijks 
komen ruim tachtig dichters uit heel Nederland en België in de Prinsentuin optreden, zowel 
professionele dichters als amateurs. Het festival bestaat uit vier onderdelen: het reguliere 
voorlezen in de Prinsentuin, de intieme voordrachten in de loofgangen, het dichtersinterview en de 
openingsavond. Het festival is gratis toegankelijk, het publiek (ca. 2.000) is divers van samenstelling 
en afkomstig uit het hele land. 

De organisatie wil de komende jaren het festival verder uitbouwen onder andere door samenwerking 
met Doe Maar Dicht Maar, Athena’s Boekhandel en diverse uitgeverijen. Ieder jaar wil de stichting 
nieuwe programmaonderdelen realiseren, zoals in 2008 een programma rond dichters die specifiek 
voor kinderen schrijven. 

Het festival is tot nu toe georganiseerd met behulp van incidentele subsidies (bijdrage Kunstraad 
2007 € 6.000 op een omzet van ca. € 18.000). Voor de komende periode vraagt de instelling een 
meerjarige subsidie van € 12.000 bij een voorziene stijging van de omzet naar € 32.500. 

Beoordeling
Dichters in de Prinsentuin biedt een veelzijdig aanbod met veel afwisseling van professionele, 
bekende dichters met jonge amateurs. Positief is dat het festival een laagdrempelig podium creëert 
voor nieuwe jonge dichters, waarmee men bijdraagt aan de ontwikkeling van jong talent. Het 
festival weet een landelijk publiek te bereiken en trekt door de sfeervolle locatie en de gratis entree 
ook mensen die anders niet met poëzie in aanraking komen.

De Kunstraad ziet in Dichters in de Prinsentuin een kritische en zichzelf inhoudelijk steeds 
vernieuwende organisatie die poëzie op een laagdrempelige manier bij een groot publiek onder de 
aandacht weet te brengen. 

Hoewel inhoudelijk positief, vindt de Kunstraad een meerjarige subsidie voor Dichters in de 
Prinsentuin niet noodzakelijk. Er is geen sprake van een complexe organisatorische situatie of 
activiteiten die over een periode van meerdere jaren doorlopen. Ook met tijdig aangevraagde 
incidentele subsidies kan het festival naar de mening van de raad prima worden georganiseerd. Dat 
geldt zeker nu de Kunstraad een nieuwe werkwijze hanteert, waarbij subsidieaanvragen sneller 
worden afgehandeld.

Advies
Dichters in de Prinsentuin levert een belangrijke bijdrage aan het culturele klimaat van de stad. Het 
festival weet poëzie op een laagdrempelige manier bij een groot -- deels landelijk -- publiek voor 
het voetlicht te brengen, waarbij het ook oog heeft voor vernieuwing. 

Ondanks de positieve inhoudelijke beoordeling en de waardering voor de organisatie vindt de 
Kunstraad meerjarige subsidie niet in de rede liggen. De organisatie van Dichters in de Prinsentuin 
is niet bovenmatig complex en er zijn geen activiteiten die over een periode van meerdere jaren 
doorlopen. Met incidentele subsidies van de Kunstraad heeft de organisatie naar de mening van de 
raad voldoende mogelijkheden om het festival te organiseren. 
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GRAND THEATRE

Inleiding
Het Grand Theatre heeft drie hoofdactiviteiten:

• Het productiehuis: het Grand Theatre (co)produceert projecten van beginnende en/of 
gevorderde podiumkunstenaars, waarna ze in het Grand Theatre en daarbuiten aan het publiek 
worden gepresenteerd. In 2006 realiseerde het Grand Theatre 17 producties.

• Het podium: het Grand Theatre programmeert eigen (co)producties en een selectie uit het 
professionele podiumkunstaanbod uit binnenland (ook regionale en lokale initiatieven) en 
buitenland voor vlakke vloerzalen. In 2006 realiseerde het Grand Theatre 187 voorstellingen, 
waarvan 59 eigen producties. In totaal trekt het podium ongeveer 15.000 bezoekers. 

• De werkplaats: in de werkplaats krijgen podiumkunstenaars (ook uit de regio) de mogelijkheid 
om nieuwe ideeën uit te werken, te experimenteren en zich verder te ontwikkelen met 
professionele ondersteuning. In 2006 wist het Grand Theatre 10 werkplaatsprojecten te 
realiseren.

Overigens zijn het podium, het productiehuis en de werkplaats geen losstaande onderdelen, maar 
beïnvloeden en versterken zij elkaar onderling. Feitelijk is het een geïntegreerd geheel. 

Het Grand Theatre heeft ongeveer 26 medewerkers (ca. 18 fte), inclusief een aantal gesubsidieerde 
banen. Daarnaast zijn er ca. 40 vrijwilligers en regelmatig stagiaires. Jaarlijks bezoeken zo’n 15.000 
mensen de voorstellingen en andere activiteiten in het Grand Theatre. De organisatie ontvangt 
een gemeentelijke bijdrage van € 315.000 per jaar (inclusief de bijdrage aan de Stichting Prime, 
waarmee het Grand Theatre per 1 januari 2009 fuseert) voor de podiumfunctie en een bijdrage van 
€ 70.000 van het Noordelijk Convenant. De stichting vraagt voor de komende jaren een gemeentelijke 
subsidie van € 621.000 en daarnaast een bijdrage van het Convenant van € 360.000. 

Beoordeling
Op verzoek van de gemeente heeft de Kunstraad het Grand Theatre meegenomen in de 
visitatieprocedure. Voor een uitgebreide toelichting op de bevindingen van de commissie verwijst 
de Kunstraad naar het rapport van de visitatiecommissie. Op deze plaats citeert de raad de 
conclusies. 

De visitatiecommissie is van mening dat het Grand Theatre in vergelijking met andere 
productiehuizen en podia in Nederland een heel groot aantal producties, werkplaatsprojecten 
en voorstellingen weet te realiseren, zonder daarbij aan kwaliteit in te boeten. De organisatie is 
dynamisch, wat ook blijkt uit de fusie met de Stichting Prime. Het theater staat landelijk in de 
theater- en muzieksector (hedendaags en jazz) zeer goed bekend vanwege de bijzondere sfeer, de 
goede faciliteiten en de goede ondersteuning. Het Grand Theatre biedt kunstenaars de gelegenheid 
om producties in rust te ontwikkelen, maar weet tegelijkertijd de juiste kanalen aan te boren om 
voor de vaak experimentele voorstellingen in binnen- en buitenland een tournee te realiseren. 
Hiervan profiteren ook de regionale kunstenaars en groepen die het Grand Theatre onder haar 
hoede neemt. De commissie constateert dat het Grand Theatre door de goede naam in belangrijke 
mate bijdraagt aan de uitstraling van Groningen als culturele stad. Wel vindt de commissie dat het 
Grand Theatre zich in landelijke discussies over het cultuurbeleid meer mag laten horen. 

Door de toenemende groei in het aantal activiteiten is de interne organisatie van het Grand Theatre 
wel onder druk komen te staan. De werkdruk onder de medewerkers is hoog. Het feit dat een deel 
van de medewerkers een gesubsidieerde baan heeft en deze banen in principe per 1 januari 2009 
komen te vervallen, zorgt voor extra druk. 

Zonder extra middelen is verdere ontwikkeling van de interne organisatie lastig. Dat vindt de 
commissie niet verstandig, want naar de mening van de commissie is het voor het behoud van de 
huidige positie van het Grand Theatre nodig om nieuwe invloeden binnen te halen en doorstroom 
te realiseren. Om dit financieel mogelijk te maken, is extra steun van de gemeente noodzakelijk. 
De commissie vindt dat ook van belang omdat de huidige situatie, waarbij een deel van de rijksmiddelen 
voor de productiefunctie wordt ingezet voor de gemeentelijke podiumfunctie, onwenselijk is. 

Theater, dans en letteren
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De commissie adviseert om de geldstromen helder te maken en te gebruiken voor het doel waarvoor 
de subsidies zijn gegeven. Daarbij ligt een verdere profilering op de productiefunctie volgens de 
commissie voor de hand en dit lijkt ook goed te passen bij de organisatie. Wanneer de gemeente 
de podiumfunctie (het enige professionele vlakke vloertheater in Groningen) wil versterken, dan 
moet naar de mening van de commissie een andere podiumlocatie worden overwogen. Uitbreiding 
van de podiumfunctie zou ten koste gaan van de productiefunctie, terwijl deze laatste functie de 
prioriteit en de kracht van de instelling is. 

Advies
De Kunstraad onderschrijft de bevindingen van de visitatiecommissie en het belang van het Grand 
Theatre voor Groningen. De raad vindt het noodzakelijk om de organisatie in staat te stellen zich 
verder te professionaliseren. Gezien het beperkte budget is het niet realistisch om de gevraagde 
verhoging geheel te honoreren. De raad adviseert de gemeente om de subsidie in ieder geval met 
€ 150.000 te verhogen tot € 465.000 (met doorrekening van accres) en met de instelling in gesprek te 
gaan over de wijze waarop de resterende financiële en organisatorische problemen kunnen worden 
opgelost.
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SAVLANUT/CLUB GUY & RONI

Inleiding
Club Guy & Roni is een Gronings dansgezelschap met een vaste kern van dansers en vormgevers 
rond Guy Weizman en Roni Haver. In het seizoen 2006-2007 speelde het gezelschap meer dan 80 
voorstellingen met vier verschillende programma’s en trad Club Guy & Roni met deze producties ook 
op in het buitenland, waaronder op internationale dansfestivals.

De komende vier jaar gaat het gezelschap elk seizoen een nieuwe productie uitbrengen die op de 
vlakke vloer en op de grotere podia speelbaar is. Naast de podiumproducties zal Club Guy & Roni 
ook de locatieprojecten blijven voortzetten, zoals op Oerol en Noorderzon. De organisatie wil haar 
internationale netwerk verder uitbouwen en de groei voortzetten van het spelen op internationale 
podia.

Guy Weizman is het artistieke gezicht van Club Guy & Roni. De artistieke beslissingen worden 
door hem en partner Roni Haver gezamenlijk genomen. Club Guy & Roni heeft tot dusver nauw 
samengewerkt met het Grand Theatre; het gezelschap gebruikt de repetitieruimtes van het Grand 
en maakt deels gebruik van de administratieve, publicitaire en technische ondersteuning van het 
productiehuis. Zo heeft de stichting geen jaarrekening 2006, omdat alle zakelijke transacties door 
het Grand Theatre worden verricht. Sinds 1 januari 2008 betaalt de stichting echter zelf lonen en 
productiekosten. 

Club Guy & Roni ontvangt momenteel geen meerjarige subsidie van de gemeente en de provincie 
Groningen, maar maakt gebruik van incidentele subsidies van de Kunstraad (bijdrage 2007 € 20.000). 
Voor de komende periode vraagt het gezelschap van de gemeente een meerjarige ondersteuning van 
€ 51.520.

Beoordeling
Artistiek-inhoudelijk heeft het werk van Club Guy & Roni de afgelopen vier jaar een sterke, 
eigen ontwikkeling doorgemaakt die een interessante en belangrijke aanvulling betekent op het 
Nederlandse dansaanbod. Het gezelschap staat open voor impulsen van buiten en gaat boeiende 
samenwerkingsverbanden aan met verschillende Groningse organisaties als het NNT, het Noorderzon 
Performing Arts Festival en het Jonge Harten Festival. Ook zoekt Guy & Roni samenwerking met 
internationale kunstenaars uit andere disciplines, wat tot een artistieke kruisbestuiving leidt 
die verder gaat dan alleen het gezelschap, maar ook een vitale bijdrage levert aan het bredere 
artistieke klimaat in Groningen.

Wat repetitieruimte en organisatie betreft is Club Guy & Roni het Grand Theatre zo langzamerhand 
ontgroeid. Men legt inmiddels een te groot beslag op de personele capaciteit en repetitieruimte van 
het Grand en het voeren van een zelfstandige organisatie en het zoeken van eigen repetitieruimte 
is volgens de stichting noodzakelijk. 

Het publieksbereik van de Club verbreedt zich nog steeds, ook internationaal. Met de toenemende 
vraag naar voorstellingen van de Club worden de productionele risico’s groter en de organisatie 
complexer. Men plant nu al voorstellingen voor 2009 die uitgroeien tot een tournee van 30 
voorstellingen. Ook blijven bestaande producties op het repertoire en worden, al dan niet in 
aangepaste vorm, hernomen.

De raad is van mening dat voor Club Guy & Roni vanwege de grote risico’s en complexe organisatie 
een meerjarige subsidie noodzakelijk is. Gezien het belang van het gezelschap voor het artistieke 
klimaat in Groningen en de uitstraling van de stad is een meerjarige subsidie en daarmee vaste grond 
voor de organisatie ook vanuit stedelijk perspectief wenselijk. De raad merkt daarbij overigens op dat 
het door Club Guy & Roni gevraagde subsidiebedrag relatief laag is. Het gezelschap wil niet volledig 
afhankelijk zijn van subsidies en veel eigen inkomsten genereren, onder andere door middel van 
coproducties. De commissie prijst deze aanpak die getuigt van goed artistiek ondernemerschap. 
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Advies
Club Guy & Roni heeft zich artistiek-inhoudelijk sterk ontwikkeld, waardoor het gezelschap een 
interessante aanvulling betekent op het Nederlandse dansaanbod. De Club weet steeds meer 
(inter)nationale speelplekken te bereiken en er is een stijgende vraag naar herneming van succesvolle 
producties. Het gezelschap zoekt actief naar mogelijkheden voor artistieke kruisbestuiving, ook in 
het buitenland. De vitaliteit van Club Guy & Roni draagt bij aan een interessant artistiek klimaat en 
aan de internationale uitstraling van Groningen als cultuurstad. 

Door de toename van de activiteiten van Club Guy & Roni neemt de organisatie te veel logistieke 
en personele ruimte in binnen het Grand Theatre en moet het gezelschap -- meer dan nu het 
geval is -- een eigen organisatie gaan voeren. Hiervoor is meerjarige subsidie naar het oordeel van 
de raad noodzakelijk. De productionele risico’s zijn groot geworden, er is sprake van een lange 
termijnplanning en mede door de reprises van succesvolle voorstellingen zijn er het hele jaar door 
activiteiten. De commissie adviseert dan ook om het gezelschap de gevraagde meerjarige subsidie 
van € 51.520 (en doorrekening van accres) toe te kennen. 
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STATION NOORD

Inleiding
Station Noord is een samenwerkingsverband van de noordelijke theater- en dansproducenten het 
Grand Theatre, De Noorderlingen, het NNT, De Citadel, Tryater en de PeerGroup. De samenwerking 
wordt de komende jaren uitgebreid met dans: Club Guy & Roni en Galili Dance. De organisatie van 
Station Noord bestaat uit een bestuur en een wisselende coördinator. Station Noord komt voort 
uit het gemis van een tweede fase opleiding in het Noorden. De bedoeling is om jonge makers 
ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van hun talent, met hun voorstellingen extra dynamiek 
te realiseren en deelnemers aan Station Noord terug te laten keren in het Noorden.

Jaarlijks neemt Station Noord een aantal pas afgestudeerde, talentvolle theatermakers en dansers 
voor een langere periode in dienst om hun de mogelijkheid te bieden bij twee gezelschappen in een 
productie te werken en om zelf een project te ontwikkelen. Er melden zich jaarlijks een tiental 
kandidaten aan, waaruit de samenwerkende artistiek leiders twee (sinds de aansluiting van de dans 
drie) mensen selecteren. 

Momenteel ontvangt Station Noord geen structurele subsidie van de gemeente Groningen. De 
komende periode vraagt de organisatie van de gemeente een meerjarige bijdrage van € 17.500; 
eenzelfde subsidie is aangevraagd bij de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. 

Beoordeling
De Kunstraad constateert dat Station Noord blijkt te functioneren zoals de oprichters het hebben 
bedoeld: er worden bijzondere producties gerealiseerd, acteurs komen terug voor volgende 
producties, in een enkel geval blijven ze bij een gezelschap en theatermakers -- ook buiten de 
deelnemerspoule -- worden bij de samenwerking betrokken. De tweede fase ontwikkeling van de 
acteurs voltrekt zich in de praktijk en in de openbaarheid. Bijkomend voordeel van Station Noord is 
dat de gezelschappen met elkaar samenwerken. 

Wel is de raad kritisch over het gebrek aan verantwoording van organisatie en traject. Het 
toekomstplan is wat omvang en inhoud betreft beperkt tot een beschrijving van de werkwijze. 
Onduidelijk is bijvoorbeeld hoe Station Noord de kwaliteit en de voortgang waarborgt en zorgt voor 
praktische follow-up. De instelling geeft aan dat de beperkte schriftelijke verantwoording bewust 
is. Men wil niet “verzanden in bureaucratie”.

De Kunstraad acht een meerjarige subsidiëring voor dit initiatief niet op zijn plaats. Eerste 
overweging is dat meerjarige subsidie met zich meebrengt dat de organisatie zich veel meer dan nu 
het geval is moet verantwoorden. Dit lijkt niet te passen bij een organisatie die naar eigen zeggen 
huiverig is voor institutionalisering en bureaucratie. Belangrijke overweging is dat een groot deel 
van de activiteiten van Station Noord, namelijk het aantrekken en begeleiden van stagiaires, tot de 
uit hun kernfuncties afgeleide taken van de betrokken instellingen kunnen worden gerekend. Een 
bijdrage van deze organisaties aan de coördinatie door Station Noord acht de raad realistisch; het 
betekent immers een verlichting van de taken van de eigen organisatie. Uiteraard is het van belang 
om voor de eigen producties van de deelnemers aan Station Noord wel externe middelen te werven. 
De Kunstraad is van mening dat incidentele subsidies hiervoor een toereikend middel zijn. 

Advies
De Kunstraad constateert dat Station Noord -- ondanks de lichte organisatievorm en het inhoudelijk 
weinig uitgeschreven traject -- in de praktijk blijkt te werken; de instellingen werken samen om 
jonge talenten te begeleiden en de tweede fase begeleiding voltrekt zich in de praktijk. Toch acht 
de raad een meerjarige subsidie niet op zijn plaats omdat een deel van het werk van Station Noord 
tot de financiële verantwoordelijkheid van de deelnemende instellingen mag worden gerekend en 
de resterende activiteiten -- de eigen producties van de deelnemers -- met incidentele subsidies 
kunnen worden gefinancierd. 
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DE NOORDERLINGEN

Inleiding
De Noorderlingen is een theaterproductiekern voor talentvolle jongeren van 12 tot 20 jaar. De 
organisatie maakt voorstellingen en presentaties op basis van een regieconcept, improvisaties 
en spelopdrachten en begeleidt tegelijkertijd jongeren bij het ontwikkelen van hun talent. Naast 
de lesgroepen heeft De Noorderlingen ook een productiegroep, die in 2006 27 voorstellingen gaf 
voor bijna 2.000 bezoekers. Alle groepen werken met verschillende docenten en regisseurs. De 
Noordelingen heeft naast de vaste activiteiten in 2005 en 2006 een dialogenschrijfwedstrijd voor 
middelbare scholen georganiseerd. 

De komende jaren wil De Noorderlingen de eigen basis (financiën, personeel en huisvesting) 
versterken, de naamsbekendheid vergroten en de vitaliteit van jongerentheater in de regio 
stimuleren. De Noorderlingen wil doorgroeien naar 45 leerlingen per jaar en vier kwalitatief 
hoogwaardige voorstellingen per theaterseizoen realiseren. Het jongerentheaterfestival dat De 
Noorderlingen in 2007 rondom de Tine Clevering Meijer Prijs heeft georganiseerd, wil de instelling 
een tweejaarlijks vervolg geven.

De Noorderlingen krijgt momenteel van de gemeente Groningen een meerjarige bijdrage van € 74.000 
en van de provincie € 88.700 (totale omzet € 235.750, peiljaar 2006). De komende beleidsperiode 
vraagt De Noorderlingen een meerjarige gemeentelijke subsidie van € 117.500 in 2009 tot € 128.395 
in 2012 en een bijdrage van € 102.500 in 2009 tot € 112.500 in 2012 van de provincie. 

De Noorderlingen vraagt samen met Theater De Steeg € 2.500 per instelling aan de provincies 
Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen voor een samenwerkingsplan. Met dit bedrag 
willen de instellingen een dialogenwedstrijd voor scholieren in het voortgezet onderwijs 
organiseren, workshops en meetings voor docenten en regisseurs in het jongerentheater realiseren, 
een jongerennetwerk van ambassadeurs opzetten en een ontwikkelingsbudget voor coproducties 
creëren.

Beoordeling
De Noorderlingen is een unieke instelling die zich richt op de talentontwikkeling van noordelijke 
toneelspelers in spé. Onlosmakelijk onderdeel van het vormingstraject is het maken van 
voorstellingen die, in kleine oplage gespeeld, de jongeren kennis laten maken met alle aspecten van 
het acteursvak. Vaak wordt er gewerkt onder leiding van regisseurs van buiten. De Noorderlingen 
heeft inmiddels een jarenlange ervaring in het begeleiden van jongeren en de raad meent dat de 
instelling als vooropleidingsinstituut over het algemeen goed werk levert. De vele oud-Noorderlingen 
die zijn doorgestroomd naar het kunstvakonderwijs en vervolgens naar de landelijke podia getuigen 
hiervan. 

Vier jaar geleden is de gemeentelijke subsidie aan De Noordelingen op advies van de toenmalige 
GAC verhoogd om een verdere artistieke ontwikkeling van de productiekern mogelijk te maken. 
De Kunstraad constateert thans dat de instelling deze ontwikkeling onvoldoende overtuigend heeft 
laten zien. De voorstellingen van de productiegroep waren in de afgelopen jaren van wisselende 
kwaliteit. De instelling zelf wil het aantal deelnemers van 30 naar 45 jongeren per jaar laten groeien 
om uiteindelijk een voldoende omvangrijke en kwalitatief stevige productiegroep te waarborgen. 
Deze groei is volgens de organisatie binnen de huidige bezetting van docenten te realiseren. De raad 
vraagt zich echter af of vergroting van de instroom van leerlingen de oplossing voor de problematiek 
is. Mogelijk is een nadere oriëntatie op opzet, inhoud en artistieke doelen van de productiegroep 
noodzakelijk.

De Noorderlingen wil graag andere huisvesting vanwege de steeds oplopende huurkosten, het sick-
buildingsyndroom en de weinig flexibele gebruiksmogelijkheden van het gebouw. 
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De Noorderlingen heeft in een bijlage aangegeven de bestaande samenwerking met Theater De 
Steeg te willen intensiveren, wat bij voldoende middelen een meerwaarde kan opleveren voor 
het jongerentheatercircuit in het Noorden. De raad is niet overtuigd van de meerwaarde van deze 
samenwerking voor de kerndoelstelling van De Noorderlingen, namelijk het begeleiden van jong 
toneeltalent. 

De Kunstraad is van mening dat De Noorderlingen vanwege het waardevolle karakter als 
vormingsinstituut en het intensieve en continue karakter van het begeleidingstraject een meerjarige 
subsidie nodig heeft. De raad vindt echter de gevraagde verhoging van de subsidie niet in de rede 
liggen, gezien de kritische kanttekeningen bij De Noorderlingen als producerend gezelschap, de 
vraagtekens bij de gepresenteerde oplossing voor de tegenvallende artistieke resultaten en het 
ontbreken van meerwaarde van de samenwerking met De Steeg. De raad verwacht dat de geschetste 
problematiek van de gesubsidieerde baan binnen het nieuwe beleid voor gesubsidieerd werk kan 
worden opgelost. 

Advies
De Kunstraad meent dat De Noorderlingen binnen de culturele infrastructuur van Groningen 
een bijzondere plaats inneemt als kweekvijver van getalenteerde jongeren. Het realiseren van 
voorstellingen maakt wezenlijk deel uit van het vormingsproces van de jongeren. De voorstellingen 
van De Noorderlingen zijn echter de afgelopen jaren van wisselend niveau geweest en de vier jaar 
geleden gewenste artistieke ontwikkeling van de productiekern is onvoldoende gerealiseerd. 
Het opleidingselement van De Noorderlingen vindt de raad van groot belang voor Groningen en 
de raad vindt ook dat deze kant van de activiteiten van de organisatie goed wordt aangepakt. De 
begeleiding van de leerlingen is een continu proces en de Kunstraad is van mening dat meerjarige 
subsidie voor De Noorderlingen dan ook noodzakelijk is. 

Van de noodzaak om de huidige spelersgroep te vergroten om doorgroei naar de productiekern 
te waarborgen en zo uiteindelijk de kwaliteit van de productiekern te verhogen, is de raad niet 
overtuigd. Ook bij de meerwaarde van de samenwerking met Theater De Steeg zet de raad 
vraagtekens. Daarom adviseert de Kunstraad de gemeente om het meerjarig subsidiebedrag van De 
Noorderlingen niet te verhogen tot het vraagbedrag maar te handhaven op het huidige niveau van 
€ 74.000 (met doorrekening van accres) per jaar. 
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THEATER TE WATER

Inleiding
Theater te Water wil theater brengen op plaatsen waar zelden theater te zien is en voor mensen die 
doorgaans geen theater bezoeken en tegelijkertijd jonge en oudere talenten de gelegenheid bieden 
om kennis te maken met het theatervak en zich daarin te bekwamen. Jaarlijks speelt Theater te 
Water twee producties in de regio Groningen en Drenthe; de zomerproductie wordt op het schip De 
Verwondering gespeeld en de winterproductie op podia in buurt- en dorpshuizen en kleine theaters. 
In de stad Groningen richt de organisatie zich mede op verzoek van de gemeente Groningen de 
laatste subsidieperiode op het bereiken van wijkvernieuwingsgebieden. 

De zomerproducties worden ongeveer 70 keer gespeeld (gemiddeld ca. 3.300 bezoekers) en de 
winterproducties ca. 50 keer (ca. 4.000 à 4.500 bezoekers). In totaal speelt Theater te Water ca. 34 
voorstellingen in de gemeente Groningen. De komende periode wil men de huidige opzet handhaven 
en de inzet op vensterscholen en wijkvernieuwingsgebieden versterken.

De organisatie van Theater te Water bestaat uit artistiek leider Just Vink, de zakelijke leiding 
en twee andere betaalde krachten, van wie één met een maatschappelijke baan. Per productie 
worden via een auditie of workshop zes of zeven meestal jonge acteurs aangetrokken, die tegen 
een vrijwilligersvergoeding een seizoen bij Theater te Water spelen. Daarnaast krijgt een aantal 
technici de gelegenheid theaterervaring op te doen en biedt de organisatie stageplaatsen voor MBO-
leerlingen.

Theater te Water ontvangt nu van de gemeente Groningen een meerjarige subsidie van € 18.000 
uit het Actieplan Cultuurbereik. Daarnaast krijgt het gezelschap ook meerjarige subsidies van de 
provincies Groningen en Drenthe (totale begroting ca. € 207.000). Voor de komende beleidsperiode 
vraagt de organisatie van de gemeente € 28.000 en respectievelijk € 43.000 en € 32.000 van de 
provincies Groningen en Drenthe. 

Beoordeling
In 2007 vierde Theater te Water haar 25-jarig bestaan. In die periode heeft artistiek leider Just 
Vink zich met zijn voorstellingen aan boord van De Verwondering een unieke positie verworven in 
de vaderlandse theaterwereld. Dat geldt zowel voor de ambiance als de speelstijl, door Willem 
Jan Otten “opkomstentheater” genoemd. Bij de organisatie is nog steeds veel bevlogenheid om 
voorstellingen te maken en deze laagdrempelige producties te brengen op plekken waar nauwelijks 
of geen theateraanbod is. Wat dat betreft acht de raad de positionering van de instelling binnen 
het Actieplan Cultuurbereik ook als passend en meent de raad dat de ervaring van de stichting 
goed betrokken kan worden bij het uitwerken en toetsen van ideeën in het kader van De Wijk als 
Werkplaats. 

De raad merkt echter ook op dat bij Theater te Water nauwelijks nog sprake is van een artistieke 
ontwikkeling: het format ligt vast en het is succesvol. De kwaliteit van de voorstellingen valt de 
afgelopen jaren echter regelmatig tegen, ook wanneer men die beoordeelt binnen de spelregels van 
dit genre. Ook aan laagdrempelige producties voor een brede publieksgroep mogen eisen worden 
gesteld op het vlak van originaliteit, verbeeldingskracht en artistieke input.

De Kunstraad constateert dat er in Groningen veel sympathie is voor Theater te Water en dat voor 
velen beëindiging van de subsidie aan dit instituut bijna ondenkbaar lijkt. De raad vindt echter dat 
sympathie en een roemrijk verleden geen redenen zijn om instellingen op de langere duur te blijven 
subsidiëren. Voldoende artistieke kwaliteit moet volgens de raad steeds voorop staan om financiering 
vanuit cultuurbudgetten te rechtvaardigen, ook -- of misschien wel juist -- als een organisatie zich 
richt op het bereiken van een publiek dat door andere cultuurinstellingen nauwelijks wordt bereikt. 
De raad adviseert dan ook om geen meerjarige subsidie aan Theater te Water toe te kennen. 
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Advies
Theater te Water houdt consequent vast aan het format zoals dat door artistiek leider Just Vink ruim 
25 jaar geleden is ontwikkeld en waarmee het gezelschap veel succes heeft gehad. Daarbij speelt 
ongetwijfeld mee de bijzondere ambiance aan boord van De Verwondering en de voorstellingen “om 
de hoek” bij de buurthuizen. De Kunstraad constateert echter dat de kwaliteit van de voorstellingen 
de afgelopen jaren regelmatig tegenvalt, ook wanneer men die beoordeelt binnen de spelregels van 
het genre. 

Gezien de kritische noten ten aanzien van de kwaliteit van de voorstellingen adviseert de raad om 
de komende beleidsperiode geen meerjarige subsidie meer aan de Theater te Water toe te kennen. 
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DE PUDDINGLOUNGE

Inleiding
Stichting De Puddinglounge beheert de podiumruimte in de Puddingfabriek en is nu twee jaar actief 
als podium voor “Kunst, Kennis en Commercie”. De stichting is een weinig actieve organisatie; het 
daadwerkelijke beheer en de programmering van de ruimte wordt overgelaten aan twee commerciële 
exploitanten van de locatie (die overigens ook weer in het bestuur van De Puddinglounge zitten). 
Stichting De Puddinglounge beschikt nog niet over jaarrekeningen omdat de stichting tot 2007 geen 
inkomsten heeft ontvangen. De stichting is een “doorgeefluik” van zaalhuur aan de eigenaar van het 
pand.

In De Puddinglounge zijn activiteiten te zien in het kader van exposities van het Groninger Museum 
en festivals als Noorderzon en Noorderslag. In de ruimte werden in 2005 en 2006 in totaal 138 
evenementen georganiseerd en de ruimte werd 62 keer verhuurd. Om het publieksbereik te 
verbreden en een vast publiek aan zich te binden met activiteiten op het gebied van Kunst, Kennis en 
Commercie wil De Puddinglounge een sterkere positie innemen in het culturele aanbod van de stad 
Groningen. Men wil op iedere vrijdag en zaterdag programmeren en de overige dagen reserveren 
voor verhuur en externe producties.

De stichting heeft tot dusverre geen incidentele subsidies aangevraagd. Het beleidsplan van De 
Puddinglounge gaat uit van een meerjarige subsidie voor de komende vier jaar van € 20.000 per 
jaar. 

Beoordeling
De Puddinglounge is volgens de Kunstraad een ruimte met potentie. Gesitueerd in een creatieve 
omgeving zou deze flexibele ruimte met het juiste beheer en de juiste programmering kunnen 
uitgroeien tot een inspirerende ontmoetingsplek voor de lokale creatieve sector en/of een 
eigenzinnig uitgaans- of partycentrum voor de cultureel geïnteresseerde Groninger. 

De Puddinglounge weet echter tot dusverre de eigen doelstellingen op dit gebied niet te vertalen in 
een aansprekende artistieke programmering. De huidige culturele invulling geschiedt grotendeels op 
basis van verhuur aan culturele partijen in Groningen, die er afterparties en borrels organiseren. Van 
daadwerkelijke eigen programmering is in de Puddinglounge feitelijk geen sprake en ideeën hierover 
ontbreken grotendeels. De raad plaatst enige kanttekeningen bij de kennis en vaardigheden van de 
organisatie om een artistieke visie te ontwikkelen en vooral bij het vermogen om die visie op een 
heldere manier bij partners en financiers voor het voetlicht te brengen en in een daadwerkelijke, 
bestendige programmering om te zetten. De raad merkt op dat de verstrengeling van ideële stichting 
enerzijds en commerciële exploitant anderzijds een heldere koers ook niet ten goede komt, omdat 
uit commerciële motieven ook verhuur aan een heel brede doelgroep wordt opgepakt. Dit komt het 
cultureel profiel van De Puddinglounge niet ten goede. 

Een meerjarige subsidie vindt de raad bij De Puddinglounge niet aan de orde. Daarvoor heeft de 
stichting zichzelf de afgelopen jaren te weinig met een culturele programmering bewezen. Indien 
de stichting erin slaagt om interessante projecten te ontwikkelen, is incidentele subsidiëring vanuit 
de budgetten van de Kunstraad wellicht mogelijk. 

Advies
De Kunstraad vindt dat de ruimte van De Puddinglounge potentie heeft en dat de gedachte om 
hier een ontmoetingsplek voor de lokale creatieve sector of een eigenzinnige uitgaansplek te 
realiseren interessant is. Maar de raad constateert dat de stichting haar eigen doelstellingen niet 
weet te vertalen in een aansprekende artistieke visie en de afgelopen jaren nog geen interessante 
programmering heeft laten zien en dat van “bewezen kwaliteit” dus geen sprake is. De Kunstraad 
adviseert dan ook om aan De Puddinglounge geen meerjarige subsidie toe te kennen. 



Advies voor de Cultuurnota van de gemeente Groningen voor de beleidsperiode  2009 – 2012
54 55

DEEL III | SPECIFIEKE VOORZIENINGEN

POEZIEPALEIS / DOE MAAR DICHT MAAR EN KINDEREN EN POEZIE

Inleiding
De Stichting Doe Maar Dicht Maar wil jongeren tussen de 12 en 20 jaar stimuleren om bestaande 
poëzie te lezen maar ze ook aanzetten tot het actief omgaan met poëzie door zelf gedichten te 
schrijven. De instelling organiseert jaarlijks een dichtwedstrijd voor scholieren in het voortgezet 
onderwijs. In 2005 stuurden 3.217 jongeren 6.500 gedichten op voor de dichtwedstrijd. Om 
overbelasting van de organisatie te voorkomen vraagt de organisatie sinds 2006 de docenten een 
voorselectie te maken (wat resulteerde in 5.500 gedichten van 3.000 jongeren). De finale van de 
wedstrijd -- met een randprogrammering van workshops e.d. -- vindt plaats in Groningen en werd in 
2006 door 344 mensen bezocht. Naast de organisatie van de wedstrijd zorgt Doe Maar Dicht Maar ook 
voor lesmateriaal, educatieve activiteiten op scholen en begeleiding van jong schrijverstalent. 

Met ingang van 1 januari 2009 zal Doe Maar Dicht Maar samen met de Stichting Kinderen en Poëzie 
(SKEP) opgaan in het Poëziepaleis. De organisatie vestigt zich in Groningen. SKEP organiseerde tot 
nu toe de landelijke wedstrijd voor kinderen van 4 -12 jaar. De Stichting Poëziepaleis zal beide 
activiteiten blijven uitvoeren, de bekende “merknamen” blijven gehandhaafd. De bedoeling is om 
voor het primair onderwijs nadrukkelijker te werken aan de inbedding op de school zelf, aan het 
lezen en schrijven van poëzie. Voor het voortgezet onderwijs wil de stichting aan jongeren ook 
de mogelijkheid bieden om bijzondere lessen of workshops te volgen. De komende jaren wil de 
organisatie culturele instellingen actiever bij de programmering betrekken en inzetten op hogere 
bezoekersaantallen. 

In de huidige beleidsperiode ontvangt DMDM een gemeentelijke bijdrage van € 10.000 en een 
bijdrage van het rijk. Voor de periode 2009-2012 vraagt de nieuwe organisatie Poëziepaleis een 
bijdrage van € 22.500 van de gemeente en € 205.000 van het rijk.

Beoordeling
De poëziewedstrijd van Doe Maar Dicht Maar bestaat al ruim twintig jaar en heeft inmiddels 
landelijke bekendheid in het onderwijs. Elk jaar doen vele scholen en duizenden jongeren aan de 
wedstrijd mee. De organisatie weet elke keer weer een jury samen te stellen met een goede neus 
voor talent en daardoor fungeert de organisatie ook als talentscout en door de begeleidende en 
stimulerende activiteiten als kweekvijver. Het festival trekt enkele honderden mensen en de bundel 
met de beste gedichten heeft een oplage van 1.500. Daarmee is het publieksbereik van de wedstrijd 
goed te noemen, hoewel een groot deel van de bezoekers waarschijnlijk bestaat uit familie en 
vrienden van de deelnemers. 

De fusie van Doe Maar Dicht Maar met SKEP vindt de raad voor de hand liggend. Op het organisatorische 
vlak is meerwaarde te behalen door het bundelen van kennis, contacten en organisatiekracht. 
Inhoudelijk biedt de fusie meer mogelijkheden om een daadwerkelijk doorgaande leerlijn op het 
gebied van poëzie te realiseren. Jammer is dat de fusie met een derde partij -- de Stichting School 
der Poëzie -- vooralsnog niet is gelukt. 

De Stichting Doe Maar Dicht Maar en ook de toekomstige Stichting Poëziepaleis kent een complexe 
organisatie met veel activiteiten door het jaar heen en veel verschillende samenwerkingspartners, 
ook in verschillende delen van het land. Een dergelijke organisatie kan niet zonder een meerjarige 
subsidie. Van het rijk ontvangt de stichting al een vierjarige subsidie en de raad verwacht dat 
die zal worden gecontinueerd. De Kunstraad acht een gemeentelijke meerjarige subsidie ook 
noodzakelijk, enerzijds omdat Groningen de vestigingsplaats is van deze landelijk gesubsidieerde 
organisatie, anderzijds ook vanwege de jaarlijkse slotmanifestatie van de poëziewedstrijd die in 
de stad plaatsvindt en die bijdraagt aan de landelijke uitstraling van Groningen als poëziestad. De 
raad adviseert daarom om aan de Stichting Poëziepaleis het gevraagde bedrag van € 22.500 toe te 
kennen. 

....
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Advies
De poëziewedstrijd van de Stichting Doe Maar Dicht Maar heeft een groot bereik. Jaarlijks doen duizen-
den jongeren uit het voortgezet onderwijs mee en het evenement is een bewezen kweekvijver 
voor dichttalent. Met ingang van 1 januari 2009 wil DMDM samengaan met de Stichting Kinderen en 
Poëzie, die zich richt op kinderen in de basisschoolleeftijd. De nieuwe Stichting Poëziepaleis gaat 
zich op de brede doelgroep richten.
 
Vanwege de complexe organisatie, het feit dat Poëziepaleis een vermoedelijk landelijk gefinancierde 
stichting wordt met als standplaats Groningen en de bijdrage die de slotavond levert aan de landelijke 
uitstraling van Groningen als poëziestad, adviseert de raad om aan de Stichting Poëziepaleis het 
gevraagde bedrag van € 22.500 (met doorrekening van accres) toe te kennen. 
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ALGEMEEN

De Kunstraad constateert ten aanzien van het muziekveld een aantal ontwikkelingen waarbij kort 
moet worden stilgestaan. Allereerst signaleert de raad bij verschillende instellingen op het gebied 
van klassieke muziek de wens om te professionaliseren en een parttime professionele zakelijk leider 
aan te stellen. Ook blijkt er behoefte te zijn aan kantoorruimte. Samenwerking van de betrokken 
instellingen kan de mogelijkheden hiertoe vergroten. De ervaringen met het Groninger Overleg 
Kamermuziek laten echter zien dat een dergelijke samenwerking maar moeizaam tot stand komt. 
De organisaties wijten dit deels aan onwil of onmacht van andere partijen om informatie zoals 
adressenbestanden te delen en deels aan de gemêleerde samenstelling van het gezelschap. Wellicht 
kan de gemeente of de Kunstraad hierin het initiatief nemen. 

Ten aanzien van de poppodia wil de raad opmerken dat de aanwezigheid van de twee poppodia Vera 
en Simplon in Groningen (feitelijk drie als De Oosterpoort wordt meegerekend) niet moet leiden tot 
concurrentie maar juist tot afstemming en samenwerking. Aangezien de gemeente aan Simplon de 
opdracht heeft gegeven zich tot poppodium te ontwikkelen, is de raad van mening dat deze overheid 
een bijzondere verantwoordelijkheid heeft in het voorkomen van ongewenste concurrentie. Daarbij 
acht de raad een evenwichtige financiële ondersteuning van beide podia ook van belang om een 
volwassen relatie tussen beide mogelijk te maken. 

MUZIEk

DEEL III | SPECIFIEKE VOORZIENINGEN
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MUSICA ANTIQUA NOVA

Inleiding
Musica Antiqua Nova (MAN) programmeert oude muziek en heeft als doel het realiseren van 
een hoogwaardig en gevarieerd aanbod, gecombineerd met authentieke uitvoeringswijze op 
daarvoor geschikte locaties. De stichting organiseert ongeveer 10 tot 13 concerten per jaar 
met een internationaal getinte programmering. Incidenteel wordt samengewerkt met andere 
organisaties waaronder De Oosterpoort. De meeste concerten vinden plaats in de Lutherse Kerk in 
Groningen. De concerten trekken een stabiel aantal van zo’n 1.500 bezoekers per jaar. Eén van de 
beleidsdoelstellingen van de organisatie was het uitbreiden van het aantal samenwerkingsprojecten. 
Dit heeft geresulteerd in een samenwerking met onder meer The Northern Consort en Capella 
Groningen, waardoor MAN naar eigen zeggen minder kosten heeft.

De organisatie noemt in haar aanvraag tal van min of meer ambitieuze voornemens. Deze vinden 
echter geen vertaling in de begroting en zijn ook nauwelijks uitgewerkt. Een deel van deze plannen 
is ook in het voorgaande beleidsplan genoemd, maar uit de jaarverslagen blijkt niet dat ze zijn 
gerealiseerd. De Kunstraad beoordeelt de thans ingediende aanvraag daarom voornamelijk op de 
core business van MAN, te weten het organiseren van een jaarlijkse concertserie en de bijdrage van 
de organisatie aan het GOK. 

De organisatie van MAN is ervaren en bestaat uit het bestuur, een programmeur, een coördinator 
en een aantal vrijwilligers. Behalve de coördinator -- met een gesubsidieerde baan -- worden geen 
vergoedingen voor uitvoerende werkzaamheden verleend. 

De instelling heeft naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad voor de periode 2005 – 2008 
weer de status van specifieke voorziening verworven en krijgt van de gemeente een meerjarige 
subsidie van € 15.000 bij een jaarlijkse omzet van ca. € 47.000 (peiljaar 2006). MAN vraagt voor de 
komende periode een bijdrage van € 18.000 en gaat er daarbij vanuit dat de huidige gesubsidieerde 
baan behouden kan blijven. 

Beoordeling
De concertseries van Musica Antiqua Nova zijn van een continue hoge kwaliteit en bieden Groningse 
kamermuziekliefhebbers een rijkere keuzemogelijkheid naast de concertseries van andere 
aanbieders. De organisatie neemt in de programmering weinig risico’s en bewandelt vooral de paden 
die zich in de afgelopen jaren hebben bewezen. 

Hoewel de artistieke kwaliteit van de concertseries buiten kijf staat, is de raad van mening dat voor 
meerjarige subsidiëring van Musica Antiqua Nova geen noodzaak bestaat. Er is geen sprake van een 
risicovolle programmering of van productionele activiteiten. Het programmeren van internationaal 
bekende musici kan volgens de raad ook met tijdig aangevraagde incidentele subsidies worden 
gefinancierd, zoals dat bij andere distribuerende organisaties in Groningen en daarbuiten veelal 
gebruikelijk is. Door de huidige snelle werkwijze van de Kunstraad is er geen belemmering meer om 
ook met incidentele subsidies al vroegtijdig te kunnen boeken. 

Advies
De concertseries van Musica Antiqua Nova zijn van hoge kwaliteit en vormen een waardevolle 
aanvulling op de concerten van andere aanbieders van kamermuziek. Ondanks de waardering voor 
de kwaliteit van de concerten en de inzet van de vrijwilligers adviseert de Kunstraad om aan deze 
instelling geen meerjarige subsidie toe te kennen. De huidige programmering is naar de mening van 
de raad organisatorisch niet complexer dan bij andere concertaanbieders, die hun activiteiten met 
incidentele subsidie realiseren. De instelling neemt bovendien geen productionele risico’s en de 
samenwerkingsrelaties van Musica Antiqua Nova zijn beperkt en niet van dien aard dat afspraken 
voor een zeer lange periode moeten worden vastgelegd. De organisatie geeft zelf aan de meerjarige 
subsidie vooral nodig te hebben voor concerten van bekende musici die ver van tevoren moeten 
worden gecontracteerd. De Kunstraad meent echter dat met de huidige, snelle behandeling van 
incidentele subsidieaanvragen in deze behoefte voldoende kan worden voorzien. 
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THE NORTHERN CONSORT

Inleiding
The Northern Consort heeft als doel “het creëren en onderhouden van een netwerk in Groningen voor 
internationale samenwerking van professionele musici ten behoeve van stijlgetrouwe uitvoeringen 
van kamermuziek uit de 17e  tot en met de 20e eeuw”. Het muziekensemble bestaat uit een basis van 
twee professionele muzikanten -- de initiatiefnemers Hanneke Wierenga en Vincent van Ballegooijen 
-- aangevuld met gastmuzikanten. The Northern Consort combineert de concerten vaak met andere 
kunstdisciplines zoals literatuur, poëzie, theater en beeldende kunst. Kern van de activiteiten zijn de 
gastconcerten op bijna iedere eerste zaterdag van de maand in de Pelstergasthuiskerk. Ook doet het 
ensemble koorbegeleidingen (onder meer van Capella Frisiae) en neemt het deel aan verschillende 
festivals en projecten, zoals het jaarlijkse Prime-festival. 

The Northern Consort wil de komende vier jaren de gastconcerten in Groningen voortzetten en 
deze concerten herhalen in de provincie en daarbuiten. Men wil nieuwe contacten leggen en de 
zichtbaarheid van het ensemble vergroten, onder meer door de projecten die Groningen zijn 
geproduceerd in heel Europa uit te voeren. Om een professionaliseringsslag te kunnen maken is 
dit jaar een zakelijk leider in dienst genomen voor twee dagen per week. Het ensemble wil verder 
professionaliseren door vanuit een kantoor te werken en niet meer vanuit huis.

The Northern Consort ontvangt geen meerjarige subsidie van de gemeente maar doet regelmatig 
een beroep op een incidentele subsidie van de Kunstraad (bijdrage 2007 € 7.500). Voor de komende 
beleidsperiode vraagt de instelling een jaarlijkse bijdrage van € 22.500. 

Beoordeling
De activiteiten van The Northern Consort vormen een waardevolle aanvulling op het Groningse 
kamermuziekaanbod. De kwaliteit van musiceren is hoog en de programmering is origineel; steeds 
weer wordt gezocht naar een verrassende combinatie van muziek met andere kunstdisciplines. 
Ook wordt voorzichtig gezocht naar grensverleggende combinaties in de muziekprogrammering, 
bijvoorbeeld door 20e- en 21e-eeuwse muziek op zinvolle wijze met het oude muziekrepertoire te 
combineren.

Met deze programmering is The Northern Consort in de afgelopen jaren een verrijking gebleken 
voor het muzikale landschap van de stad. Het is het enige vaste Groningse ensemble dat op zo’n 
regelmatige basis op professioneel niveau concerten verzorgt. 

Het publieksbereik voor de gastconcerten is al jaren stabiel op ongeveer 70 bezoekers per concert. 
Gezien het tijdstip van de concerten (zaterdagmiddag 17.00 uur) bedient het ensemble een zekere 
niche in de markt. De raad vraagt zich af of het publieksbereik niet vergroot zou kunnen worden 
door betere publiciteit, andere locaties en misschien een ander tijdstip van de concerten. Een begin 
is gemaakt door de maandelijkse routinematige concerten te vervangen door vier gastconcerten per 
jaar en meer in te zetten op andersoortige producties (bijvoorbeeld het festival). De raad vertrouwt 
erop dat de herhaling van gastconcerten in de regio ook een positief effect op het publieksbereik 
kan hebben.  

De organisatie dreef tot nu toe vooral op Hanneke Wierenga en Vincent van Ballegooijen. Wat begon 
als een aardig idee voor tussendoor is uitgegroeid tot een initiatief van goede kwaliteit dat veel van 
betrokkenen vergt. De raad meent dat de parttime zakelijke leiding een goede manier is om een 
verdere professionaliseringsslag te maken. 

Ondanks alle inhoudelijke waardering is de raad van mening dat een vierjarige subsidie niet in de 
rede ligt. De activiteiten van The Northern Consort zijn volgens de raad niet bovenmatig complex en 
de instelling hoeft geen grote productionele risico’s te nemen. De raad meent dat het ensemble met 
incidentele subsidies voor projecten of voor het jaarprogramma voldoende kan worden ondersteund. 
Door het in dienst nemen van een zakelijk leider moet het makkelijker worden verder vooruit te 
plannen, wat de noodzaak voor structurele subsidiëring juist zou moeten verminderen -- er kan dan 
immers vroegtijdig incidenteel worden aangevraagd, wat de risico’s vermindert. 
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Advies
The Northern Consort is het enige vaste ensemble in Groningen dat op professioneel niveau 
kamermuziekconcerten verzorgt. Het ensemble brengt concerten van goede kwaliteit en heeft 
een programmering die grotendeels origineel is. De gastconcerten trekken ondanks het ongewone 
tijdstip een stabiel aantal bezoekers.

Hoewel de Kunstraad veel waardering heeft voor het ensemble en ook de gastconcerten positief 
beoordeelt, adviseert de raad toch om deze organisatie geen meerjarige subsidie toe te kennen. De 
gastconcerten zijn weinig complex en kunnen met incidentele subsidies goed worden gerealiseerd. 
Ook de overige activiteiten van het ensemble kunnen door het projectmatige karakter naar de 
mening van de raad prima worden gerealiseerd door het tijdig aanvragen van incidentele subsidies. 
Dat geldt zeker nu de Kunstraad een snellere subsidiesystematiek hanteert, waardoor organisaties al 
vroeg weten of zij op een bijdrage kunnen rekenen. 
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CAPELLA FRISIAE

Inleiding
De Noordelijke Stichting voor Koorzang & Koorscholing (NSKK) heeft als doel om in de drie 
noordelijke provincies koorzang van hoog artistieke en muzikaal niveau te ontwikkelen en hiermee 
een breed publiek te bereiken. De NSKK bestaat uit twee koren. Capella Frisiae bestaat uit ongeveer 
15 professioneel geschoolde zangers uit de drie noordelijke provincies, die structureel aan het koor 
verbonden zijn. Het Noordkoor bestaat uit zo’n 65 gevorderde amateurs, eveneens afkomstig uit 
de noordelijke provincies. Beide koren staan onder leiding van Hoite Pruiksma. Voor de zakelijke 
leiding heeft de NSKK Bob Klaassen aangetrokken. Capella Frisiae verzorgde de afgelopen jaren een 
programma met klassieke vocale muziek en experimenteert in toenemende mate met cross-over 
programma’s, waarbij koormuziek in samenhang met andere kunstvormen en muziekstijlen wordt 
gepresenteerd. De Grote Kerk in Leeuwarden en de Der Aa-kerk in Groningen zijn de hoofdlocaties 
voor de concerten van Capella Frisiae.

Voor de periode 2005 -- 2008 heeft het NSKK voor de activiteiten van het koor Capella Frisiae 
een vierjarige subsidie aangevraagd bij het rijk en bij verschillende noordelijke overheden. De 
rijkssubsidie is afgewezen en voor een aanvraag voor vierjarige subsidie van de gemeente Groningen 
was men te laat. Uit incidentele middelen heeft Capella Frisiae meerdere malen subsidie ontvangen 
(in 2007 € 23.000). Het jaarlijks budget van de NSKK betrof de afgelopen jaren ca. € 200.000 à 
€ 300.000 per jaar. 

De aanvraag voor vierjarige subsidie is specifiek gericht op de activiteiten die Capella Frisiae in 
Groningen wil realiseren. Het plan is om in de periode 2009 - 2012 negen concerten (waarvan twee 
met een cultuureducatief karakter) in de stad Groningen te organiseren. Ook wil Capella jaarlijks 
tenminste één educatief project realiseren in samenwerking met de regionale kunstencentra. Vanaf 
2009 wil men jaarlijks een concert organiseren met cantates van de Duitse barokcomponist Friedrich 
Wilhelm Zachow. Capella wil daarnaast concerten op bijzondere locaties organiseren zoals een borg, 
museum, fabriekshal of een buitenconcert op een begraafplaats. Een voorbeeld daarvan is een 
Muzikale Elfstedentocht langs bijzondere buitenlocaties in 2010.

Om dit alles te realiseren vraagt de NSKK een vierjarige bijdrage van € 27.500 aan de gemeente 
Groningen. Een verzoek voor vierjarige subsidie heeft de organisatie ook neergelegd bij de provincie 
Groningen (€ 17.500) en bij het rijk.

Beoordeling
Capella Frisiae is het enige professionele koor in Noord-Nederland. Het brengt projecten van 
een hoog artistiek niveau, die vanwege de moeilijkheidsgraad en diversiteit, gecombineerd met 
korte voorbereidingstijden, alleen door een professioneel koor tot stand kunnen worden gebracht. 
Inhoudelijk realiseert het koor interessante projecten met een focus op de renaissance/barok en op 
muziek uit de 20e en 21e eeuw. Ook het jaarlijkse passieproject neemt in het veld een bijzondere 
plaats in doordat Capella Frisiae regelmatig nieuwe composities ten gehore brengt. Capella heeft 
de afgelopen jaren de organisatie in belangrijke mate versterkt door de komst van een freelance 
zakelijk leider.  

De Kunstraad ziet in de programmering van Capella Frisiae een lijn naar inhoudelijk steeds spannender 
producties. Voor de komende periode zet het koor bijvoorbeeld in op multidisciplinaire producties op 
bijzondere locaties. De raad heeft er op basis van de tot nu toe gerealiseerde producties voldoende 
vertrouwen in dat dit in de toekomst tot interessante uitvoeringen zal leiden. De afgelopen jaren 
heeft Capella Frisiae een aantal ook landelijk spraakmakende projecten geïnitieerd en uitgevoerd 
en ruimte geboden aan onder meer Noord-Nederlandse componisten. Capella Frisiae is uitgegroeid 
tot het meest toonaangevende koor voor de drie noordelijke provincies en heeft ook nationale 
ambities.

Nieuw is het initiatief tot educatieve projecten op scholen, waarvoor men overweegt om bij 
voldoende deelname een freelance educatief medewerker aan te trekken. Het voorgestelde project 
rond barokcomponist Zachow beslaat meerdere jaren. 
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Hoewel overtuigd van de artistieke kwaliteit van Capella Frisiae en vol vertrouwen in de 
toekomstplannen van het koor, adviseert de Kunstraad om aan het koor geen meerjarige subsidie 
toe te kennen. Ondanks de omvang van de activiteiten werkt het koor nog grotendeels projectmatig 
en naar de mening van de raad is het goed mogelijk om deze activiteiten met incidentele subsidies 
-- mits vroegtijdig aangevraagd -- te realiseren. De snellere en voor vaste aanvragers soepeler 
beoordelingsprocedure van subsidieaanvragen door de Kunstraad biedt hiervoor voldoende 
mogelijkheden. Voor grootschalige meerjarige projecten kan de organisatie een incidentele subsidie 
met een looptijd van meerdere jaren aanvragen. 

Advies
Capella Frisiae is het enige professionele koor in Noord-Nederland. De concerten van het koor zijn 
artistiek van hoge kwaliteit en de repertoirekeuze is regelmatig verrassend. Capella Frisiae heeft 
een lijn ingezet naar inhoudelijk steeds spannender producties. De Kunstraad is dan ook van mening 
dat Capella Frisiae een uniek gezelschap is in de muziekinfrastructuur in de noordelijke regio. De 
raad vindt het echter niet per se noodzakelijk om het koor een meerjarige subsidie toe te kennen. 
Mits vroegtijdig aangevraagd kunnen de jaarprogramma’s ook met incidentele subsidies worden 
gerealiseerd.

De raad hecht er ten slotte aan op te merken dat de keuze om Capella Frisiae niet aan te merken 
als specifieke voorziening mede is ingegeven door de beperkte middelen waarbinnen de raad moest 
adviseren.
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HAYDN JEUGD STRIJKORKEST

Inleiding
Het Haydn Jeugd Strijkorkest bestaat al meer dan 15 jaar en zet zich in voor het ontwikkelen van 
jong strijkerstalent, dat in het orkest ervaring opdoet en door de organisatie begeleid wordt. Via 
scouting en audities worden jongeren geworven die door het HJSO worden begeleid en waarvan 
een deel doorstroomt naar het conservatorium. Bij het Haydn Voorbereidend Strijkorkest kunnen 
de jongeren ervaring opdoen. Dit orkest repeteert wekelijks, heeft een eigen studieweekend en 
verzorgt per seizoen een drietal presentaties in de regio. 

Het “hoofdorkest” Haydn Jeugd Strijkorkest heeft een volledig jaarprogramma inclusief een 
jaarlijkse buitenlandse tournee. Het HJSO geeft 12 - 15 concerten per jaar in de regio. Om jong 
talent een podium te geven voor individuele presentaties en samenspel in kamermuziekverband 
organiseert het HJSO daarnaast gratis toegankelijke openbare kamermuziekconcerten in de Lutherse 
kerk in Groningen.

De komende periode wil het HJSO de eigen activiteiten verder uitbreiden en daarbij ook uitwisseling 
met jonge buitenlandse strijkers realiseren, deelnemen aan een festival of summerschool en steeds 
meer optreden als cultureel ambassadeur voor Noord-Nederland.

Na de succesvolle pioniersfase met Ben de Ligt als oprichter, inhoudelijk animator en dirigent en 
Yke Toepoel als organisator is het HJSO doorgegroeid naar een nieuwe professionele vorm. Sinds 
september 2005 is Jan-Ype Nota, cellist bij het NNO en docent aan het Prins Claus Conservatorium, 
de nieuwe dirigent en artistiek leider. De zakelijke leiding is overgenomen door Eduard Heyning. 

De totale omzet van het HJSO bedraagt ongeveer € 170.000 (peiljaar 2006). Van de gemeente 
ontving het HJSO de afgelopen periode een vierjarige subsidie van € 15.000 per jaar. De provincie 
kent de organisatie geen meerjarige subsidie toe, daarom doet het HJSO jaarlijks ook een aanvraag 
bij de Kunstraad (bijdrage 2007 € 15.000). Voor de nieuwe cultuurnotaperiode vraagt het HJSO aan 
de gemeente Groningen de meerjarige bijdrage te verhogen tot € 20.000 per jaar.

Beoordeling
Het HJSO heeft zich de laatste jaren artistiek ontwikkeld. Naast het klassieke standaardrepertoire 
voor strijkorkest krijgen regelmatig nieuwe composities -- al dan niet in opdracht geschreven -- een 
plek op de lessenaar van het orkest. Het orkest vervult in Noord-Nederland een wezenlijke functie. 
De relatief lage uitkoopsom zorgt ervoor dat culturele commissies voor een bescheiden bedrag een 
hoogwaardig concert met grote strijkersbezetting aan hun publiek kunnen aanbieden. Het HJSO is 
dan ook regelmatig op verschillende plaatsen in de regio te beluisteren. 

Hoewel de functie als kwalitatief hoogwaardig strijkorkest wordt gewaardeerd, ligt naar de mening 
van de raad de belangrijkste betekenis van de organisatie voor Groningen op het educatieve vlak. 
De organisatie onderstreept zelf ook dat men in eerste instantie een rol als opleidingsinstituut wil 
blijven vervullen. Het HJSO wil daarbij niet in de breedte amateurs begeleiden maar zoekt specifiek 
naar jongeren die de potentie hebben om een vakopleiding te volgen. Daarmee is het HJSO een 
kweekvijver en is de doorstroming naar het conservatorium onverminderd hoog. De “werkplaats” van 
het HJSO in combinatie met een uitvoerend orkest van hoog amateurniveau is voor de begeleiding 
van talentvolle strijkers een goede vorm gebleken, temeer omdat het HJSO zeer procesgericht 
te werk gaat en voor een continue begeleiding zorgt, waarbij de verschillende aspecten van het 
orkestspel aan de orde komen: repetities, uitvoeringen en CD-opnames. De kamerconcerten en de 
concertreizen door Europa bieden de deelnemers de mogelijkheid hun ervaringen te verbreden. 

Binnen het opleidingsinstituut dat het HJSO is, wil men het voorbereidend orkest beter inpassen in 
het totale selectie- en begeleidingstraject. Daarbij wordt gedacht aan een workshopmodel waarbij 
de aanwas samen met gevorderden met enige regelmaat een project realiseren.
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Ondanks de wisseling van de artistieke en zakelijke leiding oogt de organisatie nog steeds stevig en 
inhoudelijk kundig. Zakelijk leider Eduard Heyning wil het goede behouden maar samen met dirigent 
en artistiek leider Jan-Ype Nota tevens nieuwe wegen inslaan. Het samenspel tussen vrijwilligers en 
de professionele staf vormt een productief platform voor de jonge muzikanten. Het bestuur is op 
afstand en vervult vanuit haar netwerk een belangrijke rol in de fundraising.

De begroting is stevig, waarbij de grote persoonlijk bijdrage van de HJSO-leden opvalt. Punt van 
aandacht bij de financiën is de lage uitkoopsom en het bijna ontbreken van recette. De raad meent 
dat een uitkoopsom die wat dichter in de buurt komt van de reële kosten per concert wenselijk zou 
zijn. 

Vanwege de noodzaak van continuïteit van de begeleiding vindt de raad een meerjarige ondersteuning 
in de rede liggen. Een verhoging van de bijdrage tot € 20.000 vindt de raad gezien de ontwikkelingen 
reëel. Overigens is de raad van mening dat gezien het belang van het orkest voor de regio ook van 
provinciale zijde een structurele bijdrage van een vergelijkbaar niveau mag worden verwacht. De 
raad adviseert de gemeente om hierover met de provincie Groningen in overleg te gaan. In een 
beleidsbrief aan de provincie zal de Kunstraad de provinciale verantwoordelijkheid ten aanzien van 
het HJSO ook nog eens benadrukken.

Advies
Het Haydn Jeugd Strijkorkest is een belangrijke instelling op het gebied van talentontwikkeling 
en vult een belangrijke leemte tussen het lesaanbod in de regio en de vervolgstap naar het 
conservatorium. Het begeleiden van jonge musici is de kernfunctie van het orkest, dat overigens 
ook concerten van goede kwaliteit geeft en daarmee een fors publiek bereikt. De noodzaak tot 
meerjarige ondersteuning vloeit voort uit de continue begeleiding die het HJSO de leden biedt. De 
Kunstraad adviseert om het HJSO een meerjarige subsidie van € 20.000 toe te kennen en de komende 
jaren ook accres door te rekenen. 

De raad adviseert de gemeente om bovendien met de provincie Groningen in gesprek te gaan over de 
subsidiëring van het HJSO. In tegenstelling tot de gemeente Groningen kent de provincie Groningen 
geen meerjarige subsidie toe aan het HJSO. De Kunstraad meent dat ook een meerjarige bijdrage 
van de provincie in de rede ligt, gezien het grote belang van het HJSO voor de regio. 
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PRINSES CHRISTINA CONCOURS

Inleiding
Het Prinses Christina Concours is een jaarlijks terugkerend landelijk concours voor klassieke en 
jazzmusici en componisten van 12 tot 19 jaar. De organisatie zet zich in voor de promotie van 
klassieke muziek en jazz onder jongeren. De activiteiten vinden plaats op verschillende locaties. 
Het concours bestaat uit zes regionale voorrondes en een nationale finale in Den Haag en een jazz- 
en componistenconcours in Utrecht. Het concours biedt het geselecteerde talent podiumervaring, 
bemiddelt bij het verwerven van instrumenten en geeft studieadviezen. Daarnaast wil het concours 
de talenten ook een voorbeeldrol geven, onder meer door concerten op scholen te organiseren. 

In Groningen organiseert het Prinses Christina Concours een regionale voorronde met zo’n 100 
deelnemers. Daarnaast wil men ca. 12 concerten op basisscholen in de Groningse regio en concerten 
tijdens festivals realiseren. In Groningen werkt het concours samen met onder meer De Oosterpoort, 
het Peter de Grote Festival en de Stedelijke Muziekschool.

De huidige omzet van het concours is € 886.000. Het rijk draagt fors bij aan de realisatie ervan 
(€ 122.500). De meeste provincies en standplaatsen van de voorrondes kennen het concours een 
meerjarige subsidie toe. De gemeente Groningen doet dat niet. Het festival vraagt jaarlijks bij 
de Kunstraad aan (bijdrage 2007 € 7.000). Voor de komende periode vraagt het Prinses Christina 
Concours een gemeentelijke meerjarige bijdrage van € 10.000. 

Beoordeling
In de grote groep aanvragers voor de status van specifieke voorziening is het Prinses Christina 
Concours een enigszins vreemde eend in de bijt. Het concours is een landelijk opererende instelling 
waarover de Raad voor Cultuur eens in de vier jaar een inhoudelijk oordeel geeft; een oordeel dat 
de afgelopen periode overwegend positief van toon was. Daarmee is het concours vergelijkbaar met 
initiatieven als Doe Maar Dicht Maar. Omdat het Prinses Christina Concours in Groningen slechts een 
voorronde organiseert, de organisatie elders gehuisvest is en de finales in Den Haag en Amsterdam 
plaatsvinden, heeft de gemeente Groningen geen verplichting om structureel bij te dragen in de 
financiën van het concours. Zo is de situatie ontstaan dat het Prinses Christina Concours jaarlijks 
een beroep doet op de incidentele budgetten, waarbij de toetsing zich over het algemeen toespitst 
op de inbedding in de regio. 

De Kunstraad vindt de huidige situatie -- waarin de Kunstraad jaarlijks opnieuw een instelling 
beoordeelt die al eens in de vier jaar door de Raad voor Cultuur wordt getoetst -- niet wenselijk en 
meent dat deze werkwijze tot een onnodige belasting van organisatie en raad leidt. De Kunstraad 
adviseert daarom het Prinses Christina Concours op dezelfde wijze te behandelen als Doe Maar Dicht 
Maar en het concours een vierjaarlijkse subsidie van € 10.000 toe te kennen. 

Advies
Het Prinses Christina Concours is een landelijk opererende instelling, die op effectieve wijze de 
scouting en begeleiding van talentvolle jongeren realiseert. De organisatie ontvangt hiervoor een 
rijkssubsidie. Aangezien Groningen een van de steden is waar de voorrondes plaatsvinden, adviseert 
de Kunstraad om het concours te behandelen als een rijksgesubsidieerde kunsteducatieve instelling 
met standplaats in Groningen (vergelijkbaar met bijvoorbeeld Doe Maar Dicht Maar), de instelling een 
vierjarige subsidie toe te kennen van € 10.000 en de komende jaren ook accres door te rekenen. 
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STICHTING JAZZ IN GRONINGEN

Inleiding
De Stichting Jazz in Groningen bestaat al meer dan 30 jaar en richt zich op het bevorderen van 
de jazz en geïmproviseerde muziek in Groningen. De laatste tien jaar houdt de organisatie zich 
voornamelijk bezig met het organiseren van concerten. De afgelopen jaren programmeerde men op 
verschillende podia in de stad. Vanaf 2008 concentreert de stichting de concerten op het podium 
van de USVA, waar men de komende periode ongeveer 25 concerten per jaar wil organiseren. De 
organisatie wil daarbij een jonger publiek aanspreken, onder meer door extra aandacht te besteden 
aan groepen die ook het idioom van jongeren op hun repertoire hebben.

De totale omzet van de Stichting Jazz in Groningen bedraagt ca. € 55.000. De stichting ontving in 
de periode 2005 - 2008 geen meerjarige subsidie van de gemeente en de provincie Groningen, maar 
maakte gebruik van incidentele subsidies. De Kunstraad kende voor het jaarprogramma 2007 een 
bedrag van € 12.500 toe. Voor de komende cultuurnotaperiode vraagt de Stichting Jazz in Groningen 
een meerjarige subsidie van € 16.939 in 2009, oplopend tot € 21.794 in 2012. Daarnaast vraagt de 
organisatie ook een subsidie aan van het FPPM.

Beoordeling
De SJIG bestaat al een aantal decennia en heeft zich als gevolg van de veranderende plaats van 
de jazz in het Groningse muziekveld steeds opnieuw moeten bezinnen op de eigen positie. In de 
voorbije jaren werkte de SJIG met diverse podia samen door bijvoorbeeld het matchen van middelen 
(zowel financieel als productioneel). De concerten die met steun van de SJIG tot stand kwamen, 
kenmerkten zich door een constante hoge kwaliteit. 

Door het wegvallen van De Spieghel als concertpodium en de verflauwende publieke belangstelling 
voor jazz en geïmproviseerde muziek wil de stichting haar activiteiten nu op één herkenbare plek 
concentreren. Daarvoor is men een samenwerkingsverband aangegaan met de USVA. De USVA biedt 
volgens de SJIG niet alleen een goede infrastructuur maar vooral ook de mogelijkheid om een 
nieuw en jong publiek aan te trekken. De SJIG gaat in de USVA op de vrijdag- en zaterdagavonden 
concerten van landelijk en internationaal niveau organiseren. Daarnaast gaat men een podium 
bieden aan in Groningen werkende en/of studerende (aspirant-)muzikanten. De raad is van mening 
dat concentratie van de activiteiten op één podium de stichting de mogelijkheid biedt om de jazz 
weer een meer zichtbare plaats te geven en heeft er vertrouwen in dat de organisatie van de 
Stichting Jazz in Groningen voldoende gedegen is om een concertserie van kwalitatief hoog niveau 
te realiseren. De raad is overigens van mening dat voor de vitaliteit van de stichting en de jazzsector 
in Groningen in het algemeen enige doorstroming in de organisatie van de stichting wenselijk zou 
zijn. De programmacommissie met studenten voor de programmering van de avonden met lokale 
muzikanten kan hiervoor een goede eerste aanzet zijn. 

Ondanks het positieve oordeel over de activiteiten van de Stichting Jazz in Groningen is de raad van 
mening dat een meerjarige subsidie niet noodzakelijk is. Het tijdig aanvragen van een incidentele 
subsidie biedt voldoende mogelijkheden om het jaarprogramma te realiseren en een duurzame 
relatie met de USVA op te bouwen. Dat geldt zeker nu de Kunstraad een snellere subsidiesystematiek 
hanteert, waardoor organisaties al vroeg weten of zij op een bijdrage kunnen rekenen. 

Advies
De Stichting Jazz in Groningen realiseert concertprogramma’s van goede kwaliteit. De afgelopen 
jaren werkte de SJIG bij het realiseren daarvan samen met verschillende podia. Onlangs is men een 
samenwerking met de USVA aangegaan, wat nu het vaste podium voor de SJIG wordt. De Kunstraad 
meent dat hierdoor de herkenbaarheid van de SJIG wordt vergroot en dat deze samenwerking tot 
een nieuw en jonger publiek kan leiden.

De raad ziet ondanks alle waardering onvoldoende noodzaak voor meerjarige subsidiëring. Door tijdig 
subsidie aan te vragen en door de snellere afhandeling van de Kunstraad is het concertprogramma 
ook prima met incidentele middelen te realiseren. 
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VERA

Inleiding
Vera is een podium voor activiteiten op het gebied van de International Pop Underground, waarbij 
pop niet alleen als muziekgenre wordt beschouwd maar als verzamelnaam voor de hele popcultuur 
(inclusief strips, films, vormgeving e.d.). Wel vormt popmuziek de basis van de popcultuur.
 
Het aanbod van Vera bestaat jaarlijks uit:

-  110 concerten in de Grote Zaal van bands uit Nederland en het buitenland;
-  46 Downstage-avonden, met bands uit Groningen en uit de rest van Nederland;
-  46 Swingavonden op zaterdag waar muziek wordt gedraaid die aansluit bij de programmering van 

de concerten; 
-  8 dance-avonden met verschillende genres;
-  50 filmavonden (Vera Zienema) waar films worden getoond van experimentele aard, die in andere 

bioscopen of filmhuizen niet worden gedraaid. 
Ondersteunende activiteit is Vera’s Art Division, de grafische afdeling van Vera die zorgt voor het 
ontwerp en de realisatie van de Vera-krant en de affiches. Jaarlijks weet Vera ongeveer 62.000 
bezoekers te trekken. 

Vera is een vereniging. De verenigingsleden zijn de vrijwilligers en betaalde medewerkers. De 
vereniging heeft een bestuur, dat verantwoording aflegt aan de Algemene Ledenvergadering. Het 
bestuur is tevens de opdrachtgever van de staf (algemeen coördinator, administrateur, artistiek 
leider, bedrijfsleider). De staf stuurt de betaalde en vrijwillige medewerkers aan. De ruim 200 
vrijwilligers zijn de kurk waarop de organisatie drijft. De 19 betaalde medewerkers, van wie zes 
vanuit een gesubsidieerde regeling, worden op strategische posities ingezet om het werk van de 
vrijwilligers zo goed mogelijk te laten verlopen. 

In de huidige cultuurnotaperiode krijgt Vera een meerjarige subsidie van € 248.500 per jaar 
(omzet ruim € 450.000). De organisatie vraagt een verhoging van de subsidie van € 460.231 in 
2009 tot € 522.949 in 2012. De verhoging van de subsidie is grotendeels bedoeld om de huidige 
reïntegratiefuncties om te vormen tot regulier betaalde banen. 

Beoordeling
Op verzoek van de gemeente maakte Vera deel uit van de visitatieprocedure. Voor een uitgebreide 
toelichting op de bevindingen van de commissie verwijst de Kunstraad naar het rapport van de 
visitatiecommissie. Op deze plaats citeert de raad de conclusies.

De visitatiecommissie concludeert dat Vera de afgelopen jaren met een bescheiden subsidiebudget 
en tegen een bijzonder schappelijke toegangsprijs een uitgebreide programmering heeft 
gerealiseerd. Deze programmering is breder dan alleen de popmuziek. Ook film en vormgeving (de 
Art Division) maken hier een wezenlijk deel van uit. De Art Division versterkt naar de mening van 
de commissie de bijzondere uitstraling van Vera. 

Vera wil vasthouden aan het werken met vrijwilligers. De commissie constateert dat Vera daardoor 
-- naast financiële voordelen -- ook een breed draagvlak en een breed netwerk in de stad heeft. 
Bovendien fungeert Vera hierdoor als een belangrijke opleidings- en werkervaringsplaats. Met de 
eigenzinnige keuzes in de programmering, de goede naam in de sector, een “neus voor nieuw talent” 
en een consistente PR via de Vera’s Art Division weet Vera een omvangrijk publiek te trekken, dat 
voornamelijk uit de stad en regio afkomstig is en waarvoor een bezoek aan een poppodium vaak 
een eerste zelfstandige kennismaking met cultuur is. De uitstraling van de organisatie gaat echter 
verder dan de eigen regio. Vera heeft  (inter)nationale faam verworven als experimenteel en 
markant poppodium en heeft Groningen daarmee op de kaart gezet. 

Intern heeft Vera de organisatie goed voor elkaar en de financiële situatie lijkt gezond. Maar de 
huidige werkwijze (veel aanbod tegen een lage kostprijs) is alleen mogelijk wanneer er gewerkt 
wordt met vrijwilligers. Juist de veranderingen in het vrijwilligersaanbod, zoals vaker kortdurend 
vrijwilligerswerk doen, maken de organisatie kwetsbaar. 
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Dat geldt des te meer omdat een groot deel van de cruciale functies in de vrijwilligerscoördinatie 
en –ondersteuning gesubsidieerde banen zijn, die per 1 januari 2009 komen te vervallen.

Advies
De Kunstraad onderschrijft de bevindingen van de visitatiecommissie en het belang van de organisatie 
voor Groningen. De raad is van mening dat er bij Vera door het wegvallen van de reïntegratiebanen 
grote problemen kunnen ontstaan ten aanzien van de continuïteit en de professionaliteit van de 
organisatie. Verhoging van het structureel subsidiebudget acht de raad dan ook absoluut noodzakelijk. 
Gezien het beperkte budget is het niet realistisch om de gevraagde verhoging geheel te honoreren. 
De raad adviseert de gemeente om in ieder geval de subsidie met € 120.000 te verhogen tot 
€ 368.500 (met doorrekening van het accres) en met de instelling in gesprek te gaan over de wijze 
waarop de resterende financiële en organisatorische problemen kunnen worden opgelost.
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SIMPLON

Inleiding
Simplon heeft een moeilijke tijd achter de rug, zowel wat de interne organisatie en financiële 
tekorten als een onduidelijke programmering en tegenvallende bezoekersaantallen betreft. Een 
uitputtend overzicht van de turbulente ontwikkelingen acht de raad in dit advies niet op zijn plaats, 
daarvoor verwijst de raad naar de vele beleidsnota’s en krantenartikelen die de afgelopen jaren 
zijn verschenen. Het schetsen van een beeld van de prestaties van de instelling in de afgelopen 
jaren is daardoor vrijwel onmogelijk; de raad spitst zich daarom toe op de situatie zoals die sinds 
ongeveer een jaar bestaat. Sinds die tijd heeft Simplon namelijk een nieuwe koers ingezet. De 
gemeente heeft de opdracht aan Simplon om te functioneren als een “welzijnsinstelling vermomd 
als jongerencultuurpodium” laten varen en heeft besloten om Simplon een eenduidige opdracht 
te geven, namelijk om zich te ontwikkelen tot poppodium. Met behulp van een incidentele 
aanvullende subsidie van € 230.000 zijn de financiën van Simplon weer op orde gebracht en uit de 
eerste kwartaalrapportages over 2007 blijkt dat Simplon financieel gezien op de goede weg is. Met 
de komst van de nieuwe directeur kan de nieuwe koers verder worden uitgebouwd. De komende tijd 
ligt de nadruk op “de basis op orde”.

De basisprogrammering van Simplon bestaat nu uit vier hoofdstromingen: dance, hiphop/urban, 
pop/rock en metal/punk/hardcore. Simplon biedt letterlijk en figuurlijk een podium aan lokale, 
beginnende artiesten en probeert nieuwe acts te boeken die relevant zijn en/of op het punt staan 
door te breken. Daarnaast staat Simplon open voor nieuwe stromingen en hypes binnen de popcultuur. 
Jongeren en voortrekkers uit de muziekcultuur worden nauw betrokken bij de programmering van 
Simplon. 

De organisatie werkt met een beperkt aantal beroepskrachten en verder met veel vrijwilligers. 
Er wordt gewerkt met één programmeur die de supervisie heeft en zelf vooral in dance thuis is 
en die wordt bijgestaan door assistenten die tegen een kleine vergoeding meeprogrammeren in 
bijvoorbeeld hardrock/punk.

Het huidige subsidiebudget van Simplon bedraagt € 381.500 (peiljaar 2008). De stichting vraagt voor 
de komende periode € 404.000.

Beoordeling
De programmering van Simplon is divers, degelijk en goed doordacht. Men programmeert in 
principe voor een behoorlijk breed publiek en verstopt in de meer toegankelijke programmering 
vernieuwende of experimentele acts. Het aanbod richt zich vooral op jongeren in de leeftijd van 
15 - 25 jaar. Het publieksbereik is het afgelopen jaar gegroeid en steeds vaker zijn de avonden 
uitverkocht. De huidige bezoekersaantallen kunnen nog wel iets groeien maar gezien de omvang van 
de zalen zijn de mogelijkheden tot verdere groei beperkt. 

Simplon is met name voor de stad Groningen van belang, als podium met aanvullende programmering 
ten opzichte van Vera en De Oosterpoort en een heleboel kleinere, incidenteel programmerende 
podia. Uiteraard is er op sommige onderdelen overlap in het aanbod. Een deel van de programmering 
-- vooral de dance-avonden -- krijgt langzamerhand landelijke uitstraling. Wellicht is op termijn, 
met meer marketing en een iets gewaagdere programmering, ook in andere segmenten weer een 
bovenregionale uitstraling haalbaar.

De organisatie lijkt zich in een stijgende lijn te ontwikkelen en de nieuwe directeur is daarin van 
groot belang. Gezien de fase waarin de organisatie zich nu bevindt is de keuze voor opbouw van een 
gezonde basis vóór allerlei samenwerkingsprojecten en gewaagde programmering een verstandige. 
Op termijn acht de Kunstraad het raadzaam om de relatie met Groverpop weer te verbeteren. 

De raad wil opmerken dat de aanwezigheid van twee poppodia in Groningen (feitelijk drie als De 
Oosterpoort wordt meegerekend) niet moet leiden tot concurrentie maar juist tot afstemming en 
samenwerking. Aangezien de gemeente aan Simplon de opdracht heeft gegeven zich tot poppodium 
te ontwikkelen, is de raad van mening dat deze overheid een bijzondere verantwoordelijkheid heeft 
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in het voorkomen van ongewenste concurrentie. Daarbij acht de raad een evenwichtige financiële 
ondersteuning van beide podia ook van belang om een gezonde onderlinge relatie mogelijk te 
maken. 

Voor het voortbestaan van een continue en complexe podiumorganisatie als Simplon is meerjarige 
subsidie noodzakelijk. De door de organisatie gepresenteerde begroting acht de raad realistisch; 
ongeveer de helft van de inkomsten is afkomstig van de gemeente, de andere uit eigen activiteiten. 
Het gevraagde bedrag is continuering van de huidige subsidie, inclusief de door de organisatie 
verwachte loon-/prijscompensaties. 

Gezien de beperkte budgetten en mede gelet op de wens om te komen tot een meer gelijkwaardig 
subsidieniveau voor Vera en Simplon, adviseert de raad om de subsidie van Simplon op het huidige 
niveau te continueren.

Advies
De raad concludeert met enige voorzichtigheid dat Simplon een positieve ontwikkeling doormaakt 
en zich van een min of meer problematische welzijnsinstelling ontpopt tot een gezonde culturele 
organisatie. De programmering is divers en degelijk met hier en daar artistiek interessante 
experimenten. De Kunstraad is van mening dat Simplon een aanvulling kan zijn op het aanbod van 
de grotere podia en de vele incidenteel programmerende instellingen, zeker omdat het zich richt 
op een doelgroep van 15 - 25 jarigen. Voor het voortbestaan van de organisatie acht de raad een 
meerjarige subsidie noodzakelijk, waarbij de raad adviseert om de subsidie met het huidige bedrag 
te continueren en daarbij uiteraard ook accres door te rekenen. 
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PRODUCTIEHUIS POPCULTUUR GRONINGEN

Inleiding
Het Productiehuis Popcultuur is formeel opgericht in september 2007 en is een samenwerkingsverband 
tussen Vera, De Oosterpoort en Noorderslag. Het productiehuis wil hoogwaardige popcultuur 
produceren, nieuwe initiatieven aanjagen, jong talent stimuleren en voorwaarden creëren om 
producties en evenementen op een hoogwaardige, eigenzinnige en professionele manier vorm te 
geven. Het PPG wil hiermee een actieve rol spelen in de Groninger popcultuurscene.

Het productiehuis wil de komende jaren acht producties per jaar maken, vier grote en vier kleinere. 
De producties kunnen verschillend van opzet zijn en op verschillende podia of locaties te zien 
zijn. Kleine producties moeten een publiek van minimaal 100 bezoekers trekken, grote producties 
moeten landelijk en internationaal tot wel 4.000 mensen bereiken. In de afgelopen twee jaar heeft 
het PPG al een zestal producties gerealiseerd. 

De afgelopen twee jaar heeft het Productiehuis Popcultuur met incidentele middelen zes projecten 
gerealiseerd. Voor de komende beleidsperiode vraagt de stichting aan de gemeente een jaarlijkse 
subsidie van € 175.000 bij een verwachte totale omzet van € 200.000. 

Beoordeling
De drie grote instellingen in Groningen op het gebied van de popmuziek -- De Oosterpoort, 
Noorderslag en Vera -- hebben een Productiehuis Popcultuur Groningen opgericht, waarvan de 
opzet enigszins vergelijkbaar is met die van het Productiehuis Popcultuur in Oost-Nederland. De 
Kunstraad is in beginsel van mening dat een dergelijk productiehuis een interessante aanvulling op 
de infrastructuur in Groningen zou kunnen vormen maar de producties die het PPG de afgelopen 
twee jaar heeft gerealiseerd, vindt de raad nog niet overtuigend. De kwaliteit was wisselend en 
de rol die het PPG in de begeleiding ervan heeft gespeeld was onduidelijk. Het beleidsplan voor de 
komende periode geeft hier ook geen helder beeld van. De plannen zijn weinig concreet en kunnen 
nog alle mogelijke vormen aannemen. Hoe de organisatie binnen dit beoogde brede spectrum aan 
activiteiten de begeleiding wil vormgeven en de kwaliteit van de producties wil bewaken blijft in het 
midden. Ook de wijze waarop het vervolgtraject van de productie -- bijvoorbeeld in de vorm van een 
tournee -- wordt opgezet, is in de plannen onderbelicht. Gezien de kritische kanttekeningen van de 
raad bij de huidige werkwijze en het beleidsplan van het PPG vindt de Kunstraad meerjarige subsidie 
niet op zijn plaats. De raad meent overigens dat het ook met incidentele subsidies mogelijk is om 
een deel van de geplande producties te realiseren. De gewenste groei naar acht producties per jaar 
beoordeelt de Kunstraad in dit stadium van de organisatie als te ambitieus. 

Advies
De aanvraag van het Productiehuis Popcultuur Groningen is weinig uitgewerkt. Zowel in de 
al gerealiseerde producties als ook in de geplande producties is veel onduidelijkheid over de 
waarborging van de kwaliteit en het vervolgtraject na realisatie van het project.

De Kunstraad vindt dat het Productiehuis Popcultuur Groningen zich nog onvoldoende heeft bewezen 
om in aanmerking te komen voor een status als specifieke voorziening en is bovendien van mening 
dat subsidiëring met incidentele subsidies toereikend is om een deel van de plannen te realiseren. 
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GROVER POP

Inleiding
Grover Pop (Groninger Verscheidenheid in Pop) heeft als doel het organiseren en ondersteunen van 
activiteiten op het gebied van popmuziek in de breedste zin van het woord. Daarbij legt men de 
nadruk op beginnende bands en muzikanten uit de hele provincie Groningen. Grover Pop organiseert 
onder meer hiphop contests, het wekelijkse open podium Local Heroes en de talentenjacht 
Groninger Popprijs. Verder participeert Grover Pop in de popschool en is de instelling in 2006 gestart 
met de ontwikkeling van een scholenclash. De komende periode wil Grover Pop deze activiteiten 
verder uitbouwen. 

De Stichting Grover Pop is opgericht door een drietal voormalige vrijwilligers van het Rode Oortjes 
Festival/Platformtheater. Tot 2006 had Grover Pop een samenwerkingsverband met Simplon, waar 
de organisatie gehuisvest was en waar men veel activiteiten organiseerde. Daarna vond de stichting 
een tijdelijk kantoor in het Viadukt; tegelijkertijd vond er een wisseling plaats in de organisatie. 
In de zomer van 2007 heeft Grover een deel van de activiteiten geschrapt omdat de middelen niet 
toereikend waren om het hele programma uit te voeren. 

De totale omzet bedroeg de afgelopen jaren ca. € 60.000 (peiljaar 2006). De organisatie ontving 
van de provincie Groningen een vierjarige subsidie (€ 32.500) en kreeg van de gemeente Groningen 
vanuit het Actieplan Cultuurbereik een bijdrage van € 15.000. Vanaf 2006 kreeg Grover Pop ook 
subsidie van het FPPM. Voor de komende beleidsperiode vraagt Grover Pop van de gemeente en 
provincie ieder een bijdrage van € 25.000.

Beoordeling
Grover Pop heeft in het begin van de huidige beleidsperiode goed gefunctioneerd. De stichting 
organiseerde een breed scala aan activiteiten voor verschillende genres binnen de popmuziek. Door 
samenwerking met instellingen als Noorderslag en het Bevrijdingsfestival wist de organisatie lokale 
bands onder de aandacht van een breder publiek te brengen. 

Sinds het vertrek uit Simplon en vervolgens uit het Viadukt en de veranderingen in de organisatie 
verkeert de stichting in een lastig parket. Zonder een vaste locatie is Grover Pop moeilijk bereikbaar, 
er is geen inloopmogelijkheid voor de bands en er zijn geen werkplekken voor stagiaires. Financieel 
is de stichting in de problemen gekomen doordat aan de subsidie van het FPPM, bedoeld voor 
het betalen van artiesten en promotie, de voorwaarde is verbonden dat de koepel zelf jaarlijks 
€ 12.500 opbrengt. Hierin slaagt de organisatie niet. De facto zijn op dit moment de activiteiten 
van Grover Pop tot het minimum beperkt en vervult de instelling niet meer de centrale functie die 
enkele jaren geleden aanleiding was voor een meerjarige subsidie. Aangezien de raad er niet zonder 
meer vertrouwen in heeft dat de stichting zich op korte termijn weer kan herstellen, is meerjarige 
subsidie op dit moment niet gepast. Daarbij merkt de raad op dat provinciale koepelorganisaties in 
eerste instantie een verantwoordelijkheid zijn van de provinciale overheid en dat het initiatief voor 
een eventueel reddingsplan voor Grover Pop dan ook afkomstig zou moeten zijn van de provincie 
Groningen. Uiteraard kan de stichting wel een beroep doen op de incidentele subsidiebudgetten van 
de Kunstraad.

Advies
In het begin van de huidige beleidsperiode heeft Grover Pop goed gefunctioneerd als koepelorganisatie 
van de popmuziek. Het afgelopen jaar heeft de organisatie het echter moeilijk gekregen. Door het 
ontbreken van huisvesting en door financiële problemen bevinden de activiteiten van Grover Pop 
zich momenteel op een minimum niveau. De Kunstraad vindt het niet raadzaam om een meerjarige 
subsidie aan Grover Pop toe te kennen, aangezien de organisatie op dit moment geen belangrijke 
rol in het Groninger popveld speelt en de raad er niet zonder meer op vertrouwt dat ze die op korte 
termijn zal weten te hernemen. Voor het opstellen van een reddingsplan voor Grover Pop ligt de 
eerste verantwoordelijkheid volgens de raad bij de provincie Groningen.
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SIGN

Inleiding
De Stichting Sign biedt een experimenteel en multidisciplinair podium aan in hoofdzaak jonge 
kunstenaars. Doel van de organisatie is om discussie over de grenzen van kunst op te roepen, 
de traditionele manier van tentoonstellen los te laten en hiermee een impuls te geven aan het 
kunstklimaat op regionaal, landelijk en internationaal niveau. Jaarlijks organiseert Sign in de 
galerie -- die vijf dagen per week open is -- 12 presentaties, daarnaast weet de stichting ook nog 
projecten buiten de galerie te realiseren. Deze trekken veel publiek, afhankelijk van aard en type 
van de projecten variërend van 50 tot 400 bezoekers, en genereren ook regelmatig aandacht van de 
landelijke pers.

De komende periode wil Sign de functie als experimenteel podium voor actuele kunst continueren en 
de consistentie behouden. De podiumfunctie wil Sign zowel verbreden als verdiepen. Dit betekent dat 
de presentaties en projecten die de instelling gewoon is te realiseren niet als een reeks geïsoleerde 
activiteiten zullen worden gezien maar dat er gezocht wordt naar onderlinge thematische verbanden 
die de projecten in een bredere context plaatsen. De bedoeling is om meer met een “webstructuur” 
te gaan werken en een paar keer per jaar grote projecten te realiseren. De organisatie verwacht 
door uitbreiding van netwerken en contacten en een versterking van het publieke karakter van de 
activiteiten het publieksbereik en de bezoekersaantallen verder te vergroten.

De organisatie bestaat uit een algemeen bestuur van vier leden en een dagelijks bestuur. Het 
dagelijks bestuur bestaat uit  twee leden: Ron Ritzerfeld, voorzitter en penningmeester en Marie 
Jeanne Ameln (maatschappelijke baan). Zij zijn verantwoordelijk voor beleid, programmering, 
dagelijkse gang van zaken en uitvoering. Het is de bedoeling om op korte termijn het bestuur uit te 
breiden. 

Sinds vier jaar is Sign een specifieke voorziening en krijgt jaarlijks een subsidie van € 25.000. Voor 
exposities vraagt Sign ook subsidies aan bij de Kunstraad (bijdrage 2007 € 5.900) en bij andere 
fondsen en organisaties. Een subsidieaanvraag bij de Mondriaan Stichting is afgewezen. Voor de 
komende periode vraagt Sign de subsidie te verhogen tot € 43.000, waarmee de organisatie nieuwe 
activiteiten wil ontwikkelen, stijgende kosten wil opvangen en middelen wil vrijmaken voor een 
vergoeding voor een van de leden van het dagelijks bestuur. 

Beoordeling
De Stichting Sign heeft zich sinds 2001 ontwikkeld tot een levendig en experimenteel podium 
voor veelal jonge kunstenaars met een omvangrijk netwerk in de kunstwereld. De organisatie en 
programmering stralen dynamiek, enthousiasme en overtuiging uit. De verschillende exposities en 
projecten van Sign zijn kwalitatief goed en trekken een behoorlijk publiek. Wel constateert de raad 
dat de instelling weinig keuzes maakt, impliciete keuzes niet goed inhoudelijk onderbouwt en weinig 
reflecteert op de eigen programmering. Ook mist de raad een kunsttheoretische onderbouwing van 
de activiteiten en een geplande uitbreiding van netwerken. Met een steviger inzet op een dergelijke 
inhoudelijke ontwikkeling acht de raad de kans op een bijdrage van de Mondriaan Stichting groter. 

De raad is van mening dat Sign de komende tijd de eigen organisatie in belangrijke mate moet 
professionaliseren. De huidige situatie waarin uitvoering en bestuur zijn verweven en waarin het 
bestuur bovendien tamelijk eenzijdig -- met alleen kunstinhoudelijke expertise -- is samengesteld, 
vindt de raad niet wenselijk. Ook de financiële kennis laat te wensen over en het ontbreekt aan 
handigheid om bijvoorbeeld voor een externe opdracht (Noorderstation) de financiën goed te 
regelen. 

De raad adviseert de organisatie om op korte termijn een deskundig en ondersteunend bestuur op 
afstand in te stellen met expertise op inhoudelijk, financieel en juridisch gebied en op het terrein 
van fondsenwerving. Het huidige dagelijks bestuur kan vervolgens als coördinerend orgaan de 
dagelijkse leiding op zich nemen. De raad acht betaling van deze medewerkers noodzakelijk. 

Beeldende Kunst en Vormgeving
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De Kunstraad constateert dat de intensieve, doorlopende programmering en het type activiteiten 
van Sign alleen mogelijk is met een meerjarige subsidie. Toekenning van het gevraagde bedrag vindt 
de raad echter niet wenselijk. Meer dan uitbreiding van de activiteiten is het juist noodzakelijk om 
de organisatie te versterken en inhoudelijke verdieping te realiseren. De raad adviseert daarom 
aan Sign een meerjarige subsidie toe te kennen van € 35.000 en stelt voor om daaraan enkele 
voorwaarden te verbinden en na twee jaar te evalueren of de organisatie aan de voorwaarden heeft 
voldaan. Deze voorwaarden zijn:

- versterking en qua expertise uitbreiding van het bestuur en scheiding van dagelijkse uitvoering 
(huidig DB) en bestuursfunctie;

- betaling van het huidige DB-lid (extra middelen hiervoor oormerken);
- een beter uitgewerkte inhoudelijke visie. 

Advies
De organisatie en programmering van Sign stralen dynamiek, enthousiasme en overtuiging uit en 
de verschillende exposities en projecten zijn artistiek-inhoudelijk gezien van een goed niveau. De 
organisatie heeft een continue programmering, waarbij men zich niet voor een heel jaar vastlegt 
maar de vrijheid inbouwt om op de actualiteit en nieuwe ontwikkelingen te kunnen inspelen. De 
Kunstraad is van mening dat een meerjarige subsidie noodzakelijk is voor de realisatie van dit type van 
programmering. De raad adviseert daarom een meerjarige subsidie van € 35.000 aan de instelling toe 
te kennen, waarbij de extra middelen zijn geoormerkt voor versterking van de organisatie (betaling 
van de vrijwillige medewerker). De raad wil aan de subsidiëring wel voorwaarden verbinden en een 
evaluatie na twee jaar.

De raad vindt namelijk dat Sign zich de komende tijd op zowel inhoudelijk als organisatorisch gebied 
moet ontwikkelen. Ten aanzien van de artistieke programmering vindt de raad dat de organisatie 
inhoudelijk te weinig keuzes maakt, onvoldoende reflecteert op wat de organisatie doet en dat 
kunsttheoretische onderbouwing van de keuzes en de activiteiten ontbreekt. Deze keuzes kunnen 
worden onderbouwd door het aantrekken van adviseurs. Ook het structureel uitbreiden van het 
netwerk acht de raad van belang. Op het organisatorisch vlak acht de raad de instelling van een 
bestuur op afstand noodzakelijk met daarin bestuursleden met verschillende expertise, waaronder 
op het gebied van financiën. Ten slotte dient de organisatie te worden verstevigd door betaling van 
de vrijwillige medewerker.
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WALL HOUSE #2

Inleiding
De Stichting Wall House #2 is opgericht in 2001 en programmeert het Wall House. Doelstelling van 
de stichting is het gedachtegoed van ontwerper/architect John Hejduk aangaande het Wall House 
onder de aandacht te brengen van een internationaal publiek. Daarvoor realiseerde de stichting een 
programma gebaseerd op artist-in-residency. Drie maal per jaar werd een kunstenaar uitgenodigd 
om drie maanden in het Wall House te verblijven en te werken aan een onderzoeksthema op het 
gebied van de “ontworpen ruimte” in brede zin. Het gerealiseerde werk werd getoond in het Wall 
House, NP3 of NAi. In de maanden dat het Wall House niet voor artist-in-residency werd gebruikt, 
was het gebouw toegankelijk voor publiek. In 2006 heeft de instelling voor het eerst een volledig 
jaarvullend programma georganiseerd. Tijdens dit jaar werden de sterke en de zwakke punten van 
het Wall House als residency duidelijk. Volgens de organisatie liet vooral de toegankelijkheid van het 
gebouw te wensen over en toonden de onderzoeksthema’s van de artists in residence inhoudelijk 
weinig samenhang en soms ook weinig relatie met het gedachtegoed van Hejduk. 

Inmiddels is er met de aanstelling van een nieuwe directeur een koerswijziging ingezet, die 
de komende beleidsperiode zijn beslag moet krijgen. Zo wordt het gebouw veel regelmatiger 
opengesteld voor publiek en zoekt de organisatie samenwerkingsverbanden met een veelheid aan 
onderwijsinstellingen (van HAVO/VWO, MBO, Academies voor beeldende kunst en bouwkunst tot 
buitenlandse universiteiten) waardoor gebouw en bijbehorend gedachtegoed bij een breder maar 
vaak wel gericht publiek onder de aandacht worden gebracht. De residenties krijgen in het vervolg 
een programmatisch karakter, waarbij kunstenaars in allerlei disciplines en van internationaal 
niveau met een speciale opdracht worden uitgenodigd. Het initiatief van de onderwerpkeuze komt 
hierdoor meer bij het Wall House te liggen en daarmee heeft de organisatie ook meer sturing op de 
uiteindelijke presentatie van het resultaat van de residenties. Verwijzend naar het beeld “villa aan 
het meer” wil de organisatie de ontmoetingsfunctie van het huis beter gestalte geven, onder meer 
door brainstormsessies en presentaties te initiëren en te faciliteren. Hierbij worden ook relaties 
met commerciële partners gezocht. Naast een hoog, internationaal ambitieniveau heeft Wall House 
ook de wens om beter ingebed te raken in de lokale omgeving; daarvoor zoekt het contact met 
buurtbewoners en plaatselijke organisaties. 

De organisatie van de Stichting Wall House bestaat uit een bestuur op afstand, een directeur 
met een parttime aanstelling van één dag per week en een ondersteuning van de directie voor 
twee full time dagen in de week, 12 vrijwilligers en diverse externe adviseurs (nationaal en 
internationaal).

De Stichting Wall House heeft in de periode 2005 - 2008 op advies van de PABK de status van 
specifieke voorziening gekregen (met tussentijdse evaluatie na twee jaar), ontvangt sindsdien een 
bijdrage van € 19.040 en vraagt daarnaast voor de programmering incidentele subsidies aan bij de 
Kunstraad (bijdrage 2007 € 7.500). De provincie Groningen draagt bij in de financiering van twee 
residenties per jaar. De gemeentelijke bijdrage is bestemd voor huisvesting en ondersteuning. Voor 
de komende beleidsperiode vraagt de stichting een bijdrage van € 33.000, exclusief een bijdrage 
van € 15.000 van RO/EZ in de huisvestingskosten. Daarnaast wil de organisatie een beroep blijven 
doen op de Kunstraad. 

Beoordeling
De Kunstraad meent dat de Stichting Wall House met de nieuwe directeur en de nieuwe koers een 
goede weg is ingeslagen. Een programmering met grote hoofdprojecten met internationale uitstraling, 
aangevuld met kleinschalige, lokale activiteiten en uitgebreide bezoekmogelijkheden vindt de raad 
passen bij de bijzondere aard van het gebouw. Uiteraard moet de komende periode nog uitwijzen 
of de ingezette lijn succesvol is. De raad heeft er vertrouwen in dat de vernieuwde organisatie 
deze toekomstplannen goed kan vormgeven. Hierin heeft de nieuwe directeur een belangrijke rol; 
hij geeft volgens de raad blijk van een verrassende visie en paart grote passie voor het Wall House 
en het bijbehorende gedachtegoed aan een uitgebreid internationaal netwerk. Bovendien staat 
de organisatie open voor feed back. De kritische noten die de PABK tijdens de tussenevaluatie 
plaatste -- onder meer op het gebied van toegankelijkheid van het huis en de financiën van de 
organisatie -- zijn in de nieuwe beleidsplannen goed opgepakt. 
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Punt van aandacht is de communicatie (pr en marketing) en educatie; deze activiteiten komen nog 
onvoldoende uit de verf. Er ontbreekt een plan van aanpak op deze onderdelen, hetgeen volgens de 
raad volgens de raad op korte tijd moet worden opgepakt. Ook moet de organisatie waken voor een 
te brede programmering.

De organisatie is naar de mening van de raad erg kwetsbaar. De directeur is slechts voor een dag in 
de week aangesteld bij het Wall House maar werkt bij wijze van sponsoring een veelvoud daarvan 
voor deze organisatie. Er is in de korte tijd na diens in dienst treden dan ook veel gerealiseerd, 
gepland en voorbereid. Op de langere duur lijkt dit een onhoudbare situatie. 

Vrijwilligers, stagiaires en medewerkers zijn eind 2007 weinig ingezet, omdat de nieuwe directeur 
alle aspecten van de organisatie wilde ervaren. Inzet van vrijwilligers is naar de mening van de 
raad wenselijk, omdat voor bepaalde taken zoals communicatie en educatie specialistische kennis 
welkom is en omdat anders de continuïteit onder druk komt te staan mocht de directeur (tijdelijk) 
zijn functie niet kunnen vervullen. De continuïteit vindt de raad ook een punt van aandacht omdat 
de indruk bestaat dat het bestuur, ondanks haar kwaliteiten en talenten, wel erg op afstand is. De 
raad adviseert daarom het aantal activiteiten wat te beperken, zodat het programma hanteerbaar 
blijft met de middelen en mankracht waarover het Wall House op dit moment beschikt.

De raad meent dat de activiteiten van de Stichting Wall House alleen met een meerjarige subsidie 
te realiseren zijn. De inhoudelijk sterke keuze van de stichting om de programmering thematisch 
te baseren op het gedachtegoed van John Hejduk maakt een internationale en onderzoeksmatige 
programmering met langdurige voorbereiding noodzakelijk. De combinatie met de wens om het huis 
voor verschillende doelgroepen toegankelijk en in sommige gevallen tot studieobject te maken, 
maakt de organisatie complex en brengt de noodzaak van enige financiële zekerheid met zich mee. 
De raad is echter van mening dat de prilheid van de nieuwe koers en de enkele kritische noten over 
communicatie en educatie een verhoging van de subsidie niet rechtvaardigen en adviseert daarom 
de meerjarige subsidie op het huidige niveau (€ 20.000) te handhaven. Aanvullend daarop kan de 
stichting net als de afgelopen jaren een beroep blijven doen op de incidentele middelen van de 
Kunstraad. De raad adviseert de Stichting Wall House #2 verdere actie te ondernemen bij de dienst 
RO/EZ om een bijdrage voor het onderhoud van het pand te realiseren. 

De raad adviseert de gemeente om -- op basis van de hierboven genoemde organisatorische 
aandachtspunten -- samen met de organisatie duidelijke afspraken te maken over versteviging van 
de organisatie en na twee jaar dit traject te evalueren. De uitkomst van deze evaluatie zal naar 
de mening van de raad doorslaggevend moeten zijn bij de vraag of de meerjarige subsidie voor de 
tweede helft van de beleidsperiode moet worden voortgezet. 

Advies
De nieuwe directie heeft een verrassende visie ontwikkeld op het Wall House, waarin het 
gedachtegoed van John Hejduk en de “villa aan het meer” een centrale rol spelen. De nieuwe 
invulling met jaarlijks een aantal grote, internationaal aansprekende projecten en diverse 
kleinschaliger activiteiten vindt de Kunstraad passen bij het bijzondere gebouw. 

Punt van zorg vindt de Kunstraad de organisatie, die met een parttime directeur voor één dag 
in de week -- die echter in de praktijk een veel groter aantal uren voor het Wall House werkt  -- 
kwetsbaar is. Dat geldt des te meer omdat vrijwilligers en stagiaires nog maar beperkt worden 
ingezet. Belangrijke aspecten als communicatie en educatie komen nog onvoldoende uit de verf. De 
raad vindt het wenselijk het aantal activiteiten te beperken. 

Vanwege het complexe, internationale karakter van de activiteiten en de diversiteit van de 
activiteiten acht de Kunstraad een meerjarige subsidie voor het Wall House noodzakelijk. Gezien 
de prilheid van de nieuwe plannen vindt de raad een bijdrage van € 20.000 uit cultuurmiddelen 
passend, waarbij de raad ervan uitgaat dat de dienst RO/EZ een bijdrage van ca. € 13.000 voor het 
onderhoud aan het pand voor zijn rekening neemt. Omdat de organisatie nog sterk in ontwikkeling 
is, adviseert de raad om opnieuw een tussentijdse evaluatie uit te voeren.
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NP3

Inleiding
De Stichting NP3 bestaat sinds 2004 en is gehuisvest in een oud schoolgebouw aan de Hofstraat in 
Groningen. Op deze locatie was tot 2004 Galerie Niggendijker gevestigd. Centraal in het programma 
van NP3 staat de fascinatie voor de structuur, de functie en het functioneren van de kunstwereld 
en het stellen van maatschappijkritische vragen. De organisatie wil kunstenaars die passen binnen 
dit programmaconcept faciliteren en een tentoonstellingsruimte bieden. Daarbij hanteert NP3 vijf 
tentoonstellingsconcepten naast elkaar: 

- NULL is het centrale podium in het gebouw van NP3, waar door een vrij recente verbouwing van 
twee lokalen een grote ruimte van 84 m2 is gemaakt; 

- PROMO: ruimte in het gebouw waarin een jonge kunstenaar of kunstenaarscollectief gedurende 
zes weken kan werken, kan experimenteren en begeleid wordt; 

- DISplay: een altijd verlichte “etalage” in het NP3-gebouw; 
- NPeG: een doorlopend videoprogramma -- zonder geluid -- in de videobusstop van Rem Koolhaas 

aan het Emmaplein in Groningen;
- RAND: overige projecten.

De komende jaren wil NP3 de huidige activiteiten verder uitbreiden en uitwisseling en samenwerking 
-- zowel in de stad als landelijk en internationaal -- uitbouwen. Verder wil de organisatie onder de 
titel COOL ARTIST meer doen aan educatie binnen het voortgezet onderwijs. Verder wil NP3 twee 
extra deeltijdfuncties creëren om de organisatie te versterken. 

NP3 is opgericht door Ruud Akse en Zwaan Ipema die tot op de dag van vandaag de artistieke 
en zakelijke leiding vormen. Bij de dagelijkse leiding weten zij zich gesteund door drie 
projectmedewerkers en op de achtergrond door een vijfkoppig bestuur. Momenteel zijn hierin twee 
functies vacant.
                                                                                                     
NP3 krijgt in de huidige cultuurnotaperiode van de gemeente Groningen een vierjarige bijdrage van 
€ 50.000 uit de Geldstroom BKV. Voor de financiering van tentoonstellingen doet NP3 regelmatig 
een beroep op de incidentele middelen van de Kunstraad (bijdrage 2007 € 27.000). In 2008 en 2009 
krijgt NP3 een programmasubsidie van het Mondriaanfonds van in totaal € 99.200. Voor de periode 
2010 - 2012 zal de stichting opnieuw een beroep doen op dit fonds. Voor de basisfinanciering is NP3 
afhankelijk van de gemeente en de organisatie vraagt voor de periode 2009 - 2012 een jaarlijkse 
ondersteuning van € 99.000. Daarnaast wil men een beroep blijven doen op incidentele subsidies. 

Beoordeling
Binnen het aanbod in Groningen neemt NP3 met de originele tentoonstellingsconcepten, de 
ruimte voor experiment en de aandacht voor nieuwe media een unieke positie in. De organisatie is 
kunstinhoudelijk sterk en beweegt zich op minder toegankelijke gebieden van de beeldende kunst, 
die binnen de sector van toenemend belang zijn. Wel concludeert de raad dat de uitvoering van de 
projecten wat achterblijft bij de vaak sterke concepten. 

De organisatie van NP3 is ter zake kundig en heeft een groot netwerk. De initiatiefnemers zijn 
erin geslaagd om de organisatie in enkele jaren fors te laten groeien. Dit is onder andere mogelijk 
doordat de instelling ook steun heeft gekregen van het landelijke Mondriaanfonds. De zichtbaarheid 
en naamsbekendheid van NP3 in Groningen laat wel te wensen over. 
De Kunstraad onderstreept het belang van een bestuur op volle sterkte om daarmee de bestuurlijke 
expertise op een hoger plan te brengen en ook meer gelegenheid tot reflectie in te bouwen.

NP 3 realiseert een uitgebreid programma gericht op een segment in de kunst dat vrijwel niet 
verkoopbaar is en ontplooit daarnaast productionele activiteiten. Gezien deze activiteiten is naar 
de mening van de raad een meerjarige subsidie noodzakelijk. Dat geldt zeker nu de instelling er ook 
in is geslaagd om meerjarige programmasubsidies van het Mondriaanfonds te verwerven. Vanwege 
de kanttekeningen bij de kwaliteit van de uitvoering van de projecten en de zichtbaarheid van de 
instelling in Groningen vindt de raad het niet in de rede liggen om de meerjarige subsidie fors te 
verhogen. Daarbij vindt de raad dat niet zozeer moet worden ingezet op groei van de activiteiten 
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maar op een voor de huidige organisatie haalbare hoeveelheid activiteiten, een betere uitvoering 
en een opener opstelling naar het publiek. De raad adviseert daarom de meerjarige subsidie voor 
NP3 vast te stellen op € 50.000 met een evaluatie na tweejaar op de punten van uitvoering van de 
projecten en zichtbaarheid van de organisatie. 

Advies
NP3 realiseert originele en kwalitatief interessante tentoonstellingsconcepten en biedt ruimte -- 
letterlijk en figuurlijk -- aan experiment en nieuwe media. De organisatie beweegt zich op minder 
toegankelijke gebieden van de beeldende kunst en neemt daarmee in Groningen een unieke positie 
in. Een positie die landelijk wordt erkend, gezien de forse bijdrage van het Mondriaanfonds aan de 
programmering. De Kunstraad constateert dat de uitvoering van de projecten in de praktijk soms 
tegenvalt en de zichtbaarheid van de instelling in Groningen te wensen overlaat. De raad vindt dat 
inhoudelijke monitoring van de ontwikkelingen van NP3 wenselijk is. Gezien het complexe karakter 
van de activiteiten van de organisatie en het feit dat het Mondriaanfonds een subsidie voor twee jaar 
heeft toegekend en deze subsidie mogelijk voor de periode 2009 - 2010 verlengt, vindt de raad het 
niet raadzaam om de instelling of per project of per jaarprogramma te financieren. De Kunstraad 
stelt dan ook voor om NP3 een meerjarige subsidie toe te kennen maar wil daarbij wel een evaluatie 
van de instelling na twee jaar opnemen. 
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HUURDERSVERENIGING KUNSTENAARS (HVK) 

Inleiding
De HuudersVereniging Kunstenaars (HVK) is een vereniging van professionele beeldend kunstenaars 
en vormgevers. De organisatie zet zich in voor het realiseren van meer betaalbare atelierruimte 
en regelt de toewijzing van een deel van de bestaande atelierruimte. Om meer atelierruimte te 
realiseren, onderhoudt de HVK contacten met bijvoorbeeld woningbouwcorporaties en de werkgroep 
atelierbeleid van de gemeente Groningen. Voor de starterateliers bij het gebouw Bloemsingel 10 gaat 
de HVK de werving, inschrijving en het wachtlijstbeheer verzorgen. Het bestuur van de HVK bestaat 
uit zeven leden en een bureaumedewerker in een maatschappelijke baan. De HVK vertegenwoordigt 
ruim 200 kunstenaars, waarvan 70 via de HVK een atelier huren en ongeveer 130 op de wachtlijst 
staan.

Om slagvaardiger te kunnen werken wil de HVK een verhuurbeheersstichting oprichten, die zich 
richt op de verhuur en beheer van de panden en het aanvragen van subsidies. De HVK kan zich dan 
meer richten op bemiddeling en het vertegenwoordigen van kunstenaarsbelangen. Overigens is de 
oprichting van een verhuurbeheersstichting in de plannen niet uitgewerkt en niet in de begroting 
opgenomen. 

Naast de werkzaamheden gericht op ateliers wil de HVK zich meer gaan ontwikkelen tot een 
platform voor kunstenaars in Groningen. De organisatie wil met enige regelmaat internationale 
uitwisselingen, promotie, tentoonstellingen en kunstroutes langs de ateliers realiseren. 

De HVK ontvangt in de huidige beleidsperiode incidentele subsidies vanuit de middelen voor 
atelierbeleid en vraagt voor de komende jaren een structurele bijdrage voor continuering en 
professionalisering van haar werk en organisatie van € 5.000 per jaar. 

Beoordeling
De HVK heeft zich als belangenbehartiger van professionele kunstenaars in Groningen op het gebied 
van atelierbeleid een duidelijke positie verworven binnen het beeldende kunstveld. De Kunstraad 
is ervan overtuigd dat de aanwezigheid van een sterke organisatie nodig is om meer ateliers te 
realiseren en heeft waardering voor de betrokkenheid en inzet van de bestuursleden.

De raad is echter kritisch ten aanzien van de toekomstvisie van de vereniging. De organisatie 
beschrijft als doel het realiseren van 60 permanente en 30 tijdelijke ateliers, maar het is onduidelijk 
wat de HVK doet om dat doel te bereiken. In de praktijk lijkt de inzet van de organisatie vooral te 
bestaan uit het onderhouden van bestaande contacten met woningbouwverenigingen en het vragen 
van aandacht van de politiek. De raad begrijpt dat het voeren van een effectief atelierbeleid 
een kwestie is van een lange adem en met name van een goede lobby binnen de wereld van de 
ruimtelijke ordening, woningbouw en projectontwikkeling. De raad realiseert zich ook dat van een 
vrijwilligersorganisatie niet kan worden verwacht dat men altijd over deze contacten beschikt, maar 
is wel van mening dat een organisatie als de HVK de noodzaak moet inzien van het aanhalen van die 
contacten en met creatieve ideeën moet komen om de nood onder de kunstenaars te lenigen en het 
atelierbeleid op een positieve manier onder de aandacht te brengen. In de huidige situatie vindt de 
raad dat de HVK haar taak te afwachtend invult. 

De plannen voor uitbreiding van de activiteiten naar de organisatie van bijvoorbeeld exposities, 
kunstroutes en uitwisselingen acht de raad niet wenselijk. Juist concentratie op de kerntaak van de 
HVK en professionalisering van de organisatie is van belang.

Gezien de kanttekeningen bij de werkwijze en de plannen van de HVK acht de Kunstraad een 
meerjarige subsidie voor de organisatie niet wenselijk. Wel kan de raad zich voorstellen dat vanuit 
de middelen voor atelierbeleid incidentele subsidies worden verstrekt voor specifieke activiteiten 
van de HVK. 
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Advies
De Kunstraad onderkent het belang van de aanwezigheid van een stevige organisatie die uitbreiding 
van het atelierbestand bij politiek, woningbouwverenigingen en andere organisaties op de agenda 
houdt, maar acht een meerjarige subsidie aan de HVK niet aan de orde. De raad constateert dat de 
focus van de HVK te breed is, dat zij de lobby voor ateliers te beperkt invult en een te afwachtende 
houding aanneemt. Overigens kan de raad zich wel voorstellen dat de gemeente vanuit de middelen 
voor atelierbeleid projectsubsidies aan de HVK verstrekt voor specifieke activiteiten. 
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KUNSTRUIMTE 09

Inleiding
Kunstruimte 09 bestaat sinds drie jaar en is onlangs verhuisd van de Herebinnensingel 9 naar nummer 
11. De organisatie realiseert een programma van “fundamentele en conceptuele (schilder)kunst”. 
In de praktijk houdt dat in dat er vooral werk te zien is in de traditie van de klassiek-moderne 
abstracte stromingen en opvattingen en nieuwere en meer experimentele uitingen. Jaarlijks zijn er 
in de Kunstruimte 09 ongeveer zeven exposities te zien, waaraan ongeveer 25 kunstenaars meedoen 
uit Groningen, andere delen van Nederland, België, Duitsland en Amerika. Regelmatig brengt de 
organisatie publicaties uit. Openingen van presentaties bij Kunstruimte 09 trekken 30 tot 100 
bezoekers (afhankelijk van solo-, duo- of groepspresentaties) en daarna komen er ongeveer 25 tot 
30 mensen gemiddeld per week.

De organisatie van Kunstruimte 09 bestaat uit een bestuur, waarbij twee bestuursleden ook de 
uitvoerende werkzaamheden verrichten. Een van deze bestuursleden wordt betaald door middel van 
een re-integratiebaan.

Kunstruimte 09 wil de komende jaren het aantal exposities en presentaties verhogen naar 12 tot 15 
per jaar en verwacht dat ook het aantal bezoekers kan toenemen naar 35 tot 50 per week. Verder 
wil de organisatie inzetten op uitbreiding van het aantal exposerende buitenlandse kunstenaars, het 
aantrekken van gastcuratoren en het opzetten van een artist in residence-programma.

Sinds de oprichting drie jaar geleden vraagt Kunstruimte 09 regelmatig subsidie aan bij de Kunstraad 
(toekenning in 2007 € 15.000). De organisatie vraagt nu een meerjarige subsidie aan van € 25.000 om 
naar eigen zeggen “meer rust en zekerheid te hebben”. 

Beoordeling
Het programma van Kunstruimte 09 is artistiek-inhoudelijk van hoge kwaliteit en toont interessante 
kunstenaars en belangrijke ontwikkelingen in de schilderkunst, die elders in Noord-Nederland 
nauwelijks te zien zijn. Kunstruimte 09 kenmerkt zich door veel aandacht voor debat over en 
onderzoek naar de fundamentele vragen in de hedendaagse beeldende kunst met daarbij een focus 
op stromingen die refereren aan kunstopvattingen uit de 20e eeuw. 

De Kunstraad is van mening dat Kunstruimte 09 door de keuze van kunstenaars, de fraaie exposities 
waarin de kunstwerken een dialoog met elkaar aangaan en de nadruk op onderzoek en discussie 
een waardevolle aanvulling op het aanbod in de regio vormt. De raad heeft vertrouwen in de 
toekomstplannen van de organisatie en meent dat het aantrekken van gastcuratoren het programma 
kan versterken. Het idee voor een artist in residence vindt de raad overigens geen logische aanvulling 
op de activiteiten van de organisatie. 

De organisatie van Kunstruimte 09 is naar de mening van de raad kwetsbaar, onder meer door het 
onvoltallige bestuur en de verwevenheid van bestuur en uitvoering. De raad adviseert Kunstruimte 
09 om hierin een scheiding aan te brengen en een bestuur op afstand samen te stellen met 
bestuursleden met verschillende kennisgebieden. Ook de invoering van een inhoudelijk adviesorgaan 
lijkt de raad wenselijk om voldoende input voor de programmering en onderzoeksactiviteiten van 
de organisatie te borgen. Tevens adviseert de raad om structurele contacten op te bouwen met 
het Frank Mohr Instituut, Academie Minerva en de RuG (vakgroep Kunstgeschiedenis en faculteit 
Filosofie). De organisatie leunt zwaar op een vast team van medewerkers/kunstenaars, die hun 
werkzaamheden op vrijwillige basis en op basis van een re-integratiebaan vervullen. De organisatie 
gaat er zelf vanuit dat de re-integratiebaan voorlopig behouden blijft. 

Ondanks de waardering voor de activiteiten van Kunstruimte 09 en de kwetsbaarheid van de 
organisatie acht de raad een meerjarige subsidie niet op zijn plaats. De raad is van mening 
dat de instelling ook met tijdig aangevraagde incidentele subsidies voor de jaarprogrammering 
voldoende kan worden ondersteund om de geplande ontwikkelingen te kunnen realiseren. 
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Advies
De Kunstraad concludeert dat Kunstruimte 09 met een programmering gericht op onderzoek naar de 
schilderkunst en de nadruk op stromingen die refereren aan kunstopvattingen uit de 20e eeuw een 
aanvulling is op andere kunstruimtes en galeries in Noord-Nederland. Een meerjarige subsidie vindt 
de raad voor de activiteiten van de stichting echter niet noodzakelijk. Ook incidentele subsidies voor 
de jaarprogrammering van Kunstruimte 09 bieden volgens de raad voldoende financiële ruimte en 
rust om de ambities waar te maken en de onderzoeksactiviteiten van de Kunstruimte verder vorm 
te geven.
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GRAFISCH CENTRUM GRONINGEN

Inleiding
De Stichting Grafisch Centrum Groningen is eind 1970 opgericht en komt voort uit een initiatief 
van een aantal leden van de Groninger Kunstkring De Ploeg. Het Centrum verzorgt cursussen 
in verschillende grafische druktechnieken, workshops, lezingen, educatieve schoolprojecten, 
tentoonstellingen en biedt amateurs en professionele kunstenaars de gelegenheid om gebruik 
te maken van de werkplaats. De Klassieke Academie huurt regelmatig de werkplaats. Door het 
uitbrengen van de zogeheten Koppermaandagprent -- een reproductie van een schilderij van een 
van de Ploegleden -- wil de stichting haar ontstaansgeschiedenis en De Kunstenaarskring De Ploeg 
memoreren. 

De cursussen worden gegeven door vakdocenten en professionele kunstenaars. De stichting heeft 
een medewerker, de coördinator, die een re-integratiebaan heeft. Deze baan komt per 1 januari 
2009 te vervallen. Aanvullende werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers, veelal cursisten 
en docenten die verbonden zijn aan het Grafisch Centrum. 

Het Centrum werkt onder meer samen met het Grafisch Museum (met name op het gebied van 
onderhoud en herstel van de machines) en met het Kunstencentrum Groningen (het Kunstencentrum 
geeft introductiecursussen in grafische technieken en verwijst vervolgens door naar het Grafisch 
Centrum voor verdiepingscursussen). Met het CBK worden de scholenprojecten georganiseerd. 

Het Grafisch Centrum Groningen vraagt voor het eerst subsidie aan. Met het gevraagde subsidiebedrag 
(€ 20.000) wil de stichting de re-integratiebaan van de medewerker omzetten in een regulier 
betaalde baan. 

Beoordeling
Grafiek als werkvorm heeft de afgelopen jaren -- mede door de opkomst van de computer -- bij 
kunstenaars aan populariteit verloren en het aantal locaties waar kunstenaars met verschillende 
grafische technieken kunnen werken is afgenomen. Zo heeft Academie Minerva haar grafiekwerkplaats 
fors ingekrompen. Het Grafisch Centrum neemt volgens de raad in Groningen inmiddels een 
bijzondere plaats in als enige locatie waar nog een brede variëteit aan grafische technieken -- van 
typografie tot kleurenlithografie -- kan worden beoefend en als instelling waar historisch waardevolle 
machines en de bijbehorende kennis behouden blijven. Omdat het werken met grafische technieken 
veel tijd kost, kiest het Centrum er bewust voor om de prijs van de cursussen en het gebruik van 
de werkplaats laag te houden, zodat het aanbod voor een groot publiek toegankelijk is. De raad 
meent dat een bescheiden verhoging van de prijs wel in de rede ligt. Door het normale aanbod en de 
schoolprojecten treedt het Centrum ook op als promotor van de grafische technieken. 

De organisatie van het Grafisch Centrum is bevlogen en ter zake kundig. Zowel bestuur en 
coördinator als vakdocenten en cursisten hebben een belangrijke inbreng bij het reilen en zeilen 
van de instelling. Op die manier slaagt men erin om regelmatig nieuwe initiatieven te ontwikkelen. 
Zo is men bezig met het voorbereiden van een Grafiek-biennale en wil het Centrum weer ruimte 
bieden aan een artist in residence. 

De Kunstraad is van mening dat de gemeente zich ervoor moet inzetten om het Grafisch Centrum 
voor Groningen te behouden en constateert dat de aanwezigheid van een coördinator een belangrijke 
factor is voor de continuïteit. De raad adviseert slechts om alleen cultuurmiddelen in te zetten voor 
het regulier maken van re-integratiebanen als er echt geen andere oplossing is. In dit geval meent 
de raad dat de problematiek van het Grafisch Centrum ook kan worden opgelost door de huidige re-
integratiebaan om te zetten in een maatschappelijke baan. De raad adviseert de gemeente om deze 
wijziging mee te nemen in het nieuwe beleid voor gesubsidieerde arbeid en heeft dit ook al aan de 
dienst SoZaWe voorgelegd. 
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Advies
De werkplaats van het Grafisch Centrum biedt amateurs en professionele kunstenaars de gelegenheid 
om te werken met traditionele grafische technieken. De aanvraag voor subsidie betreft het regulier 
maken van de huidige re-integratiebaan van de coördinator, die in principe per 1 januari 2009 komt 
te vervallen. De Kunstraad vindt echter dat de gemeente terughoudend moet omgaan met het 
toekennen of verhogen van meerjarige subsidies voor reguliere betaling van huidige re-integratie- of 
maatschappelijke banen (zie hoofdstuk 2 voor een toelichting hierop) en meent dat bij het Grafisch 
Centrum een subsidie voor dit doel niet in de rede ligt. De raad meent dat wijziging van de baan van 
de coördinator van re-integratiebaan in maatschappelijke baan voldoende mogelijkheden biedt om 
de werkzaamheden van het Centrum te continueren. De Kunstraad adviseert de gemeente dan ook 
om in de besluitvorming over de re-integratie- en maatschappelijke banen deze verschuiving mee 
te nemen. 
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DE VOORRUIT / TWIST

Inleiding
De Stichting De Voorruit organiseerde tot voor kort de tweejaarlijkse Atelierroute. Deze activiteit 
is inmiddels opgehouden te bestaan, omdat de organisatie vindt dat zij haar doel -- het zichtbaar 
maken van professioneel werkende kunstenaars in Groningen -- heeft bereikt.

In plaats daarvan heeft De Voorruit -- geïnspireerd door de creatieve index van Amsterdam -- het 
initiatief genomen tot de uitgave van een jaarlijks bookazine dat een beeld moet geven van de 
creatieve stad. Met dit bookazine wil De Voorruit een inspiratie- en informatiebron leveren voor 
de creatieve industrie in Groningen en op journalistieke wijze, in woord en beeld, de actuele 
ontwikkelingen binnen deze creatieve industrie laten zien. Het eerste bookazine, TWIST, is in mei 
2007 aan het publiek gepresenteerd.

De komende beleidsperiode wil de organisatie eens per jaar een full colour jaarboek van ca. 250 
pagina’s (redactioneel, beeld, advertenties en overige) uitgeven in een oplage van 3.000 exemplaren. 
In de komende edities zal ook een deel Engelse vertaling worden opgenomen.

De Stichting De Voorruit heeft een redactie en een raad van advies. Men werkt met gastschrijvers 
die bijna allemaal zonder financiële vergoeding hun medewerking verlenen. De Voorruit vindt deze 
situatie voor de toekomst onwenselijk.

De eerste editie van TWIST is gerealiseerd met incidentele subsidies van de gemeente Groningen 
(vanuit cultuur en economische zaken). De begroting is onduidelijk over het bedrag dat bij de 
gemeente wordt aangevraagd, er is een structurele en een incidentele bijdrage opgenomen. In 
het toelichtend gesprek met De Voorruit is de begroting aangepast naar een aanvraag van € 40.000 
structureel per jaar.

Beoordeling
Het idee voor een jaarboek van en voor de creatieve industrie in Groningen heeft naar de mening 
van de Kunstraad potentie en de raad constateert dat De Voorruit veel energie heeft gestoken in 
de eerste editie van TWIST. Over een aantal keuzes van de organisatie bij de totstandkoming van 
TWIST is de raad echter kritisch. Allereerst zijn er in deze editie weinig interessante inhoudelijke 
en theoretische beschouwingen over het fenomeen creatieve stad opgenomen. Tevens ontbreekt 
het aan een inhoudelijk selectiecriterium voor opname en wijze van vermelding van kunstenaars 
anders dan dat de kunstenaar meedeed aan de atelierroute, waardoor de in tekst en vormgeving 
uitgelichte kunstenaars en “creatievelingen” van wisselend niveau zijn. Ook ontbreken in de TWIST 
belangrijke initiatieven zoals NP3 en de Mediacentrale. Uit de toelichting van de organisatie blijkt 
dat er niet gestreefd is naar volledigheid. De raad vindt dat een jaarboek wel een volledig overzicht 
suggereert; indien de organisatie ervoor kiest om jaarlijks wisselende selecties te maken acht de 
raad een andere vorm, bijvoorbeeld een tijdschrift of website, geschikter. De maandelijkse uitgave 
Groningen Next (de raad acht een originelere naam denkbaar) als activiteit naast Twist, gaat meer 
in de richting van wat beter zou kunnen werken.

Een andere verschijningsvorm van TWIST heeft de organisatie echter nog niet overwogen. Wel geeft 
de stichting aan dat een volgende editie van TWIST vermoedelijk een andere opzet heeft. Die zal 
meer gericht zijn op inhoudelijke artikelen, naast een overzicht van wie er in Groningen in de 
creatieve industrie actief zijn. 

De Kunstraad heeft te veel kanttekeningen bij de inhoudelijke kwaliteit van TWIST om een 
meerjarige subsidie te overwegen. Daarbij meent de raad dat meerjarige subsidie in de huidige 
opzet niet noodzakelijk is. De organisatie van TWIST is projectmatig van aard en financiering via 
incidentele subsidies is naar de mening van de raad toereikend voor dit type activiteiten. Daarbij 
merkt de raad op dat TWIST als creatieve index voor een groot deel city branding is, naast de 
behartiging van belangen van kunstenaars. De raad meent dat gedeeltelijke financiering van het 
bookazine door Economische Zaken dan ook voor de hand ligt. 
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Wellicht ten overvloede wil de raad opmerken dat een incidentele subsidieaanvraag bij de Kunstraad 
voor een volgende editie van TWIST niet zinvol wordt geacht als de inhoud en eventueel de vorm niet 
wordt herzien. Een verbeterde versie zoals door de organisatie aangegeven en met verbetering van 
de hierboven geschetste kritiekpunten op de huidige editie kan volgens de raad wel een interessant 
podium zijn voor de creatieve stad. Ten aanzien van de begroting van TWIST wil de raad nog enkele 
opmerkingen plaatsen. Het is opvallend dat de subsidie-inkomsten percentueel hoog zijn geraamd 
terwijl de eigen inkomsten uit verkoop (van advertenties en bookazines) en bijdragen van de 
kunstenaars relatief laag zijn begroot. De raad meent dat de stichting in de toekomst naar een meer 
evenwichtige verdeling op dit punt zou moeten streven. Een alliantie met een andere uitgever met 
specifieke ervaring biedt hiervoor wellicht kansen. 

Advies
De Stichting De Voorruit heeft met de eerste TWIST in 2007 een voorproefje gegeven van de plannen 
voor een jaarboek van de creatieve industrie. De Kunstraad ziet de waarde van een jaarboek in, 
maar is van mening dat het in de eerste editie ontbrak aan cohesie, volledigheid en inhoudelijke en 
wellicht theoretische beschouwingen over de creatieve industrie als fenomeen. De raad constateert 
dat TWIST zich nog onvoldoende heeft bewezen om voor meerjarige subsidie in aanmerking te komen. 
Bovendien is de realisatie van een jaarlijks boek met tijdige en goed onderbouwde aanvragen voor 
incidentele subsidie goed mogelijk. Aangezien TWIST vooral een vorm van creatieve city branding is, 
ligt volgens de raad bij toekomstige bookazines gedeeltelijke subsidiëring door Economische Zaken 
voor de hand. 
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LIGA 68

Inleiding
De organisatie van Liga 68 bestaat uit 3,9 fte, waarvan ongeveer de helft gesubsidieerde banen zijn. 
De stichting wordt gesubsidieerd door de gemeente en door de provincie Groningen.

Liga 68 participeert in de Groningse Film Onderneming BV, een joint venture met de Wolff 
Cinema Groep. Deze joint venture exploiteert filmtheater Images. Liga 68 levert een van de twee 
directeuren, zorgt voor de programmering en de publiciteit en bezit 50% van de aandelen van deze 
joint venture. De Wolff Cinema Groep draagt de zorg voor de randvoorwaarden zoals administratie, 
techniek en horeca. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur van Liga 68. De joint venture 
ontvangt voor de exploitatie geen subsidie. In de toekomst gaat Liga 68 participeren in het Groninger 
Forum. 

Liga 68 organiseert verschillende activiteiten:
• Liga 68 realiseert binnen de joint venture GFO BV ongeveer 3.500 filmvoorstellingen per jaar met 

een bezoekersaantal van ca. 90.000 tot 100.000. Jaarlijks zijn er zo’n 55 landelijke premières 
en circa 30 Groninger premières. 

• Daarnaast ondersteunt Liga 68 de filmliga’s in Delfzijl, Veendam, Winschoten, Leek en 
Schouwerzijl in de filmboeking, het filmtransport, de financiën en de publiciteit. 

• In samenwerking met het International Film Festival Rotterdam organiseert Liga 68 het jaarlijkse 
filmfestival in Groningen. 

De Stichting Liga 68 krijgt een meerjarige subsidie van € 89.000 en vraagt de komende periode een 
verhoging tot € 307.000, met name voor professionalisering van de organisatie. De GFO BV heeft een 
schuld van ca. een miljoen bij de Wolff Cinema Groep. 

Beoordeling
Op verzoek van de gemeente heeft de Kunstraad Liga 68 meegenomen in de visitatieprocedure. Voor 
een uitgebreide toelichting op de bevindingen van de commissie verwijst de Kunstraad naar het 
rapport van de visitatiecommissie. Op deze plaats citeert de raad de conclusies. 

Een filmtheater is voor veel mensen een laagdrempelige manier om kennis te maken met kunst en 
cultuur. In deze sector wordt een groot publiek bereikt tegen beperkte kosten. De commissie ziet 
in Liga 68 een organisatie die -- ook in vergelijking tot veel andere filmtheaters -- veel activiteiten 
ontplooit en veel publiek weet te bereiken met weinig middelen. Met de vorming van de GFO BV en 
de Businessclub laat de organisatie zien dat zij op een creatieve manier problemen kan oplossen.
 De instelling staat voor een grote uitdaging, namelijk de verhuizing naar en de samenwerking met 
het Groninger Forum. Vanwege de bouw van het Groninger Forum en de daarvoor noodzakelijke 
sloop van de filmzalen van het gebouw zal Liga 68/Images bovendien naar een tijdelijke locatie 
moeten verhuizen. 

De kleine organisatie van Liga 68 staat naar de mening van de commissie onder onverantwoord grote 
druk. De verhuizing naar het Groninger Forum brengt veel extra werkzaamheden met zich mee, 
temeer omdat voor de definitieve verhuizing een tijdelijke huisvesting gevonden, ingericht en naar 
het publiek gecommuniceerd moet worden. 

De druk wordt vergroot doordat de helft van medewerkers van Liga 68 een gesubsidieerde baan 
heeft, die in principe per 2009 komt te vervallen. Verder zijn de rentelasten uit de schuld van de 
GFO een forse belemmering voor een gezonde bedrijfsvoering en ontvangt Liga 68 hierdoor geen 
winstuitkering van de GFO. De druk op de kleine organisatie zal ook een van de redenen zijn dat 
noodzakelijke zaken als een marketingplan met specifieke aandacht voor studenten en jongeren nog 
ontbreken en dat de interne communicatie verbeterd kan worden. 

De commissie is van mening dat Liga 68, Wolff Cinema Groep en de gemeente op korte termijn een 
oplossing moeten vinden voor de schuldenproblematiek van de GFO BV en dat daarin ook de uitkoop 
van Wolff Cinema Groep uit de GFO BV moet worden opgenomen (dan wel de GFO BV ontbonden 
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moet worden). Verder is het noodzakelijk dat Liga 68 de eigen organisatie professionaliseert en hier 
ook voldoende financiële mogelijkheden voor krijgt. Uitbreiding van de organisatie met competente 
medewerkers, aandacht voor interne communicatie en marketing is daarbij van belang. Ten aanzien 
van de tijdelijke huisvesting adviseert de commissie om hiervoor een volwaardige oplossing te 
vinden. 

Advies
De Kunstraad onderschrijft de bevindingen van de visitatiecommissie en het belang van Liga 68 
voor Groningen en voor het welslagen van het toekomstige Groninger Forum. De raad is van mening 
dat professionalisering van de organisatie noodzakelijk is. Gezien het beperkte budget is het niet 
realistisch om de gevraagde verhoging geheel te honoreren. De raad adviseert de gemeente om de 
subsidie in ieder geval met € 80.000 te verhogen tot € 169.000 (met doorrekening van accres) en 
met de instelling en de GFO BV in gesprek te gaan over de wijze waarop de resterende financiële 
problemen, inclusief de schuld van de GFO BV, kunnen worden opgelost. 
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PAVLOV MEDIA

Inleiding
Pavlov Media bestaat sinds begin jaren negentig en initieert projecten op het gebied van nieuwe 
media. Daarbij wordt ook gezocht naar de relatie/combinatie van verschillende kunst- en 
ontwerpdisciplines, zoals nieuwe media, podiumkunsten, architectuur en stedenbouw. De organisatie 
bestaat uit een tweekoppige artistieke leiding (met gesubsidieerde banen) en een parttime zakelijke 
leiding. Daarnaast werken bij Pavlov nog zeven mensen (3,1 fte) en trekt de organisatie voor de 
uitvoering van projecten vaak jonge kunstenaars aan. 

De laatste jaren treedt Pavlov Media meer en meer op als productiehuis op het gebied van de nieuwe 
media, waarbij veel aandacht uitgaat naar jonge kunstenaars die door Pavlov worden gecoacht en 
die binnen het kader van de organisatie de gelegenheid krijgen om allerlei activiteiten te realiseren. 
De organisatie maakt zelf of in samenwerking met anderen verschillende producties per jaar, en 
biedt bovendien twee kunstenaars een artist in residence en biedt twee jonge gastkunstenaars 
coaching. Daarnaast organiseert men lezingen en workshops. Elk jaar wordt in december het Pavlov 
Pocketfestival gehouden, waarin producten uit dat jaar aan het publiek worden gepresenteerd. 

De komende vier jaar wil Pavlov werken aan vier ontwikkelpunten:
• Professionalisering van de bedrijfsvoering, inclusief betaling van normale salarissen aan de 

medewerkers (waarbij een deel van de fte voor de artistieke staf zal overgaan naar jonge 
kunstenaars). 

• Versterking van de marketing en pr om meer bekendheid te geven aan de activiteiten van 
Pavlov Media, om nieuwe samenwerkingsparters te vinden en om nieuwe publieksgroepen te 
bereiken.

• Structureel werken aan verbintenissen met jonge, pas afgestudeerde kunstenaars.
• Uitbouw en verdieping van het internationale netwerk. 

Pavlov wil de begeleiding van jonge kunstenaars verder uitbouwen om daarmee ook een bijdrage 
te leveren aan het verbreden van het culturele ondernemerschap in de regio. De publieksgerichte 
activiteiten zullen vooral voor rekening komen van “Jong Pavlov” -- onder begeleiding van de huidige 
artistieke leiding -- waarbij zal worden geëxperimenteerd met nieuwe uitdrukkingsvormen. De oude 
garde zet de grensoverschrijdende projecten op. Zij zullen andere sectoren van de samenleving in 
hun projecten betrekken en participanten zoeken in andere steden in het buitenland.

In de huidige cultuurnotaperiode ontvangt Pavlov Media een meerjarige subsidie van € 75.000 uit de 
Geldstroom BKV en een meerjarige subsidie van € 50.000 via het Noordelijk Cultuurconvenant. De 
totale jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer € 285.000 (peiljaar 2006). 

Voor de komende beleidsperiode vraagt Pavlov een meerjarige subsidie van € 95.000 uit gemeentelijke 
middelen, € 50.000 uit het Noordelijk Convenant en € 30.000 van de provincie Groningen. Ook heeft 
Pavlov een aanvraag van € 100.000 ingediend in het kader van het landelijk Kunstenplan. Naar 
verwachting bedraagt de toekomstige omzet ca. € 440.000.

Beoordeling
Pavlov Media kenmerkt zich door een dynamische werkwijze, door de instelling zelf wel omschreven 
als “incidenteel, intuïtief en impulsief”. De artistieke leiding weet met enthousiasme en bevlogenheid 
veel activiteiten te initiëren op basis van een veelal interessant concept. Daarbij zij opgemerkt dat 
de raad moeite heeft met het feit dat de activiteiten en de achterliggende concepten dikwijls een 
hybride karakter hebben. Enerzijds is dat de kracht van Pavlov, anderzijds leidt het tot een gebrek 
aan focus en inbedding in een breder geheel. 

De raad constateert dat -- mogelijk ook door de veelheid van activiteiten -- de uitvoering van de 
projecten wisselend is. De raad constateert voorts dat de output van de activiteiten van Pavlov 
in de regio weinig merkbaar is. De door Pavlov aangedragen oplossing van het versterken van de 
marketing- en pr-functie overtuigt niet. Zichtbaarheid is naar de mening van de raad een kwestie van 
aard en presentatie van de activiteiten, meer dan publiciteit. Een jaarlijks project met bijvoorbeeld 
Noorderzon zou de zichtbaarheid kunnen verbeteren.
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De raad is kritisch over de wens van de huidige artistieke leiding om zich meer en meer te 
concentreren op internationale contacten, waarbij een deel van de artistieke leiding en de 
realisatie van publieksactiviteiten aan jong talent wordt overgelaten. Vooral wanneer bij realisatie 
van projecten wordt gewerkt met jonge kunstenaars, is ervaring en een zekere mate van continuïteit 
gewenst, enerzijds om een kwalitatief hoogwaardige lijn in de activiteiten te kunnen realiseren en 
anderzijds om de begeleidingsfunctie van het talent goed te kunnen vormgeven. 

De kanttekeningen bij het werk van Pavlov zijn niet nieuw. Al tijdens de advisering door de GAC in 
2004 werd geconstateerd dat de projecten wisselend van kwaliteit zijn en dat de output ervan vaak 
weinig zichtbaar is. Ook de inzichtelijkheid in de financiën liet te wensen over. De GAC adviseerde 
destijds een meerjarige subsidie toe te kennen, maar na twee jaar te evalueren en vervolgens te 
beoordelen in hoeverre de subsidie diende te worden gecontinueerd. De tussentijdse evaluatie 
werd uitgevoerd door de gemeente en concentreerde zich op de inzichtelijkheid van de financiën, 
die duidelijk was verbeterd. Nu, na vier jaar, moet de raad constateren dat Pavlov zich inhoudelijk 
en wat zichtbaarheid van activiteiten betreft niet blijvend heeft weten te versterken. De plannen 
voor de komende jaren overtuigen de Kunstraad er niet van dat er een bestendige lijn naar boven 
wordt uitgezet. De Kunstraad adviseert dan ook om Pavlov Media voor de komende periode geen 
meerjarige subsidie toe te kennen. 

Advies
De Kunstraad constateert dat Pavlov Media in het verleden bijzondere projecten heeft gerealiseerd, 
maar dat een deel van de recente projecten kwalitatief mager is en de output van het productiehuis 
ongrijpbaar en weinig merkbaar in de stad. Dezelfde kritische noten heeft de GAC ook al in de 
advisering voor de vorige beleidsperiode geplaatst. De toekomstplannen overtuigen de raad er 
onvoldoende van dat Pavlov zich de komende jaren kwalitatief en wat de zichtbaarheid van het werk 
op lokaal en regionaal niveau betreft zal versterken. De raad adviseert dan ook om de organisatie de 
komende jaren geen meerjarige subsidie meer toe te kennen. 

De raad hecht eraan op te merken dat deze beslissing niet lichtvaardig is genomen. De beperkte 
middelen en het feit dat de twijfels en de kritiek dezelfde waren als vier jaar geleden, hebben de 
balans uiteindelijk naar de negatieve kant doen doorslaan.
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BEELDLIJN

Inleiding
De Stichting Beeldlijn maakt documentaires waarmee het belangrijke ontwikkelingen in het 
culturele, sociale, economische en politieke leven in Noord-Nederland wil vastleggen en verspreiden 
onder een groter publiek. Vaak gaat het om kunstenaarsportretten, maar er worden ook films 
geproduceerd over meer algemene regionale cultuurhistorische onderwerpen. Beeldlijn maakt nu 
jaarlijks een of twee producties. De stichting streeft ook steeds naar vertoning op de landelijke TV. 
Eerdere documentaires over De Ploeg, over Gerrit Krol en Rutger Kopland zijn al uitgezonden. 

De komende beleidsperiode wil de stichting het aantal producties uitbreiden tot twee of drie per 
jaar en wil Beeldlijn de organisatie verstevigen door het aanstellen van een parttime coördinator. 
Deze moet de plannen genereren en klaarmaken voor productie, onderhoudt contacten met de 
fondsen en andere financieringsbronnen en zoekt naar de juiste media om de producties te vertonen 
op regionaal dan wel landelijk niveau. 

De afgelopen jaren heeft de stichting het maken van documentaires gefinancierd met incidentele 
subsidies (bijdrage 2007 van de Kunstraad € 19.000). Voor de komende periode vraagt de Stichting 
Beeldlijn een meerjarige subsidie van € 17.000 voor een parttime coördinator. Voor de producties 
wil de stichting nog een aanvullend beroep doen op de Kunstraad en andere, ook landelijke, fondsen 
en sponsoren.

Beoordeling
De Stichting Beeldlijn heeft naar de mening van de Kunstraad haar bestaansrecht als producent 
van oorspronkelijke documentaires over het noordelijk cultureel erfgoed ruimschoots bewezen. 
De gekozen onderwerpen zijn van cultureel en historisch belang en worden op een inhoudelijk 
interessante en gedegen wijze uitgewerkt. De raad waardeert ook de ruimte die de organisatie biedt 
aan jonge filmmakers.

Sinds enkele jaren heeft de stichting een nieuw bestuur dat een koers naar een meer professionele 
organisatie en uitstraling heeft uitgezet. De stichting wil een vaste coördinator in dienst nemen, 
waardoor de jaarlijkse productie van twee à drie documentaires soepeler verloopt. Over de ambities 
van de Stichting Beeldlijn is de raad op zich positief, al lijkt het voorgenomen aantal documentaires 
per jaar aan de hoge kant. De Kunstraad acht het echter niet noodzakelijk om een meerjarige 
subsidie aan Beeldlijn toe te kennen. Feitelijk blijft de werkwijze van de stichting projectmatig. Per 
documentaire wordt een nieuw project opgestart met een nieuw samengestelde groep medewerkers, 
steeds wisselende samenwerkingsverbanden en gefinancierd uit deels wisselende fondsen. De raad is 
van mening dat dit type activiteiten ook met incidentele subsidies prima kan worden ondersteund. 
Dit past overigens bij de sector, die in zijn geheel op projectsubsidies drijft. 

Het feit dat Beeldlijn per productie coördinatiewerkzaamheden betaalt (planvoorbereiding, 
ontwikkeling, voorwerk, fondswerving, acquisitie e.d.), vindt de Kunstraad geen doorslaggevend 
argument voor de noodzaak van structurele financiering. Dit is het geval bij vele projectmatig 
georganiseerde en incidenteel gefinancierde activiteiten. De vooraf gemaakte coördinatorkosten 
kunnen worden meegenomen in een aanvraag voor incidentele subsidie en op die manier worden 
gedekt. 

Advies
De Kunstraad concludeert dat de Stichting Beeldlijn zich de afgelopen decennia heeft bewezen met 
oorspronkelijke documentaires over onderwerpen die in het Noorden van cultureel en historisch 
belang zijn. De thema’s worden op een inhoudelijk interessante en gedegen wijze uitgewerkt. De 
raad is positief over de ambities van Beeldlijn al lijkt het aantal van drie producties per jaar aan de 
forse kant. 

Toch is de raad van mening dat voor dit type -- feitelijk projectmatige -- activiteiten een meerjarige 
subsidie niet noodzakelijk is. Dat geldt des te meer omdat de wereld van de film en documentaires 
in zijn geheel met incidentele middelen wordt gefinancierd. 
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TSCHUMIPAVILJOEN

Inleiding
In 1990 werd in het kader van de manifestatie What a wonderful world op het Hereplein een glazen 
paviljoen gebouwd naar ontwerp van de architect Bernard Tschumi. Vanaf 1994 heeft de Stichting 
De School dit paviljoen als presentatieruimte voor nieuwe mediacultuur in gebruik. Hoewel de PABK 
destijds kritisch was over de continuïteit van de programmering van het paviljoen, werd de instelling 
toch voor de periode 2000 - 2004 een meerjarige subsidie van € 18.000 toegekend. In 2000 en 2001 
waren er vijf projecten per jaar te zien. In 2001 meldde de stichting dat de subsidie onvoldoende 
was voor voortzetting van de activiteiten. In de daarop volgende jaren werd de programmering 
van het paviljoen op een laag pitje gezet en ontwikkelde de stichting een plan voor een ontwerp 
voor realisatie van een ICT-plein op het hele Hereplein. De PABK adviseerde om dit plan niet te 
financieren, gelet op de zware organisatorische capaciteiten die dit zou vragen en de twijfels van de 
PABK of De School hierover beschikte. Tevens constateerde de PABK dat De School haar kerntaak -- 
de programmering van het Tschumipaviljoen -- had verwaarloosd en daarmee de eigen positie op het 
spel had gezet. De PABK adviseerde om de meerjarige subsidie aan de stichting niet te continueren 
en dit advies werd door de gemeente gevolgd. Aangezien de gemeente toch belang hechtte aan 
een programmering in het Tschumipaviljoen, werden vervolgens verschillende organisaties in de 
gelegenheid gesteld om hiervoor een plan te maken. Ook De School deed mee en het plan van deze 
organisatie werd uiteindelijk als het meest aansprekende beoordeeld. Zodoende heeft De School 
weer de opdracht gekregen om het paviljoen te programmeren. In 2006 en 2007 organiseerde de 
stichting jaarlijks vier à vijf projecten in het paviljoen. In 2006 veranderde men de naam in de 
Stichting Tschumipaviljoen. 

In de beleidsperiode 2009 - 2012 wil het Tschumipaviljoen het activiteitenprogramma voortzetten. 
Samenhangend daarmee gaat de organisatie een onderzoek starten naar nieuwe mengvormen 
van kunst, moderne mediatechnologie en wetenschap. Ter voorkoming van leegstand wil het 
Tschumipaviljoen een multifunctioneel LEDscherm op maat laten maken, dat voor tijdelijke 
evenementen kan worden gebruikt in het paviljoen of bij evenementen daarbuiten. 

De organisatie van de Stichting Tschumipaviljoen bestaat uit het bestuur en een curator/coördinator 
met een re-integratiebaan die verantwoordelijk is voor de uitvoering. De stichting gaat ervan uit 
dat deze baan behouden blijft. Verder is er een programmaraad geïnstalleerd om de inhoudelijke 
kwaliteit van de projecten te bewaken. 

In de periode 2006 - 2008 heeft de Stichting Tschumipaviljoen een structurele gemeentelijke 
subsidie ontvangen van € 30.000. Daarnaast deed de organisatie nog een beroep op de incidentele 
middelen van de Kunstraad (bijdrage uit budget 2007 € 24.847, bedoeld voor projecten in 2007 en 
2008). De stichting vraagt voor de periode 2009 - 2012 een jaarlijkse bijdrage van € 65.000, waarvan 
jaarlijks € 20.000 is bedoeld voor de financiering van het multifunctionele scherm. Overigens is voor 
de aanschaf van dit scherm ook een incidentele subsidieaanvraag ingediend, die door de Kunstraad 
niet in behandeling is genomen omdat de raad geen investeringssubsidies verstrekt. 

Beoordeling
De Kunstraad constateert dat er de afgelopen twee jaar in het Tschumipaviljoen een aantal artistiek-
inhoudelijk boeiende projecten is gerealiseerd. Problematisch zijn echter de vele en soms lange 
periodes van leegstand van het paviljoen, een kritiekpunt dat vier en acht jaar geleden ook al door 
de PABK werd verwoord. Hoewel de perioden van leegstand in de afgelopen jaren deels te maken 
hebben met het traject van aanbesteding dat de gemeente Groningen is aangegaan, baart de situatie 
de raad toch zorgen. Het beleidsplan van de Stichting Tschumipaviljoen biedt weinig vertrouwen 
dat er in de toekomst wel een continue, interessante programmering wordt gerealiseerd. De 
oplossing voor de leegstand wordt gezocht in de aanschaf van een duur multifunctioneel LEDscherm 
zonder dat er een inhoudelijke visie wordt gepresenteerd over de programmering van dit scherm. 
Verder wil de stichting meer aandacht besteden aan het onderzoeksgebied wetenschap-techniek-
kunst. Een beeld van de wijze waarop wetenschap, techniek en kunst elkaar kunnen uitdagen en 
bevragen ontbreekt echter; in de gegeven voorbeelden speelt kunst slechts een illustrerende rol. 
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De Kunstraad concludeert dan ook dat de stichting de aandacht te veel richt op randactiviteiten, 
terwijl juist versterking en verbreding van de kernactiviteiten aandacht behoeft. Dit aspect blijft in 
het beleidsplan echter onderbelicht.

De raad is van mening dat het Tschumipaviljoen een goede programmering verdient, dat de projecten 
met moderne media een passende vorm voor het paviljoen zijn en dat de Stichting Tschumipaviljoen 
de kennis, contacten en ervaring heeft om een dergelijke programmering te realiseren. De raad 
is er echter niet van overtuigd dat een meerjarige subsidie aan de Stichting Tschumipaviljoen ook 
daadwerkelijk tot een doorlopende programmering leidt. De raad meent dat een stevige monitoring 
van de activiteiten van de stichting noodzakelijk is en meent dat subsidiëring van jaarprogramma’s 
met de bijbehorende inhoudelijke beoordeling door de Kunstraad daarvoor de beste methode is. 
Uiteraard kunnen in de subsidieaanvragen voor projecten ook vaste lasten -- waarvoor de stichting 
nu een structurele subsidie ontvangt -- naar rato worden meegenomen. Wellicht ten overvloede wil 
de raad opmerken dat een bijdrage voor de aanschaf van een multifunctioneel scherm niet in de 
rede ligt. 

Advies
De raad is van mening dat de Stichting Tschumipaviljoen zichzelf de afgelopen jaren heeft bewezen 
met inhoudelijk interessante mediaprojecten in het paviljoen. De regelmatige leegstand van het 
paviljoen baart de raad echter zorgen en het beleidsplan van de stichting geeft de raad niet het 
vertrouwen dat in de toekomst een doorlopende programmering wordt gerealiseerd. De raad 
constateert dat men vooral de aandacht richt op artistiek onvoldoende uitgewerkte randactiviteiten, 
terwijl juist de realisatie van voldoende projecten in het paviljoen alle zorg behoeft. Daarom 
adviseert de raad om aan de Stichting Tschumipaviljoen de komende periode geen meerjarige 
subsidie toe te kennen. De raad is van mening dat de projecten in het Tschumipaviljoen met 
incidentele jaarsubsidies van de Kunstraad voldoende kunnen worden gefinancierd en dat daarmee 
bovendien een stevige inhoudelijke monitoring van de activiteiten wordt gerealiseerd. 

DEEL III | SPECIFIEKE VOORZIENINGEN
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ALGEMENE INLEIDING

Naast het Groninger Museum zijn er in Groningen nog een drietal kleinere musea: het Noordelijk 
Scheepvaartmuseum, het Universiteitsmuseum en het Grafisch Museum. Het Natuurmuseum is 
onlangs gesloten. De Kunstraad constateert dat er bij het Noordelijk Scheepvaartmuseum en het 
Grafisch Museum grote problemen spelen. Bij beide musea is er sprake van een grote druk op de 
organisatie, een ouderwetse en soms publieksontmoedigende presentatie en achterstanden bij het 
collectiebeheer. De financiële armslag van de musea is echter veel te klein om deze problemen het 
hoofd te bieden. 

Naar de mening van de Kunstraad vertellen het Noordelijk Scheepvaartmuseum en het Grafisch 
Museum over belangrijke aspecten van de geschiedenis van Groningen. De scheepvaart is van grote 
invloed geweest op de huidige verschijningsvorm van de stad Groningen en het Grafisch Museum 
beheert oude machines van Werkman. De Kunstraad is van mening dat het de moeite waard is om 
ook in de toekomst deze geschiedenis te blijven vertellen en het erfgoed zeker te stellen, niet alleen 
voor de eigen inwoners maar ook voor bezoekers uit de regio en voor toeristen.

De Kunstraad constateert dat de huidige situatie bij beide musea feitelijk onhoudbaar is. De raad is 
van mening dat de gemeente Groningen een keuze uit twee mogelijkheden moet maken. 

- De eerste optie is om de subsidie van een of van beide musea stop te zetten en daarmee feitelijk 
het voortbestaan van de instellingen te beëindigen. Als de gemeente deze keuze wil maken, dan 
adviseert de Kunstraad om hierover op korte termijn helderheid te geven om verder vruchteloos 
“voortploeteren” van de organisaties te voorkomen. 

- De tweede optie is om te investeren in een of beide musea. Gezien het belang van de thema’s 
en de collecties van de musea voor Groningen gaat de voorkeur van de Kunstraad uit naar 
deze tweede optie. Bij de tweede optie hoort verhoging van de exploitatiesubsidie (eventueel 
voorlopig met incidentele middelen) op korte termijn en voor de langere termijn het samen 
met de musea ontwikkelen van een goed plan voor de toekomst en het meefinancieren van de 
realisatie van deze plannen. In dit museumplan moet ook rekening worden gehouden met andere 
ontwikkelingen in de gemeente en de provincie Groningen, zoals het toeristisch beleid en het 
Groninger Forum. In de toekomstplannen zullen aspecten als een aansprekende inrichting, 
een volwassen collectiebeheer en verzamelbeleid, een goede publiciteit en marketing en een 
inspirerend educatief programma een plaats moeten krijgen. Uiteraard kan dit niet zonder dat 
de organisaties over voldoende menskracht en middelen beschikken. Een reëel exploitatieplan 
en subsidiëring op niveau hoort hierbij. 

De Kunstraad is van mening dat ook de provincie Groningen ten aanzien van deze musea een grote 
verantwoordelijkheid heeft. Musea en gemeente zullen de provincie hierop moeten aanspreken. In 
een beleidsbrief aan de provincie zal de Kunstraad de provinciale verantwoordelijkheid ten aanzien 
van het Noordelijk Scheepvaartmuseum nog eens benadrukken. 

Ten slotte constateert de Kunstraad dat bij de gemeente Groningen de zorg voor het gemeentelijk 
cultureel erfgoed bij verschillende diensten is ondergebracht (Monumentenzorg en de ontwikkeling 
van het Groninger Forum bij RO/EZ, archiefwerk bij de DIA en musea bij OCSW) en dat een 
samenhangend erfgoedbeleid ontbreekt. Dit ziet de raad als een omissie in het cultuurbeleid, 
temeer omdat erfgoed steeds meer wordt gezien als wezenlijk onderdeel van de identiteit van stad 
en inwoners. 

DEEL III | SPECIFIEKE VOORZIENINGEN

Musea en erfgoedinstellingeN
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NOORDELIJK SCHEEPVAARTMUSEUM

Inleiding
Het Noordelijk Scheepvaartmuseum beschikt over een vaste collectie voorwerpen van maritiem-
historisch belang. Naast het tonen van de uitgebreide vaste collectie organiseert het museum ook 
met enige regelmaat wisseltentoonstellingen, zoals de tentoonstelling Vader en Zoon in 2006, 
waarin maritieme schilderwerken te zien waren van Gijsbert en George Martens. Andere activiteiten 
van het museum zijn lezingen, kinderactiviteiten en een aantal evenementen. Per jaar trekt het 
museum tussen de 19.000 en 22.000 bezoekers.

Tot eind 2005 was het de bedoeling dat het Noordelijk Scheepvaartmuseum zou opgaan in het 
Groninger Forum en de eigen locatie zou afstoten. Het Scheepvaartmuseum heeft uiteindelijk in 
goed overleg met alle betrokken partijen besloten zich terug te trekken als partner van het Groninger 
Forum. Wel zal het Scheepvaartmuseum, afhankelijk van de aard van de Forum-activiteiten, worden 
betrokken bij het Forum.

Het museum heeft nu een visie ontwikkeld op een toekomst op de huidige locatie. Daarbij wil men 
het maritieme thema inkrimpen en concentreren in een van beide panden (Gotisch Huis) en in 
het andere pand (Canterhuis) de bouw- en bewoningsgeschiedenis van deze middeleeuwse panden 
vertellen. 

Het museum ontvangt in de huidige beleidsperiode van de gemeente Groningen een meerjarige 
subsidie van € 166.000 en een provinciale bijdrage van € 55.000. De instelling geeft aan dat 
een verhoging van de subsidiebijdrage met € 300.000 -- te verrekenen tussen gemeente en 
provincie -- noodzakelijk is voor een verantwoorde exploitatie en handhaving van het huidige 
activiteitenniveau.

Beoordeling
Op verzoek van de gemeente heeft de Kunstraad het Noordelijk Scheepvaartmuseum meegenomen 
in de visitatieprocedure. De visitatiecommissie heeft zich uiteindelijk geconcentreerd op de plannen 
van het museum voor verbouw en een andere inrichting. Voor een uitgebreide toelichting op de 
bevindingen van de commissie verwijst de Kunstraad naar het rapport van de visitatiecommissie. Op 
deze plaats citeert de raad de conclusies en aanbevelingen. 

De commissie concludeert dat de maritieme geschiedenis van Groningen van dusdanig belang is voor 
de gemeente en provincie Groningen dat die het in stand houden van het museum rechtvaardigt. 
Dat geldt des te meer omdat het museum naast een museale instelling ook een gemeenschap is van 
vrijwilligers, medewerkers en vaste bezoekers die nauw verbonden zijn met een verleden dat bijna 
verdwenen is. 

Maar het is nu voor het museum “erop of eronder”, in de huidige vorm heeft het museum wel 
bestaansrecht, maar geen reële bestaansgrond. Daarvoor is de presentatie te gedateerd en te 
weinig gefocust en is de financiële ondersteuning van de organisatie te beperkt. De voorliggende 
toekomstvisie is naar de mening van de commissie een goede stap in de richting van de ontwikkeling 
van nieuwe plannen, maar is te veel toegeschreven naar de huidige locatie, terwijl de huisvesting 
van het museum verre van ideaal is voor een museum en een bloeiend maritiem museum vraagt 
bovendien om een andere locatie: aan het water. 

De commissie vindt het noodzakelijk dat het museum de eigen visie/missie herijkt in het licht van 
de grote maatschappelijke en publieksveranderingen en acht een aanscherping van de toekomstvisie 
van het museum met behulp van externe experts -- onder andere op de bovengenoemde punten -- 
onontbeerlijk. Uiteindelijk moet dit resulteren in een programma van eisen. Voor de ontwikkeling 
van dit plan zou de vereniging uit de eigen budgetten middelen vrij kunnen maken. De tentoonstelling 
in het kader van het Hanzejaar kan een goede pilot zijn voor een nieuwe vorm van programmering. 
Naast een visie op de toekomstige presentatie van het museum vindt de commissie het ook 
noodzakelijk dat het museum een actueel collectieplan opstelt, in relatie met een plan voor het 
borgen van de langzamerhand uitstervende kennis van het maritieme vak. 
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De commissie adviseert de gemeente om -- bij voorkeur samen met de provincie -- gedurende 
de periode van de verdere uitwerking van de toekomstvisie de nijpende financiële nood bij het 
museum te lenigen door de subsidie tijdelijk te verhogen. Daarmee kan ook een noodzakelijke 
verdere stap gezet worden in de professionalisering van het museum. Daarnaast vindt de commissie 
dat de gemeente een (toekomstige) locatie van het Noordelijk Scheepvaartmuseum moet afwegen 
in een integrale visie op de stedelijke ontwikkeling van Groningen, waarbij herhuisvesting in het 
oude pand van het Natuurmuseum nadrukkelijk als mogelijkheid moet worden meegenomen. Dit 
pand voldoet immers al aan een aantal voorwaarden voor een goed maritiem museum: een locatie 
aan het water en geschikte museumzalen. 

Advies
De Kunstraad onderschrijft de bevindingen van de visitatiecommissie en is van mening dat de 
meerjarige subsidie van € 167.000 vooralsnog behouden moet blijven en dat aanvulling met 
incidentele middelen noodzakelijk is om de nood bij het museum tijdelijk te lenigen, in afwachting 
van een goede en uitvoerbare toekomstvisie waarvoor ook politiek draagvlak is. Verder meent de 
raad dat het ontwikkelen van een gemeentelijk museumbeleid voor de kleinere musea in de rede 
ligt. 

DEEL III | SPECIFIEKE VOORZIENINGEN
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GRAFISCH MUSEUM

Inleiding
Het Grafisch Museum toont een vaste collectie grafische machines, die door de vrijwilligers kunnen 
worden gedemonstreerd. Onderdeel van de vaste collectie is het Werkmanatelier, dat regelmatig 
wordt gebruikt voor workshops in Werkmantechnieken. Daarnaast organiseert het museum vier 
tot zes wisselexposities van grafische beeldende kunst, worden er rondleidingen gegeven voor 
volwassenen en schoolklassen en organiseert men kinderpartijtjes. 

Sinds enige jaren is er uit financiële overwegingen geen betaald kader meer bij het museum, maar 
is het in een vrijwilligersorganisatie (66) met één in deeltijd gesubsidieerde medewerker. In 2005 
waren er 5.265 bezoekers, in 2006 is dit bezoekersaantal gedaald naar 3.568. In 2007 is een stijgende 
lijn te zien (5.678 bezoekers).

Het Grafisch Museum krijgt momenteel van zowel de gemeente als de provincie een meerjarige 
subsidie van € 15.000 en vraagt deze in de komende beleidsperiode te verhogen tot ca. € 20.000.

Beoordeling
Het Grafisch Museum is een klein, laagdrempelig museum met een bijzondere collectie en 
deskundige vrijwilligers in een prachtig gebouw. De geschiedenis van het drukprocédé en daarmee 
de geschiedenis van het gedrukte woord en beeld vormen een belangrijk cultuurhistorisch erfgoed. 
Op lokaal en regionaal niveau is dit van belang. Groningen heeft een rijke drukkerstraditie 
waarvan zowel het drukwerk als communicatiemiddel als de artistieke traditie in dit museum 
vertegenwoordigd zijn.

Vier jaar geleden werd door het toenmalige bestuur en directie een interessante visie gelanceerd 
om vanuit die uitgangspunten het museum te doen groeien. Onder andere vanwege een gebrek aan 
middelen is dit niet gerealiseerd. 

Inmiddels staat het museum er slecht voor. Het bestuur is gewisseld, de directie wegbezuinigd en 
financieel zijn er grote problemen. Door de inzet van de vrijwilligers blijft het museum nog steeds 
open: de deuren gaan op tijd open, er worden rondleidingen verzorgd en er is een jaarprogramma. 
Maar een aantal fundamentele financiële en organisatorische problemen is niet eenvoudigweg op te 
lossen. Het beleidsplan geeft geen visie op de toekomst en ook het gesprek met het bestuur laat niet 
het beeld zien van een stevige organisatie die erin zal slagen om de problematiek vlot op te lossen. 
Bovendien is het gevraagde subsidiebedrag sowieso niet toereikend om uit de problemen te raken.
De raad concludeert dat er feitelijk twee keuzes zijn, enerzijds stoppen met de subsidie aan het 
museum en daarmee feitelijk het bestaan van het museum beëindigen (en daarbij op een andere 
manier zorgdragen voor het waardevolle erfgoed ) en anderzijds inzetten op een daadwerkelijk 
goed functionerend museum. Daarvoor is naar de mening van de raad niet alleen subsidie nodig 
maar ook een ingrijpende reorganisatie. De raad is van mening dat intensieve gemeentelijke 
begeleiding hierbij noodzakelijk is. Wellicht ten overvloede merkt de raad op dat het museum met 
zijn waardevolle collectie, grote groep vrijwilligers en ook lokaal interessante thematiek de moeite 
waard is om voor Groningen behouden te blijven. 

Advies
De Kunstraad adviseert om bij het Grafisch Museum de huidige meerjarige subsidie van € 15.000 te 
handhaven en met aanvullende incidentele middelen de financiële nood te lenigen. Intussen moet 
door organisatie en gemeente worden gewerkt aan een haalbare toekomstvisie. 
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OORLOGS- EN VERZETSCENTRUM GRONINGEN

Inleiding
De Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) wil de herinnering aan de oorlogs- en 
bezettingstijd van 1940 - 1945 levend houden. Focus daarbij is het verzet in stad en provincie 
Groningen. Het OVCG organiseert tentoonstellingen en lezingen en realiseert publicaties. Ook maakt 
het OVCG lesmateriaal en beantwoordt het vragen van particulieren, instellingen en organisaties. 
Naast de reguliere activiteiten wil de organisatie de komende jaren een grootschalig onderzoek 
over het Scholtenhuis in de periode 1940-1945 realiseren (publicatie in 2009 bij Uitgeverij Profiel) 
en samen met het GAVA een omvangrijk Oral History-project organiseren: Over oorlog gesproken. 
Er worden meer dan 50 interviews afgenomen die als een minidocumentaire op de website van Het 
verhaal van Groningen zullen verschijnen. Ook komt er een vierdelige serie over de bezettingstijd en 
dan vooral over het verhaal achter het onderwerp. De serie zal worden gepromoot en uitgezonden 
door TV Noord. 

De organisatie van het OVCG is klein. De activiteiten worden met een parttime vaste kracht, bestuur 
en vrijwilligers uitgevoerd. De organisatie is inmiddels gehuisvest bij de Groninger Archieven, waar 
ook het archiefmateriaal wordt bewaard en gedigitaliseerd. 

Het OVCG ontvangt momenteel van de gemeente Groningen een meerjarige subsidie van € 27.200 en 
€ 5.000 van de provincie bij een totale omzet van ca. € 37.000. Grote projecten worden overigens 
met externe middelen gefinancierd. Om stijging van kosten te kunnen opvangen vraagt de stichting 
voor de komende periode een bedrag van € 36.000 van de gemeente en € 6.500 van de provincie 
Groningen. 

Beoordeling
Het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen neemt met de focus op de Tweede Wereldoorlog een 
speciale positie in de archief- en erfgoedwereld in. De stichting positioneert zichzelf graag als 
“het NIOD van het Noorden”. De raad acht dit niet helemaal reëel, omdat het NIOD een veel 
wetenschappelijker instelling is die bovendien het werkterrein heeft verlegd naar een algemener 
thema “oorlog en geweld in de 20e eeuw”, een verbreding waar het OVCG nog niet aan denkt. 

De raad is van mening dat het OVCG voor Groningen een waardevolle instantie is. Met een afwisselend 
programma en vaak laagdrempelige en persoonlijke verhalen over de oorlog bereikt men een groot 
publiek. De verhuizing naar de Groninger Archieven heeft bijgedragen aan de toegankelijkheid en 
professionaliteit van de organisatie. 

De veelheid aan activiteiten verspreid over het jaar en de beperkte mogelijkheden voor gemeentelijke 
en provinciale incidentele subsidies maakt dat de organisatie niet zonder een meerjarige subsidie 
kan bestaan. De Kunstraad onderschrijft de noodzaak voor verhoging van de structurele bijdrage. 
Wel merkt de raad op dat gezien de vele activiteiten van het centrum in de regio de provincie 
Groningen meer zou moeten bijdragen. De Kunstraad adviseert de gemeente om over de verdeling 
van de subsidiebijdragen aan het Oorlogs-  en Verzetscentrum Groningen met de provincie Groningen 
in gesprek te gaan. 

Advies
Het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen heeft een duidelijke positie in de archief- en 
erfgoedwereld, namelijk als documentatie- en informatiecentrum over de Tweede Wereldoorlog. 
Met beperkte middelen brengt het centrum een afwisselend programma aan tentoonstellingen, 
televisieprogramma’s, educatieve activiteiten en publicaties, waarmee een groot publiek wordt 
bereikt. Een meerjarige subsidie van € 36.000 is voor het functioneren van de stichting noodzakelijk. 
De raad adviseert de gemeente om met de provincie Groningen in gesprek te gaan over de hoogte 
van de meerjarige bijdrage van die kant. 

DEEL III | SPECIFIEKE VOORZIENINGEN
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ALGEMEEN

Een bijzonder punt van aandacht binnen het kunstbeleid betreft de amateurkunst. Uit gegevens 
van de gemeente blijkt dat een deel van de subsidiebudgetten voor de amateursector niet wordt 
besteed. Tegelijkertijd constateert de Kunstraad dat in het huidige subsidiebestel ambitieuze 
amateurverenigingen tussen wal en schip dreigen te raken. De basissubsidie van de gemeente 
Groningen is ontoereikend om hun activiteiten op een goede manier te ondersteunen. De huidige 
criteria van de Kunstraad laten niet toe dat een vereniging die al een basissubsidie ontvangt, ook nog 
een aanvraag doet voor een projectsubsidie van de Kunstraad. Voor de onderbestede gemeentelijke 
budgetten komen deze verenigingen ook niet in aanmerking. De raad vindt het een gemis dat juist 
deze amateurverenigingen niet op een passende wijze ondersteund kunnen worden, terwijl juist de 
amateurkunst zo wezenlijk deel uitmaakt van de culturele basisinfrastructuur. 

De Kunstraad stelt voor om het amateurbeleid, de uitvoering daarvan en de gemeentelijke budgetten 
voor amateurbeleid gedeeltelijk van de gemeente Groningen over te nemen. De raad zal hiertoe nog 
dit jaar bij de gemeente een voorstel indienen.

DEEL III | SPECIFIEKE VOORZIENINGEN

Amateurkunst
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CENTRUM VOOR OUDE MUZIEK & DANS

Inleiding
Het Centrum voor Oude Muziek & Dans wil zowel uitvoerenden als publiek laten ontdekken hoe 
rijk de bronnen zijn van onze geschiedenis op het gebied van dans en muziek. Met “oude muziek 
en dans” doelt het Centrum overigens op Europese dans en muziek uit de periode 1350 - 1800. Het 
centrum organiseert ieder half jaar een project, waarvoor gevorderde amateurs uit verschillende 
koren worden aangetrokken, ondersteund door het huisorkest Diletto Musicale. Daarnaast verzorgt 
het Centrum voor Oude Muziek & Dans lessen, een zomercursus, workshops, lezingen en inleidingen. 
Met de verschillende activiteiten bereikt de organisatie ca. 1.200 bezoekers. 

Zakelijk en organisatorisch bestaat het Centrum voor Oude Muziek & Dans uit twee delen: de 
zelfstandige onderneming Centrum voor Oude Muziek & Dans van Carolien Eijkelboom en de stichting 
met dezelfde naam. 

Het Centrum maakt voor haar halfjaarlijkse projecten gebruik van de gemeentelijke 
amateursubsidieregeling. De organisatie vraagt voor de komende periode een subsidie aan van 
€ 15.000 per jaar.

Beoordeling
De projecten van het Centrum voor Oude Muziek & Dans zijn inhoudelijk en kwalitatief interessant 
omdat er met nieuw materiaal wordt gewerkt of omdat het klassieke ijzeren repertoire wordt 
ingebed in onbekend nieuw materiaal. In het veld van de amateurkoren en -orkesten nemen 
de projecten van het Centrum een bijzondere positie in. Voor gevorderde amateurs -- zowel de 
instrumentalisten als de koorleden -- is het interessant om mee te doen aan de projecten, onder 
meer vanwege de samenwerking met professionals. Er kan ook van kruisbestuiving worden gesproken 
doordat de meeste koorleden ook zingen in koren als Capella Groningen en het Noordelijk Vocaal 
Ensemble. 

De feitelijke leiding van het Centrum is in handen van Carolien Eijkelboom, die de lijnen uitzet. 
De kosten van de professionele begeleiding van het Centrum zijn vergeleken met veel andere 
amateurverenigingen in Groningen aan de forse kant, maar passend bij de artistieke ambities. De 
financiering van een realistische betaling van de professionele begeleiding en andere professionals 
is in de huidige Groningse subsidiesystematiek onmogelijk; in de praktijk worden dus lang niet 
alle professionele uren betaald. De Kunstraad constateert dat de huidige subsidieregelingen voor 
amateurgezelschappen grotendeels zijn gericht op ondersteuning van participatie in den brede en 
nauwelijks mogelijkheden bieden om ambitieuzere organisaties financieel op een behoorlijk niveau 
te ondersteunen. De problematiek in het amateurkunstveld is dan ook breder dan alleen de financiële 
tekorten van het Centrum voor Oude Muziek & Dans. De raad vindt daarom dat de oplossing van de 
financiële problemen van het Centrum niet moet worden gezocht in toekenning van een meerjarige 
subsidie aan deze organisatie, maar dat de subsidieregelingen voor amateurkunst zodanig moeten 
worden aangepast dat ook ambitieuze amateurgezelschappen en -projecten voldoende ondersteund 
kunnen worden. De Kunstraad zal hiertoe nog dit jaar een voorstel bij de gemeente indienen.

Overigens is de raad van mening dat de bijdrage van de deelnemers aan de projecten van het 
Centrum hoger mag zijn dan nu het geval is en dat het Centrum wellicht het aantal activiteiten iets 
zou kunnen beperken. Hiermee kan een klein deel van de financiële problemen worden opgelost. 

Advies
Het Centrum voor Oude Muziek & Dans is binnen het amateurmuziekveld een interessante en 
kwalitatief goede organisatie die ernaar streeft ongebaande paden te bewandelen, ook waar het 
uitvoeringen van het ijzeren repertoire betreft. De organisatie doet een beroep op een vierjarige 
subsidie omdat men de huidige amateurstatus niet meer van toepassing vindt op de educatieve 
doelstellingen van de organisatie. 
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Hoewel er veel waardering is voor het werk van het Centrum, vindt de Kunstraad toch dat 
amateurverenigingen en -projectorganisaties -- hoe ambitieus en educatief van aard ook -- in principe 
vanuit de middelen voor amateurkunst moeten worden ondersteund. In de huidige situatie biedt de 
gemeentelijke amateurregeling echter onvoldoende ruimte voor ambitieuze amateurgezelschappen. 
De raad doet daarom nog dit jaar een voorstel voor aanpassing van het amateurbeleid, zodat ook 
initiatieven als het Centrum voor Oude Muziek & Dans in de toekomst voldoende kunnen worden 
ondersteund. 

DEEL III | SPECIFIEKE VOORZIENINGEN
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USVA/UT

Inleiding
Het Cultureel Studentencentrum USVA is een culturele instelling met twee podia: het 
Universiteitstheater (UT) in het Harmoniecomplex van de RuG en het kleinschaliger USVA-theater 
aan de Munnekeholm. Het UT is sinds 2006 volledig opgenomen in de bestuurlijke en financiële 
structuur van de USVA.

De USVA wil elk jaar ongeveer 100 voorstellingen programmeren die onder de externe program-
mering vallen. De voorstellingen worden verdeeld over het UT en het USVA-theater. De 
theaterprogrammering is verdeeld in drie categorieën: de interne (universitaire) programmering, 
de externe programmering en de verhuur. Het USVA-theater functioneert als podium voor een 
multidisciplinaire programmering (muziek, films, kleinkunst, lezingen, cabaret, literatuur) en het 
UT als podium voor met name toneel- en dansvoorstellingen. 

Het dagelijks bestuur wordt jaarlijks samengesteld. Studenten kunnen solliciteren voor een rol in dit 
bestuur. De programmering van het UT en het artistiek beleid wordt verzorgd door het Theaterteam. 
Dit team bestaat uit tien studenten (veelal afkomstig van Kunst, Cultuur en Media), die de kwaliteit 
van de programmering monitoren, o.a. door inhoudelijke reviews. De externe programmering wordt 
gedaan door de zakelijk leider, die de studenten weer aanstuurt. Dit is dezelfde persoon als de 
theatercoördinator.

Momenteel ontvangt het USVA-theater een meerjarige subsidie van € 10.000 uit de gemeentelijke 
middelen voor amateurkunstbeleid (destijds toegekend aan het UT). De organisatie vraagt voor de 
komende cultuurnotaperiode een meerjarige bijdrage van € 17.500 voor de externe programmering 
van beide podia. 

Beoordeling
De USVA beheert sinds de fusie met het UT twee van de drie podia die zich specifiek richten 
op het amateurtheater in Groningen. Op de andere podia in de stad (Stadsschouwburg, Grand 
Theatre) zijn slechts enkele en ook steeds minder amateurgezelschappen te zien. Daarmee zijn 
het USVA-theater en het UT naar de mening van de raad belangrijke voorzieningen in het Groningse 
amateurtheaterveld. 

De USVA wil geen zaalhuur meer vragen voor het UT en vraagt hiervoor een verhoging van de 
subsidie aan. De verwachting is dat zich hierdoor meer amateurtheatergroepen zullen aanbieden 
en dat de drempel naar het UT minder hoog wordt. De raad verwacht niet dat het afschaffen 
van zaalhuur zal leiden tot een daadwerkelijke wijziging of verdieping van de programmering. De 
programmering van het UT is grotendeels gebaseerd op bestaande samenwerkingsverbanden en de 
toekomstplannen van de USVA bieden te weinig een inhoudelijk uitgedacht programmeringskader en 
ideeën voor een concrete uitvoering daarvan, om de raad ervan te overtuigen dat dit in de toekomst 
zal veranderen. 

De verhoging van de meerjarige subsidie met € 7.500 zal naar verwachting geen bijdrage leveren 
aan een betere programmering. De raad acht honorering van deze vraag dan ook niet aan de orde. 
Wel acht de raad het van wezenlijk belang dat beide podia kunnen voortbestaan. De USVA en het 
UT vormen samen immers een groot deel van de bestaande podia voor amateurs in Groningen. 
Het is voor de USVA niet haalbaar om op eigen kracht beide podia in leven houden. De raad acht 
het daarom noodzakelijk dat de oorspronkelijke € 10.000 uit de middelen voor amateurkunst 
gehandhaafd blijft.  

Advies
De Kunstraad is kritisch over de kwaliteit van de programmering van de USVA en het UT. De 
omschakeling van zaalverhurend podium naar een meer “betrokken” theater biedt nog te weinig 
vertrouwen in een artistiek sterkere koers; daarvoor is het inhoudelijk kader van de organisatie te 
weinig uitgedacht. Daarbij zijn beide theaters -- maar vooral het UT -- door de ruimtelijke inbedding 
in de universiteit niet uitnodigend voor een breed publiek. 
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Ondanks deze inhoudelijke kritiek adviseert de Kunstraad toch een vierjaarlijkse bijdrage van 
€ 10.000 aan de USVA/UT toe te kennen. Het aantal mogelijkheden voor amateurgezelschappen om 
in Groningen op te treden is beperkt. De Kunstraad vindt het behoud van de beide podia noodzakelijk 
om een toereikende infrastructuur voor het amateurtheaterveld te behouden en verwacht dat de 
USVA zonder gemeentelijke steun daarin niet zal slagen. 

DEEL III | SPECIFIEKE VOORZIENINGEN
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DE CITADEL, JUNGLE WARRIORS, GALILI DANCE

De Kunstraad heeft van de gemeente Groningen een aantal plannen ontvangen van rijksgesubsidieerde 
gezelschappen (De Citadel, Jungle Warriors en Galili Dance). De primaire financieringstaak voor deze 
instellingen ligt nadrukkelijk bij het rijk, dit in tegenstelling tot de grote festivals en een instelling 
als het Grand Theatre. De Kunstraad vindt het niet nodig om over deze instellingen een inhoudelijk 
oordeel uit te brengen. In het kader van het nieuwe Kunstenplan heeft het rijk over deze instellingen 
al advies gevraagd aan de Raad voor Cultuur. Het advies van de Raad voor Cultuur wordt in mei 2008 
verwacht. De Kunstraad vindt het niet wenselijk om een voorschot te nemen op de beoordeling van 
de Raad voor Cultuur en stelt de gemeente voor om zich bij de verdere besluitvorming over deze 
instellingen te baseren op het advies van de Raad voor Cultuur. 

Een deel van de plannen van deze instellingen heeft overigens betrekking op herhuisvesting. De 
Kunstraad kan over de noodzaak van nieuwe huisvesting geen uitspraken doen, aangezien de 
competenties van de raad niet op dit vlak liggen. 

DEEL III | SPECIFIEKE VOORZIENINGEN

Rijksgesubsidieerde gezelschappen
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Na bestudering van de beleidsplannen die de gemeente Groningen aan de Kunstraad heeft voorgelegd, 
kwam de raad tot de conclusie dat een aantal instellingen niet thuishoort binnen het gemeentelijk 
kunst- en cultuurbeleid omdat hun uitgangspunten niet in de eerste plaats van artistieke aard zijn.  
Wel kunnen er voor de gemeente andere overwegingen zijn om deze instellingen te subsidiëren, 
bijvoorbeeld omdat ze waardevol zijn op het gebied van jongerencultuur, welzijn, educatie of een 
combinatie daarvan. Voorbeelden hiervan zijn De Steeg en Fantastini.

De Kunstraad vindt het raadzaam om in de toekomst deze instellingen niet meer vanuit het kunst- 
en cultuurbeleid te subsidiëren, maar de instellingen met behoud van budget over te hevelen naar 
de beleidsterreinen waarbinnen zij wel op hun plaats zijn. Daardoor wordt beoordeling van een 
organisatie op oneigenlijke (artistieke) gronden voorkomen. 

DE STEEG

Beoordeling van de aanvraag van De Steeg op artistiek-inhoudelijke criteria doet naar de mening van 
de Kunstraad geen recht aan het werk van deze instelling. De voorstellingen worden veelal ontwikkeld 
in nauwe samenwerking met het onderwijs, de kaders van het format liggen tamelijk vast en daarin 
is nauwelijks ruimte om ontwikkelingen in de theaterwereld mee te nemen. Bij voorstellingen 
van De Steeg en andere gezelschappen die zich met dit type voorstellingen bezighouden (zoals in 
Groningen bijvoorbeeld Theater TRAXX)  is naar de mening van de Kunstraad nauwelijks sprake van 
kunsteducatie, zoals bij voorstellingen van bijvoorbeeld De Citadel wel het geval is, maar veel meer 
van een echte onderwijsactiviteit.

De Kunstraad erkent de grote belangstelling van scholen voor deze voorstellingen (jaarlijks ca. 
200 voorstellingen voor 20.000 jongeren). Blijkbaar is er op scholen een grote behoefte om 
maatschappelijke thema’s op een voor jongeren herkenbare wijze aan de orde te stellen, een 
behoefte waarin De Steeg voorziet. De raad kan zich voorstellen dat het vanuit het oogpunt van 
onderwijsbeleid van belang is om De Steeg te blijven ondersteunen en adviseert de gemeente daarom 
om de instelling met behoud van het huidige budget onder te brengen bij het onderwijsbeleid.

FANTASTINI

Naar de mening van de Kunstraad is de artistieke gerichtheid van Fantastini beperkt. Net als vier jaar 
geleden signaleert de raad nauwelijks ontwikkeling of ambities op het inhoudelijk vlak, bijvoorbeeld 
in de richting van meer vernieuwende voorstellingen. De Kunstraad heeft er daarom geen behoefte 
aan om een uitgebreid inhoudelijk advies uit te brengen. 

De Kunstraad signaleert dat jeugdcircussen voor de doelgroep van kinderen en jongeren een zinvolle 
tijdsbesteding bieden en hen aanzetten tot beweging. De Kunstraad adviseert de gemeente om de 
organisatie -- eventueel met behoud van de subsidie die Fantastini nu uit het amateurkunstbudget 
ontvangt -- op te nemen in het welzijns- of sportbeleid.

DEEL III | SPECIFIEKE VOORZIENINGEN

Primaat bij andere beleidsterreinen
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Van een aantal aanvragers vindt de Kunstraad het niet noodzakelijk om een inhoudelijk oordeel 
te geven, omdat de verbondenheid van de gemeente met de desbetreffende instelling zo groot 
is dat subsidiëring van de organisatie eigenlijk vanzelfsprekend is. De Kunstraad stelt voor om de 
subsidies aan deze instellingen te handhaven, eventueel met een kleine verhoging in verband met 
toegenomen kosten. 

BEVRIJDINGSFESTIVAL

In Groningen wordt net als in iedere zichzelf respecterende grote stad in samenwerking met de 
landelijke organisatie een jaarlijks Bevrijdingsfestival georganiseerd. De Kunstraad constateert dat 
subsidiëring hiervan tot de basis van het gemeentelijk beleid behoort, net zoals subsidiëring van de 
activiteiten op Koninginnedag en Bommen Berend, en vindt continuering hiervan op een acceptabel 
niveau noodzakelijk. Overigens acht de Kunstraad overheveling van het Bevrijdingsfestival met 
het huidige budget naar het beleid op de volksfeesten logischer dan de huidige indeling bij het 
cultuurbeleid. 

VAN DER LEEUWLEZING

De gemeente Groningen is een van de vijf partners in de organisatie van de Van der Leeuwlezing. 
Zolang de gemeente in deze organisatie actief blijft, is ook subsidiëring van deze instelling 
noodzakelijk. De Kunstraad meent dan ook dat handhaving van de subsidie op het huidige niveau 
-- tevens het vraagbedrag -- noodzakelijk is. 

STICHTING MARTINI BEIAARD

Het carillon van de Martinitoren wordt bespeeld door de stadsbeiaardiers Adolph Rots en Auke de 
Boer (beide in dienst van de gemeente), aangevuld met de bespelingen die door de Stichting Martini 
Beiaard worden georganiseerd. De raad is van mening dat de activiteiten van de stichting een 
waardevolle aanvulling vormen op de reguliere bespelingen. Een jaarlijkse artistiek-inhoudelijke 
beoordeling door de Kunstraad is nauwelijks opportuun. De raad adviseert daarom de stichting het 
gevraagde bedrag toe te kennen.

onlosmakelijk met groningen verbonden

DEEL III | SPECIFIEKE VOORZIENINGEN
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LETTER EN STAD, LINKN’MOLE, TALENT XS

De Kunstraad constateert dat de uitnodiging van de gemeente om een aanvraag voor meerjarige 
subsidie in te dienen ertoe heeft geleid dat er beleidsplannen zijn ingediend van nieuwe organisaties 
met plannen voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Vanuit het standpunt dat meerjarige 
subsidie alleen wordt toegekend aan instellingen van “bewezen kwaliteit” heeft de raad geen 
behoefte om over deze instellingen een inhoudelijk advies uit te brengen. De raad is van mening 
dat de instelling -- eventueel met behulp van incidentele subsidies -- eerst de activiteiten dient te 
starten en tot een redelijk niveau moet ontwikkelen voordat  er eventueel sprake kan zijn van een 
meerjarige subsidie. Het gaat hierbij om de organisaties Letter en Stad, Linkn’Mole en Talent XS. 

Overigens beveelt de raad de gemeente aan om bij een volgende cultuurnota heldere criteria op 
te stellen waaraan instellingen moeten voldoen om voor een meerjarige subsidie in aanmerking te 
komen en deze vooraf kenbaar te maken. Hiermee kunnen teleurstellingen worden voorkomen. 

nieuw en onbewezen

DEEL III | SPECIFIEKE VOORZIENINGEN
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KUNSTRAAD GRONINGEN: INCIDENTELE SUBSIDIES EN GRONINGSE NIEUWE

Onder incidentele voorzieningen verstaat de gemeente Groningen project- en jaarsubsidies die per 
project of per jaar opnieuw afgewogen kunnen worden. Van een deel van deze subsidiebudgetten 
vindt de advisering en de afhandeling plaats via de Kunstraad. In het Verbeterplan (november 2007) 
heeft de raad een aantal wijzigingen voorgesteld om toekenning en afhandeling sneller te laten 
verlopen. De voorstellen zijn door de gemeente en de provincie Groningen geaccordeerd en worden 
de komende tijd ingevoerd. 

VERBETERVOORSTELLEN WERKWIJZE KUNSTRAAD 

De ervaring leert dat er voor het incidentenbudget jaarlijks meer wordt aangevraagd dan er 
middelen beschikbaar zijn. Bij het budget Groningse Nieuwe is er echter sprake van onderbesteding. 
Bij Groningse Nieuwe voldoen maar weinig aanvragen aan de scherpe criteria. Met andere woorden: 
dit budget sluit niet aan bij de praktijk in het culturele veld.

Uit contacten met de cultuursector blijkt dat er voldoende initiatieven en activiteiten zijn die voor 
honorering in aanmerking zouden kunnen komen. Ook komen er regelmatig concrete aanvragen bij 
de Kunstraad binnen die artistiek gezien interessant zijn maar die niet passen binnen een van de 
subsidieregelingen en daarom afgewezen moeten worden. Ten slotte bleek de afgelopen periode 
dat soms de druk op het ene budget hoog is terwijl er in het andere budget middelen overblijven. 
Het is daarom wenselijk om de huidige budgetten te “ontschotten” en daarmee één totaalbudget 
te creëren dat flexibeler en beter afgestemd op de behoeften in de cultuursector kan worden 
ingezet. 

De Kunstraad stelt daarom voor om alle huidige subsidiebudgetten te vervangen door één 
subsidiebudget, gevoed door gemeente en provincie. De overheden stellen een aantal 
bestedingsdoelstellingen voor dit budget vast. Voorbeelden van deze doelstellingen kunnen zijn 
kwaliteit, originaliteit, aanvulling op het bestaande aanbod, nieuw/jong talent, interdisciplinariteit, 
versterken infrastructuur en spreiding. De Kunstraad vertaalt deze doelstellingen vervolgens zelf 
naar werkbare criteria. Deze werkwijze betekent dat de besteding per doelstelling van jaar tot jaar 
kan verschillen en is mede afhankelijk van subsidieaanvragen uit het veld.

De Kunstraad stelt “zachte schotten” in.  Voor de afhandeling van kleinere en jaarlijks terugkerende 
aanvragen wordt plusminus 25% van het budget gereserveerd. De Kunstraad streeft ernaar om 
jaarlijks 15% van het totale subsidiebudget te bestemmen voor het opdrachtenbeleid. Het resterende 
deel van het subsidiebudget (60%) is bedoeld voor de overige aanvragen. 

De Kunstraad wil subsidieaanvragen sneller kunnen afhandelen. Daarvoor breidt de raad het aantal 
subsidierondes uit van vier naar zes per jaar en gaat de raad werken met een kerncommissie en 
een pool van externe adviseurs. Om vooral jaarlijks terugkerende en/of kleine aanvragen snel te 
kunnen behandelen, wordt de staf gemandateerd om deze aanvragen zelfstandig af te doen. Bij 
enige vorm van inhoudelijke twijfel wordt de aanvraag alsnog via de pool en/of de kerncommissie 
afgehandeld. 

Zie voor meer informatie het Verbeterplan van de Kunstraad Groningen, november 2007. 

Deel IV | Incidentele voorzieningen

DEEL IV | INCIDENTELE VOORZIENINGEN
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Instelling  Subsidie 05-08  Gevraagd 09-12  Advies 09-12 

Kunstraad

Extra budget incidentenpot  € 100,000.00 

Festivals

Noorderlicht*  € 74,000.00  € 150,000.00  € 150,000.00 

Stichting Wereld Pers Foto Groningen  € -  € 13,000.00  € - 

Noorderslag**  € 42,000.00  € 150,000.00  € 150,000.00 

Stichting Urban House, voorheen Stichting New 
Attraction (uit Actieplan Cultuurbereik)***  € 30,000.00  € 70,000.00  € - 

Samenwerkingsverband Jazz in Groningen  € -  € 42,042.00  € - 

Take Root Festival  € -  € 24,000.00  € - 

Peter de Grote Festival****  € -  € 40,000.00  € - 

Noorderzon*  € 150,000.00  € 250,000.00  € 250,000.00 

Jonge Harten (uit Actieplan Cultuurbereik)  € 35,000.00  € 55,000.00  € 55,000.00 

Poëziemarathon  € -  € 12,500.00  € - 

Stichting Dichters in de Prinsentuin  € -  € 12,000.00  € - 

Theater, dans, letteren

Grand Theatre & Prime*  € 315,500.00  € 621,000.00  € 465,500.00 

Club Guy & Roni  € -  € 51,520.00  € 51,520.00 

De Noorderlingen  € 74,000.00  € 122,894.00  € 74,000.00 

Doe Maar Dicht Maar  € 10,000.00  € 22,500.00  € 22,500.00 

Theater te Water (uit Actieplan Cultuurbereik)  € 18,000.00  € 28,000.00  € - 

Station Noord  € -  € 17,500.00  € - 

Stichting Puddinglounge  € -  € 20,000.00  € - 

Muziek

Haydn Jeugd Strijkorkest  € 15,000.00  € 20,000.00  € 20,000.00 

Musica Antiqua Nova  € 15,000.00  € 18,000.00  € - 

Vera  € 248,500.00  € 491,557.00  € 368,500.00 

Simplon  € 381,500.00  € 403,619.00  € 381,500.00 

Grover Pop  € 15,000.00  € 25,000.00  € - 

The Northern Consort  € -  € 22,500.00  € - 

Prinses Christina Concours  € -  € 10,000.00  € 10,000.00 

Stichting Centrum voor Oude Muziek & Dans  € -  € 15,000.00  € - 

Capella Frisiae  € -  € 27,500.00  € - 

Stichting Jazz in Groningen  € -  € 19,000.00  € - 

Beeldende kunst en vormgeving

Sign  € 25,000.00  € 43,000.00  € 35,000.00 

Stichting Wall House #2  € 19,040.00  € 33,000.00  € 20,000.00 

NP3 (uit Geldstroom BKV)  € 50,000.00  € 99,000.00  € 50,000.00 

Huurders Vereniging Kunstenaars  € -  € 20,000.00  € - 

Kunstruimte 09  € -  € 25,000.00  € - 

Stichting Grafisch Centrum Groningen  € -  € 20,000.00  € - 

De Voorruit/Twist  € -  € 32,375.00  € - 

De Voorruit/Atelierroute  € 12,500.00  € -  € - 
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Instelling  Subsidie 05-08  Gevraagd 09-12  Advies 09-12 

Media

Liga 68  € 89,000.00  € 307,286.00  € 169,000.00 

Stichting Beeldlijn  € -  € 17,000.00  € - 

Pavlov (uit Geldstroom BKV)*  € 75,000.00  € 95,000.00  € - 

Tschumipaviljoen  € 30,000.00  € 65,000.00  € - 

Musea en erfgoedinstellingen

Noordelijk Scheepvaartmuseum  € 167,000.00  € 367,000.00  € 167,000.00 

Grafisch Museum  € 15,000.00  € 19,500.00  € 15,000.00 

Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen  € 27,200.00  € 36,000.00  € 36,000.00 

Amateurkunst

USVA/UT  € 10,000.00  € 17,500.00  € 10,000.00 

Stichting Centrum voor Oude Muziek & Dans  € -  € 15,000.00  € - 

Rijksgesubsidieerde instellingen

De Citadel  € 35,000.00  € 95,000.00  € 35,000.00 

Jungle Warriors  € 10,600.00  € 30,000.00  € 10,600.00 

NND/Galili Dance  € -  € 150,000.00  € - 

Primaat bij andere beleidsterreinen

Theater de Steeg  € 35,000.00  € 42,500.00  € 35,000.00 

Jeugdcircus Fantastini  € -  € 4,750.00  € - 

Onlosmakelijk met Groningen verbonden

Stichting Vier 5 mei (Bevrijdingsfestival)*****  € 47,000.00  € 47,000.00  € 47,000.00 

Martini Beiaard  € 5,900.00  € 8,025.00  € 8,025.00 

Stichting van der Leeuwlezing  € 4,545.00  € 4,545.00  € 4,545.00 

Nieuw en onbewezen

Letter en Stad  € -  € 7,500.00  € - 

Linkn’ Mole  € -  € 56,163.00  € - 

Talent XS  € -  € 65,000.00  € - 

Totaal  € 2,081,285.00  € 4,476,276.00  € 2,740,690.00 

Samenvattend

Noodzakelijke extra inzet in de specifieke voorzieningen  € 659,405.00 

Verwachte bijdrage EZ voor Noorderslag  € 50,000.00 

Totaal noodzakelijke extra inzet in de specifieke voorzieningen vanuit cultuurmiddelen  € 609,405.00 

Toelichting

* Noorderlicht, Noorderzon, Grand Theatre en Pavlov ontvangen ook een bijdrage uit het Noordelijk Convenant

**Noorderslag ontvangt in de huidige periode van EZ een bijdrage van 18.000

***Urban House ontvangt aanvullende middelen uit welzijnsbudgetten

****Het Peter de Grote Festival krijgt sinds 2006 ‘incidenteel structureel’ een bijdrage van 25.000

*****Stichting Vier 5 mei ontvangt aanvullende subsidies uit het budget Volksfeesten

Deel v | geadviseerde bedragen

DEEL V | GEADVISEERDE BEDRAGEN
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