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Inleiding

Het jaar 2012 stond voor een belangrijk deel in het teken van het advies aan de gemeente 
Groningen inzake de cultuurnota 2013-2016. Voor de gemeente werden met de hulp van twee 
externe adviescommissies de beleidsplannen van 53 culturele instellingen beoordeeld. Een 
intensief en voor de instellingen betekenisvol proces. Begin 2012 werd ook de provinciale 
cultuurnota 2013-2016 vastgesteld, waarvoor de Kunstraad in 2011 advies had uitgebracht.
Op basis van de nieuwe cultuurnota’s zijn met de gemeente en de provincie afspraken gemaakt 
over de vertaling van het nieuwe beleid naar de werkzaamheden van de Kunstraad. De uitkomsten 
van het evaluatieonderzoek van LAgroup uit 2011 werden hierbij betrokkken. Zo werd in 2012 de 
taakopdracht van de Kunstraad helderder afgebakend en zette de Kunstraad intern stappen door 
het opstellen van profielen voor bestuur en adviseurs.

De Kunstraad heeft in 2012 weer een aanzienlijk aantal subsidieaanvragen ontvangen. Deze zijn 
binnen de daartoe gestelde termijnen afgehandeld en er werd in 2012 slechts één bezwaarschrift 
ingediend, het laagste aantal sinds de oprichting van de Kunstraad. Het open karakter en de 
toegankelijkheid van het bureau werkten hierbij positief. 
Het aantal aanvragers uit de muzieksector is net als in voorgaande jaren groot. Een duidelijke 
stijging viel te zien op het gebied van multidisciplinaire projecten.

De Kunstraad startte in 2012 met het bieden van een digitaal podium voor crowdfunding op het 
gebied van cultuur. In samenwerking met voordekunst.nl werd een speciale Groningse webpagina 
geopend en vonden informatiebijeenkomsten over crowdfunding plaats. De eerste culturele 
projecten zijn met steun van vele donateurs succesvol gerealiseerd. 

In 2012 ging directeur Marco Bentz van den Berg met pensioen. Hij werd per 1 oktober opgevolgd 
door Ebrien den Engelsman. Eind 2012 verscheen het beleidsplan 2013-2016 van de Kunstraad 
waarin het optimaliseren van het adviesproces alsmede de interactie met het culturele veld 
centraal staan. In dialoog met de gemeente en provincie geven wij de komende jaren graag 
uitvoering aan deze plannen.

Ondanks de gure financieel-economische omstandigheden hopen wij dat gemeente en provincie 
Groningen het belang van kunst en cultuur blijven onderschrijven en ondersteunen. Cultuur en 
Groningen zijn het waard! 

Ebrien den Engelsman  
directeur Kunstraad Groningen

Tschumipaviljoen
Controle van Martijn Veldhoen

Foto door: Marinus de Vries 
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1. Missie en kerntaken

1.1 doelstelling

De Kunstraad Groningen wil een bijdrage leveren aan het versterken en ontwikkelen van het kunst- 
en cultuuraanbod en de culturele infrastructuur in de gemeente en de provincie Groningen. De 
Kunstraad doet dit door het uitvoeren van drie kerntaken:
•  Het verlenen van incidentele subsidies op het gebied van cultuur.
•  Het gevraagd en ongevraagd adviseren over algemene cultuurzaken. 
•  Het visiteren en evalueren van culturele instellingen.
Naast de drie kerntaken ziet de Kunstraad het als zijn taak om een belangrijke gesprekspartner te 
zijn in het actuele debat over kunst en cultuur.  

In 2006 stelden gemeente en provincie Groningen de Kunstraad Groningen in met de opdracht het 
deskundig oordeel over de inhoud van kunst te organiseren. De Kunstraad is als adviesorgaan uniek 
omdat er twee overheden worden bediend. De Kunstraad houdt in de advisering rekening met de 
eigenheid van zowel stad als regio. 

De Kunstraad zoekt in de uitoefening van zijn taken naar een goede balans tussen autonomie en 
betrokkenheid. Autonomie is nodig voor een onafhankelijke advisering over subsidieaanvragen. 
Betrokkenheid bij de culturele sector is er op het vlak van kennisuitwisseling en het stimuleren 
van aanvragen.

1.2 uitkoMsten evaluatie

Op verzoek van de gemeente en de provincie Groningen heeft in 2011 een externe evaluatie 
van de Kunstraad plaatsgevonden. Gemeente, provincie en Kunstraad maakten op basis van de 
evaluatie in 2012 de volgende afspraken:
•  Gemeente en provincie geven een eenduidiger opdracht aan de Kunstraad en stemmen daarin  
 onderling beter af;
•  De opdracht aan de Kunstraad wordt vereenvoudigd, waardoor de Kunstraad zich kan 
 concentreren op zijn kerntaken: het verstrekken van subsidies, het gevraagd en ongevraagd 
 adviseren over algemene cultuurzaken (waaronder cultuurnota’s) en het visiteren en evalueren 
 van culturele instellingen. De taken op het gebied van de organisatie van debatten, het scholen 
 op het gebied van cultureel ondernemerschap en het verstrekken van opdrachten vervallen;
•  De Kunstraad zal met medewerking van de overheden de procedures rond de incidentele 
 subsidieverlening verhelderen en stroomlijnen;
•  De Kunstraad moet voldoen aan de Code Cultural Governance, profielen hebben voor het  
 bestuur en de adviseurs openbaar werven.
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2. Incidentele subsidies

2.1. algeMeen 
De meest omvangrijke kerntaak van de Kunstraad is het adviseren en beschikken over incidentele 
subsidiebudgetten. In 2012 had de Kunstraad zeven budgetten onder zijn hoede, opgeteld een 
bedrag van bijna € 900.000. Voor deze budgetten, afkomstig van zowel gemeente als provincie, 
ontving de Kunstraad in 2012 in totaal 232 subsidieaanvragen (226 aanvragen in 2011). Van de 
aanvragen werden 175 aanvragen gehonoreerd en 57 afgewezen. Bij de verdeling van de budgetten 
hanteert de Kunstraad de doelstellingen die gemeente en/of provincie daaraan hebben verbonden. 
Net als voorgaande jaren viel het merendeel van de subsidieaanvragen onder het incidenten- 
en amateurkunstbudget, waarvoor een beoordelingstraject is ontwikkeld met preadvisering en 
prioritering. Subsidieaanvragen voor kleinere specifieke budgetten werden door daartoe ingestelde 
commissies in een of twee rondes beoordeeld.  

2.2. incidentenbudget en aMateurkunstbudget  
Het incidentenbudget is ingesteld door gemeente en provincie en is bestemd voor kunstprojecten 
waarbij artistieke kwaliteit centraal staat. Het amateurkunstbudget staat open voor 
amateurkunstenaars in stad en provincie die een project willen uitvoeren gericht op vernieuwing 
en/of kwaliteitsverhoging.
In de praktijk gaat de Kunstraad flexibel om met het onderscheid tussen de budgetten omdat de 
aanvragen vaak mengvormen zijn van amateurkunst en (semi) professionele kunst. 

Onderstaande tabel geeft het overzicht van de beschikbare en bestede middelen inclusief het 
aantal aanvragen in 2012 en 2011. 
 
 
 Tabel 1: incidenten- en amateurkunstbudget 2012 en 2011  

beschikbaar 2012 2011

Incidentenbudget gemeente 287.876  286.500

Incidentenbudget provincie 230.000  230.000

Amateurkunst gemeente 44.000  44.000

Amateurkunst provincie
Ontwikkeling van talenten

40.000  40.000

Gelabeld gemeente MAN&PdG* 42.224  41.600

Totaal 644.100 642.100

Gevraagd 1.073.185 1.201.208

201 aanvragen 202 aanvragen

Gemiddeld gevraagd bedrag 5.339 5.947

Toegekend 698.064** 670.301

151 aanvragen 122 aanvragen

* gelabeld voor Musica Antiqua Nova € 15.834 en het Peter de Grote Festival € 26.390
**  meer toegekend dan beschikbaar, het verschil van € 53.964 is afkomstig uit overschot budget Groningse Nieuwe  
 en Wijk als Werkplaats en gedekt uit vrijval uit voorgaande jaren 
 

adviestraject 
In 2011 startte de Kunstraad met het stroomlijnen van het adviestraject voor het incidenten- en 
amateurkunstbudget en dit werd in 2012 voortgezet. Per jaar zijn er vier subsidierondes waarvan 
de sluitingsdata op de website worden gepubliceerd. De behandeling van een subsidieaanvraag 
duurt maximaal dertien weken, gerekend van de sluitingsdatum van de ronde tot het ontvangen 
van de beschikking met motivatie. Voor de beoordeling van de subsidieaanvragen werkt de 
Kunstraad met een kerncommissie en externe adviseurs. De kerncommissie bestaat uit zes leden 
en een technisch voorzitter. 
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De aanvragen worden in eerste instantie beoordeeld door twee adviseurs, waarvan ten minste 
één kerncommissielid. Deze treden in bijna alle gevallen in contact met de aanvragers en stellen 
vervolgens een preadvies op, voorzien van een A, B of C prioriteit, waarbij A staat voor subsidiabel 
met prioriteit, B voor subsidiabel mits voldoende budget en C voor niet subsidiabel. Daarnaast 
werkt de kerncommissie in de voorbereiding naar de vergadering met een puntensysteem, waarbij 
alle commissieleden alle aanvragen in een ronde per beoordelingscriterium waarderen met een 
score van 1 tot en met 10. De uitkomst hiervan is niet leidend maar wordt naast de preadviezen 
gelegd en dient als hulpmiddel bij de besluitvorming: over een aanvraag waarbij de scores 
unaniem aansluiten bij het preadvies kan snel worden besloten, terwijl uiteenlopende scores de 
inhoudelijke discussie voeden en aanscherpen.
Bovendien draagt deze methode bij aan een meer integrale beoordeling. Elke aanvraag 
wordt immers niet alleen door specialisten van een preadvies voorzien, maar krijgt met het 
scoreformulier ook een beoordeling van de adviseurs uit andere disciplines.
De kerncommissie adviseert het bestuur over toekenning of afwijzing en prioritering van de 
positief beoordeelde aanvragen. Het bestuur besluit aan de hand van de adviezen, waarna de 
toekenningen op de website van de Kunstraad worden gepubliceerd. Vervolgens ontvangen alle 
aanvragers een beschikking met inhoudelijke motivatie.  

De meeste aanvragen van amateurkunstverenigingen bedragen minder dan € 2.500. Hiervoor 
geldt een verkorte procedure: één adviseur voorziet de aanvraag van een preadvies en het 
bureau beslist over toekenning. Zo kan de aanvrager al binnen twee tot zes weken een besluit 
verwachten. Bij twijfel kan de aanvraag toch aan de kerncommissie worden voorgelegd. 

Vaststelling rondebudgetten en prioritering 
Het beschikbare budget wordt aan het begin van het jaar globaal over de vier rondes verdeeld. 
Aangezien het aantal aanvragen en de hoogte van het in totaal gevraagde subsidiebedrag per 
ronde verschilt, wordt geprobeerd de middelen zo optimaal mogelijk over het jaar te spreiden. 
In de praktijk werkt dit goed. In 2012 waren er dan ook voldoende middelen om alle positief 
beoordeelde aanvragen -- A en B prioriteit -- te honoreren. 

Vera Zienema 
openluchtbioscoop Zienemaan & Sterren

Foto door: Ad Witte
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Verantwoording  
De instellingen en kunstenaars die subsidie hebben ontvangen leggen na afloop van hun project 
verantwoording af aan de Kunstraad in de vorm van een inhoudelijk en financieel verslag. Om de 
resultaten te monitoren bezoeken adviseurs concerten, voorstellingen en andere activiteiten en 
leggen hun bevindingen vast in een verslag. Ook afgewezen initiatieven die toch doorgang vinden 
worden zoveel mogelijk bezocht. 

Informeren en stimuleren  
De Kunstraad wil de toegang tot het aanvragen van subsidie zo laagdrempelig mogelijk maken. 
Naast een actuele website met informatie over budgetten, deadlines en het opstellen van een 
subsidieaanvraag, kunnen aanvragers bij de Kunstraad terecht voor telefonisch advies of een 
adviesgesprek op kantoor. Van deze morgelijkheden wordt veel gebruikt gemaakt, aanvragers 
weten de Kunstraad goed te vinden.
De Kunstraad stelt zich ook actief op naar het culturele veld met inhoudelijke en stimulerende 
suggesties. In 2012 begeleidde de Kunstraad tientallen initiatieven bij het opstellen van een 
conceptaanvraag of bij het vinden van de juiste fondsen of budgetten. De goede contacten die de 
Kunstraad met de verschillende fondsen onderhoudt, zijn hierbij van grote waarde. 

Toelichting op de subsidiestroom 2012  
Het aantal aanvragen voor een bijdrage uit het incidenten- en amateurkunstbudget was gelijk ten 
opzichte van het vorige jaar. Het totaal aangevraagde bedrag was iets lager dan het totaalbedrag 
dat in 2011 werd aangevraagd (zie tabel 1). Wel werden in 2012 meer aanvragen gehonoreerd dan 
in 2011 (151 tegenover 122 aanvragen) en was het totaal aan toegekende subsidies hoger. 
 
Van de aanvragers diende dit jaar 27% voor het eerst een subsidieaanvraag in (tegen 37% in 
2011 en 33% in 2010). Het aantal nieuwe aanvragers toont nog steeds aan dat jaarlijks nieuwe 
initiatieven ontstaan.  
 
Van de aanvragen vindt 57% plaats in de gemeente Groningen, 17% in de provincie, 22% in 
gemeente én provincie en bij 4% is de locatie niet van toepassing (hieronder vallen films en 
boekuitgaven). 

Zoals weergegeven in tabel 2 daalde het aandeel professionele aanvragen ook in 2012 (van 41% in 
2011 naar 39% in 2012) evenals het aandeel combinatie-aanvragen (van 22% in 2011 naar 17% in 
2012). Het aandeel semiprofessionele aanvragen steeg (van 3% in 2011 naar 5% in 2012) evenals 
het aandeel amateur aanvragen (van 32% in 2011 naar 39% in 2012). Overigens dient bij de laatste 
categorie te worden opgemerkt dat het bedrag per aanvraag relatief laag is.  
 
 
Tabel 2: overzicht in percentages (semi)professionele- en amateuraanvragers 

In % 2009 2010 2011 2012

professioneel 55 46 41 39

semiprofessioneel 7 3 3 5

amateurs 29 36 32 39

combinatie 9 15 22 17

overig 0 0 1 0
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Verdeling over de disciplines  
Van de aanvragers kwam bijna de helft uit de lichte (12%) en klassieke muziek (33%), gevolgd door 
de groep aanvragers multidisciplinair/overig (27%), beeldende kunst en vormgeving (11%), theater 
(10%), film (4%) en dans en letteren (beiden 1%).  

Tabel 3: subsidieverdeling over de disciplines 2012 op basis van aantal aanvragen

Kijkend naar de toegekende subsidiebedragen dan komt het zwaartepunt van de inzet overeen maar 
ligt de verdeling als volgt: 38% muziek (11% licht en 27% klassiek), multidisciplinair (31%), theater 
(11%), film (9%), beeldende kunst en vormgeving (8%), dans (2%) en letteren (1%). 

Tabel 4: subsidieverdeling over de disciplines 2012 op basis van toegekende subsidiebedragen

Stijgers 
Het aantal subsidieaanvragen dat de Kunstraad voor klassieke muziekprojecten ontving steeg van 
respectievelijk 55 aanvragen in 2011 naar 66 aanvragen in 2012. Van de ontvangen aanvragen 
ontvingen 53 een positief advies. Hierin weerspiegelt zich het bloeiend klimaat voor de klassieke 
muziek in Groningen, gevoed door de aanwezigheid van een conservatorium.
Een tweede belangrijke stijger was de categorie multidisciplinair/overige aanvragers, die een groei 
vertoonde van 24 aanvragen in 2011 naar 55 aanvragen dit jaar. Maar liefst 40 plannen werden 
gehonoreerd tegenover 16 in 2011.  

Lichte muziek 

Klassieke muziek

Theater

 
BKV 

Film

Dans

 
Letteren 

Multi 

12%

33%

10%

11%

4%

27%

Lichte muziek €  77.491,00 

Klassieke muziek € 190.314,00 

Theater

 
€  79.509,00 

 
BKV €  55.628,00 

 Film €  64.345,00 

Dans

 

€  12.000,00 

Letteren €    5.500,00 

 

Multi € 213.277,00 

 

11%

27%

11%8%
9%

31%
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Dalers 
Het aantal subsidieaanvragen uit de beeldende kunst nam af van 34 aanvragen in 2011 naar 22 
in 2012, waarbij dient te worden vermeld dat beeldende kunst wel vaak deel uit maakt van 
multidisciplinaire projecten. Ook het aantal aanvragen in de categorie theater nam af van 29 in 
2011 naar 21 in 2012. Wel daalde in beide categorieën het aantal afwijzingen. 
Waar het aantal filmaanvragen in 2010 en 2011 sterk groeide, nam het aantal aanvragen in 2012 
af. In totaal werden 8 aanvragen ingediend tegenover 19 in 2011. Overigens werden wel alle 
aanvragen gehonoreerd, hetgeen iets zegt over de kwaliteit van de ingediende plannen.
In 2012 werd slechts door 2 aanvragers op het gebied van de dans een aanvraag ingediend bij de 
Kunstraad, tegenover 6 in 2011. Beide aanvragen werden gehonoreerd.
Tenslotte zette de stijging van aanvragen uit de hoek van de lichte muziek zich dit jaar niet door. 
Het aantal aanvragen kwam uit op 25 tegenover 31 in 2011.

Tabel 5: toegekende en afgewezen aanvragen per discipline, per jaar 

(in aantallen) toegekend toegekend toegekend afgewezen afgewezen afgewezen

 2010 2011 2012 2010 2011 2012

lichte muziek 19 17 14 7 14 11

klassieke 
muziek 51 46 53 9 9 13

theater 16 18 18 11 11 3

dans 2 6 2 3 0 0

film 6 12 8 8 7 0

letteren 2 2 2 2 2 0

beeldende kunst 20 20 14 12 14 8

multidisciplinair 15 16 40 8 8 15

 

Tabel 6: totaal aantal aanvragen per discipline, per jaar 

(in aantallen) 2010 2011 2012

lichte muziek 26 31 25

klassieke muziek 60 55 66

theater 27 29 21

dans 5 6 2

film 14 19 8

letteren 4 4 2

beeldende kunst 32 29 22

multidisciplinair 23 29 55

In hoeverre de gehonoreerde aanvragen voldoen aan de specifieke provinciale criteria: artistieke 
kwaliteit, amateurtalent, aanbod voor en door jongeren en internationale uitwisseling, is 
aangegeven in het overzicht in bijlage 2 (pagina 25).
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2.3. specifieke budgetten

Orgelbudget 
•  gemeentebudget 
•  beschikbaar : € 20.000 (2011 € 20.000) 
•  gevraagd : € 23.550 t.b.v. 5 aanvragen (2011 € 21.550)  
•  toegekend : € 23.000 t.b.v. 5 aanvragen (2011 € 20.000) 
 
De stad Groningen kent een hoge concentratie bijzondere oude orgels, beheerd door een aantal 
orgelcommissies. De Kunstraad heeft als taak om het orgelbudget, bestemd voor de bespeling 
van de stedelijke orgels, onder deze commissie te verdelen. Een kwart van het orgelbudget is 
bestemd voor promotie en samenwerking, bijvoorbeeld op het vlak van het concertbeleid en de 
afstemming van de repertoirekeuze. Hierin speelt de Kunstraad een stimulerende rol. In 2012 
hebben de betrokken orgelcommissies op verzoek van de Kunstraad voor het eerst gezamenlijk een 
beleidsplan opgesteld. 

budget Kunst en economie 
•  provinciebudget  
•  beschikbaar : € 30.000 (2011 € 29.185) 
•  gevraagd : € 41.875 t.b.v. 5 aanvragen (2011 € 30.183 t.b.v. 3 aanvragen)  
•  toegekend : € 29.875 t.b.v. 2 aanvragen (2011 € 29.978 t.b.v. 3 aanvragen)  
 
Het budget Kunst en Economie is bedoeld voor activiteiten van kunstorganisaties die het creatieve 
milieu in stad en provincie Groningen stimuleren door een verbinding te leggen tussen kunsten en 
het bedrijfsleven, kennisinstellingen en/of ICT. 
In 2012 werden twee aanvragen gehonoreerd. Het House of Design ontving subsidie voor de 
organisatie van een Weekend Design in Groningen rondom het thema Biobased Design. Dit 
gebeurde in samenwerking met Vos Interieur, Syntens, Academie Minerva en het Groninger 
Museum. Daarnaast ontving de NDC Mediagroep subsidie voor OntmoetDesign op de Wonen&Co 
de beurs in Martiniplaza Groningen. De activiteit werd georganiseerd in samenwerking met het 
Centrum Beeldende Kunst Groningen en House of Design Groningen. 
Het budget Kunst en Economie is met ingang van de provinciale cultuurnota 2013-2016 opgeheven. 

budget Groningse Nieuwe  
•  gemeentebudget 
•  beschikbaar : € 102.000 (2011 € 98.400 )
•  gevraagd : € 129.686 t.b.v. 8 aanvragen (2011 € 73.710 t.b.v. 5 aanvragen) 
•  toegekend : € 94.207 t.b.v. 6 aanvragen ( 2011 € 65.500 t.b.v. 4 aanvragen ) 
 
Uit het budget Groningse Nieuwe worden plannen gerealiseerd van professionele presentatie- of 
podiuminstellingen voor het coachen van jong talent. In 2012 ontvingen zes projecten in totaal € 
94.207 uit dit budget. Het aantal subsidieaanvragen steeg iets ten opzichte van 2011. 
Het budget Groningse Nieuwe wordt veelal verdeeld over een vaste groep reeds bestaande 
instellingen die zich op talentontwikkeling richten. Mede op basis van het advies van de Kunstraad 
is dit budget als een afzonderlijk subsidiebudget met ingang van 2013 geschrapt en wordt van 
culturele instellingen verwacht dat zij binnen hun eigen middelen waar mogelijk ruimte bieden 
aan nieuw talent.

budget Wijk als Werkplaats 
•  gemeentebudget  
•  beschikbaar : € 90.000 (2011 € 87.000) 
•  gevraagd : € 135.775 t.b.v. 13 aanvragen (2011 € 104.250 t.b.v. 10 aanvragen)  
•  toegekend : € 81.050 t.b.v. 11 aanvragen (2011 € 76.750 t.b.v. 8 aanvragen).
 
De Wijk als Werkplaats is een regeling voor community art. Deze vorm van kunst verbindt de 
verhalen, wensen en belevingen van mensen uit de samenleving met de creatieve uitingen van 
een kunstenaar. Van belang zijn interactie, ontmoeting en gelijkwaardigheid tussen kunstenaar(s) 
en deelnemers, en het idee dat iedereen creatief kan zijn. Bij elk project moet een professionele 
kunstenaar betrokken zijn die garant staat voor artistieke kwaliteit.  
In 2012 ontving de Kunstraad 13 subsidieaanvragen, verdeeld over twee subsidierondes. Het aantal 
aanvragen steeg iets ten opzichte van 2011. In totaal werden 11 aanvragen gehonoreerd voor een 
totaalbedrag van € 81.050.
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Een aparte commissie met specifieke deskundigheid op dit gebied heeft de aanvragen beoordeeld. 
Net als in 2011 constateerde de commissie dat de kwaliteit van veel aanvragen te wensen 
overlaat. Soms ligt dat aan de mate van professionaliteit van de kunstenaar, soms aan de geringe 
inbedding in de buurt. In 2012 werd in opdracht van de gemeente Groningen door bureau CAL-XL 
onderzoek gedaan naar het functioneren van de Wijk als Werkplaats. De resultaten werden tijdens 
een interactieve bijeenkomst op 6 november 2012 gepresenteerd, waaraan ook de Kunstraad 
deelnam. 
De gemeente is van mening dat kunst en cultuur inmiddels vaste ingrediënten zijn geworden 
van wijkinitiatieven en dat hiervoor mogelijkheden zijn binnen het programma Nieuw Lokaal 
Akkoord. Met ingang van 2013 is het budget Wijk als Werkplaats dan ook komen te vervallen. Het 
incidentenbudget biedt nog wel ruimte om ook community art projecten te blijven ondersteunen 
mits voldaan wordt aan de kwaliteitscriteria. 

Opdrachtenbudget  
Op basis van de uitkomsten van de evaluatie van LAgroup is besloten de opdrachtentaak van de 
Kunstraad te beëindigen. De reden hiervan is dat de rol van opdrachtgever op gespannen voet kan 
staan met de beoordelende taken van de Kunstraad. Alhoewel in de provinciale beschikking voor 
2012 nog wel wordt uitgegaan van een opdrachttaak, is door de Kunstraad in 2012 geen nieuwe 
opdracht verstrekt. Wel vond op 31 maart 2012 in de Martinikerk in Groningen de slotuitvoering 
plaats van de in 2011 door musicus en componist Merlijn Twaalfhoven voorbereide opdracht 
De Galm van Groningen. De slotuitvoering werd voorafgegaan door workshops voor zowel 
professionele zangers als amateurmusici in de provincie Groningen en een eerste uitvoering in 
Appingedam.
In oktober 2012 heeft de Kunstraad de provincie gevraagd om ermee akkoord te gaan de 
opdrachttaak met terugwerkende kracht te schrappen en het incidentenbudget geheel te besteden 
aan de verstrekking van subsidies aan in dat kader ingediende projecten. De provincie stemde 
hiermee eind december 2012 in.

Het gemeentelijke budget e-culture is in het kader van de bezuinigingen met ingang van 2012 
opgeheven. 

2.4. juridisch kader 
De subsidieaanvragen worden getoetst aan de beleidscriteria van zowel de gemeente als 
de provincie Groningen. Formeel worden de subsidieaanvragen die via de Kunstraad lopen, 
afgehandeld binnen het kader van de Algemene wet bestuursrecht alsmede de Algemene 
Subsidieverordening en de Nadere regels subsidies cultuur van de gemeente Groningen. In de 
Nadere regels zijn zowel de gemeentelijke als provinciale criteria verwerkt. 
De besluiten van de Kunstraad zijn vatbaar voor bezwaar en beroep. In 2012 werd naar aanleiding 
van de beschikkingen inzake de verschillende subsidiebudgetten één bezwaarschrift ingediend; dit 
werd ongegrond verklaard. 

Stichting ZomerJazzFietsTour
ZomerJazzFietsTour 2012

Foto’s door: Pieter Malfliet
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De tweede belangrijke taak van de Kunstraad is het gevraagd en ongevraagd adviseren over 
algemene en specifieke cultuurzaken. In 2012 bracht de Kunstraad een advies aan de gemeente 
Groningen uit over de beleidsplannen van culturele instellingen die zijn ingediend in het kader van 
de cultuurnota 2013–2016. De provincie rondde het traject voor de cultuurnota 2013-2016 begin 
2012 af.  

3.1. advies geMeentelijke cultuurnota  
•  beschikbaar budget : € 3.000.000 (10% van de cultuurbegroting) en € 18.500.000 voor  
 de kernvoorzieningen 
•  gevraagd bedrag : € 6.000.000 voor 48 culturele instellingen en € 18.500.000 voor  
 5 kernvoorzieningen 

Voortraject 
In september 2011 stelde de gemeenteraad de nota Ruimte voor vernieuwing, vernieuwing voor 
ruimte vast met daarin de inhoudelijke en financiële kaders voor het cultuurbeleid 2013-2016. 
In de kadernota staat de culturele keten centraal, bestaande uit een samenhangende reeks aan 
voorzieningen die zich richten op de functies leren, produceren en presenteren. Daarnaast werd 
een aantal knelpunten benoemd op het gebied van de podiumkunsten (bezuinigingen van het Rijk) 
en de beeldende kunst (gebrek aan zichtbaarheid). 
In januari 2012 ontving de Kunstraad de opdrachtbrief van de gemeente Groningen. De opdracht 
bestond concreet uit:
•  Inventarisatie van de in het kader van de huidige cultuurnota structureel gesubsidieerde   
 instellingen op basis van beleidsplannen en jaarverslagen.
•  Beoordeling van de ingediende beleidsplannen.
•  Waar nodig het opvragen van aanvullende informatie en het voeren van gesprekken.
•  Het opstellen van een integraal advies.
Alle bij de gemeente ingediende beleidsplannen werden bij de dienst OCSW getoetst op 
volledigheid en vervolgens aan de Kunstraad doorgezonden in combinatie met een rapportage van 
de financiële aspecten (zoals transparantie en liquiditeit) door de afdeling CMS.

Proces 
Voor de advisering stelde de Kunstraad twee externe commissies in, voor podiumkunsten en 
beeldende kunst. Daarin werden deskundigen benoemd met een brede kennis van het cultuurveld, 
een scherp beoordelingsvermogen en voldoende afstand tot de Groningse cultuursector. Daarnaast 
werden adviseurs met aanvullende expertise ingezet, afkomstig uit de kerncommissie en de groep 
externe adviseurs van de Kunstraad.
Met alle instellingen is een gesprek gevoerd. Dit gebeurde in wisselende samenstelling. Altijd was 
een secretaris van een commissie aanwezig, in de meeste gevallen één of meer leden van één van 
beide commissies en bij de meeste instellingen ook een adviseur. Deze constructie zorgde voor een 
goede balans tussen brede beleidsmatige kennis en kennis van specifiek Groningse aspecten. 
De verslagen van de gesprekken en de beschrijvende tekstgedeelten van de adviezen zijn ter 
controle voorgelegd aan de instellingen. Het bestuur heeft vervolgens de adviezen en het advies 
over de verdeling van de middelen vastgesteld. 
 
advies algemeen 
Op 3 april 2012 bracht de Kunstraad het advies Kunst en cultuur in de gemeente Groningen uit 
over de beleidsplannen van de Groningse culturele instellingen die opteerden voor een vierjarige 
gemeentelijke subsidie. De Kunstraad beoordeelde de plannen op basis van de gemeentelijke 
kadernota en de daarin vastgelegde criteria:
•  Artistieke kwaliteit en authenticiteit;
•  Stedelijk belang;
•  Publieksbereik;
•  Cultureel ondernemerschap;
•  Cultural Governance;
•  Grensoverschrijdende samenwerking (programmering, bedrijfsvoering, efficiency).
De Kunstraad heeft in totaal 53 aanvragen ontvangen en beoordeeld: de plannen van de 5 
kernvoorzieningen (Groninger Museum, Oosterpoort/Stadsschouwburg, Centrum Beeldende Kunst, 
Stedelijke Muziekschool en Kunstencentrum Groep), 30 op het gebied van de podiumkunsten, 14 in 
de sector beeldende kunst, 3 in de sector letteren (inclusief Biblionet) en 6 in de sector diversen 
(waaronder de aanvraag van de Stedelijke Muziekschool en de Kunstencentrum Groep). Door deze 
instellingen gezamenlijk werd twee keer zoveel subsidie aangevraagd als beschikbaar was. 

3. Advisering over algemene cultuurzaken
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Veel instellingen zijn afhankelijk van meerdere subsidiënten en dus van verschillende 
beoordelingen op inhoud en geld. Dit maakte met de name de financiële advisering voor de 
Kunstraad niet eenvoudig. En ook logistiek gezien was de advisering ingewikkeld, omdat de 
gemeente voor het indienen van de beleidsplannen verschillende indientermijnen hanteerde.

Concept cultuurnota 
Op 4 juli 2012 verscheen de ontwerp concept cultuurnota Cultuurstad Groningen: Tegen de 
stroom in. De gemeente nam het Kunstraadadvies over met uitzondering van enkele budgettaire 
correcties. Nadat de instellingen gelegenheid was geboden om op de conceptnota te reageren, 
schriftelijk of tijdens een inspraakavond op 19 juli 2012, presenteerde het college in oktober 2012 
de concept cultuurnota. De raadscommissie bood de instellingen vervolgens de mogelijkheid om 
te reageren tijdens een hoorzitting op 1 november 2012. Met name amateurverenigingen maakten 
hiervan gebruik vanwege het voornemen om de basissubsidie met ingang van 2013 te beëindigen. 
Op 8 oktober 2012 vergaderde de commissie Onderwijs en Welzijn over de nieuwe cultuurnota, 
waarna de nota op 28 november 2012 werd vastgesteld door de gemeenteraad. Door verschillende 
fracties werd het belang van een goed cultureel aanbod in de stad onderstreept, zowel voor de 
leefbaarheid als de economische aantrekkelijkheid van de stad.

3.2. besluitvorMing provinciale cultuurnota 
Het proces van de provinciale cultuurnota 2013-2016 duurde ruim anderhalf jaar. In mei 2010 
bracht de provincie Groningen haar kadernota uit. Vervolgens dienden de cultuurinstellingen 
per 1 januari 2011 hun plannen in en bracht de Kunstraad op 29 april 2011 zijn advies uit. De 
beoordelingscriteria -- het moest gaan om professionele instellingen die een aantoonbare bijdrage 
leveren aan de economie van Groningen -- en een bezuinigingstaakstelling van ruim 20% leidden 
noodgedwongen tot veel afwijzingen.
De provinciale cultuurnota werd uiteindelijk in februari 2012 door de staten vastgesteld, waarbij 
het Kunstraadadvies vrijwel geheel is gevolgd.

3.3. evaluatie cultuurnota advisering 
Met de gemeente en de provincie heeft de Kunstraad teruggekeken op het adviestraject van de 
cultuurnota’s. Beide overheden spraken hun waardering uit over de manier waarop de Kunstraad 
hieraan uitvoering heeft gegeven. Vanuit het veld kwamen signalen dat men graag de complete 
adviezen had ingezien voordat die naar de overheden waren gezonden met de mogelijkheid tot 
reageren. Bij een volgende cultuurnota is dit een punt van aandacht, evenals de transparantie van 
de selectieprocedure van de commissieleden.
 

 

,

Projectbureau SIMpel
kinderatelierroute Hé hallo, kunstenaar in de buurt

Foto door: Olaf Otto 
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Naast een heldere communicatie over de eigen activiteiten vervult de Kunstraad een rol als 
gesprekspartner en verbinder. In 2012 is hieraan op verschillende manieren en binnen de 
mogelijkheden van het bureau invulling gegeven.  
 

4.1. crowdfunding 
De Kunstraad Groningen is in 2012 partner geworden van voordekunst.nl, een organisatie 
voor crowdfunding in de cultuursector opgericht vanuit het Amsterdams Fonds voor de Kunst. 
Doelstellingen van voordekunst zijn het ondernemerschap in de kunstsector te stimuleren en het 
maatschappelijk draagvlak voor kunst te vergroten. Crowdfunding is een manier om aanvullende 
financiering voor cultuuractiviteiten te realiseren met hulp van het publiek, de crowd. Het publiek 
(particulieren en bedrijven) kan bijdragen om ervoor te zorgen dat een project van de grond komt 
en krijgt daarvoor een tegenprestatie. Crowdfunding is een aanvullende vorm van financiering, 
geen vervanging van subsidie, en staat of valt met de actieve inzet van de initiatiefnemers van het 
kunstproject. 
De samenwerking van de Kunstraad met voordekunst uit zich in een aparte webpagina voor 
projecten in de gemeente en provincie Groningen in aanvulling op de landelijke website. Plaatsing 
gebeurt via voordekunst met een marginale toets door de Kunstraad op het Groningse aspect van 
de activiteit. Deze toets staat los van de beoordeling van subsidieaanvragen. Het portal is vooral 
een service van de Kunstraad aan het culturele veld. 

Op 4 september 2012 organiseerden de Kunstraad Groningen en voordekunst in Het Paleis een 
informatiebijeenkomst. De bijeenkomst stond open voor iedereen met belangstelling voor 
crowdfunding in de cultuursector, al dan niet al bezig met het bedenken of realiseren van een 
interessant project. De bijeenkomst werd druk bezocht. Op 24 september 2012 is in het Grand 
Theatre onder grote belangstelling de webpagina www.voordekunst.nl/groningen in de lucht 
gegaan.  
Op de Groningse webpagina zijn in 2012 vier projecten geplaatst, waarvan drie succesvol zijn 
afgerond. De Jongens hebben hun voorstelling van De Trap kunnen realiseren op het Jonge Harten 
Festival. Elle Alpha was succesvol met haar single release Fighter. En Sabina Theijs en Marieke  
Kijk in de Vegte kregen voldoende geld bijeen voor hun fotografieproject Randverschijningen /
Het leven op de stadsrand. Zo is er voor Groningse projecten in korte tijd ruim € 10.000 
bijeengebracht met de hulp van 290 donateurs.  
Naast de website was er ook via andere kanalen aandacht voor voordekunst.nl/Groningen. In het 
Dagblad van het Noorden verscheen op 10 november 2012 een uitgebreid artikel met de titel Méér 
dan schooien om geld. De Kunstraad plaatste zelf een oproep in het Magazine van het Groninger 
Museum dat verscheen bij de opening van de tentoonstelling Nordic Art.  

In 2013 worden de resultaten van de samenwerking geëvalueerd op basis waarvan besluiten 
worden genomen over voortzetting in volgende jaren.  
 

4.2. fondsenoverleg

Net als voorgaande jaren vond in 2012 maandelijks  het zogenoemde Fondsenoverleg plaats. 
Deelnemers aan het overleg zijn het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen, het J.B. 
Scholtenfonds / H.S. Kammingafonds, het Landbouwfonds, het Ben Remkes Cultuurfonds, de 
Emmaplein Foundation en Stichting Beringer Hazewinkel. Het fondsenoverleg is vooral bedoeld 
als spreekuur voor potentiële aanvragers. Wie een globaal idee wil laten toetsen of een plan 
aan meerdere fondsen tegelijk wil presenteren, kan op afspraak een presentatie geven en 
meteen feedback krijgen. Op deze manier weten aanvragers snel voor welke fondsen zij in 
aanmerking zouden kunnen komen of hoe zij hun kansen op een bijdrage kunnen vergroten. Het 
fondsenoverleg is er ook voor afstemming tussen de fondsen onderling en het delen en vergaren 
van kennis over actuele ontwikkelingen in het kunstenveld. Het fondsenoverleg wordt door 
potentiële subsidieaanvragers druk bezocht en gewaardeerd. 

4.3. saMenwerken en verbinden  
Op initiatief van de Raad voor Cultuur vond eind november 2012 een bijeenkomst plaats voor 
diverse adviesraden. Naast de landelijke Raad voor Cultuur namen hieraan deel de Amsterdamse 
Kunstraad, de Rotterdamse Kunststichting, de adviescommissie cultuur Brabant en de Kunstraad 
Groningen. Doel van het overleg was uitwisseling en afstemming op het gebied van advisering en 
monitoring. 

4. overige activiteiten
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De Kunstraad geeft regelmatig presentaties over het werk van de raad aan groepen -- waaronder 
studenten van de opleiding Kunst, Cultuur en Media van de RUG -- en individuen.
De directeur van de Kunstraad opende in november 2012 het filmfestival Oosternieland en de 
expositie van het kinderatelier in de Rivierenbuurt Groningen. Daarnaast bezocht de directeur 
diverse culturele instellingen om kennis te maken en informatie uit te wisselen.

Gedurende het gehele jaar zijn door bestuur, medewerkers en adviseurs van de Kunstraad 
culturele activiteiten bezocht. 

4.4. coMMunicatie 
De Kunstraad onderhield in 2012 via website en nieuwsbrieven contact met subsidieaanvragers, 
de Groningse kunstinstellingen en de politiek. Op de website is alle informatie te vinden over 
de verschillende subsidiebudgetten en de wijze van aanvragen. De website wordt veelvuldig 
bezocht en door gebruikers gewaardeerd vanwege de toegankelijkheid van de informatie. In 
2012 verschenen in totaal vijf nieuwsbrieven. De belangrijkste items waren de gemeentelijke en 
provinciale cultuurnota en crowdfunding. 

Dagblad van het Noorden 
10-11-2012
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5.1. bestuur 
De samenstelling van het bestuur bleef gelijk aan die van vorig jaar. In 2012 hadden de volgende 
leden zitting in het bestuur: 
•  Hans van Maanen, voorzitter (aangetreden oktober 2009, voorzitter vanaf 1 oktober 2010) 
 Emeritus hoogleraar, Rijksuniversiteit Groningen
•  Simone Lippens, plaatsvervangend voorzitter (aangetreden 2010) 
 Waarnemend dean Pedagogische Academie, Hanzehogeschool Groningen
•  Ben Warner, penningmeester (aangetreden 2006, penningmeester vanaf 2010) 
 Communicatieadviseur
•  Peter Vermeulen, lid (aangetreden 2010) 
 Voormalig vice-president van de Groninger Rechtbank
•  Rika Pot, lid (aangetreden 2010)  
 Burgemeester Appingedam
Het bestuur kwam in 2012 in totaal negen keer bijeen. Een belangrijk en terugkerend onderwerp 
was het advies Kunst en Cultuur in de gemeente Groningen over de beleidsplannen die werden 
ingediend in het kader van de gemeentelijke cultuurnota 2013-2016. Daarnaast werden 
profielen vastgesteld voor bestuur en adviseurs overeenkomstig de aanbevelingen uit het 
evaluatieonderzoek van LAgroup. 
Aandacht ging ook uit naar het maken van goede afspraken met voordekunst.nl voor de introductie 
van crowdfunding voor de culturele sector in de gemeente en provincie Groningen.
Het bestuur vergaderde verder over het jaarverslag en jaarrekening 2011 en nam besluiten over de 
incidentele subsidieaanvragen. In het verlengde hiervan werd ook gesproken over de gevolgen van 
de nieuwe cultuurnota’s van gemeente en provincie voor de incidentele subsidies.
Tenslotte was het vertrek van directeur Marco Bentz van den Berg en het profiel en werving voor 
de nieuwe directeur uitgebreid onderwerp van gesprek. Op voordracht van de nieuwe directeur 
werd eind 2012 het beleidsplan 2013-2016 door het bestuur vastgesteld. 

5.2. adviseurs  
De adviezen over de aanvragen van het incidenten- en amateurkunstbudget worden voorbereid en 
opgesteld door de kerncommissie, hierin bijgestaan door een groep externe adviseurs. 
Voor de andere budgetten voor incidentele subsidies stelt de Kunstraad aparte, gespecialiseerde 
commissies in. Voor (on)gevraagde beleidsadviezen stelt het bestuur tijdelijke commissies samen. 
De adviseurs zijn niet in dienst bij de Kunstraad maar ontvangen een vacatievergoeding voor hun 
werkzaamheden. 
Het aantrekken van adviseurs luistert nauw. Bij de samenstelling van de commissies en het 
aantrekken van adviseurs wordt een evenwicht gezocht tussen directe bekendheid met Groningse 
instellingen en een onafhankelijke opstelling ten opzichte van die instellingen. Evenzeer 
moet een evenwicht bestaan tussen specialisten in een bepaald facet van kunst en cultuur en 
generalisten die vanuit meerdere invalshoeken kijken naar de ontwikkelingen in de kunsten en 
in het cultuurbeleid. Adviseurs van de kerncommissie hebben in de regel drie jaar zitting met de 
mogelijkheid tot verlenging van nog een termijn. 

Kerncommissie 
In 2012 deden zich geen veranderingen voor in de samenstelling van de kerncommissie die bestond 
uit:
•  Quirijn van den Hoogen, technisch voorzitter (aangetreden oktober 2010) 
•  Loes Heebink, beeldende kunst (aangetreden januari 2008) 
•  Henk Kraayenzank, theater, beeldende kunst (aangetreden januari 2008) 
•  Andrea Möller, beeldende kunst, film, theater (aangetreden januari 2009) 
•  Bert Oling, lichte en klassieke muziek, letteren (aangetreden september 2008)
•  Harrie de Vries, lichte en klassieke muziek, film (aangetreden januari 2008) 
•  Jo Willems, theater, lichte en klassieke muziek, letteren (aangetreden december 2009)

externe adviseurs 
Externe adviseurs zijn op afroep beschikbaar. Afhankelijk van het aantal aanvragen in de discipline 
en beschikbaarheid worden ze meer of minder ingezet. Het aantal externen varieert naar behoefte 
en er is regelmatige doorstroming. In 2012 traden Rob Heiligers (theater) en Nina Slagter (theater 
en community art) toe tot de groep van externe adviseurs.

Jaarverslag Kunstraad Groningen 2012 | Organisatie en overleg
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In 2012 deed de Kunstraad een beroep op de volgende externe adviseurs: 
•  Evert Bisschop Boele, lichte en klassieke muziek, wereldmuziek 
•  Bas de Bruijn, theater, amateurkunst
•  Bert Heikema, muziek, festivals
•  Rob Heiligers, theater
•  Ron Overbeek, lichte muziek 
•  Arjo Passchier, beeldende kunst
•  Annelies Propstra, beeldende kunst
•  Peter Propstra, theater, letteren, festivals 
•  Layla Radjab, theater
•  Nina Slagter, theater, community art 
•  Guy Weizman, dans, festivals 
•  Eeuwe Zijlstra, klassieke muziek, amateurkunst

Commissie Kunst en economie 
•  Evert Bisschop Boele 
•  Bert Heikema 

Commissie Wijk als Werkplaats 
•  Theo van Adrichem 
•  Rigt Oostenbrug 
•  Rien Sprenger 
•  Andrea Möller (tevens lid kerncommissie)
•  Nina Slagter 

Commissie Groningse Nieuwe 
•  Evert Bisschop Boele
•  Loes Heebink (tevens lid kerncommissie)
•  Bert Heikema
•  Henk Kraayenzank (tevens lid kerncommissie)
 
adviescommissies gemeentelijke cultuurnota 2013-2016
Voor de advisering in het kader van de gemeentelijke cultuurnota werkten twee adviescommissies.  
Zij rondden hun werkzaamheden eind maart 2012 af en waren als volgt samengesteld:  
 
Commissie podiumkunsten:
•  Jippe Hoekstra, voorzitter. Leraar, kunstenaar en kunsthistoricus, vanaf 1964 werkzaam in  
 het onderwijs, de overheid en de politiek. Van 1982 tot en met 1995 gedeputeerde van Utrecht 
 (PvdA), met onder meer cultuur in de portefeuille en na 1995 bestuurder/toezichthouder van 
 diverse instellingen voor onderwijs, kunst en cultuur.
•  Arthur de Bussy. Startte zijn loopbaan als pianist, componist en orkestleider. Hij was directeur 
 van verschillende instellingen voor kunsteducatie en werkt sinds 2001 in binnen- en 
 buitenland als zelfstandig adviseur op het gebied van (kunst)management, project- en 
 organisatieontwikkeling.
•  Yvonne Franquinet. Directeur van kunstenfestival GrensWerk in Enschede. Na haar studie
 Theaterwetenschap werkte ze als dramaturg en initiator van projecten bij diverse 
 gezelschappen en festivals. Van 2003 tot 2010 was ze directeur en artistiek leider van Huis en 
 Festival a/d Werf in Utrecht.
•  Bertien Minco. Directeur van het door haar zelf opgerichte Jeugdcultuurfonds. Als adviseur 
 en programmamaker werkte ze voor tal van cultuur- en media-instellingen, zoals de VPRO, 
 Kunstenaars en Co en het Fonds voor de Letteren.

Commissie beeldende kunst:
•  Gitta Luiten, voorzitter. Was de afgelopen tien jaar directeur van de Mondriaanfonds Stichting 
 en werkte daarvoor onder meer als politiek adviseur van staatssecretaris Rick van der Ploeg.
•  Titus Eliëns. Hoofd collecties Gemeentemuseum Den Haag en als bijzonder hoogleraar in de 
 Industriële Vormgeving verbonden aan de Universiteit Leiden.
•  Macha Roesink. Kunsthistoricus en sinds 2001 artistiek en zakelijk directeur van Museum De 
 Paviljoens in Almere.
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Als adviseurs werkten verder mee: 
•  Evert Bisschop Boele (extern adviseur) 
•  Ingrid Bloemert, podiumkunsten 
•  Elly van den Brand, podiumkunsten 
•  Hans Brans, podiumkunsten 
•  Luuk Eisema, podiumkunsten 
•  Bert Heikema (extern adviseur) 
•  Henk Kraayenzank (lid kerncommissie) 
•  Andrea Möller (lid kerncommissie) 
•  Bert Oling (lid kerncommissie) 
•  Ron Overbeek (extern adviseur) 
•  Annelies Propstra (extern adviseur) 
•  Gerrit Willems (beeldende kunst) 
•  Jo Willems (lid kerncommissie) 
•  Eeuwe Zijlstra (extern adviseur)

5.3. bureau 
De Kunstraad beschikt over een klein bureau bestaande uit een directeur, een secretaris en een 
office manager. Directeur Marco Bentz van den Berg ging in 2012 met pensioen en werd met 
ingang van 1 oktober opgevolgd door Ebrien den Engelsman. Met het oog op de verlaging van het 
overheadbudget in de periode 2013-2016 besloot het bestuur de directeursfunctie terug te brengen 
van 32 naar 24 uur. Hiermee is de totale bureaubezetting uitgekomen op 2,6 fte. Het grootste 
deel van de werktijd werd besteed aan de afhandeling van de incidentele subsidieaanvragen, de 
advisering in het kader van de gemeentelijke cultuurnota, het onderhouden van de contacten met 
het culturele veld en de afstemming met de beide overheden. 
 
Vanaf december 2011 tot april 2012 maakten Mireille de Jong en Saskia van de Ree deel uit van het 
bureau. Zij werden in deeltijd aangesteld als projectsecretarissen ten behoeve van de advisering 
over de beleidsplannen voor de gemeentelijke cultuurnota. 
Het hele jaar werkte Theresia Verkerk van de dienst OCSW van de gemeente Groningen een 
dagdeel per week bij de Kunstraad ten behoeve van de archivering. 

Op het bureau waren werkzaam in 2012:  
•  Marco Bentz van den Berg, directeur (0,8 fte) tot 1 november 2012
•  Ebrien den Engelsman, directeur (0,6 fte) vanaf 1 oktober 2012 
•  Annette Steenhuisen, secretaris/beleidsmedewerker (1 fte) 
•  Antje van der Meulen, office manager (1 fte) 
•  Theresia Verkerk, archivering, detachering (0,1 fte) gemeente Groningen 
•  Mireille de Jong, projectsecretaris, vanaf 1 december 2011 tot 1 april 2012, deeltijdcontract 
•  Saskia van de Ree, projectsecretaris, vanaf 1 december 2011 tot 1 april 2012, deeltijdcontract

Voor de kosten van het bureau en de adviseurs ontving de Kunstraad in 2012 een 
exploitatiesubsidie van € 164.100 van de gemeente en € 143.700 van de provincie Groningen. 
Daarnaast werd een bijdrage verleend van € 95.925 in de kosten van de cultuurnota advisering 
gemeente Groningen.

5.4. overleg Met de overheden 
De contacten met de beide overheden stonden vooral in het teken van de advisering over de 
gemeentelijke cultuurnota 2013-2016 en de vertaling van de nieuwe cultuurnota’s van gemeente 
en provincie naar het werk van de Kunstraad (subsidiebudgetten, criteria e.d.). Eind 2012 vond 
ambtelijk overleg plaats over het beleidsplan 2013-2016 van de Kunstraad.
De Kunstraad vond de frequentie van het bestuurlijk overleg in 2012 te laag. Gezien de nieuwe 
cultuurnotaperiode 2013-2016 was er vanuit de Kunstraad juist behoefte aan een goede 
communicatie en afstemming op bestuurlijk niveau. In december vond een bestuurlijk overleg 
plaats met de nieuwe wethouder Dig Istha en gedeputeerde Piet de Vey Mestdagh. In het overleg 
dat door alle deelnemers als nuttig werd ervaren, werden rollen en verantwoordelijkheden 
nogmaals helder benoemd en afspraken gemaakt over de frequentie van het overleg.
De Kunstraad pleitte in dit overleg opnieuw voor een eenduidige taakopdracht aan de Kunstraad 
Groningen. Ook het nieuwe beleidsplan van de Kunstraad was onderwerp van gesprek.
Ten slotte heeft op ambtelijk niveau overleg plaatsgevonden over het actualiseren en verbeteren 
van de statuten van de Kunstraad. Gemeente en provincie hebben eind 2012 ingestemd met de 
voorgestelde wijzigingen, waarna de statuten begin 2013 bij de notaris zijn gepasseerd.

Jaarverslag Kunstraad Groningen 2012 | Organisatie en overleg
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Dit is een uitgave van de Kunstraad Groningen (Groningen, mei 2013) 
 
Kunstraad Groningen 
St. Jansstraat 2g 
9712 JN Groningen  
050-3600637 
 
Tekst: 
Ebrien den Engelsman, Annette Steenhuisen

Eindredactie: 
Annette Steenhuisen

Correctie en productie: 
Antje van der Meulen

Vormgeving: 
Wienos 
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budget aanvrager activiteit  bedrag 

Incidentenbudget 2012/0014 St. Jazz in Groningen Concertserie 2012  € 10.000

2013/0016 Tschumipaviljoen Videomapping project € 1.600

2012/0020 Theatergroep Waark De nije man € 12.000

2013/0023 St. Abdijconcerten Aduard Kamermuziekfeest 50 jaar Abdijconcerten € 6.000

2012/0025 GOOV muziektheater Titanic  € 12.000

2012/0035 ‘t Woud Ensemble Kennen we elkaar?! € 5.250

2012/0039 Random Collision Mass € 7.000

2012/0040 St. Muziek over Groningen Gideon Music Festival 6.0 € 15.000

2012/0041 NSKK/Capella Frisiae Activiteitenplan 2012 € 10.000

2012/0007 Theater Tapas Theatertapas € 4.702

2012/0047 Ateliervereniging OKNoordzijde Activiteiten 10 jarig bestaan € 11.000

2012/0061 Margriet Westerhof Wat is er mis met een tweedehands jurk? € 1.350

2012/0074 St. Folk Activiteitenplan 2012-2013 € 11.560

2012/0075 St. ZomerJazzFietsTour ZomerJazzFietsTour 2012 € 12.501

2012/0076 St. Hortus Kamermuziekfestival HortusFestival 2012 € 5.000

2012/0077 St. Peerd Op Roakeldais € 15.000

2012/0080 Rederijkerskamer IoVivat De man en Zijn Schaduw € 4.000

2012/0081 Groninger Forum Sophia's Wereld € 5.000

2012/0082 St. Evenementen Winschoten Waterbei 2012 € 15.000

2012/0084 Urban House Groningen All City Art Expo € 7.500

2012/0085 St. Hongerige Wolf festival Hongerige Wolf € 6.970

2012/0087 Luthers Bach Ensemble Concertseizoen 2012-2013 € 10.000

2012/0091 Jungle Warriors Ruigeland Festival 2012 € 10.000

2012/0092 St. Media, Kennis en Cultuur Mijn Broer Arnold € 15.000

2012/0101 St. Beeldlijn Het Sleutelmoment (Eppo Rynke Ottens) € 15.000

2012/0102 Grafisch Museum Do Not Disturb € 2.000

2012/0108 Salon Sur+ Salon Sur+ 2012 € 3.400

2012/0113 Vera Zienema Zienemaan & Sterren € 1.000

2012/0124 St. Uit de Kunst Festival Kunst te Gast € 4.000

2012/0125 Galerie Sign Shaken, not Stirred € 2.300

2012/0126 Kunstruimte09 HIGH-LIGHTS € 1.350

2012/0127 RKZ Bios ADHD festival € 2.272

2012/0128 Grand Theatre/Prime Soundsofmusic 2012 € 9.865

2012/0129 Exco Music Compositieopdracht € 4.000

2012/0130 St. Jazzbeeld Groninger Sprintij en Herman Brood € 7.500

2012/0131 The Northern Consort Concertseizoen 2012-2013  € 13.500

2012/0134 St. Time Shift Festival Time Shift Festival € 15.000

overzicht verstrekte subsidies 2012

Bijlage 1



21

budget aanvrager activiteit  bedrag 

2012/0135 St. Open Lab Ebbinge 3-D OLÉ € 10.000

2012/0137 Galerie Sign CREW, Inside the image € 5.590

2012/0139 DJT De Reus Reismuis € 7.000

2012/0140 St. Documentair Theater De Terugkeer € 11.000

2012/0141 Liga 68 Ciné Premières 2012 € 5.845

2012/0144 St. Pinksterblom Celluloid € 7.500

2012/0161 St. Toon & Noot Muzica mijn Muze € 3.500

2012/0170 St. Literaire Activiteiten Groningen Het Grote Gebeuren € 1.500

2012/0173 De Warme Winkel Underground € 5.000

2012/0174 Tschumipaviljoen Project van Martijn Veldhoen € 2.850

2012/0175 Tschumipaviljoen Satelite of Ligt € 6.900

2012/0172 Marieke Kijk in de Vegte Randverschijningen € 4.000

2012/0184 St. ARTCETERA Blik op Oost - Blik op West € 10.000

2012/0168 St. Cross-linx Cross-linx festival € 10.000

2012/0185 Richard Bolhuis Into the Woods € 9.000

2012/0187 De Dames Slier Mijn zus Valerie € 7.500

2012/0188 Theatergroep De Jongens Trap € 4.500

2012/0189 Kunstruimte09 Associaties en Intuitieve Reflecties € 2.688

2012/0138 St. Kunst aan Huis Aterlierroute Lauwersland 2013 € 3.000

2012/0191 Alex Pitstra Media Jasmin's Revolution € 15.000

2012/0181 Theamus Ik noem je sneeuw € 5.500

2012/0233 Passionate Bulkboek Write Now! 2013 € 4.000

2012/0234 Theaterwerkplaats De Prins van 
Groningen

Snorro € 4.000

2012/0235 St. Jazz in Groningen Concertserie 2013 € 12.050

2012/0236 Amuse Theaterproducties Schrijf me in het zand € 4.500

2012/0237 St. Kunstbende Kunstbende Groningen € 10.000

2012/0238 Centrum voor Oude Muziek & Dans ALLA TURCA, ALLA POLACCA € 2.000

2012/0239 St. Egidius Kwartet Leidse Koorboeken Codex D 'Feest' € 2.500

2012/0240 Danstheater ZiRR Ratjetoe € 5.000

2012/0241 St. Terug naar het Begin Festival Terug naar het Begin 2013 € 15.000

2012/0242 St. Sexton Creeps KING € 2.000

2012/0243 Luthers Bach Ensemble Concertseizoen 2013-2014 € 10.000

2012/0244 Wall House The inside from the inside € 5.000

2012/0245 Muziektheater De Groeten 13-13-'13 De mooiste dag voor een illusie € 1.000

2012/0246 Concordia 777 CC Music Xperience € 5.000

2012/0247 St. Metafora De Klucht van den Molenaer € 5.000

2012/0051 Studievereniging IK Kunstencongres 2012 € 750

Jaarverslag Kunstraad Groningen 2012 | Bijlage 1
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budget aanvrager activiteit  bedrag 

2012/0052 St. Abdijconcerten Aduard Jeugdconcert € 500

2012/0053 St. Nationale Herdenking Joure Herdenkingsconcert 2012 € 2.500

2012/0060 Atelier Henk Kraayenzank De Cabanon, Gasten € 1.000

2012/0090 Provinciale Brassband Groningen De Vrouw uit de Film € 10.000

2012/0095 Orgelcie. Jozefkathedraal Jubileumconcert € 300

2012/0106 St. Gistaristenpodium Groningen Gitaristenpodium 2012-2013 € 2.500

2012/0149 St. Domies Toen De Noodzaak van Tuinieren: Wild Eten € 500

2012/0136 St. Ensemble Super Librum Klinkende Klei € 1.985

2012/0152 St. Amstel Muziekproducties De Cantates van F.W. Zachow € 1.000

2012/0103 St. Experimentele Film Nederland NachtStad € 1.500

2012/0163 Studievereniging IK Iksplore, How Art makes the World € 1.500

2012/0155 St. VideoScoop Fluisteren in het Blauwe Dorp € 2.500

2012/0182 St. StuKafest Studenten Kamer Festival 2013 € 2.500

2012/0164 Musica Antiqua Nova Concertseizoen 2013 € 7.500

2012/0193 St. Orgelconcerten Der Aa-kerk Oktober activiteiten  € 2.500

2012/0199 Symphonieorkest De Harmonie Concert Scandinavisch programma € 1.890

2012/0200 St. Nationale Herdenking Joure Herdenkingsconcert 2013 € 3.500 

2012/0231 Luthers Bach Ensemble Passie in de Provincie € 5.000 

2012/0024 St. Abdijconcerten Aduard Seizoen 2011-2012 € 500

2012/0248 Vocaal Ensemble The Gents Noël d'Europe € 3.000

2012/0249 t Woud Ensemble Zomergasten  € 4.100

MaN & PdG 2012/0004 Musica Antiqua Nova Jaarprogramma 2012 € 15.834

2012/0222 St. Peter de Grote Festival Peter de Grote Festival 2012 € 23.925

amateurkunst- 
budget
gemeente

2012/0001 Provinciale Brassband Groningen Russel Gray  € 2.500

2012/0005 Nederlands Studenten Kamerkoor ALL-1 € 2.000

2012/0018 Nederlands Studenten Orkest Concerttournee 2012 € 750

2012/0038 Gica Op reis door het leven van € 1.000

2012/0073 KamerFilharmonie Der Aa/St. NOM Beethoven meets Brass € 1.500

2012/0032 St. Sub Rosa Nationaal Improvisatie Theater Festival 
2012

€ 434

2012/0027 Muziektheater De Groeten De Groeten € 948

2012/0055 Kamerkoor Erato Passieconcerten € 500

2012/0088 Vocaal Ensemble Cantatrix GALA-concert € 2.500

2012/0096 Vrouwenkoor Mrs. Johnson Musica Sacra € 2.500

2012/0043 Gemengd Koor Kwajr Dido en Aeneas € 750

2012/0070 GSMG Bragi Lustrumconcert € 2.000
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budget aanvrager activiteit  bedrag 

2012/0072 Zwemfest Zwemfest 2012 € 480

2012/0071 Idiomotor Don Juan € 850

2012/0115 St. Groninger Studenten Cabaret 
Fetival

26e Groninger Studenten Cabaret Festival € 2.000

2012/0105 St. De Grunneger Sproak Stekker der oet € 2.500

2012/0146 VIP Bedkwartet € 625

2012/0162 Toonkunstkoor Bekker Jubileumconcert € 3.000

2012/0211 Fanfareorkest CWO Groningen Kwaliteitsinvestering WMC 2013 € 2.450

2012/0208 Nederlands Studenten Orkest Concerttournee 2013 € 1.500

2012/0212 Jeugdcircus Santelli Mimecircus € 1.750

2012/0192 De Prins van Groningen Vandaag ben ik een jongen € 1.500

2012/0178 Choral Voices Samenwerking Vocaal Ensemble Magnificat € 1.000

2012/0230 Toonkunstkoor Bekker Broederschap NESKO & TKK Bekker € 2.500

2012/0216 4 Mei-Projekt Vreemd € 2.500

2012/0209 Kamerkoor Moderato Cantabile Uitvoering Gloria en Te Deum € 750

2012/0210 St. Focus Vocaal Bridge of Songs € 1.000

2012/0186 Vocaal Ensemble A Capelli Het Concilie van Trente € 500

2012/0220 Vrouwenkoor Roxie Roxie Serveert € 500

2012/0217 Zingen&Zo Jubileumconcert € 450

amateurkunst- 
budget
provincie

2012/0037 St. Met Meer Cultuur Première € 2.500

2012/0050 Cantorij van het Groninger 
Studentenpastoraat

Concert 50 jarig bestaan € 900

2012/0026 4 Mei-Projekt Schrittweise - Stapsgewijs € 2.500

2012/0033 St. Samenwerkende 
Muziekdocenten N-N

Muziekdagen Orvelte 2012 € 1.000

2012/0065 St. Graspop Baflo Graspop Festival € 1.500

2012/0089 Capella Groningen Britannica € 750

2012/0180 Capella Groningen Oude muziek volgens Brahms € 750

2012/0166 Theatergroep Raamwerk Kras € 2.500

2012/0067 Muziekonderwijs Grootegast Lustrumviering € 1.000

2012/0104 Haydn Muziek Festival Haydn Muziek Festival 2012 € 1.000

2012/0109 St. Taptoe Groningen Taptoe 2012 € 2.500

2012/0156 St. Groningen Orgelland Orgelconcours 2012 € 1.050

2012/0100 Kunst om de Vijvers Veendam Kunst om de Vijvers Veendam € 500

2012/0147 Vocaal Ensemble Cantatrix In Paradisum € 1.500

2012/0218 Mannenkoor Albatros Russische Klanken € 2.000

2012/0151 KamerFilmharmonie Der Aa/St. 
NOM

Verbeelding € 2.500
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budget aanvrager activiteit  bedrag 

2012/0148 Harmonie '67 The Queen Symphony € 2.500

2012/0225 Veenkoloniaal Symfonieorkest Concert Wildervank € 2.500

2012/0179 Koorprojekt Opus Opus 7 € 2.500

2012/0221 Capella Groningen Victoria € 1.250

2012/0214 Projectkoor Venite Cantemus Requiem Mozart  € 2.000

2012/0215 Kamerkoor Tiraña Voorjaarsbarok € 1.800

2012/0219 Femmes Majeures Cantata Mundi € 1.000

2012/0226 St. Samenwerkende 
Muziekdocenten N-N

Groninger Piano Festival 2013 € 2.000

Orgelbudget 2012/0044 Vrienden Nieuwe Kerk Concertseizoen 2012 € 1.800

2012/0056 Orgelcie. Jozefkathedraal Concertseizoen 2012 € 2.000

2012/0107 St. Orgelconcerten Der Aa-kerk Concertseizoen 2012 € 11.000

2012/0153 St. Vrienden Lutherse Kerk 
Groningen

Concertseizoen 2012 € 2.200

2012/0165 St. Avondtmusyck Martinikerk Concertseizoen 2012 € 6.000

Groningse Nieuwe 2012/0008 Random Collision Trilogieproject € 33.000

2012/0010 Galerie Sign CREW immersieve media € 10.000

2012/0012 Tschumipaviljoen Coaching Kasper van Hoek € 6.207

2012/0015 NP3 Young Grunn Artist II € 25.000

2012/0099 Noorderzon Avalanche € 5.000

2012/0207 CBK Masterclass en Kunstopdracht € 15.000

Wijk als 
Werkplaats

2012/0116 St. TOF Media Vroeger Dichtbij € 2.500

2012/0121 St. Goudappels aan Zee Kiekje in ons Wiekje € 8.950

2012/0122 Noortje Dijk Verborgen Verhalen € 6.200

2012/0123 Projectbureau SIMpel Hé hallo, kunstenaar in de buurt € 2.130

2012/0142 Nat. St. ter Bevordering van de 
Vrolijkheid

Ouders en kinderen € 8.500

2012/0143 Radio MOBi Radioprogramma Onze Straat is Actueel € 7.770

2012/0176 St. Circusdroom Carnivale € 9.430

2012/0202 Nat. St. ter Bevordering van de 
Vrolijkheid

Verhalentent € 5.340

2012/0203 St. Literaire Activiteiten Groningen Wielewaal en Groenling € 8.800

2012/0205 Wijkvereniging Tuinwijk Luisterwijk € 12.000

2012/0206 St. Pinksterblom Duurzaam Groningen Sculptuur € 9.430

Kunst en 
economie

2012/0120 House of Design Weekend Design in Groningen 2013 € 14.875

2012/0224 NDC Media Groep OntmoetDesign € 15.000

Jaarverslag Kunstraad Groningen 2012 | Bijlage 1



25

 

ar
ti

st
. 

ou
tp

ut

ex
pe

ri
-m

en
t

am
at

eu
rt

al
en

t

jo
ng

er
en

in
te

rn
at

io
na

al

bu
dg

et

aanvrager activiteit toekenning

1 St. Jazz in Groningen Concertserie 2012  € 10.000 x incidentenbudget

2 Tschumipaviljoen Videomapping project  € 1.600 x x incidentenbudget

3 Theatergroep Waark De nije man  € 12.000 x x incidentenbudget

4 St. Abdijconcerten Aduard Kamermuziekfeest 50 jaar 
Abdijconcerten

 € 6.000 x incidentenbudget

5 GOOV muziektheater Titanic  € 12.000 x x incidentenbudget

6 't Woud Ensemble Kennen we elkaar?!  € 5.250 x incidentenbudget

7 Random Collision Mass  € 7.000 x x incidentenbudget

8 St. Muziek over Groningen Gideon Music Festival 6.0  € 15.000 x incidentenbudget

9 NSKK/Capella Frisiae Activiteitenplan 2012  € 10.000 x incidentenbudget

10 Theater Tapas Theatertapas  € 4.702 x incidentenbudget

11 Ateliervereniging OKNoordzijde Activiteiten 10-jarig bestaan  € 11.000 x incidentenbudget

12 Margriet Westerhof Wat is er mis met een tweedehands 
jurk?

 € 1.350 x incidentenbudget

13 St. Folk Activiteitenplan 2012-2013  € 11.560 x incidentenbudget

14 St. ZomerJazzFietsTour ZomerJazzFietsTour 2012  € 12.501 x incidentenbudget

15 St. Hortus Kamermuziekfestival HortusFestival 2012  € 5.000 x incidentenbudget

16 St. Peerd Op Roakeldais  € 15.000 x x incidentenbudget

17 Rederijkerskamer IoVivat De Man en Zijn Schaduw  € 4.000 x incidentenbudget

18 Groninger Forum Sophia's Wereld  € 5.000 x incidentenbudget

19 St. Evenementen Winschoten Waterbei 2012  € 15.000 x incidentenbudget

20 Urban House Groningen All City Art Expo  € 7.500 x x incidentenbudget

21 St. Hongerige Wolf festival Hongerige Wolf  € 6.970 x incidentenbudget

22 Luthers Bach Ensemble Concertseizoen 2012-2013  € 10.000 x incidentenbudget

23 Jungle Warriors Ruigeland Festival 2012  € 10.000 x x incidentenbudget

24 St. Media, Kennis en Cultuur Mijn Broer Arnold  € 15.000 x incidentenbudget

25 St. Beeldlijn Het Sleutelmoment (Eppo Rynko Ottes)  € 15.000 x incidentenbudget

26 Grafisch Museum Do Not Disturb  € 2.000 x incidentenbudget

27 Salon Sur+ Salon Sur+ 2012  € 3.400 x x incidentenbudget

28 Vera Zienema Zienemaan & Sterren  € 1.000 x x incidentenbudget

29 St. Uit de Kunst Festival Kunst te Gast  € 4.000 x incidentenbudget

30 Galerie Sign Shaken, not Stirred  € 2.300 x x incidentenbudget

overzicht toekenningen incidentenbudget en aMateurkunstbudget 2012,  

score op provinciale criteria

Bijlage 2
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aanvrager activiteit toekenning

31 Kunstruimte09 HIGH-LIGHTS  € 1.350 x incidentenbudget

32 RKZ Bios ADHD festival  € 2.272 x incidentenbudget

33 Grand Theatre/Prime Soundsofmusic 2012  € 9.865 x x incidentenbudget

34 Exco Music Compositieopdracht  € 4.000 x incidentenbudget

35 St. Jazzbeeld Groninger Sprintij en Herman Brood  € 7.500 x incidentenbudget

36 The Northern Consort Concertseizoen 2012-2013  € 13.500 x incidentenbudget

37 St. Time Shift Festival Time Shift Festival  € 15.000 x incidentenbudget

38 St. Open Lab Ebbinge 3-D OLÉ  € 10.000 x x incidentenbudget

39 Galerie Sign CREW, Inside the image  € 5.590 x incidentenbudget

40 DJT De Reus Reismuis  € 7.000 x incidentenbudget

41 St. Documentair Theater De Terugkeer  € 11.000 x incidentenbudget

42 Liga 68 Ciné Premières 2012  € 5.845 x incidentenbudget

43 St. Pinksterblom Celluloid  € 7.500 x incidentenbudget

44 St. Toon & Noot Muzica mijn Muze  € 3.500 x incidentenbudget

45 St. Literaire Activiteiten 
Groningen

Het Grote Gebeuren  € 1.500 x incidentenbudget

46 De Warme Winkel Underground  € 5.000 x incidentenbudget

47 Tschumipaviljoen Project van Martijn Veldhoen  € 2.850 x x incidentenbudget

48 Tschumipaviljoen Satelite of Ligt  € 6.900 x x incidentenbudget

49 Marieke Kijk in de Vegte Randverschijningen  € 4.000 x incidentenbudget

50 St. ARTCETERA Blik op Oost - Blik op West  € 10.000 x x incidentenbudget

51 St. Cross-linx Cross-linx festival  € 10.000 x incidentenbudget

52 Richard Bolhuis Into the Woods  € 9.000 x x incidentenbudget

53 De Dames Slier Mijn zus Valerie  € 7.500 x incidentenbudget

54 Theatergroep De Jongens Trap  € 4.500 x incidentenbudget

55 Kunstruimte09 Associaties en Intuïtieve Reflecties  € 2.688 x x incidentenbudget

56 St. Kunst aan Huis Aterlierroute Lauwersland 2013  € 3.000 x incidentenbudget

57 Alex Pitstra Media Jasmin's Revolution  € 15.000 x incidentenbudget

58 Theamus Ik noem je sneeuw  € 5.500 x incidentenbudget

59 Passionate Bulkboek Write Now! 2013  € 4.000 x x x incidentenbudget

60 Theaterwerkplaats De Prins van 
Groningen

Snorro  € 4.000 x incidentenbudget
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aanvrager activiteit toekenning

61 St. Jazz in Groningen Concertserie 2013  € 12.050 x incidentenbudget

62 Amuse Theaterproducties Schrijf me in het zand  € 4.500 x incidentenbudget

63 St. Kunstbende Kunstbende Groningen  € 10.000 x x x incidentenbudget

64 Centrum voor Oude Muziek & 
Dans

Alla Turca, alla Polacca  € 2.000 x x incidentenbudget

65 St. Egidius Kwartet Leidse Koorboeken Codex D  € 2.500 x incidentenbudget

66 Danstheater ZiRR Ratjetoe  € 5.000 x incidentenbudget

67 St. Terug naar het Begin Festival Terug naar het Begin 2013  € 15.000 x incidentenbudget

68 St. Sexton Creeps KING  € 2.000 x incidentenbudget

69 Luthers Bach Ensemble Concertseizoen 2013-2014  € 10.000 x incidentenbudget

70 Wall House The inside from the inside  € 5.000 x x incidentenbudget

71 Muziektheater De Groeten 13-13-'13 De mooiste dag voor een 
illusie

 € 1.000 x incidentenbudget

72 Concordia 777 CC Music Xperience  € 5.000 x incidentenbudget

73 St. Metafora De Klucht van den Molenaer  € 5.000 x incidentenbudget

74 Studievereniging IK Kunstencongres 2012  € 750 incidentenbudget

75 St. Abdijconcerten Aduard Jeugdconcert  € 500 x x incidentenbudget

76 St. Nationale Herdenking Joure Herdenkingsconcert 2012  € 2.500 x incidentenbudget

77 Atelier Henk Kraayenzank De Cabanon, Gasten  € 1.000 x incidentenbudget

78 Provinciale Brassband Groningen De Vrouw uit de Film  € 10.000 x x x incidentenbudget

79 Orgelcie. Jozefkathedraal Jubileumconcert  € 300 x incidentenbudget

80 St. Gitaristenpodium Groningen Gitaristenpodium 2012-2013  € 2.500 x incidentenbudget

81 St. Domies Toen De Noodzaak van Tuinieren: Wild Eten  € 500 x incidentenbudget

82 St. Ensemble Super Librum Klinkende Klei  € 1.985 x incidentenbudget

83 St. Amstel Muziekproducties De Cantates van F.W. Zachow  € 1.000 x incidentenbudget

84 St. Experimentele Film Nederland NachtStad  € 1.500 x incidentenbudget

85 Studievereniging IK Iksplore, How Art makes the World  € 1.500 x incidentenbudget

86 St. VideoScoop Fluisteren in het Blauwe Dorp  € 2.500 x incidentenbudget

87 St. StuKaFest Studenten Kamer Festival 2013  € 2.500 x incidentenbudget

88 Musica Antiqua Nova Concertserie 2013  € 7.500 x incidentenbudget

89 St. Orgelconcerten Der Aa-kerk Oktoberfestival  € 2.500 x incidentenbudget

90 Symphonieorkest De Harmonie Concert Scandinavisch programma  € 1.890 x incidentenbudget

Jaarverslag Kunstraad Groningen 2012 | Bijlage 2



28

 

ar
ti

st
. 

ou
tp

ut

ex
pe

ri
-m

en
t

am
at

eu
rt

al
en

t

jo
ng

er
en

in
te

rn
at

io
na

al

bu
dg

et

aanvrager activiteit toekenning

91 St. Nationale Herdenking Joure Herdenkingsconcert 2013  € 3.500 x incidentenbudget

92 Luthers Bach Ensemble Passie in de Provincie  € 5.000 x incidentenbudget

93 St. Abdijconcerten Aduard Seizoen 2011-2012  € 500 x incidentenbudget

94 Vocaal Ensemble The Gents Noël d'Europe  € 3.000 x x incidentenbudget

95 't Woud Ensemble Zomergasten  € 4.100 x incidentenbudget

96 St. Met Meer Cultuur Première  € 2.500 x amateurbudget

97 Cantorij van het Gr. 
Studentenpastoraat

Concert 50-jarig bestaan  € 900 x amateurbudget

98 4 Mei-Projekt Schrittweise - Stapsgewijs  € 2.500 x amateurbudget

99 St. Samenwerkende 
Muziekdocenten N-N

Muziekdagen Orvelte 2012  € 1.000 x x x amateurbudget

100 St. Graspop Baflo Graspop Festival  € 1.500 x x amateurbudget

101 Capella Groningen Britannica  € 750 x amateurbudget

102 Capella Groningen Oude muziek volgens Brahms  € 750 x amateurbudget

103 Theatergroep Raamwerk Kras  € 2.500 x amateurbudget

104 Muziekonderwijs Grootegast Lustrumviering  € 1.000 x x x amateurbudget

105 Haydn Muziek Festival Haydn Muziek Festival 2012  € 1.000 x x x amateurbudget

106 St. Taptoe Groningen Taptoe 2012  € 2.500 x amateurbudget

107 St. Groningen Orgelland Orgelconcours 2012  € 1.050 x x amateurbudget

108 Kunst om de Vijvers Veendam Kunst om de Vijvers Veendam  € 500 x amateurbudget

109 Vocaal Ensemble Cantatrix In Paradisum  € 1.500 x amateurbudget

110 Mannenkoor Albatros Russische Klanken  € 2.000 x amateurbudget

111 KamerFilharmonie Der Aa/St. 
NOM

Verbeelding  € 2.500 x x amateurbudget

112 Harmonie '67 The Queen Symphony  € 2.500 x amateurbudget

113 Veenkoloniaal Symfonieorkest Concert Wildervank  € 2.500 x x amateurbudget

114 Koorprojekt Opus Opus 7  € 2.500 x amateurbudget

115 Capella Groningen Victoria  € 1.250 x amateurbudget

116 Projectkoor Venite Cantemus Requiem Mozart  € 2.000 x amateurbudget

117 Kamerkoor Tiraña Voorjaarsbarok  € 1.800 x amateurbudget

118 Femmes Majeures Cantata Mundi  € 1.000 x amateurbudget

119 St. Samenwerkende 
Muziekdocenten N-N

Groninger Piano Festival 2013  € 2.000 x x x amateurbudget
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