
 

Nieuwsbrief april 2010 

 
Diverse subsidierondes hebben  
1 mei 2010 als inzenddatum 
 
Incidentenbudget  
Er zijn dit jaar nog twee inzenddata:  
1 mei en 15 augustus. Het beschikbare 
budget is beperkt. Dat betekent dat na 
de inhoudelijke advisering prioriteiten 
moeten worden gesteld. Dat was ook al 
het geval bij de 2e subsidieronde van  
2010 (zie verder op in deze nieuwsbrief). 
Er is per ronde ongeveer € 80.000 
beschikbaar. 
De eerstvolgende inzenddatum voor 
projecten in 2011 is 1 november 2010.  
 
E-cultuur (gemeente Groningen) 
Binnen het budget voor E-cultuur is nog 
€ 30.000 beschikbaar voor projecten die 
in 2010 starten. Subsidieverzoeken 
moeten per 1 mei 2010 bij de Kunstraad 
worden ingediend. Voor projecten in 
2011 is de inzenddatum 1 oktober 2010. 
 
Kunst en economie (provincie Groningen) 
Voor projecten die de relatie tussen 
kunst en economie stimuleren is  
€ 30.000 beschikbaar. Subsidie-
verzoeken moeten per 1 mei 2010 zijn 
ingediend bij de Kunstraad. 
Informatie over bovenstaande drie 
budgetten op kunstraadgroningen.nl 
 
Budget de Wijk als Werkplaats 
(gemeente Groningen) 
Subsidieverzoeken voor dit budget 
moeten per 1 mei 2010 worden 
ingediend bij de dienst OCSW van de 
gemeente. Door de gemeente is aan de 
Kunstraad gevraagd om over de 
ingediende subsidieverzoeken een advies 
uit te brengen. Het beschikbare budget 
bedraagt: € 90.000. 
 
Budget Groningse Nieuwe (gemeente 
Groningen) 
Kunstinstellingen kunnen tot 1 mei 2010 
bij de dienst OCSW van de gemeente 
een subsidieverzoek indienen. Er is  
€ 100.000 beschikbaar. Indien er voor 
een hoger bedrag wordt aangevraagd, 
zal de Kunstraad een advies uitbrengen 
over de ingediende subsidieverzoeken.  
Informatie over bovenstaande twee 
budgetten op 
gemeente.groningen.nl/kunst-en-
cultuur/cultuursubsidies 
 

Workshop cultural governance op 21 mei 
2010 
In het kader van de serie bijeenkomsten ter 
versterking van het cultureel 
ondernemerschap van kleine en middelgrote 
instellingen is er een volgende datum: 
vrijdagmiddag 21 mei 2010. Het zal dan gaan 
over het bestuur en het besturen van een 
cultuurinstelling. Er zal een workshop worden 
gegeven door een medewerker van 
Kunst&Zaken. Deelname is beperkt, omdat 
ook specifiek op de situatie van de 
deelnemers zal worden ingegaan. De 
bijeenkomst wordt gehouden in het Prins 
Claus Conservatorium en deelname is gratis. 
Er volgt nog een gerichte uitnodiging maar 
het is mogelijk je nu alvast op te geven via: 
info@kunstraadgroningen.nl 
 
Veel bijeenkomsten van de Kunstraad in 
maart jl. 
Op 7 maart jl. was er in de Singelzaal van het 
Frank Mohrinstituut een informatieve 
bijeenkomst over E(lectronische) cultuur, in 
gezamenlijkheid met sectorinstituut Virtueel 
Platform georganiseerd. Voor een zeer 
geïnteresseerd publiek hield Klaas 
Kuitenbrouwer een inleiding op het 
onderwerp. De diverse aspecten van dit 
werkterrein werden nader ingevuld door 
presentaties van Joost Heijthuijsen (Incubate 
festival), Juha van ’t Zelfde (Nonfiction), 
Tijmen Schep en Levien Nordeman 
(netniet.org). Het Dagblad van het Noorden 
vatte de middag samen (zie bijlage).  
 
Op 12 maart jl. verzamelde zich een 
tachtigtal deelnemers in Het Paleis voor een 
tweede bijeenkomst in het kader van de 
versterking van het cultureel 
ondernemerschap van kleine en middelgrote 
cultuurinstellingen onder de noemer: MARKT! 
Na een interactieve introductie van Ron 
Overbeek (Bureau Statement) zette Elly 
Jonker van de Stadsschouwburg/Oosterpoort 
de door haar afdeling gehanteerde 
marketinginstrumenten uiteen. Daarna 
werden twee deelpresentaties gehouden 
(gelet op het grote aantal aanwezigen, kan 
eigenlijk niet van workshops worden 
gesproken) door Ron Overbeek en door Ritzo 
ten Cate (De Ondernemers). In beide 
presentaties werd ingegaan op het bereiken 
en vasthouden van publiek, waarbij het bij 
Ritzo ten Cate vooral draaide om de sociale 
media. Na een korte pauze legde Barbara 
Risselada van Marketing Groningen uit hoe 
deze organisatie werkt. Het gaat daarbij om 
een vorm van collectieve marketing. Er werd 



 

afgesproken dat nog eens nader 
gesproken zou gaan worden over de 
relatie met de kleine instellingen. Tot 
slot verhaalde Mannus van der Laan, 
chef kunsten van het Dagblad van het 
Noorden, over de honderden e-mails die 
de redactie dagelijks te verwerken krijgt 
en over de selectie die ten behoeve van 
dit ‘oude medium’ moet worden 
toegepast. 
 
Op 18 maart jl. was de Doopsgezinde 
Kerk aan de Boteringestraat goed gevuld 
met orgelliefhebbers. De Kunstraad 
heeft op orgelgebied een speciale taak. 
Naast het verdelen van de subsidies 
moet ook aandacht besteed worden aan 
samenwerking en promotie. Daartoe 
werd de website Groningen Orgelstad 
ontwikkeld. Op de presentatiemiddag 
hield stadshistoricus Beno Hofman een 
inleiding waarin een aantal orgels de 
revue passeerde, startte wethouder Jaap 
Dijkstra de site en maakte de 
kunstraaddirecteur de brug naar de 
presentatie van een uniek 
demonstratieorgel(tje). Het is in 
opdracht van organist Eeuwe Zijlstra 
gebouwd door Winold van der Putten en 
zijn Finsterwolder medewerkers. Eeuwe 
en Winold demonstreerden dit orgel, dat 
uitstekend geschikt is voor educatieve 
doeleinden. De site is ter vulling 
overgedragen aan de orgelcomités.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 23 maart jl. was er een Ontmoeting der 
Besturen in Het Paleis. Het initiatief voor deze 
bijeenkomst kwam van Berend Vis, 
bestuurslid van Station Noord en Club 
Guy&Roni. De bijeenkomst was vooral gericht 
op de raden van toezicht en besturen van de 
grotere kunstinstellingen. De Kunstraad nam 
de organisatie op zich en nodigde VSCD-
directeur Hans Onno van den Berg en 
Kunsten92-voorzitter Ad  
’s-Gravesande, naast Kunstraadvoorzitter 
Joan Stam, uit als spreker. Er waren 
ongeveer vijftig aanwezigen. Hans Onno ging 
uitgebreid in op de voordelen en valkuilen 
van diverse vormen van relatie tussen 
directies en besturen en gaf een serie nuttige 
tips. Ad hield een doortimmerd betoog over 
de ontwikkelingen in de kunstsector in het 
algemeen en de rol van besturen in het 
bijzonder. Joan Stam waarschuwde de 
bestuurderen voor de aankomende 
bezuinigingen en gaf aan dat de Kunstraad 
als gevraagd adviseur bezig is zijn positie in 
deze ontwikkelingen te bepalen. De discussie 
concentreerde zich daarna vooral rond dat 
laatste thema waardoor de specifieke rol van 
toezichtraden en besturen wat onderbelicht 
bleef. Er wordt gezocht naar een vervolg, 
waarbij het economisch belang van de 
cultuursector waarschijnlijk centraal zal 
staan. Ook wordt onderzocht of via LinkedIn 
een besturennetwerk van de grond kan 
komen.   
 
Op de website kunstraadgroningen.nl vindt u 
de presentaties van de inleiders en de 
verslagen (voor zover beschikbaar) van alle 
bovengenoemde bijeenkomsten. 



 

Te verwachten adviezen 
Binnenkort verschijnt het advies over 
Internationalisering en de Groningse 
kunsten. 
Eind juni wordt een advies aan de 
gemeente uitgebracht over het beleid op 
het gebied van de Amateurkunst.  
Medio mei zal Gedeputeerde Staten van 
de provincie de Voorjaarsnota publiceren, 
waarin nader wordt uitgewerkt hoe men 
provinciebreed 35 miljoen wil bezuinigen. 
Daarin zullen ook de beleidslijnen op het 

gebied van cultuur worden uiteengezet. Vóór 
behandeling en vaststelling in Provinciale 
Staten zal de Kunstraad hier via een advies 
op reageren.    
 
Jaarverslag 2009  
Het jaarverslag 2009 van de Kunstraad is 
verschenen. Het staat binnenkort op  
onze website maar is ook bij het kantoor  
te bestellen.  
 
  

 
 

 
 

 
Subsidietoekenningen Incidentenbudget, Amateurkunstbudget en verkorte procedure 
(vanaf 1 februari 2010 tot heden) 
 
Op 25 maart jl. besloot het bestuur van de Kunstraad over de dertig adviezen die de 
kerncommissie heeft uitgebracht over subsidieverzoeken van de 2e ronde 2010. Er was voor € 
272.750 aangevraagd en er was € 85.000 beschikbaar. Dat betekende dat ook een drietal 
subsidieverzoeken waarover positief was geadviseerd moest afvallen. Daartoe werd een 
systeem van inhoudelijke prioritering toegepast. Een overzicht van de toegekende subsidies 
vindt u hieronder.  
 
Mads Wittermans  Tulp      € 15.000,-- 

St. Art of Clash   Clash      € 15.000,-- 

St. De Nacht van Electra nachtconcert     € 2.000,-- 

Capella Frisiae   jaarprogramma 2010     € 10.000,-- 

St. ZomerJazzFietsTour ZomerJazzFietsTour 2010    € 15.000,-- 

St. Route Kunst aan Huis Atelierroute Lauwersland   € 4.000,-- 

Kunstruimte 09   NO SURFACE     € 3.760,-- 

Sign    Deelname Kunstvlaai    € 3.300,-- 

Wall House   Waanzinnige boeketten    € 7.520,-- 

St. Tuschumipaviljoen  3’44 TSCHUMI     € 3.840,-- 

Centre Culturel Français Ciné Premières     € 7.000,-- 

Ned. Studenten Orkest  Concerttournee 2010    € 2.000,-- 

St. A Capelli   twee concerten     € 1.500,-- 

St. Vr. Roden Handel Chorus Johannes Passion    € 1.500,-- 

Samenw. muziekdoc. N-N Muziekdagen Orvelte 2010    € 2.000,-- 

St. Egidius   concert Leidse Koorboeken   € 2.500,-- 

St. Vrienden Lutherse Kerk das Wohltemperierte Klavier   € 750,-- 

Studievereniging IK  Kunstencongres 2010     € 750,-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


