Nieuwsbrief
Herbenoeming voorzitter Kunstraad
Gedeputeerde Staten van de provincie
en B&W van de gemeente Groningen
hebben besloten om Joan Stam voor een
tweede termijn van drie jaren te
benoemen tot voorzitter van het bestuur
van de Kunstraad Groningen. De overige
bestuursleden zijn: Eddy de Jonge, Hans
van Maanen, Rineke Smilde en Ben
Warner.
Subsidiemogelijkheden in 2010
De deadlines voor het indienen van
aanvragen voor het Incidentenbudget
zijn: 1 februari, 1 mei en 15 augustus
voor projecten in 2010 en 1 november
voor projecten die worden uitgevoerd in
2011.
Voor aanvragen uit het Amateurkunstbudget gelden dezelfde data als
voor het Incidentenbudget.
Het Incidentenbudget en het Amateurkunstbudget zijn beschikbaar gesteld
door de gemeente en de provincie
Groningen.
Voor het budget E-culture is een extra
inzenddatum voor projecten in 2010:
1 april a.s. Voor projecten in 2011 geldt
als inzenddatum 1 oktober a.s. Het gaat
om een budget dat beschikbaar is
gesteld door de gemeente Groningen.
Voor het provinciale budget Kunst &
Economie
geldt
1
mei
a.s.
als
inzenddatum.
Voor
de
criteria
en
subsidieformulieren verwijzen wij u naar
onze website.
Aanvragen voor het budget Groningse
Nieuwe moeten voor 1 mei 2010 worden
ingediend bij de gemeente Groningen.
Bij overvraging van het budget wordt de
Kunstraad om advies gevraagd.
Wat is nu toch e-culture?
Er is een jaarlijks gemeentelijk budget
voor e-culture. Maar de grenzen van dat
begrip zijn niet scherp afgebakend. Het
lijkt er immers op dat niet de inhoud
maar het (transport)middel centraal
staat.
De
Kunstraad
Groningen
organiseert samen met de landelijke
(branche)organisatie Virtueel Platform
een informatieve discussiebijeenkomst
op zondag 7 maart a.s. vanaf 15:00 uur.

januari 2010

Met deskundigen van binnen en buiten
Groningen zal gezocht worden naar de
essentie van e-culture, mede aan de hand
van voorbeelden. Er zal ook in worden
gegaan
op
de
mogelijkheden
voor
samenwerking én op subsidiekanalen naast
die van de Kunstraad. Begin februari a.s.
worden uitnodigingen verstuurd en vindt u
nadere informatie op onze website. Ook voor
deze bijeenkomst kunt u nu al uw
belangstelling aan ons kenbaar maken.
Nieuwe bijeenkomsten Cultureel Ondernemerschap
In oktober 2009 is de Kunstraad begonnen
met een serie informatiebijeenkomsten ter
stimulering
van
het
cultureel
ondernemerschap. Die eerste bijeenkomst droeg
als motto Geld!!.
De volgende bijeenkomst vindt plaats op 12
maart a.s. (vanaf 13:00 uur), heeft als
motto: MARKT! en zal gewijd zijn aan
marketing en publiciteit. De bijeenkomst
wordt gehouden in Het Paleis.
Op 21 mei a.s. zal het thema BESTUUR! zijn
en er zal uitgebreid worden ingegaan op
‘cultural governance’. Locatie: Prins Claus
Conservatorium. In het najaar zal opnieuw de
werving van middelen, zowel bij de
overheden als elders centraal staan.
De bijeenkomsten zijn gericht op kleine en
middelgrote culturele instellingen. Nadere
informatie volgt begin februari a.s. Maar het
is nu al mogelijk ons te laten weten of u
belangstelling heeft om beide of één van
beide bijeenkomsten bij te wonen. De
toegang is gratis.
Lancering website Groningen Orgelstad
Op 18 maart a.s. wordt om 16:30 uur in de
Doopsgezinde
Kerk
aan
de
Oude
Boteringestraat
de
website
Groningen
Orgelstad formeel in de lucht gebracht. Dat
zal geschieden door wethouder Jaap Dijkstra.
Eén van de taken van de Kunstraad
Groningen is het verdelen van subsidiegelden
onder de stedelijke orgelcomités én het
coördineren van de gezamenlijke promotie.
In dat kader is de website ontwikkeld. Tijdens
deze zelfde bijeenkomst zal stadshistoricus
Beno Hofman een inleiding verzorgen en
organist Eeuwe Zijlstra zal zijn speciaal door
Winold van der Putten gebouwde educatieorgel presenteren. Als u deze bijeenkomst
wil bijwonen, laat u ons dat dan even weten.

Bijeenkomst kunstbesturen!
De Kunstraad is bezig een ontmoeting
tussen de besturen en Raden van
Toezicht
van
de
Groningse
kunstinstellingen te organiseren naar
aanleiding van een vraag vanuit de
kunstsector.
Die
besturen
vormen
immers op zichzelf al een boeiend en
belangrijk
netwerk,
terwijl
de
bestuursleden wat verder weg staan van
de dagelijkse instellingspraktijk maar
juist wél mede elders in de samenleving
zijn geworteld. Netwerken, ervaringen
uitwisselen over de rol van bestuurder of
toezichthouder en bezien waar de
gemeenschappelijke belangen liggen.
Dat is het doel van deze bijeenkomst
waarover later meer.

Subsidietoekenningen e-culture
2009:
Pavlov Open Mind
€ 30.000,-Sign
Chmod x art/make art € 30.000,-2010:
NP3
NpeG
€ 30.000,-Kunst en economie
De provincie Groningen vroeg ons in
november jl. een spoedadvies uit te brengen
over een tweetal subsidieverzoeken dat was
ingediend in het kader van het budget Kunst
en Economie. Beide adviezen waren positief:
Stichting Creatieve Industrie: € 12.500,-New Music Labs:
€ 7.500,-Inmiddels heeft de provincie de afhandeling
van subsidies voor dit budget geheel aan de
Kunstraad overgedragen.

Groningen, wereldstad?
Op 12 januari jl. had een debat plaats
over dit thema, georganiseerd door
Dwarsdiep en de Kunstraad Groningen.
Zo’n 120 belangstellenden trotseerden
de
kou
en
kwamen
naar
de
Machinefabriek. Onder leiding van Henk
Hoftsra debatteerden Dirk Nijdam, René
Boomkens, Ola Mafaalani en Kees van
Twist met elkaar en met de zaal over dit
onderwerp. Het debat was mede bedoeld
als input voor een advies dat de
provincie over dit onderwerp aan de
Kunstraad heeft gevraagd.
Het verslag van deze bijeenkomst is te
vinden op de website van de Kunstraad
(en die van DwarsDiep).
Opdracht verstrekt
De Kunstraad Groningen heeft, op
advies van een jury, een opdracht
verstrekt aan Pieter van den Bosch voor
een project onder de noemer “Een
lichttunnel in de Koningslaagte”.
De
Kunstraad had kunstenaars opgeroepen
zich te laten inspireren door het
natuurgebied de Koningslaagte, tussen
Groningen en Winsum, en door de
ontwikkelingen die daar door de aanleg
van een weg zijn te verwachten. Dat
leverde een tiental projectvoorstellen op,
waaronder een aantal inspirerende.
Uiteindelijk is gekozen voor het plan van
Pieter van den Bosch. In september
2010 wil hij via een installatie in de
schemeruren via een lichttunnel zowel
het landsschap als de inbreuk op het
landschap laten zien. Van den Bosch is
recent
afgestudeerd
aan
de
performanceopleiding
van
de
Toneelacademie Maastricht en werkt
tijdelijk in Groningen in een serie
projecten, onder andere voor het Grand
Theatre.

Reacties
op
deze
nieuwsbrief
of
aanmeldingen voor één of meer van de
beschreven
bijeenkomsten:
antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl

Subsidietoekenningen Incidentenbudget, Amateurkunstbudget en verkorte procedure
(vanaf 1 november 2009 tot heden)
Muziektheater GOOV

Musical De Drie Musketiers

€ 12.000,--

St. Broersma

DOKTR Z

€ 3.600,--

Mirjam van Huffelen

Shenu

€ 2.760,--

Stichting Jazz

SJIG 2010

€ 8.000,--

Arling & Arling

twee voorstellingen

€ 8.000,--

Fedde Hoekstra

De boule de boule

€ 12.000,--

Centr.Oude Muziek & Dans

Jubileum 2010

€ 8.000,--

St. Oude Groninger Kerken

Terug naar het Begin

€ 12.000,--

Sign

Cinematic Theatre

€ 2.240,--

Jeugdcircus Santelli

De jonge jongen

€ 2.400,--

Noordpool Orkest

Jaarprogramma 2010

€ 5.600,--

St. Muziek over Groningen

Gideon 4

€ 12.000,--

St. Overmorgenland

Blaarkoppen van overmorgenland

€ 8.000,--

Michael Karr

Twee concerten

€ 8.000,--

Theatergroep De Jongens

Aktieman II

€ 12.000,--

Kunstruimte09

Colour Matters

€ 1.636,--

Rederijkerskamer Io Vivat

De terugkeer van Martin Guerre

€ 3.200,--

CinemAsia

CinemAsia Filmfestival

€ 1.760,--

St. Folk

Trad.It! 2010

€ 12.000,--

Kunstruimte09

Bretthouwer-Freijsen-Schupper project

€ 2.344,--

Haydn Jeugd Strijkorkest

Jaarprogramma 2010

€ 12.000,--

St. Kronkels door Fivelingo

De Nieuwe Man

€ 12.000,--

St. StuKaFest

StuKaFest 2010

€ 1.800,--

Koorproject Opus

Opus 4

€ 2.500,--

Luthers Bach Ensemble

Bachcantates

€ 2.500,--

De Prins van Groningen

Amateurtheater festival 2010

€ 2.230,--

Ned. Studenten Kamerorkest

Nesko 2010

€ 1.000,--

St. Sub Rosa

Nationaal Improvisatie Theater Festival

€ 500,--

Sam Filmproducties

Sam

€ 2.500,—

AFV Daguerre

Jubileumexpositie

€ 2.500,--

Cantatrix

Bach & De Noorderlingen

€ 2.500,--

Provinciale Brassband Gr.

Jubileumconcert

€ 2.500,--

Berber de Vries

Muziektheater in een Busje

€ 600,--

Musica Antiqua Nova

concertserie 2010-2011

€ 15.600,--

4-mei projekt

Kind & Oorlog

€ 2.500,--

Leeuwarder Kamerkoor

Westron Wynde

€ 1.000,--

Noord. Orkest. Manoeuvres

Der Aa

€ 2.500,--

