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André Arends nieuwe voorzitter Kunstraad Groningen 
 
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en Burgemeester en Wethouders van 
de gemeente Groningen hebben vandaag besloten de heer A.L.A. Arends (MA) te 
benoemen tot voorzitter van de Kunstraad Groningen.  
 
De heer Arends volgt drs. H.J.M. Akkermans op, die ruim drie jaar voorzitter was van de Kunstraad 
en reglementair aftreedt.  
 
André Arends (1961) studeerde af aan de Hoge School voor de Kunsten in Utrecht als docerend en 
uitvoerend musicus (beide cum laude), gevolgd door een studie theaterwetenschap aan de 
Universiteit van Amsterdam. Momenteel is hij in de afrondende fase van een promotieonderzoek 
aan de Rijksuniversiteit Groningen (faculteit Kunst, Cultuur en Media). In het onderzoek richt hij 
zich op het gebruik van de spreekstem in de elektronische muziek, geluidskunst en media.  
 
Na een carrière als uitvoerend musicus bij het Aurelia Saxofoonkwartet en het Nederlands 
Blazersensemble vervulde André Arends verschillende (interim) directie- en managementfuncties in 
het culturele veld (onder meer bij Kunstenhuis De Bilt-Zeist, Theaterschool De Trap, Theater De 
Kring en Tamar Muziektheater). Daarnaast was hij voorzitter c.q. lid van diverse culturele 
adviescommissies in de gemeente Utrecht, de provincie Brabant en bij het Fonds Podiumkunsten. 
Hij is met ingang van 1 januari 2021 gestart als algemeen manager van Podium Zuidhaege in 
Assen. 
 
Gemeente, provincie en Kunstraad menen in André Arends een prima nieuwe voorzitter te hebben 
gevonden gelet op zijn management- en advieservaring in de culturele sector op zowel lokaal, 
provinciaal niveau als landelijk niveau en zijn ervaringen als uitvoerend musicus. 
 
De Kunstraad verstrekt incidentele cultuursubsidies namens de gemeente en de provincie 
Groningen. Daarnaast heeft de Kunstraad een adviserende taak, over culturele zaken in het 
algemeen en over de vierjarige cultuurnota’s in het bijzonder. Ook het evalueren c.q. visiteren van 
culturele instellingen hoort hierbij.  
 
 
Noot aan de redactie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de Kunstraad, Ebrien den 
Engelsman, telefoonnummer 06 51 73 70 03. 
 


