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Flinke prioriteringsslag nodig bij verdeling subsidiebudget
Voor de eerste subsidieronde van 2019 van het Incidentenbudget, het subsidiebudget voor
professionele kunsten in de stad en de provincie Groningen, zijn 34 subsidieaanvragen ingediend.
In totaal werd een subsidiebedrag van bijna € 300.000 aangevraagd. Om binnen het beschikbare
rondebudget van € 128.000 te blijven heeft de Kunstraad positief beoordeelde aanvragen moeten
afwijzen wegens onvoldoende budget en heeft ze op alle toekenningen 25% moeten korten. Er zijn
uiteindelijk 17 subsidieaanvragen gehonoreerd. Een overzicht van de toekenningen staat op onze
website www.kunstraadgroningen.nl. Drie van de toekenningen worden hieronder uitgelicht.

Stichting Artphy – Beek in Beeld 2.0
In de periode 15 juni tot 15 september 2019 vindt de kunstmanifestatie Beek
in Beeld 2.0 in Westerwolde plaats. Aanleiding voor de manifestatie is
enerzijds het einde van een herstelactie van het oorspronkelijke
stroomlandschap en anderzijds de huidige klimaatverandering, de
zeespiegelrijzing en de biodiversiteit. Wat betekent dat voor Westerwolde, het
beekdal en de plaatselijke bewoners? Verschillende kunstenaars wordt
gevraagd om nieuwe kunstwerken te ontwikkelen waarbij inhoudelijk de
verbinding wordt gelegd met de thema’s landschap, natuur, landbouw, water
en klimaat. Naast de kunstmanifestatie zullen er ook enkele muziekvoorstellingen plaatsvinden,
wordt er een poëzieweekend georganiseerd en publiceert de stichting een boekwerkje met SFverhalen over de toekomstige ontwikkeling van het landschap van Westerwolde. Meer informatie is
te vinden op de website https://www.artphy.nl/.

Stichting Waark – Het Gas Wordt Duur Betaald
In september 2019 gaat de nieuwe Gronings talige voorstelling van
Theatergroep WAARK Het Gas Wordt Duur Betaald in première. De
voorstelling gaat over de gaswinning en de gevolgen daarvan. ‘Een mis
voor alle nog levende slachtoffers die te maken hebben met de
gevolgen van wanbeleid, bureaucratie, politiek gekonkel, misleiding,
bedrog, gekte en willekeur.’ De voorstelling is gebaseerd op de beroemde
stormnachtscène uit Herman Heijermans’ Op hoop van zegen. Houd de website
http://www.waark.nl/groningstalig-theater in de gaten voor de speellijst.

Stichting Popwaarts – Popronde Groningen 2019
Op 4 oktober a.s. vindt in Groningen de Popronde 2019 plaats:
een jaarlijks terugkerend, landelijk reizend muziek festival
waar opkomende Nederlandse artiesten de gelegenheid krijgen
om zich buiten de eigen regio te presenteren. Van metal tot
hiphop, van singer-songwriters tot drum 'n bass, van rock tot
blues, bijna elk genre is vertegenwoordigd. Bekende artiesten
die in het verleden hebben deelgenomen zijn o.a. Racoon, De Staat, Handsome Poets, Blaudzun en
Kensington. Het volledige programma van 2019 in Groningen is te vinden op
https://www.popronde.nl/steden/groningen.
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