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Inleiding

Het jaar 2013 is een turbulent jaar gebleken. De gemeente kondigde kort na vaststelling van 
de cultuurnota 2013-2016 door verslechtering van de financiële omstandigheden bezuinigingen 
aan. Ook de provincie besloot te korten op de incidentele middelen voor cultuur. De in 2013 
aangekondigde bezuinigingen, hadden een grote impact op het culturele veld. Daar waar door 
instellingen enthousiast gestart was met uitvoering van de plannen voor 2013 en volgende jaren, 
moesten bakens verzet worden en begrotingen omgegooid. Hierdoor kwam nog meer nadruk te 
liggen op bedrijfsvoering en inspraak.  
In opdracht van de gemeente Groningen startte de Kunstraad eind 2013 met een evaluatie om 
inzicht te krijgen in de resultaten over 2013 en de gevolgen voor 2014 en verder. Het rapport 
Evalueren en vooruit kijken is op 3 april jl. aangeboden aan de gemeente.

De gemeentelijke cultuurnota was ook aanleiding om nog eens te kijken naar de gemeentelijke 
subsidieregelingen op het gebied van de amateurkunst. In het advies Voor passie en verdieping 
stelt de Kunstraad voor onderscheid te maken tussen een basisregeling en een plusregeling. Het 
advies is door de gemeente overgenomen met ingang van 2014.  

De Kunstraad heeft in 2013 weer een groot aantal subsidieaanvragen ontvangen. Deze zijn 
binnen de daartoe gestelde termijnen afgehandeld en er werden slechts twee bezwaarschriften 
ingediend. Het open karakter en de toegankelijkheid van het bureau werkten hierbij positief. 
Het hoge aantal aanvragers dat voor het eerst bij de Kunstraad subsidie aanvroeg, toont aan 
dat jaarlijks nieuwe initiatieven ontstaan. Het aantal aanvragers uit de muzieksector is net 
als in voorgaande jaren groot, alhoewel het aantal aanvragen uit de klassieke muziek daalde. 
Een duidelijke stijging viel te zien op het gebied van film en ook het aandeel multidisciplinaire 
projecten is hoog. Door gesprekken met culturele ondernemers en wethouders cultuur in de 
provincie werd ingezet op een verdere spreiding van het aantal aanvragen c.q. activiteiten in de 
provincie.

De Kunstraad evalueerde in 2013 de samenwerking met voordekunst. Op basis van de positieve 
ervaringen met de crowdfunding website en de spreekuren in Groningen, is besloten de 
samenwerking voor 2014 en 2015 voort te zetten. 

In 2013 besteedde de Kunstraad ook aandacht aan het verbeteren van de interne processen. Er 
zijn twee bijeenkomsten georganiseerd, een over advisering en een workshop De kunst van het 
communiceren. Op basis van een openbare oproep is een nieuw bestuurslid benoemd en zijn er 
nieuwe adviseurs aangetrokken. 

De Kunstraad is trots op de culturele instellingen en initiatiefnemers die in Groningen zulke 
kwalitatieve en avontuurlijke producten neerzetten. Uit de groeiende stroom aanvragen in 2014 
zien we dat er, net als bij de meerjarig gesubsidieerde instellingen, aan plannen geen gebrek is. 
Wij roepen inwoners en bezoekers van stad en provincie Groningen van harte op deze activiteiten 
te blijven bezoeken en te ondersteunen!

Ebrien den Engelsman  
directeur Kunstraad Groningen
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1. Missie en kerntaken

De Kunstraad Groningen wil een bijdrage leveren aan een levendig kunst- en cultuurklimaat en een 
sterke 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.

Goov Muziektheater, Aletta de Musical. 
Foto door: Joke Schaper.
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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. Met ingang van de nieuwe cultuurnotaperiode 2013-2016 veranderden de 
beschikbare budgetten. De Kunstraad kreeg in 2013 van zowel gemeente als provincie een budget 
voor het ondersteunen van professionele kunsten, opgeteld een bedrag van € 707.600. Daarnaast 
ontving de Kunstraad in 2013 van de gemeente een bijdrage van € 45.000 voor de stimulering van 
amateurkunst en een orgelbudget van € 20.000. 
 
Met ingang van 2013 zijn de gemeentelijke budgetten voor Groningse Nieuwe en Wijk als 
Werkplaats opgeheven. Aanvragen die betrekking hebben op deze aandachtsgebieden worden 
voortaan behandeld binnen het kader van het incidentenbudget. De provincie verleende de 
Kunstraad geen budget meer voor het ondersteunen van amateurs en Kunst en economie. 
Amateurkunstprojecten met een bovenlokaal karakter kunnen een beroep doen op het provinciale 
Activiteitenbudget Het verhaal van Groningen.  

De Kunstraad ontving in 2013 in totaal 187 aanvragen. Van de aanvragen werden er 129 toegekend, 
50 afgewezen en 8 ingetrokken. Van de aanvragen die zijn afgewezen, zijn 15 aanvragen 
afgewezen op formele gronden (te laat, buiten Groningen). Bij de verdeling van de budgetten 
hanteerde de Kunstraad de doelstellingen die gemeente en/of provincie daaraan hebben 
verbonden. 

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 de gemeente Groningen die een project willen uitvoeren gericht op 
vernieuwing en/of kwaliteitsverhoging. 

Adviestraject 
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. 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. 
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 motivering. 
 
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.  
Aanvragen boven de € 2.500 of aanvragen waarbij vragen opkomen, worden aan de kerncommissie 
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 wisselt, wordt geprobeerd de middelen zo optimaal mogelijk over het jaar te spreiden. In 
de praktijk werkt dit goed. In 2013 waren er voldoende middelen om alle positief beoordeelde 
aanvragen -- A en B prioriteit -- te honoreren. 
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Verantwoording  
De instellingen en kunstenaars die subsidie 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 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 2013 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.

Bestedingen Incidentenbudget
Onderstaande tabellen geven het overzicht van de beschikbare en bestede middelen inclusief het 
aantal toegekende en afgewezen aanvragen per discipline in 2013. 
 
 
TABel 1: budgetten 2013 en 2012   

Beschikbaar 2013 2012

Incidentenbudget gemeente 441.000 287.876

Incidentenbudget provincie 266.600 230.000

Totaal 707.600 560.100

Binnengekomen 139 aanvragen 122 aanvragen

Toegekend 678.484  576.568

97 aanvragen 97 aanvragen

TABel 2: toegekende en afgewezen aanvragen per discipline 

(in aantallen) toegekend afgewezen

 2013 2013

lichte muziek 11 6

klassieke 
muziek 14 6

theater 14 5

dans 3 1

film 11 2

letteren 2 1

beeldende kunst 8 5

multidisciplinair 34 16

Totaal 97 42
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De grootste groep aanvragers had een multidisciplinair karakter, een derde kwam uit de lichte en 
klassieke muziek, gevolgd door de groep aanvragers theater, beeldende kunst en vormgeving, film, 
dans en letteren. 

TABel 3: subsidieverdeling over de disciplines 2013 op basis van aantal aanvragen

Kijkend naar de toegekende subsidiebedragen dan komt het zwaartepunt van de inzet overeen 
maar ligt de verdeling als volgt: multidisciplinair, lichte en klassieke muziek, theater, film, 
beeldende kunst en vormgeving, dans en letteren.

TABel 4: subsidieverdeling over de disciplines 2013 op basis van toegekende subsidiebedragen 

Spreiding, Het Verhaal van Groningen en herkomst 
In lijn met het provinciale cultuurbeleid 2013-2016 werd bij de aanvragen ook gekeken naar de 
spreiding van projecten over de provincie en de mate waarin er binnen een project aandacht 
is voor Het Verhaal van Groningen, dat wil zeggen in hoeverre een project zich richt op de 
historische en/of hedendaagse eigenheid van de provincie Groningen. Per brief van 26 juni 2013 
vroeg de provincie de Kunstraad de gesubsidieerde organisaties te vragen het aantal deelnemers 
en bezoekers aan de gesubsidieerde activiteiten te registeren alsmede inzicht te geven in de 
herkomst van de deelnemers.

Lichte muziek 

Klassieke muziek

Theater

 
BKV 

Film

Dans

 
Letteren 

Multi 

18%

13%

12%

3%

2%

34%

9%9%

Lichte muziek €   64.680,- 

Klassieke muziek €   88.950,- 

Theater

 

€ 117.850,-  

BKV €   62.950,-  

Film €   75.400,- 

Dans

 

€   34.500,- 

Letteren €     7.500,-  

Multi € 226.654,-  

10%

13%

9%11%
5%

34%

17%

1%
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Net als voorgaande jaren vroeg de Kunstraad bij alle subsidietoekenningen om een inhoudelijk 
verslag van de activiteit met inzicht in het aantal bezoekers c.q. deelnemers. De gegevens 
uit de activiteitenverslagen worden door de Kunstraad gebruikt bij de beoordeling van nieuwe 
(soortgelijke) aanvragen. Het opvragen van specifieke publieksgegevens (waar dat mogelijk is) is 
ingevoerd met ingang van de eerste subsidieronde 2014. De Kunstraad is wel afhankelijk van het 
aanleveren van de gegevens door de subsidieaanvragers. 
 
De Kunstraad heeft de subsidiemogelijkheden actief onder de aandacht gebracht van culturele 
ondernemers en andere belanghebbenden in de provincie, waaronder de wethouders cultuur. In 
2013 is de Kunstraad in gesprek gegaan met aanvragers om te stimuleren dat activiteiten meer 
gespreid in de provincie plaatsvinden. Dit heeft positief uitgepakt, zoals onder meer blijkt uit de 
concerten van het Luthers Bach Ensemble en The Northern Consort in de provincie. 
 
Van de activiteiten die in 2013 werden gesubsidieerd uit het incidentenbudget vond 66% plaats in 
de gemeente Groningen, 16% in de provincie, 6% in zowel stad als provincie Groningen en bij 12% is 
de locatie niet van toepassing (hieronder vallen films, documentaires en boekuitgaven). Veel van de 
gesubsidieerde activiteiten die in de stad Groningen plaatsvinden hebben een provinciale uitstraling 
en trekken bezoekers uit de hele provincie Groningen. Daarnaast blijkt dat activiteiten in de 
provincie ook bezoekers uit de stad Groningen trekken.

Van de 97 toegekende aanvragen hadden er 15 betrekking op de culturele biografie Groningen. 
In de bijlage ‘verstrekte subsidies’ op pagina 20 is aangegeven welke aanvragen dat zijn.  

lauwersland

Westerkwartier

Hoogeland

Oldambt

Westerwolde

Groningen (stad)

Veenkoloniën
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Bestedingen amateurkunstbudget 
Onderstaande tabellen geven het overzicht van de beschikbare en bestede middelen inclusief het 
aantal toegekende en afgewezen aanvragen in 2013. 
 
 
TABel 5: budget 2013 en 2012  

Beschikbaar 2013 2012

Amateurkunst gemeente 45.000 44.000

Amateurkunst provincie
Ontwikkeling van talenten

0 40.000

Totaal 45.000 84.000

Binnengekomen 44 aanvragen 79 aanvragen

Toegekend 51.486 81.737

28 aanvragen 54 aanvragen
 

TABel 6: toegekende en afgewezen aanvragen per discipline 

(in aantallen) toegekend afgewezen

 2013 2013

lichte muziek 7 7

klassieke muziek 14 3

theater 4 2

dans 1 0

film 0 0

letteren 0 0

beeldende kunst 1 0

multidisciplinair 1 4

Bij de toekenningen kwam van de aanvragers het merendeel uit de klassieke en lichte 
muziek, gevolgd door de groep aanvragers theater, beeldende kunst en vormgeving, dans en 
multidisciplinair. 

Lichte muziek 

Klassieke muziek

Theater

 

BKV 

Film

Dans

Letteren 

Multi 

24%

4%
0%

14%

50%

4%
4%

0%
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Toelichting op de subsidiestroom 2013  
Het aantal aanvragen voor een bijdrage uit het incidentenbudget lag hoger dan het aantal in 2012 
(respectievelijk 139 en 122). Het aantal gehonoreerde bijdragen was in beide jaren gelijk (97).  
Het aantal aanvragen voor een bijdrage uit het amateurkunstbudget lag lager ten opzichte van 
het vorige jaar (respectievelijk 44 en 79). Het wegvallen van de provinciale bijdrage voor het 
amateurkunstbudget was hier debet aan. Verhoudingsgewijs werden in 2013 iets minder aanvragen 
gehonoreerd.  
 
In 2013 dienden veel nieuwe aanvragers een aanvraag in. Van de aanvragers diende dit jaar 
44% voor het eerst een subsidieaanvraag in (tegen 27% in 2012 en 37% in 2011). Het hoge aantal 
aanvragers dat voor het eerst bij de Kunstraad subsidie aanvroeg, toont aan dat jaarlijks nieuwe 
initiatieven ontstaan. 

Zoals weergegeven in tabel 7 steeg in 2013 het aandeel professionele aanvragen (van 39% in 2012 
naar 55% in 2013) en semiprofessionele aanvragen (van 5% in 2012 naar 8% in 2013). Het aandeel 
amateur aanvragen daalde (van 39% in 2012 naar 24% in 2013). Overigens dient bij de laatste 
categorie te worden opgemerkt dat het bedrag per aanvraag relatief laag is.  

 

TABel 7: overzicht in percentages (semi)professionele- en amateuraanvragers.  

In % 2011 2012 2013

professioneel 41 39 55

semiprofessioneel 3 5 8

amateurs 32 39 24

combinatie 22 17 14

overig 1 0 0

In onderstaande tabel is het overzicht opgenomen van het aantal aanvragen per discipline van 
zowel het incidentenbudget als het amateurkunstbudget over de afgelopen jaren.  

TABel 8: totaal aantal aanvragen per discipline, per jaar   

(in aantallen) 2011 2012 2013

lichte muziek 31 25 31

klassieke muziek 55 66 37

theater 29 21 25

dans 6 2 5

film 19 8 13

letteren 4 2 3

beeldende kunst 29 22 14

multidisciplinair 29 55 55

totaal 202 199 183
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Stijgers 
Het aantal filmaanvragen groeide van 8 aanvragen in 2012 naar 13 aanvragen in 2013. Van de 
ontvangen aanvragen ontvingen er 11 een positief advies. De kwaliteit van de plannen werd net als 
in voorgaande jaren hoog gewaardeerd.  
In 2013 steeg ook het aantal theateraanvragen (van 21 aanvragen in 2012 naar 25 aanvragen in 
2013) en dansaanvragen (van 2 naar 5 aanvragen).  
De categorie multidisciplinaire aanvragers scoort onverminderd hoog (55 aanvragen in 2012 en 
2013). Wel werd iets meer dan een derde van de aanvragen afgewezen.  
 
Dalers 
In tegenstelling tot eerdere jaren daalde het aantal subsidieaanvragen uit de klassieke muziek fors 
(van 66 aanvragen in 2012 naar 37 in 2013). Zoals eerder gemeld speelt hier het wegvallen van het 
provinciale budget voor amateurkunst een rol.  
Het aantal subsidieaanvragen uit de beeldende kunst nam evenals voorgaande jaren af (van 22 
aanvragen in 2012 naar 14 in 2013). Hierbij dient te worden vermeld dat beeldende kunst wel vaak 
deel uit maakt van multidisciplinaire projecten. 

Esther de Graaf, All is Giving.  
Foto door: organisatie All is Giving.
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2.3. orgelbudget

•  gemeentebudget 
•  beschikbaar : € 20.000 (2012 € 20.000) 
•  gevraagd : € 30.673 t.b.v. 4 aanvragen (2012 23.550 t.b.v. 5 aanvragen)  
•  toegekend : € 28.173 t.b.v. 4 aanvragen (2012 € 23.000 t.b.v. 5 aanvragen) 
 
De stad Groningen beschikt over een aantal bijzondere orgels uit uiteenlopende stijlperioden 
en van verschillende orgelbouwers van naam en faam. De Kunstraad heeft als taak om het 
orgelbudget, bestemd voor de bespeling van deze orgels, onder de betrokken orgelcommissies te 
verdelen en hierbij een meedenkende en stimulerende rol te spelen. In 2013 zijn met subsidie 
vanuit het orgelbudget in de diverse kerken in totaal 24 reguliere concerten georganiseerd. 
Daarnaast heeft in laatste weekend van oktober het driedaagse Schnitgerfestival plaatsgevonden 
met concerten, een Orgelnacht, masterclasses, een kinderconcert en andere activiteiten. Ten 
slotte heeft de Der Aa-kerk een bijzondere concertserie georganiseerd, voor het eerst na tien 
jaar stilte wegens restauratie van het orgel. Onder het motto Ontmoetingen met God en Bach 
en andere avonturen hebben negen concerten plaatsgevonden die zich in de programmering 
nadrukkelijk op nieuwe doelgroepen hebben gericht. De eerste resultaten hiervan zijn succesvol, 
met publieksuitschieters bij een uitvoering van de Canto Ostinato en een concert rond Satie. Deze 
waardevolle nieuwe activiteiten hebben er, net als in 2012, wel toe geleid dat meer subsidie werd 
gevraagd dan beschikbaar. Hiervoor is een beroep gedaan op het (gemeentelijk deel van het) 
Incidentenbudget. In 2013 was dit geen probleem omdat het Incidentenbudget orgelactiviteiten 
niet uitsluit. 
  

2.4. juridisch kader 
De subsidieaanvragen werden 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 gemeente Groningen 2011 en de Nadere regels subsidies van de gemeente 
Groningen. 

De besluiten van de Kunstraad zijn vatbaar voor bezwaar en beroep. In 2013 werden twee 
bezwaarschriften ingediend. Hiervan werd één ongegrond verklaard; de andere werd afgewikkeld 
met een schikking. 

The Northern Consort, Ich freue mich auf meinem Tod.  
Foto foor: Jan Willem Rodenburg.
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De tweede belangrijke taak van de Kunstraad is het gevraagd en ongevraagd adviseren over 
algemene en specifieke cultuurzaken. In 2013 bracht de Kunstraad een advies aan de gemeente 
Groningen uit over de gemeentelijke subsidieregelingen op het gebied van de amateurkunst. 
Daarnaast startten eind 2013 de voorbereidingen voor de evaluatie van het eerste jaar van de 
gemeentelijke cultuurnota 2013-2016.  
Voor beide adviezen stelde de gemeente extra budget beschikbaar. 

3.1. advies geMeentelijke subsidieregelingen aMateurkunst  
De gemeente Groningen vroeg de Kunstraad advies uit brengen over de gemeentelijke 
subsidieregelingen op het gebied van de amateurkust. Gelet op de beschikbare middelen en 
het gebruik en de waardering van de huidige regelingen hebben wij in het advies Voor passie 
en verdieping de gemeente geadviseerd het aantal regelingen terug te brengen van vier naar 
twee. Aansluitend op de culturele levensloop adviseerden wij de gemeente te kiezen voor 
een basisregeling voor het bevorderen van actieve cultuurparticipatie aan de ene kant en een 
plusregeling voor de meer ambitieuze amateurs en samenwerkingsprojecten aan de andere kant. 
De gemeente heeft het advies van de Kunstraad overgenomen en het aantal regelingen met ingang 
van 2014 teruggebracht.  
Aanvragen voor de Basisregeling (jaarbudget € 130.000) kunnen jaarlijks worden ingediend bij de 
gemeente Groningen vóór 1 december; aanvragen voor de Plusregeling (jaarbudget € 61.500) bij 
de Kunstraad volgens de reguliere subsidierondes. Bij de plusregeling is het mogelijk om subsidie 
aan te vragen voor samenwerkingsprojecten met andere partners uit het amateurveld, festivals, 
niet individuele deskundigheidsbevordering en uitvoeringen anders dan reguliere uitvoeringen.
Uit de enquête onder de verenigingen bleek dat de verenigingen het wegvallen van de provinciale 
amateurkunstsubsidies betreuren. Groningse verenigingen kunnen los van de bijdragen via het 
Activiteitenbudget Het verhaal van Groningen voor regionale of provinciale projecten, geen 
subsidie meer aanvragen voor extra concerten in de regio zoals in Zeerijp, Appingedam of 
Loppersum. In de praktijk blijkt dat gemeenten deze provinciale subsidies niet kunnen opvangen 
waardoor het aanbod in de regio verschraalt en (monumentale) podia minder worden benut. 

3.2. evaluatie eerste jaar geMeentelijke cultuurnota 2013-2016  
In november 2013 gaf de gemeente Groningen de Kunstraad Groningen opdracht tot het uitvoeren 
van een evaluatie van het eerste jaar van de cultuurnota 2013-2016 inclusief een inhoudelijke 
voortgangsrapportage over een aantal culturele instellingen in de stad Groningen. De gemeente 
verstrekte de opdracht in de context van:
bezuinigingen van Rijk en provincie per 2013,
•  einde extra incidenteel budget gemeente van 1 miljoen per 2015,
•  einde gesubsidieerde banen per 2015,
•  eigen bezuiniging van 10% per 2014 op culturele infrastructuur,
•  € 400.000 bezuiniging provincie op incidentele middelen cultuur en stopzetten accrès per 2014.

Eind 2013 zijn de eerste voorbereidende werkzaamheden gestart, waaronder het werven 
van adviseurs en het verzamelen van beschikbare gegevens over de begroting en realisatie 
2013. Daarnaast zijn per mail vragenlijsten uitgezet bij de 39 te evalueren instellingen. De 
daadwerkelijke evaluatie vond plaats in 2014.  

3.3. cultuureducatie Met kwaliteit  
De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma van 
scholen. Daarom is het programma Cultuureducatie met Kwaliteit gestart, waaraan het Rijk samen 
met andere overheden geld voor beschikbaar stelt. 
Het samenwerkingsverband Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen (IVAK, Kunstencentrum 
Groep, Kunststation C en Museumhuis) heeft de Kunstraad gevraagd te adviseren over de 
onderdelen van het programma en een jaarlijkse visitatie uit te voeren. De advisering loopt van 
2013 tot en met 2016. 
In 2013 was het programma Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen nog volop in ontwikkeling. 
De Kunstraad heeft hierover verschillende gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers. De eerste 
visitatie is voorzien medio 2014. 

3. Advisering over algemene cultuurzaken
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Naast een heldere communicatie over de eigen activiteiten vervult de Kunstraad een rol als 
gesprekspartner en verbinder. In 2013 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. 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. De samenwerking van de Kunstraad met voordekunst uit zich in een aparte 
webpagina voor projecten in 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 en donateurs. 
 
Op verzoek van de gemeenteraad van Groningen heeft de Kunstraad medio 2013 een evaluatie 
uitgevoerd naar de samenwerking met voordekunst.nl en de eerste resultaten van crowdfunding 
in Groningen. De uitkomsten van de evaluatie zijn door de Kunstraad toegelicht aan de 
raadscommissie Onderwijs en Welzijn in de vergadering van 2 oktober 2013. 
In totaal konden in de evaluatieperiode (september 2012 – juni 2013) elf projecten dankzij 
crowdfunding worden gerealiseerd en werd € 42.000 opgehaald via 654 donateurs. Eind 2013 
stond de teller al op ruim € 65.000. De Kunstraad was ook positief over de samenwerking met 
voordekunst. De website is toegankelijk en inspirerend voor zowel projectnemers als donateurs en 
de medewerkers zijn deskundig.  
In 2013 heeft voordekunst op het kantoor van de Kunstraad twee spreekuren gehouden voor 
culturele ondernemers. 21 mensen hebben gebruik gemaakt van het spreekuur en met een van 
de medewerkers van voordekunst gesproken om hun plan voor te leggen en advies te krijgen. 
De spreekuren in Groningen werden door de deelnemers zeer gewaardeerd. In mei 2013 is een 
advertentie opgenomen in het programmaboekje van Swingin’ Groningen en in juni 2013 in het 
Museummagazine 2013-2014.  
In juli 2013 nam de Kunstraad deel aan het landelijke partneroverleg op het kantoor van 
voordekunst in Amsterdam. 
Met voordekunst zijn afspraken gemaakt over voortzetting van de samenwerking in 2014 en 2015. 

4.2. fondsenoverleg

Net als voorgaande jaren vond in 2013 maandelijks het zogenoemde Fondsenoverleg plaats. 
Deelnemers aan het overleg zijn het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen, het J.B. 
Scholtenfonds / H.S. Kammingafonds, het Fonds voor de Landbouw, het Ben Remkes Cultuurfonds, 
de Emmaplein Foundation en de Stichting Beringer Hazewinkel. Ook het VSB fonds heeft 
belangstelling om aan te sluiten.  
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. In 2013 
nam de Kunstraad de coördinatie van het overleg over van het Prins Bernhard Cultuurfonds.  

4. overige activiteiten
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4.3. saMenwerken en verbinden  
Naast een adequate uitoefening van de kerntaken is het van belang een goede relatie te 
onderhouden met het culturele veld. Belangrijk doel is om op de hoogte te blijven van actuele 
ontwikkelingen. 

De Kunstraad nam in 2013 deel aan diverse bijeenkomsten en debatten zowel binnen als buiten 
Groningen, zoals de presentatie van het museumadvies van de Raad voor Cultuur georganiseerd 
door het Museumhuis/Molenhuis Groningen en de OCW conferentie Cultuur in Beeld. In april 2013 
gaf de directeur een presentatie bij het Crossing Arts overleg en in juli 2013 was zij aanwezig bij 
het ‘G7 overleg’. 

Ook met collega raden in Amsterdam en Rotterdam vond regelmatig afstemming plaats. Op 17 
december 2013 namen de voorzitter en directeur van de Kunstraad deel aan het werkbezoek van 
de Raad voor Cultuur aan Noord-Nederland. Ook was de Kunstraad aanwezig bij de bijeenkomst 
Fonds on Tour van het Fonds Podiumkunsten in Zwolle.  
Verder gaf de Kunstraad presentaties over het werk van de raad aan studenten van het Prins Claus 
Conservatorium en de opleiding Kunst, Cultuur en Media van de RUG. Ook gaf de directeur een 
workshop bij de School voor de Kunsten. 

In het kader van informatie-uitwisseling bezocht de directeur van de Kunstraad de wethouders 
cultuur in de provincie Groningen. De wethouders stelden het bezoek zeer op prijs, slechts 
een drietal gemeenten had geen belangstelling. Door de Kunstraad is gewezen op de 
subsidiemogelijkheden en verteld over de advisering en evaluaties van meerjarig gesubsidieerde 
instellingen. In 2014 zal het bezoek worden herhaald voor de nieuw gekozen wethouders.  

Op verzoek van de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân gaven de medewerkers van de 
Kunstraad op 9 april 2013 een presentatie over het ontstaan en de werkwijze van de Kunstraad. 
De beide overheden beraden zich op de mogelijkheid voor het instellen van een gezamenlijke 
adviesloket. Ook nam de directeur deel aan een werkbezoek van de provincie Drenthe voor de 
collega’s cultuur van het landsdeel Noord.  

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

4.4. coMMunicatie 
De Kunstraad onderhield in 2013 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. Ook de door de Kunstraad 
uitgebrachte adviezen zijn op de website te downloaden. De website wordt veelvuldig bezocht en 
door gebruikers gewaardeerd vanwege de toegankelijkheid van de informatie. In 2013 verschenen 
twee nieuwsbrieven. Naast het overzicht van de subsidietoekenningen waren de belangrijkste 
items de gemeentelijke en provinciale bezuinigingen, alsmede het advies over de gemeentelijke 
subsidieregelingen en de evaluatie crowdfunding. 

Jaarverslag Kunstraad Groningen 2013 | Overige activiteiten

Schaftkip Films, Reporter.  
Regisseur/cameraman: Thijs Gloger.
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5.1. bestuur 
In 2013 trad Jaap Bos op basis van een openbare oproep toe tot het bestuur van de Kunstraad.  
De volgende leden hadden 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 juni 2010, herbenoemd tot juni 
 2016). Projectleider en adviseur MT Pedagogische Academie, Hanzehogeschool Groningen.
•  Jaap Bos, penningmeester (aangetreden maart 2013, benoemd tot maart 2016). Voormalig 
 directeur Deutsche Bank Nederland.
•  Ben Warner, penningmeester (aangetreden 2006, penningmeester vanaf 2010, afgetreden maart 
 2013). Communicatieadviseur.
•  Peter Vermeulen, lid (aangetreden 2010, herbenoemd tot oktober 2016). Voormalig vice-
 president van de Groninger Rechtbank.
•  Rika Pot, lid (aangetreden 2010, herbenoemd tot oktober 2016).Burgemeester Appingedam.
Het bestuur kwam in 2013 in totaal vier keer bijeen. Belangrijke agendapunten waren de 
gemeentelijke en provinciale bezuinigingen, evaluaties crowdfunding en amateurkunst alsmede 
de herbenoemingen van bestuur en kerncommissie volgens het rooster van aftreden. Het bestuur 
vergaderde verder over het jaarverslag en jaarrekening 2012 en nam besluiten over de incidentele 
subsidieaanvragen. 

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 (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. 
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Esther de Graaf, All is Giving.  
Foto door: organisatie All is Giving.
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Kerncommissie 
In 2013 deden zich geen veranderingen voor in de samenstelling van de kerncommissie die bestond 
uit:
•  Quirijn van den Hoogen, technisch voorzitter (aangetreden oktober 2010, herbenoemd tot 
 oktober 2016).
•  Loes Heebink, beeldende kunst (aangetreden januari 2008, herbenoemd tot januari 2014). 
•  Henk Kraayenzank, theater, beeldende kunst (aangetreden januari 2008, herbenoemd tot 
 januari 2014). 
•  Andrea Möller, beeldende kunst, film, theater (aangetreden januari 2009, herbenoemd tot  
 januari 2015). 
•  Bert Oling, lichte en klassieke muziek, letteren (aangetreden september 2008, herbenoemd tot  
 september 2014). 
•  Harrie de Vries, lichte en klassieke muziek, film (aangetreden januari 2008, herbenoemd tot  
 januari 2014). 
•  Jo Willems, theater, lichte en klassieke muziek, letteren (aangetreden december 2009,   
 herbenoemd tot december 2015).

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 2013 trad Benthe van Aalst toe tot de groep van externe 
adviseurs.

In 2013 deed de Kunstraad een beroep op de volgende externe adviseurs:
• Benthe van Aalst, beeldende kunst.
•  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.
 
Eind 2013 is een openbare oproep geplaatst voor nieuwe leden voor de kerncommissie en externe 
adviseurs. In de oproep werd het profiel voor de nieuwe adviseurs duidelijk aangegeven. Begin 
2014 zijn gesprekken gevoerd en nieuwe adviseurs benoemd. 
 
Commissie advies amateurkunstregelingen 
Voor het gemeentelijke advies over de subsidieregelingen amateurkunst is gewerkt met een 
commissie van externe deskundigen die bestond uit: 
•  Appie Alferink, directeur ZIMIHC huis voor amateurkunst, voormalig voorzitter  
 Jeugdcultuurfonds Utrecht, lid werkgroep amateurkunst en cultuureducatie Raad voor  
 Cultuur. 
•  Gerard Lakke, manager amateurkunst IVAK, beeldend kunstenaar, adviseur. 
•  Pepijn Kuyper, directeur Centrum voor de Kunsten Ateliers Majeur, consultant.

Commissie Cultuureducatie met Kwaliteit  
Voor de advisering aan het samenwerkingsverband Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen is in 
2013 een commissie samengesteld die bestond uit:
•  Peter Propstra, voorzitter, beeldend kunstenaar, museumdocent, adviseur Fonds    
 Podiumkunsten.
•  Evert Bisschop Boele, coördinator ‘life long learning in Music’ Prins Claus Conservatorium.
•  Bert Hidding, directeur basisschool.
•  Hanka Otte, promovendus RUG cultuurparticipatie en sociale cohesie.
•  Hanny van Schijndel, docent Master Kunsteducatie Hanzehogeschool/NHL, consultant/docent 
 Schoolleidersopleiding Stendenhogeschool, docent BIK opleiding Minerva.
•  Jimke Nicolai, onderwijskundige en pedagoog.
Hanny van Schijndel heeft zich medio 2013 om gezondheidsredenen teruggetrokken. Ook Bert 
Hidding heeft het advieswerk stopgezet vanwege andere werkzaamheden. Hiervoor in de plaats is 
Jimke Nicolai aangetrokken. 
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5.3. bureau 
De Kunstraad beschikt over een bureau bestaande uit een directeur, een secretaris en een 
office manager. De totale bureaubezetting is 2,6 fte. In 2013 hebben zich geen personele 
wijzigingen voorgedaan. Het grootste deel van de werktijd werd besteed aan de afhandeling 
van de incidentele subsidieaanvragen, het advies amateurkunst, de evaluatie crowdfunding, het 
onderhouden van de contacten met het culturele veld en de afstemming met de beide overheden. 
 
Het hele jaar werkte een medewerker van de dienst OCSW van de gemeente Groningen een 
dagdeel per week bij de Kunstraad ten behoeve van de archivering. In het kader van de opgelegde 
bezuinigingen zijn eind 2013 afspraken gemaakt voor vermindering van het aantal uren met ingang 
van 2014. 
 
Eind 2013 werden twee tijdelijke projectsecretarissen aangetrokken voor de evaluatie van het 
eerste jaar van de gemeentelijke cultuurnota 2013-2016. 
Op het bureau waren werkzaam in 2013: 
•  Ebrien den Engelsman, directeur (0,6 fte).
•  Annette Steenhuisen, secretaris/beleidsmedewerker (1 fte), detachering gemeente Groningen.
•  Antje van der Meulen, office manager (1 fte).
•  Theresia Verkerk, archivering (0,1 fte), detachering gemeente Groningen.
•  Mireille de Jong, projectsecretaris, vanaf 1 december 2013 tot 1 april 2014, deeltijdcontract.
•  Nina Slagter, projectsecretaris, vanaf 1 december 2013 tot 1 april 2014, deeltijdcontract.

Voor de kosten van het bureau en de adviseurs ontving de Kunstraad in 2013 een 
exploitatiesubsidie van € 152.500 van de gemeente en € 137.500 van de provincie Groningen. 
Daarnaast werd in 2013 door de gemeente Groningen een aanvullende bijdrage verleend voor de 
kosten van het advies over de gemeentelijke subsidieregelingen amateurkunst.

In 2013 besteedde de Kunstraad aandacht aan het verbeteren van de interne processen. In twee 
bijeenkomsten (op 21 februari en 28 november) voor bestuur, bureau en adviseurs over advisering 
en online communicatie werden afspraken gemaakt. 
Ook is oriënterend gesproken over de introductie van een nieuw subsidieadministratiesysteem. 
Aangezien het contract van het huidige systeem nog loopt tot eind 2014, zijn op dit vlak nog geen 
besluiten genomen. 
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Goov Muziektheater, Aletta de Musical.  
Foto door: Joke Schaper.
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5.4. overleg Met de overheden 
Op 3 april 2013 gaf de Kunstraad een toelichting op het beleidsplan 2013-2016 aan zowel de 
raadscommissie als de statencommissie. De presentatie was bedoeld om informatie uit te wisselen 
en vragen te beantwoorden. De Kunstraad zag het tevens als uitnodiging aan de politiek om ook de 
komende jaren verder in gesprek te gaan. 
Halverwege 2013 werd duidelijk dat vanwege de economische ontwikkelingen en de bezuinigingen 
van het Rijk aanvullende bezuinigingen op cultuur nodig waren bij gemeente en provincie 
met ingang van 2014. De gemeente heeft de structurele subsidie van (het merendeel van de) 
instellingen en de incidentele subsidiebudgetten met 10% verlaagd. De provincie heeft de 
incidentele middelen voor cultuur met € 400.000 verlaagd en het accrès op de structurele subsidie 
voor instellingen bevroren.  
De Kunstraad heeft kenbaar gemaakt de maatregelen te betreuren. Het terugbrengen van de 
structurele maar zeker ook de incidentele middelen zullen gevolgen hebben voor de ontwikkeling 
van en de dynamiek in de culturele infrastructuur van Groningen. 
De Kunstraad gaf in het jaarverslag 2012 aan de frequentie van het bestuurlijk overleg te laag te 
vinden. Ook in 2013 was er weinig bestuurlijk overleg. Zo vond er geen bestuurlijk overleg plaats 
met de gemeente en provincie gezamenlijk. Op 29 augustus 2013 sprak de Kunstraad wel met 
gedeputeerde De Vey Mestdagh, die later in het jaar afscheid nam. 
Tijdens een gezamenlijk ambtelijk overleg is begin 2013 het beleidsplan 2013-2016 doorgesproken. 
Ook was de werkwijze voor het Programma Cultuureducatie met Kwaliteit diverse keren 
onderwerp van gesprek in een gezamenlijk overleg tussen gemeente, provincie en de betrokken 
culturele instellingen.  
Daarnaast vond bilateraal overleg plaats over de gemeentelijke en provinciale bezuinigingen. 
Met de gemeente heeft verder overleg plaatsgevonden over de evaluatie van de 
amateurkunstregelingen en de evaluatie van het eerste jaar van de cultuurnota 2013-2016. 
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Dit is een uitgave van de Kunstraad Groningen (Groningen, mei 2014) 
 
Kunstraad Groningen 
St. Jansstraat 2g 
9712 JN Groningen  
050-3600637 
 
Tekst en eindredactie: 
Ebrien den Engelsman

Correctie en productie: 
Antje van der Meulen

Vormgeving: 
Wienos 
 
 

colofon
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budget aanvrager activiteit  bedrag Culturele  
Biografie  
Groningen

2013/0024 Bewoners uit Selwerd Het Geheim van Selwerd  € 800 a

2013/0031 Stichting Muziek Theater Assen Geachte heer Bach  € 2.000 

2013/0037 Stichting Evenementen Winschoten Straattheaterfestival Waterbei  € 15.000 

2013/0037 Stichting Evenementen Winschoten Advisering programmering Waterbei  € 2.500 

2013/0038 Kamerkoor Musica Retorica Jubileumconcert La Pellegrina  € 3.700 

2013/0039 Stichting Five Great Guitars De Vis en de Waterman III  € 3.000 a

2013/0040 Stichting Noordgedacht Documentaire Prelude van vijf kussen  € 7.875 

2013/0044 Stichting Domies Toen De cantate van Toen en nu  € 1.904 a

2013/0046 Tschumipaviljoen Spiegelpaviljoen  € 3.250 

2013/0047 Stichting KingAnimal DUIF  € 3.500 

2013/0049 Stichting Young Going De Lullige Levensloop van een Saaie Man  € 10.000 

2013/0050 Jan Scheerhoorn RUIMTELA-Project  € 6.000 

2013/0051 Happy Ship WILD!  € 6.325 

2013/0055 NSKK / Capella Frisiae Twee concerten  € 10.000 

2013/0057 Stichting Beeldlijn Het is nooit stil  € 10.000 

2013/0060 Stichting WIJ-C Bernoullifestival 2013  € 5.000 

2013/0062 Stichting TOF media Een Gronings-Joodse Erfenis  € 7.500 a

2013/0063 Hanzehogeschool Groningen XYZ Open City  € 10.000 

2013/0069 Stichting ZomerJazzFietsTour ZomerJazzFietsTour 2013  € 15.000 

2013/0072 Stichting Kunst & Cultuur Middag 
Humsterland

Concert in de Kom 2013 € 2.500

2013/0075 Theater Suer Solo theater voorstellingen  € 600 

2013/0078 Stichting Peter de Grote Festival Peter de Grote Festival 2013  € 26.000 

2013/0080 Vera Zienema Zienemaan en Sterren 2013  € 5.200 

2013/0082 Stichting De Watervloot Sound of Watervloot 2013  € 5.400 a

2013/0083 Club Guy & Roni Poetic Disaster Club  € 12.500 

2013/0084 Stichting De Draad Festival Art Carnivale  € 2.325 

2013/0086 Stichting Nederlandse Poëzie 
Encyclopedie

Groninger dichters  € 5.000 a

2013/0091 Stichting Wereld Pers Foto 
Groningen

Clear Fotofestival 2013  € 9.000 

2013/0092 USVA Jaarplan 2013  € 6.000 

2013/0097 Stichting De Oranjerie Fusioni Musicali  € 1.000 

2013/0098 DJT De Reus TRISTAN & ISOLDE  € 3.000 

2013/0100 Studio Marcel de Vries Presentatie George Verberg Stipendium  € 3.500 

2013/0101 Stichting Aa Productie Een uur duurt lang  € 15.000 

overzicht verstrekte subsidies 2013
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budget aanvrager activiteit  bedrag Culturele  
Biografie  
Groningen

2013/0101 Stichting Aa Ontwikkelkosten/testfase Een uur duurt 
lang

 € 10.000 

2013/0102 Stichting Folk Groningen Concertseizoen 2013-2014  € 11.780 

2013/0103 Stichting Musica Amphion Bach Contextueel, 2e fase  € 5.000 

2013/0105 Rabonk Pannenkoekmachine  € 4.000 

2013/0106 Schaftkip Films Reporter  € 15.000 

2013/0107 Stichting iContact 
Theaterproductie

De Hacker  € 15.000 

2013/0108 Grand Theatre Festival soundsofmusic 20013  € 10.000 

2013/0109 Stichting Heksenhamer Dienst voor de broer van God  € 2.900 

2013/0111 Stichting Villa Stolz A Love Unsung  € 2.500 

2013/0112 Julia de Jong & Anneriek de Vries Jonge Harten pop-up Café  € 5.000 

2013/0113 Stichting Overmorgenland Op de drempel van het nieuwe leven  € 8.500 

2013/0114 Stichting Noordelijk Muziektheater Der Wildschütz  € 5.000 

2013/0115 Liga '68 Ciné Premières 2013  € 7.000 

2013/0118 Stichting Domies Toen Noodzaak van Tuinieren: Gronisch Tuinieren  € 975 

2013/0120 Esther de Graaf Expositie Public Artspace  € 15.000 

2013/0120 Esther de Graaf Talentontwikkeling jonge kunstenaars  € 10.000 

2013/0122 Musica Antiqua Nova Seizoensprogramma 2013-2014  € 15.000 

2013/0125 Prins Claus Conservatorium Euro+ naar Groningen  € 5.000 

2013/0126 Uitgeverij International Theatre & 
Film Books

Urban Triptych  € 2.500 

2013/0128 Stichting Five Great Guitars Jongens van de zee  € 5.000 a

2013/0130 GOOV Muziektheater Aletta, de Musical  € 15.000 a

2013/0131 GR-ID The fruit of visual polution (David Sciarone)  € 5.200 

2013/0133 Centrum voor Oude Muziek & Dans Kerstmuziek  € 2.000 

2013/0134 Stichting Beeldlijn Jonge dichters in het Noorden  € 3.000 a

2013/0136 Haydn Muziek Festival Haydn Muziek Festival 2013  € 1.000 

2013/0137 Luthers Bach Ensemble Concertseizoen 2013-2014  € 5.000 

2013/0139 Stephanie Louwrier & Daria Bukvic Ode aan de vrouw  € 3.000 

2013/0140 Stichting Jonge Sla De koopman van Venetië  € 7.000 

2013/0141 Stichting Jan Vos Sicco Manholt / De Landbouwmeester  € 12.250 a

2013/0142 Nina Wijnmaalen Object of Desire  € 1.550 a

2013/0143 Stichting BUOG Grensland  € 15.000 a

2013/0144 Kunstbende Groningen Kunstbende 2014  € 15.000 

2013/0145 galerie with Tsjalling Expositie Dia del Mexican  € 6.000 

2013/0147 Filmarchief Rijksuniversiteit 
Groningen

Film & Orgel: media-kunst  € 800 a
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budget aanvrager activiteit  bedrag Culturele  
Biografie  
Groningen

2013/0150 De Prins van Groningen Familiekerstvoorstelling Scrooge  € 4.000 

2013/0151 Koos Buist Film Sloot  € 5.000 

2013/0154 Stichting Baraná Tribute to Behsat Üvez  € 2.000 

2013/0155 Global Art Company 't Vuur!  € 3.000 a

2013/0156 Theatergroep De Jongens Limbo  € 15.000 

2013/0159 Theatergroep Raamwerk In Niemandsland  € 2.500 

2013/0162 Stichting Cross-linx Cross-linx 2014  € 10.000 

2013/0164 Lustrumbureau Rijksuniversiteit 
Groningen

Maskerade 'Move-it'  € 15.000 

2013/0165 Stichting THTR Huwelijksgeluk  € 1.500 

2013/0166 Stichting Sign Take on/Take-over  € 5.000 

2013/0167 Jorgo Morro Two Solos  € 12.000 

2013/0168 Richard Bolhuis Twijduuster  € 9.000 

2013/0173 Brit Bakker Aleph  € 10.000 

2013/0176 Marc Hoenderboom Met mijn ogen dicht  € 7.500 

2013/0177 Charlotte Caeckort Demarrage  € 15.000 

2013/0178 Hanna van Mourik Broekman Uit thuis en de klok tikt  € 15.000 

2013/0179 Edan Gorlicki Gun  € 10.000 

2013/0181 Emke Idema RULE  € 10.000 

2013/0182 Dunja Jocic 66  € 15.000 

2013/0193 Stichting Musicalschool Groningen De Toverfluit  € 5.000 

2013/0206 Stichting Boventoon Theater Tick, Tick, Boom!  € 15.000 

2013/0209 Stichting StuKaFest Groningen Studenten Kamerfestival 2014  € 2.500 

2013/0218 Stichting 250/400 250 jaar Stadskanaal 400 jaar Semslinie  € 5.000 a

2013/0229 Samenwerkende muziekdocenten 
N-N

Muziekatelier  € 1.000 

2013/0231 Luthers Bach Ensemble Andere Passie  € 2.000 

2013/0235 Orgelcommissie Doopsgezinde 
Gemeente Groningen

Tweetal concerten in 2014  € 1.250 

2013/0237 VIP/studiever. Psychologie Belle Epoque  € 400 

2013/0239 Stichting Jura Film- en 
Theaterproducties

Documentaire Attacca!  € 2.500 

2013/0240 Stichting Bernoulliplein Korreweg Klassiek  € 5.000 

2013/0242 USVA Kunststipendium 2014  € 1.500 

2013/0243 Stichting Graspop Baflo Graspop Festival  € 2.000 

2013/0244 Studievereniging IK Kunstencongres 2014  € 500 

2013/0245 Circus Santelli Premiére nieuwe voorstelling  € 1.000 
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budget aanvrager activiteit  bedrag 

2013/0007 Vocaal Ensemble Cantatrix Hear my prayer  € 2.000 

2013/0010 Stichting Noordelijk Orkestrale 
Manoeuvres

Der Aa in Concert  € 3.500 

2013/0034 Stichting Kurk Theater Adams Appels  € 2.500 

2013/0042 GLV Idun BinnenBuiten  € 1.253 

2013/0043 M.F.V. Panacea The Wiz  € 1.000 

2013/0068 Stichting Graspop Graspopfestival & PrasPol  € 2.000 

2013/0070 Taptoe Groningen 23e Taptoe Groningen  € 2.500 

2013/0073 Mannenkoor Albatros Concert met Russisch koor  € 1.500 

2013/0088 Grieg Stichting Nederland Edvard Grieg Koormuziek Concours  € 2.500 

2013/0090 Capella Groningen Morales: Requiem a 5  € 750 

2013/0093 Stichting Klassiek Noord-Nederland Concert met orkest, koor  € 500 

2013/0095 Fotografencollectief PS Honderd jaar Groningen: Veranderingen in 
beeld gebracht

 € 1.330 

2013/0116 Stichting Groninger Studenten 
Cabaret

Groninger Studenten Cabaret Festival  € 2.000 

2013/0121 Gruno's Postharmonie Groningen Postharmonie - Diep Tries  € 2.500 

2013/0123 Vocaal Ensemble Cantatrix In Paradisum II  € 1.500 

2013/0127 Stichting Noordelijk Orkestrale 
Manoeuvres

Russisch met een Franse slag  € 3.500 

2013/0129 Vocaal Ensemble Ten Toon Allerzielen  € 573 

2013/0146 The Famondio Singers 5e Close Harmony Festival  € 2.500 

2013/0148 Symfonieorkest De Harmonie Mozart en Salieri  € 2.800 

2013/0149 Muziekvereniging Harmonie '67 Kerst voor Iedereen  € 1.000 

2013/0157 Stichting Spin Off Spin Off voorronde Groningen  € 2.000 

2013/0158 Vrouwenkoor Mrs. Johnson Don't be shy  € 2.000 

2013/0160 Stichting Vocaal Ensemble A 
Capelli

Birthday Ode  € 1.000 

2013/0170 Kamerkoor Tiraña Parels uit de Franse Barok  € 1.000 

2013/0183 Katholieke Orathorium Vereniging Jubileumconcert 75-jarig  € 2.500 

2013/0186 Theatergroep Raamwerk Zus van  € 1.280 

2013/0187 Capella Groningen Hohe Messe  € 2.500 

2013/0188 Stichting Swing Music Company Sacred Concert  € 1.500 

budget aanvrager activiteit  bedrag 

2013/0017 der Aa-Kerk Ontmoetingen met God en Bach  € 12.500 

2013/0077 Groningen Orgelstad Jaarprogramma 2013  € 15.000 

2013/0241 Groningen Orgelstad Website orgelstad  € 129 

2013/0246 Groningen Orgelstad Website orgelstad  € 544 
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