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Inleiding
De Kunstraad heeft in 2015 weer een groot aantal subsidieaanvragen ontvangen op het gebied van
de professionele kunsten, amateurkunst en orgelbespeling. Het aandeel nieuwe aanvragers was
wederom hoog. Het aantal aanvragers uit de muzieksector is net als in voorgaande jaren groot. Na
muziek (lichte en klassieke muziek) en theater, waren er veel multidisciplinaire aanvragen. In 2015
steeg het aantal filmaanvragen fors; de aanvragen theater en vooral beeldende kunst lieten een
daling zien.
Opvallend is dat in 2015 meerdere positief beoordeelde aanvragen moesten worden afgewezen
vanwege ontoereikende financiële middelen. Ook moesten gehonoreerde aanvragen vanwege een
gebrek aan voldoende middelen procentueel worden gekort. De ambities van culturele initiatieven
in stad en provincie bleken groter dan de beschikbare middelen.
De Kunstraad zette in 2015 de samenwerking met voordekunst voort. De spreekuren in
Groningen over crowdfunding werden uitgebreid met spreekuren over ondernemerschap
en loopbaanbegeleiding. Hiervoor ging de Kunstraad een samenwerking aan met
Cultuur+Ondernemen. De spreekuren werden goed bezocht. Ook de belangstelling en waardering
voor het fondsenoverleg dat de Kunstraad coördineert, bleef in 2015 onverminderd hoog.
Het jaar 2015 was ook de aanloop naar de nieuwe cultuurnota’s 2017-2020. Gemeente en provincie
stelden hiervoor de beleidskaders vast en de Kunstraad richtte zijn adviestraject in. Eind 2015 en
begin 2016 dienden de instellingen hun aanvragen voor de nieuwe beleidsperiode in. Gemeente en
provincie kunnen tevreden zijn over de diversiteit en de ondernemingszin van de culturele sector
in Groningen.

Ebrien den Engelsman,
directeur Kunstraad Groningen.
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De in dit jaarverslag opgenomen foto’s hebben betrekking op projecten die dit jaar mede door
subsidie van de Kunstraad Groningen zijn gerealiseerd.
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1. Missie en kerntaken
De Kunstraad 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 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 dient daarom in de advisering rekening te houden
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.

Atelier aan de Middendijk – Grip.
Fotograaf: Dirk-Jan Visser.

Atelier aan de Middendijk – Grip.
Fotograaf: Dirk-Jan Visser.
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2. Incidentele subsidies
2.1. Algemeen

De omvangrijkste kerntaak van de Kunstraad is het adviseren en beschikken over incidentele
subsidiebudgetten. De Kunstraad kreeg in 2015 van zowel gemeente als provincie een budget
voor het ondersteunen van professionele kunsten, opgeteld een bedrag van € 512.100 (tegenover
€ 632.400 in 2014). Daarnaast ontving de Kunstraad in 2015 van de gemeente een bijdrage voor
de stimulering van amateurkunst van € 79.000 en een orgelbudget van € 18.000. Bij de verdeling
van de budgetten hanteerde de Kunstraad de doelstellingen die gemeente en/of provincie daaraan
hebben verbonden.
De Kunstraad ontving in 2015 in totaal 184 aanvragen voor een totaal gevraagd bedrag van
€ 1.232.340.
Van de aanvragen werden er 114 toegekend, 62 afgewezen en 8 ingetrokken. Van de aanvragen
die zijn afgewezen zijn 10 aanvragen afgewezen op formele gronden (te laat, buiten Groningen),
33 op inhoudelijke gronden en 19 op budgettaire gronden. Bij 29 aanvragen met een A-status
is vanwege het gebrek aan voldoende middelen ook procentueel gekort. Met het procentueel
korten van de aanvragen met een A-status en het afwijzen van de aanvragen met een B-status
(aanvragen die inhoudelijk positief werden beoordeeld maar alleen konden worden gehonoreerd
bij voldoende budget) was een bedrag gemoeid van € 156.748.
In 2015 dienden weer veel nieuwe aanvragers een aanvraag in. Het aantal nieuwe aanvragers dit
jaar was 32% (tegen 34% in 2014). Het aantal nieuwe aanvragers toont aan dat jaarlijks nieuwe
initiatieven ontstaan.
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.
De Kunstraad wil de toegang tot het aanvragen van subsidie zo laagdrempelig mogelijk maken.
Naast een website met informatie over de subsidiebudgetten, deadlines en het opstellen van
een subsidieaanvraag, kunnen aanvragers bij de Kunstraad terecht voor telefonisch advies of een
adviesgesprek op kantoor. In 2015 begeleidde de Kunstraad tientallen initiatieven bij het opstellen
van een conceptaanvraag of bij het vinden van de juiste fondsen of budgetten. De contacten die
de Kunstraad met de verschillende fondsen onderhoudt, zijn hierbij van grote waarde.

Groninger Studenten Toneel – One Flew Over the Cuckoo’s Nest.
Fotograaf: Marie-Suzanne van den Brink.
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2.2. Incidentenbudget

Het Incidentenbudget is ingesteld door gemeente en provincie en is bestemd voor professionele
kunstprojecten waarbij artistieke kwaliteit centraal staat.

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 extern adviseurs.
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
de 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. De aanvragers ontvangen een
beschikking waarin de beslissing wordt gemotiveerd.
Bestedingen Incidentenbudget
Het aantal aanvragen voor een bijdrage uit het Incidentenbudget lag lager dan het aantal in 2014
(respectievelijk 122 en 155). Het aantal gehonoreerde aanvragen was in 2015 ook lager dan in
2014 (62 versus 84). Onderstaande tabellen geven het overzicht van de beschikbare en bestede
middelen inclusief het aantal toegekende en afgewezen aanvragen per discipline in 2015.
Tabel 1: Incidentenbudget 2015, 2014 en 2013
Beschikbaar

2015

2014

2013

Incidentenbudget gemeente

€ 266.400

€ 411.900

€ 441.000

Incidentenbudget provincie

€ 245.700

€ 220.500

€ 266.600

Toevoeging bestemmingsreserve
Totaal

€ 30.000

-

-

€ 542.100

€ 632.350

€ 707.600

Binnengekomen aanvragen
Toegekend

122

155

139

€ 542.040

€ 631.666

€ 678.484

62

84

97

Tabel 2: toegekende en afgewezen aanvragen professionele kunst per discipline in 2015
(in aantallen)
lichte muziek

toegekend

afgewezen

totaal

6

6

12

klassieke muziek

13

9

22

theater

11

13

24

1

0

1

dans
film

9

3

12

letteren

2

3

5

beeldende kunst

6

9

15

multidisciplinair

14

17

31

Totaal

62

60

122
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In onderstaande tabel is weergegeven hoe bij de toegekende aanvragen de verdeling is over de
disciplines.
Tabel 3: verdeling over de disciplines op basis van toegekende subsidieaanvragen

Lichte muziek
10%

Klassieke muziek

22%
21%

Theater
BKV

3%
2%

Film
14%

Dans

18%

Letteren

10%

Multi

Kijkend naar de toegekende subsidiebedragen komt het volgende beeld naar voren.
Tabel 4: verdeling over de disciplines op basis van toegekende subsidiebedragen

11%
34%

16%

20%

1%
2%
18%

8%

Lichte muziek

€ 57.470

Klassieke muziek

€ 87.501

Theater

€ 111.270

BKV

€ 43.710

Film

€ 98.720

Dans

€

7.920

Letteren

€

4.750

Multi

€ 130.699

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.
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. Deze publieksgegevens zijn, voor zover
gemeld, terug te vinden in de activiteitenverslagen.

De Kunstraad heeft de subsidiemogelijkheden actief onder de aandacht gebracht van culturele
ondernemers en andere belanghebbenden in de provincie. Ook is de Kunstraad in gesprek gegaan
met aanvragers om te stimuleren dat activiteiten, voor zover mogelijk, meer gespreid in de
provincie plaatsvinden.
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Van de activiteiten die in 2015 werden gesubsidieerd uit het Incidentenbudget vond 51% plaats in de
gemeente Groningen (36% in 2014), 15% elders in de provincie (31% in 2014), 18% in zowel stad als
provincie Groningen (23% in 2014) en bij 16% is de locatie niet van toepassing (10% in 2014). Onder
deze laatste categorie vallen films, documentaires en boekuitgaven.

Lauwersland

Hoogeland

Westerkwartier
Groningen (stad)

Oldambt

Veenkoloniën
Westerwolde

Van de 62 toegekende aanvragen hadden er 12 (24 in 2014) betrekking op de culturele biografie
Groningen/Het Verhaal van Groningen. In de bijlage verstrekte subsidies is aangegeven welke
aanvragen dat zijn. In 2015 is overleg gevoerd met de Stichting De Verhalen van Groningen om te
bezien welke aanvragen mogelijk interessant zijn voor De Verhalen van Groningen.
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2.3. Plusregeling

amateurkunst

De Plusregeling amateurkunst is bedoeld voor amateurkunstenaars in de gemeente Groningen
die een project willen uitvoeren gericht op vernieuwing en/of kwaliteitsverhoging. De provincie
verleent de Kunstraad sinds 2013 geen budget meer voor het ondersteunen van amateurs.
Amateurkunstprojecten met een bovenlokaal karakter kunnen een beroep doen op het provinciale
Activiteitenbudget cultuur.
Het aantal aanvragen in 2015 voor een bijdrage uit de Plusregeling amateurkunst lag hoger ten
opzichte van het vorige jaar (respectievelijk 62 en 50). Ook werden in 2015 meer aanvragen
gehonoreerd. Onderstaande tabellen geven een overzicht van de beschikbare en bestede middelen
inclusief het aantal toegekende en afgewezen aanvragen in 2015.
Tabel 5: amateurkunstbudget 2015, 2014 en 2013
Beschikbaar

2015

2014

2013

Amateurkunst gemeente

€ 79.000

€ 61.500

€ 45.000

Amateurkunst provincie

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 22.996

-

-

€ 101.996

€ 61.500

€ 45.000

62

50

44

Restant BAK gemeente
Totaal
Binnengekomen aanvragen
Toegekend

52

35

28

€ 101.981

€ 62.041

€ 51.486

Tabel 6: toegekende en afgewezen aanvragen amateurkunst per discipline
(in aantallen)

toegekend

afgewezen

lichte muziek

Totaal

7

2

9

klassieke muziek

26

3

29

theater

11

4

15

dans

0

0

0

film

2

0

2

letteren

0

0

0

beeldende kunst

5

0

5

5

0

5

52

10

62

multidisciplinair
Totaal

Bij de toekenningen kwamen de aanvragers voor het merendeel uit de klassieke muziek, gevolgd
door de groep aanvragers theater, lichte muziek, beeldende kunst, multidisciplinair en film. Er
kwamen geen aanvragen binnen op het gebied van dans en letteren.
Tabel 7: verdeling over de disciplines op basis van toegekende aanvragen in 2015

0%
%
10%
0
4%
2%
22%

Lichte muziek
10%
13%

Klassieke muziek
21%

Theater
BKV

3%
2%21%

Film

14%

50%
18%
10%

Dans
Letteren
Multi
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In het advies over de gemeentelijke amateurkunstregelingen in 2013, constateerde de Kunstraad
dat het wegvallen van het provinciale amateurkunst budget een probleem vormde voor de betere
amateurs die meerdere optredens verzorgen in de provincie. Het provinciale Activiteitenbudget
cultuur bood voor deze groep geen oplossing gezien de criteria. Ook in 2015 heeft de Kunstraad
interessante amateurprogramma’s in de provincie moeten afwijzen op formele gronden.

2.4. Orgelbudget
Groningen is het Orgelland bij uitstek met de stad Groningen als middelpunt. Het grote aantal
historische en goed bewaard gebleven orgels in Groningen -- stad en provincie -- is uniek in
de wereld en vormt een belangrijk cultuurbezit. De Kunstraad beschikt over het zogenoemde
orgelbudget ter grootte van € 18.000 om de bespeling van de orgels in de stad Groningen te
stimuleren en onder de aandacht van het publiek te brengen.
Tabel 6: budget 2015 en 2014
Beschikbaar
Beschikbaar gemeente
Binnengekomen aanvragen
Toegekend

2015

2014

€ 18.000

€ 18.000

2

3

€ 18.000

€ 18.000

2

3

Het orgelbudget is in 2015 verdeeld onder Het Groninger Klokken- en Orgelfonds, gelieerd aan de
Der Aa-kerk, en Groningen Orgelstad, bestaande uit de orgelcommissies van de Martinikerk en een
aantal kleinere stadskerken. Daarbij richt de Der Aa-kerk zich vooral op nieuwe publieksgroepen
terwijl de Martinikerk meer het traditionele orgelpubliek bedient. Op deze manier vullen de
concertseries van de verschillende stadskerken elkaar goed aan.
In de Der Aa-kerk is vanaf september 2015 (en doorlopend in 2016) een serie concerten
georganiseerd met het orgel als vertrekpunt maar in combinatie met andere instrumenten,
disciplines en aandacht voor nieuwe muziek. Daarbij is onder meer samengewerkt met Noorderzon
en met het festival Soundsofmusic. Met deze concerten richt men zich op een breder publiek dan
het traditionele orgelpubliek. Na afloop van het seizoen 2015/2016 zullen de concerten worden
geëvalueerd, onder meer op bezoekersaantallen.
Groningen Orgelstad heeft in 2015 ongeveer 20 concerten georganiseerd waarvan de helft op de
woensdagavond in de Martinikerk en verder inloopconcerten in de St. Jozefkathedraal en het
Pelstergasthuis. In oktober heeft inmiddels traditiegetrouw het Schnitgerfestival plaatsgevonden
met onder meer een Orgelmarathon, masterclasses en concerten met als hoogtepunt een concert
door de Tallis Scholars met organist Paolo Crivellaro in samenwerking met De Oosterpoort.
Op de website www.groningen-orgelstad.nl, die vanuit het orgelbudget wordt bekostigd, worden
de orgelactiviteiten in de stad Groningen vermeld.

2.5. Juridisch

kader

De subsidieaanvragen werden getoetst aan de beleidscriteria van zowel de gemeente als de
provincie Groningen. Formeel worden de subsidieaanvragen die bij de Kunstraad zijn ingediend
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 2015 werden twee
bezwaarschriften ingediend. Beide bezwaren werden ongegrond verklaard.
De tweede belangrijke taak van de Kunstraad is het gevraagd en ongevraagd adviseren over
algemene en specifieke cultuurzaken. In 2015 bracht de Kunstraad voor de provincie de gevolgen
in beeld van de bezuinigingen cultuur en adviseerde over de concept beleidskaders 2017-2020 van
gemeente en provincie.
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3. Advisering over algemene cultuurzaken
3.1. Evaluatie

gevolgen bezuinigingen cultuur

De provincie vroeg de Kunstraad om inzicht te geven in de gevolgen van de bezuinigingen
voor de door de provincie Groningen meerjarig gesubsidieerde instellingen. De Kunstraad
analyseerde hiervoor de jaarstukken 2014 van de instellingen (voor zover niet meegenomen in de
gemeentelijke evaluatie uit 2014).
Belangrijkste uitkomst van de evaluatie was dat de instellingen hun zorgen uiten over de
financiën. Voor de meeste instellingen waren de financiën nog op orde maar de reserves liepen
hard terug. Ondanks de aandacht voor het reduceren van kosten en het verhogen van de eigen
inkomsten, bleek dit in de praktijk moeilijk realiseerbaar. Ook inkomsten uit crowdfunding
blijken in Groningen lager uit te vallen dan in andere delen van Nederland. Fondsen worden niet
meer alleen benaderd voor het financieren van eenmalige projecten maar steeds vaker ook voor
onderhoud aan gebouwen en parken. De constante zorg voor de financiën vraagt veel inzet van de
instellingen. Inzet die niet besteed kan worden aan inhoudelijke programma’s, publieksactiviteiten
of innovatie. De blik is daardoor te vaak intern gericht en financieel gekleurd. Inhoudelijke
ambities, bijvoorbeeld ten aanzien van het werven van nieuw publiek, bleken bij meerdere
instellingen dan ook groter dan de praktische mogelijkheden.
,

3.2. Cultuurnota ’s 2017-2020

In 2015 schreven gemeente en provincie hun beleidskaders cultuur voor de periode 2017-2020.
Beide overheden vroegen de Kunstraad een advies over het concept beleidskader. De overheden
besloten het adviestraject parallel te laten lopen en te werken met één aanvraagformulier. De
Kunstraad sprak zijn waardering uit voor het gezamenlijke proces van gemeente en provincie dat
de administratieve druk bij de instellingen aanzienlijk verminderde. Zorgpunt was in hoeverre
de geformuleerde ambities van gemeente en provincie die beide uitgaan van de diversiteit van
het cultuuraanbod als kracht van Groningen, gerealiseerd kunnen worden binnen de daarvoor
meegegeven financiële kaders.
Wethouder De Rook, gedeputeerde Gräper en de Kunstraad gaven gezamenlijk een presentatie
over de nieuwe beleidskaders en het cultuurnotatraject tijdens het Overleg cultuur van de
Groninger Gemeenten op 11 juni 2015.
Per brief van 28 november 2015 vroegen gemeente en provincie de Kunstraad een offerte uit te
brengen voor de advisering 2017-2020. De opdracht hiervoor werd verstrekt per 16 december
2015. De Kunstraad heeft zijn werkwijze voor de beoordeling van de aanvragen 2017-2020 eind
2015 vastgelegd in een notitie en gecommuniceerd naar het culturele veld en de overheden. De
Kunstraad hechtte eraan voordat de advisering startte inzicht te geven in de wijze van beoordelen
zodat dit voor culturele instellingen en de overheden vooraf helder was. In dit kader vond ook
afstemming plaats met de Raad voor Cultuur.
De Kunstraad nam deel aan een door de gemeente en provincie georganiseerde informatiebijeenkomst voor het culturele veld op 22 september 2015 en organiseerde op 15 december
2015 zelf een startbijeenkomst voor de commissieleden en de adviseurs. Wethouder De Rook en
gedeputeerde Gräper waren bij deze startbijeenkomst aanwezig.
De advisering startte in januari 2016 en liep door tot de presentatie van het advies op 26 mei
2016.

3.3. Overige

adviezen

Op verzoek van de overheden bracht de Kunstraad gericht advies uit over Theater te Water en
Vrijdag.
De provincie vroeg de Kunstraad om een beoordeling van het meerjarenplan 2015-2016 van de
Stichting Theater te Water. Met Vrijdag werd in opdracht van de gemeente een monitorgesprek
gevoerd. Doel van het gesprek was de voortgang te bespreken van de activiteiten zoals vastgelegd
in de beleidsvisie en het activiteitenplan 2015 van Vrijdag. In het verlengde hiervan werd ook de
rol van Vrijdag ten aanzien van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit besproken.
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4. overige activiteiten
Naast de eigen activiteiten vervult de Kunstraad een rol als gesprekspartner en verbinder voor het
culturele veld. In 2015 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.
In 2015 heeft voordekunst voor culturele ondernemers op het kantoor van de Kunstraad
twee spreekuren gehouden (in mei en december). 25 mensen hebben gebruik gemaakt van
het spreekuur om met een medewerker van voordekunst hun plan te bespreken en advies te
krijgen. De spreekuren in Groningen werden door de deelnemers zeer gewaardeerd. Op 6 juli
2015 hielden voordekunst en de Kunstraad een presentatie bij Academie Minerva gekoppeld
aan de eindexamenpresentatie. Ook enkele projectnemers vertelden over hun ervaringen met
crowdfunding.
In 2015 werd in Groningen via voordekunst € 65.000 aan projectgelden opgehaald. Het gemiddelde
doelbedrag en het slagingspercentage zijn gestegen ten opzichte van 2014 maar liggen onder het
landelijk gemiddelde.
Tabel 8: projecten op voordekunst.nl/groningen in 2015 en voorgaande jaren
2015

2014

2013

2012

Aantal projecten

21

12

34

7

Grootste discipline

muziek

theater

muziek

theater

Totaal opgehaald

€ 64.985

€ 36.761

€ 84.214

€ 16.824

Gemiddeld doelbedrag

€ 3.094

€ 3.063

€ 2.476

€ 2.403

Aantal donateurs

1181

409

1226

386

Slagingspercentage

64%

55%

68%

72%

4.2. Spreekuur Cultuur+Ondernemen

In 2015 is de Kunstraad ook gestart met spreekuren voor kunstenaars, creatieve ondernemers
en culturele organisaties met vragen op het gebied van loopbaanbegeleiding, marketing en
governance. De spreekuren werden verzorgd door Cultuur+Ondernemen en vonden plaats op
1 oktober en 9 november 2015. In totaal maakten 17 mensen hiervan gebruik. De deelnemers en
adviseurs van Cultuur+Ondernemen vonden de gesprekken zeer waardevol.

4.3. Fondsenoverleg

Net als voorgaande jaren vond in 2015 maandelijks het zogenoemde Fondsenoverleg plaats dat
gecoördineerd wordt door de Kunstraad. Deelnemers aan het overleg zijn het Prins Bernhard
Cultuurfonds Groningen, het J.B. Scholtenfonds / H.S. Kammingafonds, het Fonds voor de
Landbouw, de Emmaplein Foundation, de Stichting Beringer Hazewinkel, het VSB fonds en de
Kunstraad.
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 bij
welke fondsen zij voor een bijdrage in aanmerking zouden kunnen komen of hoe zij hun kansen op
een bijdrage kunnen vergroten. Het fondsenoverleg wordt door potentiële subsidieaanvragers druk
bezocht en gewaardeerd. In totaal maakten in 2015 44 initiatiefnemers gebruik van het spreekuur.
Het fondsenoverleg is er ook voor afstemming tussen de fondsen onderling en het delen en
vergaren van kennis over actuele ontwikkelingen in het kunstenveld.

Jaarverslag Kunstraad Groningen 2015 | Advisering over algemene cultuurzaken

12

4.4. Noord -pool

Met het doel culturele en bestuurlijke professionals uit
Noord-Nederland zichtbaar te maken, hebben de Kunstraad,
Keunstwurk en Kunst & Cultuur Drenthe op 20 maart 2015 in
Leeuwarden de online databank Noord-pool gepresenteerd.
Noord-pool werd ontwikkeld in opdracht van en gefinancierd door het Noordelijk overleg
cultuur, te weten de provincies Drenthe, Groningen en Friesland en de gemeenten Groningen en
Leeuwarden.
De openbare databank bevat een overzicht van professionals uit Drenthe, Friesland en Groningen
die geïnteresseerd zijn in advies- of bestuursfuncties bij landelijke adviesraden en fondsen.
Adviesraden en fondsen kunnen in de databank zoeken naar professionals en geschikte kandidaten
benaderen. Er zijn verschillende zoektermen waarop gezocht kan worden zoals leeftijd, geslacht,
ervaring en expertise.
Ook kunnen adviesraden en fondsen vacatures bij Noord-pool melden zodat deze op de website
worden geplaatst en de kandidaten in de databank op de vacatures worden geattendeerd.
Eind 2015 waren ruim 50 kandidaten ingeschreven. In totaal zijn er zeven vacatures geplaatst.
Begin 2016 is Noord-pool geëvalueerd en zijn afspraken gemaakt over het vergroten van de
zichtbaarheid van de site. Verder is besloten de website ook open te stellen voor Noordelijke
vacatures.

Stichting Werkman 2015 – Manifestatie Werkman 2015.
Fotograaf: Studio Plakband.
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4.5. 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 participeerde in de gesprekken en brainstormsessies van VNO NCW Noord over
de oprichting van een Noordelijk cultuurfonds. Met betrokkenen uit het bedrijfsleven,
kennisinstellingen en de culturele sector werden de kaders van het fonds opgesteld. De gesprekken
leidden tot een pamflet, een beleidsplan en profielen voor de adviescommissies community,
cultuur en financiën, die begin 2016 werden gepresenteerd. Het fonds wil eind 2016 actief zijn.
De Kunstraad nam in 2015 deel aan diverse bijeenkomsten en debatten zowel binnen als buiten
Groningen, waaronder de OCW conferentie Cultuur in Beeld, de VNG conferentie over de nieuwe
Bibliotheekwet, een regiobijeenkomst van het Fonds Cultuurparticipatie, een debat van Kunsten
’92 over kwalitatieve beoordeling in de cultuursector en een bijeenkomst over Cultuur en Media
georganiseerd door de NDC Groep. Daarnaast was de Kunstraad aanwezig bij de start van het
Jeugdcultuurfonds Groningen, de cultuurontmoeting De Marne, de lancering van Kunstspot en
werden door de Kunstraad presentaties verzorgd onder meer tijdens de Groninger Popmeeting bij
Vrijdag.
Verder werden individueel gesprekken gevoerd met diverse culturele instellingen. De uitkomst
van de provinciale evaluatie en de nieuwe beleidskaders cultuur 2017-2020 waren de centrale
gespreksonderwerpen. Ook politieke partijen wisten de weg naar de Kunstraad te vinden. Zo
gingen de ChristenUnie en het CDA met de Kunstraad in gesprek over de ondersteuning van de
amateurkunst en vroeg de raadscommissie Onderwijs en Welzijn de Kunstraad om een mondelinge
toelichting op de brief over de toekomst van het Grand Theatre.
Net als voorgaande jaren 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. Het
stimuleren van het eigen ondernemerschap komt daarbij ook uitgebreid aan bod.
Gedurende het gehele jaar zijn door adviseurs, medewerkers en bestuur van de Kunstraad
culturele activiteiten bezocht.

4.6. Communicatie

De Kunstraad onderhield in 2015 via website, nieuwsbrieven en twitter 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 via de website te downloaden. De website wordt veelvuldig
bezocht en door gebruikers gewaardeerd vanwege de toegankelijkheid van de informatie. In
2015 verschenen drie nieuwsbrieven. Naast het overzicht van de subsidietoekenningen waren de
belangrijkste items de cultuurnota’s 2017-2020, de databank Noord-pool en de door de Kunstraad
georganiseerde spreekuren.

Stichting Passionate Bulkboek – Write Now! Groningen 2015.
Fotograaf: Henk Veenstra.
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5. Organisatie en overleg
5.1. Bestuur

In 2015 hadden de volgende leden zitting in het bestuur:
• Hans van Maanen, voorzitter (aangetreden oktober 2009, voorzitter vanaf 1 oktober 2010,
herbenoemd tot oktober 2016). 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.
• Peter Vermeulen, lid (aangetreden 2010, herbenoemd tot oktober 2016). Voormalig vicepresident van de Groninger Rechtbank.
• Rika Pot, lid (aangetreden 2010, herbenoemd tot oktober 2016). Burgemeester Appingedam.
Het bestuur kwam in 2015 in totaal zes keer bijeen. Belangrijke agendapunten waren naast de
incidentele subsidieadviezen, de provinciale evaluatie en de advisering over de beleidskaders
cultuur en de advisering 2017-2020.
Eind 2015 is afscheid genomen van Simone Lippens vanwege het verstrijken van haar
zittingstermijn. In haar opvolging werd voorjaar 2016 voorzien.

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 extern 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.
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.
Op 23 september 2015 vond een interne brainstormbijeenkomst plaats om het adviesproces van de
incidentele subsidies te evalueren. Naast bestuursleden, bureaumedewerkers en adviseurs, nam
een vertegenwoordiger van het Fonds Podiumkunsten aan de discussie deel. De uitkomsten hebben
intern hun beslag gekregen en worden verder opgepakt bij de werkwijze voor de beleidsperiode
2017-2020.
Kerncommissie
De kerncommissie bestond in 2015 uit:
• Quirijn van den Hoogen, technisch voorzitter (aangetreden oktober 2010, herbenoemd tot
oktober 2016).
• Toos Arends, beeldende kunst en vormgeving (aangetreden januari 2014)
• Remco de Haan, muziek (aangetreden maart 2015)
• Andrea Möller, beeldende kunst, film, theater (aangetreden januari 2009, herbenoemd tot
januari 2015).
• Nina Thunnissen, theater, community art (aangetreden mei 2014)
• Jo Willems, theater, lichte en klassieke muziek, letteren (aangetreden december 2009, 		
herbenoemd tot december 2015).
• Saskia Jeulink, film, theater (aangetreden januari 2015)
Begin 2015 eindigde de zittingstermijn van Andrea Möller, zij is vervangen door Saskia Jeulink.
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Extern adviseurs
Extern adviseurs zijn op afroep beschikbaar. Afhankelijk van het aantal aanvragen in de discipline
en hun eigen beschikbaarheid worden ze meer of minder ingezet. Het aantal externen varieert
naar behoefte en er is regelmatige doorstroming.
In 2015 deed de Kunstraad een beroep op de volgende externe adviseurs:
• Benthe van Aalst, beeldende kunst en vormgeving.
• Sylvia van den Berg, theater, festivals.
• Evert Bisschop Boele, lichte en klassieke muziek, wereldmuziek.
• Bas de Bruijn, theater, amateurkunst.
• Loes Heebink, beeldende kunst.
• Bert Heikema, muziek, festivals.
• Rob Heiligers, theater.
• Mare van Koningsveld, beeldende kunst en vormgeving.
• Henk Kraayenzank, theater, beeldende kunst.
• Iris Offringa, lichte muziek, cultuureducatie.
• Bert Oling, lichte en klassieke muziek, letteren.
• Marjelle Over, beeldende kunst, amateurkunst.
• Ron Overbeek, lichte muziek.
• Arjo Passchier, beeldende kunst.
• Annelies Propstra, beeldende kunst.
• Peter Propstra, theater, letteren, festivals.
• Layla Radjab, theater.
• Tia van der Velde, dans.
• Harrie de Vries, lichte en klassieke muziek, film.
• Eeuwe Zijlstra, klassieke muziek, amateurkunst.
Commissies advisering cultuurnota’s 2017-2020
Voor de advisering 2017-2020 werden eind 2015 de volgende commissies ingesteld:
Commissie erfgoed
Jan Dirk Gardenier (voorzitter)

CAB Onderzoek en Advies, voorheen Centrum voor
Maatschappelijke Ontwikkeling, Borg Verhildersum

Gerda Brethouwer

Aaltense musea/VVV Aalten, participatietrajecten Amsterdam

Johan Kruiger

BügelHajema adviseurs, voorheen Steunpunt Monumentenzorg
Fryslân

Bert Looper

Tresoar, voorheen stadsarchivaris, Historisch Centrum Overijssel

Olav Reijers

Consultant, voorheen Drents Plateau

Commissie kunsten
Patty Wageman (voorzitter)

De Buitenplaats, Kunsthalle Emden, voorheen Boymans, Groninger
Museum

Carolien de Boer

Gemeente Amersfoort, Lucy Utrecht

Mike Iking

Consultant, adviseur gemeente Deventer, voorheen Fonds
Podiumkunsten

Anneke Jansen

Fringe festival, adviseur Fonds Podiumkunsten

Jacob Lekkerkerker

Componist, musicus, voorheen adviseur Amsterdams Fonds voor de
Kunst

Giel Pastoor

Parktheater Eindhoven, Cultuur+Ondernemen, voorheen Afslag
Eindhoven

Commissie steuninstellingen en overige instellingen
Marjolein de Boer (voorzitter)

Academie voor Cultuurmanagement, voorheen Nederlandse
Museum Vereniging, VSB Fonds, Mauritshuis

Chris van Koppen

Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur, Sjaalman Media

Astrid Rass

Artez, Vereniging CultuurProfielScholen, voorheen Stichting
Leerplan Ontwikkeling
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5.3. Bureau

De Kunstraad beschikt over een bureau bestaande uit een directeur, een secretaris en een
officemanager. In 2015 hebben zich geen personele wijzigingen voorgedaan. Het grootste deel van
de werktijd werd besteed aan de afhandeling van de incidentele subsidieaanvragen, de provinciale
evaluatie naar de gevolgen van de bezuinigingen, de voorbereiding van de cultuurnota advisering
2017-2020 alsmede het onderhouden van de contacten met het culturele veld.
Het hele jaar werkte een medewerker van de gemeente Groningen een dagdeel per twee weken
bij de Kunstraad ten behoeve van de archivering.
Eind 2015 werden twee tijdelijke projectsecretarissen aangetrokken voor de cultuurnota
advisering 2017-2020. Deze secretarissen waren actief tot en met de presentatie van het advies op
26 mei 2016. Daarnaast is gedurende het cultuurnota adviestraject ruimte geboden voor een leerwerkplek.
Op het bureau waren werkzaam in 2015:
• Ebrien den Engelsman, directeur (0,6 fte).
• Annette Steenhuisen, secretaris/beleidsmedewerker (1 fte), detachering gemeente Groningen.
• Antje van der Meulen, officemanager (1 fte).
• Theresia Verkerk, archivering (0,05 fte), detachering gemeente Groningen.
• Alice Duiven, projectsecretaris, vanaf 1 december 2015 tot 1 juni 2016, deeltijdcontract.
• Nina Thunnissen, projectsecretaris, vanaf 1 december 2015 tot 1 juni 2016, deeltijdcontract.
• Sophie Beekman, werkervaringsplek, vanaf 1 december 2015 tot 1 mei 2016, stagecontract.
Voor de kosten van het bureau en de adviseurs ontving de Kunstraad in 2015 een
exploitatiesubsidie van €152.500 van de gemeente en €135.900 van de provincie Groningen. De
gemeente en provincie Groningen verleenden aanvullende bijdragen voor de gevraagde adviezen.
In 2015 besteedde de Kunstraad aandacht aan het verbeteren van de interne processen en is
een nieuw subsidieadministratiesysteem ingevoerd. Verder zijn openstaande subsidiedossiers uit
voorgaande jaren bijgewerkt, waarvan het overzicht is verwerkt in de jaarrekening 2015.

5.4. Overleg

met de overheden

In 2015 werd kennis gemaakt met de nieuwe gedeputeerde voor cultuur en heeft voor het
eerst sinds twee jaar weer een bestuurlijk overleg met gemeente en provincie gezamenlijk
plaatsgevonden. De beleidskaders 2017-2020 en de advisering van de Kunstraad over de aanvragen
van de instellingen was het belangrijkste gespreksonderwerp. Ook de overvraging van het budget
voor professionele kunsten is onder de aandacht gebracht van de wethouder en de gedeputeerde.
Daarnaast vond bestuurlijk overleg plaats met de gemeente over de toekomst van het Grand
Theatre als ook de samenwerking van de podia in de stad Groningen.
Ambtelijk heeft veelvuldig gezamenlijk overleg plaatsgevonden met name over de advisering voor
de cultuurnota’s 2017-2020.
Daarnaast vond gericht bilateraal overleg plaats over specifieke onderwerpen.

Stichting Taptoe Groningen – 25e editie Taptoe Groningen.
Fotograaf: Martin de Jonge. Band: Vejen Garden uit Denemarken.
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colofon
Dit is een uitgave van de Kunstraad Groningen (Groningen, juni 2016)
Kunstraad Groningen
St. Jansstraat 2g
9712 JN Groningen
050-3600637
Tekst:
Ebrien den Engelsman, Annette Steenhuisen
Eindredactie en productie:
Antje van der Meulen
Vormgeving:
Wienos
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Bijlage 1

Overzicht

Incidentenbudget inclusief Orgelbudget

budget

verstrekte subsidies

2015

aanvrager

activiteit

toegekend

Het Verhaal
van
Groningen

2014/0188 Stichting Tschumipaviljoen

25 jaar Tschumipaviljoen

€ 15.000

2014/0189 Stichting Werkman 2015

Werkman

€ 3.672

2014/0197 Hensel Productions

Authenticiteit

€ 5.000

2014/0204 Stichting Abdijconcerten Aduard

Concertseizoen 2015

€ 1.150

2014/0206 Stichting Passionate Bulkboek

Write Now! 2015

€ 3.250

2014/0210 Stichting Jazz in Groningen

Concerserie 2015

€ 12.500

2014/0216 Stichting Berlagehuis Usquert

DUIZEND HUIZEN

€ 15.000

a

2014/0217 Stichting Terug naar het Begin

Terug naar het Begin 2015

€ 10.000

a

2014/0221 Stichting Egidius

Leidse Koorboeken Codex F 'Ite Missa Est

€ 2.500

2014/0223 Stichting Luthers Bach Ensemble

Concertseizoen 2015-2016

€ 15.000

2014/0224 Stichting Kunstruimte 09

The Fantastic Expedition of Painting

€ 4.500

2014/0228 Stichting Overmorgenland

De Omslag

€ 15.000

2014/0231 Stichting Het Cultuur Historisch
Document

De Waterstrijd

€ 5.000

a

2014/0252 Stichting ZomerJazzFietsTour

ZomerJazzFietsTour 2015

€ 13.200

a

2014/0264 Stichting SpeelGoud

Uut de Hoogte

€ 13.200

2014/0265 Stichting Peter de Grote Festival

Peter de Grote Festval 2015

€ 23.400

2014/0273 Stichting 250/400

Langs de Linie

€ 13.200

2014/0279 Stichting Eef van Breen Producties

Chapman for President

€ 13.200

2014/0280 Edan Gorlicki

The Players

€ 7.920

2014/0284 Stichting Noordpool Orkest

Jaarprogramma 2015

€ 8.800

2014/0287 Stichting Prime

Piero l'Underground c'est moi

€ 8.800

2014/0290 Stichting The Northern Consort

Nieuwe Feestdagen, levende muziek

€ 8.800

2014/0291 Stichting soundsofmusic

Soundsofmusic 2015

€ 11.000

2014/0292 Stichting Canevisions Film

Nachtshoppers

€ 12.320

2014/0294 Stichting Media Kennis en Cultuur

De Stille Beving

€ 13.200

2014/0296 Snow Video

MyMetropolis

€ 2.490

2014/0305 Stichting Musica Antiqua Nova

Seizoensprogramma 2015-2016

€ 12.450

2014/0311 Stichting Groningen Orgelstad

Jaarprogramma 2015 + Schnitgerfestival

€ 13.500

2014/0320 Stichting Wereld Pers Foto

World Press Photo tentoonstelling

€ 8.300

2014/0321 Richard Bolhuis

Circle

€ 9.545
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Incidentenbudget inclusief Orgelbudget

budget

aanvrager

activiteit

toegekend

2014/0322 Stichting Z&S

Zienemaan & Sterren 2015

€ 8.300

2014/0324 Hanzehogeschool Groningen

Priccapractice 4

€ 4.980

2014/0325 Het Houten Huis

Curve

€ 3.320

2014/0323 Family Affair Films

Nacht van de Fanfare

€ 12.450

2014/0334 Stichting Ensemble Super Librum

Vox Resonans

€ 3.320

2014/0335 Stichting Het Groninger Klokkenen Orgelfonds

Schnitgers Droom 2015-2016

€ 9.065

2014/0336 Plaatselijke Commissie Zuurdijk

Hogelandsymfonie

€ 1.660

2014/0339 Fedde Hoekstra

Tour de Force

€ 12.450

2014/0340 Roeland Dijksterhuis

De muziek van Groningen

€ 8.300

2014/0341 Platform GRAS

AFFRiG Kennisboo(s)t

€ 5.342

2014/0342 Stichting Sign

Parrhesia

€ 11.620

2014/0343 GOOV Muziektheater

Het Bos in - Into the Woods

€ 12.450

2014/0356 Steven Dejong Producties BV

Peerd van Ome Loeks

€ 15.000

2014/0357 Atelier aan de Middendijk

Grip

€ 6.000

2014/0362 Stichting Jonge Sla

Het Temmen van de Feeks

€ 7.500

2014/0363 Stichting On Wings!

On Wings! 2016

€ 7.500

2014/0366 Theatergroep De Jongens

De Passiefisten

€ 15.000

2014/0367 Stichting ColorC

OrbitFest: Channels to the Stars

€ 15.000

2014/0368 Stichting Timbre

Erik Satie Festival 2015

€ 1.000

2014/0370 Stichting Cross-linx

Cross-linx 2016

€ 8.000

2014/0371 Stichting Kunstbende

Kunstbende Groningen 2016

€ 7.500

2014/0372 Stichting Blau Hynder

Cleo & Lex

€ 5.000

2014/0374 Tom Tieman

De Laatste Boer van Euvelgunne

€ 5.000

2014/0375 Stichting LeCulte

Updiggin'

€ 15.000

2014/0376 Format Film

In Kropsdam Is Iedereen Gelukkig

€ 15.000

2014/0309 Stichting Plakbank

Strandjutter Ed

€ 11.000

2014/0395 Stichting Literaire Acticiteiten
Groningen

POETS!VROUWEN

€ 1.500

2014/0405 Museum Landgoed Verhildersum

Groninger Dracht Meets Fashion Tech

€ 10.800

2014/0417 Stichting Concerten Nicolaïkerk

Passie in de Provincie

€ 2.500

2014/0453 Monument- en Concertcommissie
GK Wildervank

Regerjaar 2016

€ 1.340

2014/0484 Stichting Groningen Orgelstad

Website orgelstad 2015

€ 476
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plusregeling amateurkunst

budget

aanvrager

activiteit

toegekend

2014/0205 Federatie Groninger Muziek
Corpsen

Kerstconcert 2014

€ 2.500

2014/0211 Stichting Centrum voor Oude
Muziek & Dans

Carnaval in Venetië

€ 4.000

2014/0212 Vrouwenkoor Mrs. Johnson

American Songbook

€ 750

2014/0213 Stichting Groninger Studenten
Toneel

Dood van een handelsreiziger

€ 500

2014/0214 Muziekvereniging Harmonie '67

Voorjaarsconcert

€ 750

2014/0215 Con Anima

Jubileumconcert

€ 500

2014/0234 Gruno's Postharmonie Groningen

Ode aan Jong Talent

€ 2.000

2014/0236 Vereniging 4 Mei-projekt

Feesten van angst en pijn

€ 1.343

2014/0237 Stichting Vocaal Ensemble A Capelli Kerstgroet uit Leipzig

€ 500

2014/0241 Stichting het Nederlands Studenten Verlicht
Orkest

€ 1.000

2014/0242 Stichting Kamerkoor Dualis

Maria Vespers door Montiverdi

€ 1.250

2014/0249 Stichting Taptoe Groningen

25e editie Taptoe Groningen

€ 5.000

2014/0250 Capella Groningen

Lamentaties

€ 1.000

2014/0255 St. Samenwerkende
Muziekdocenten N-N

Groninger Pianofestival 2015

€ 1.145

2014/0263 Harmonie Patrimonium Groningen

Ons Laid

€ 1.500

2014/0266 Vrouwenkoor Femmes Majeures

Taal der Muziek & Mujeres Grandes

€ 1.000

2014/0267 Stichting NOM / KamerFilharmonie
Der Aa

Groningen Berlijn Moskou Parijs 1923

€ 2.500

2014/0269 Muziekvereniging Harmonie '67

The armed man

€ 1.500

2014/0276 M.F.V. Panacea

Beaty and the Beast

€ 3.000

2014/0283 Stichting Theatergroep Raamwerk

Savannah Bay

€ 2.500

2014/0289 Stichting Groninger Studenten
Toneel

One Flew Over the Cuckoo's Nest

€ 450

2014/0308 Capella Groningen

Il viaggio oltremontano

€ 750

2014/0318 Grof Volkoren

Show

€ 1.250

2014/0344 Noordelijk Bach Consort

NBC gaat 'toontje hoger'

€ 1.143

2014/0345 Federatie Groninger Muziek
Corpsen

Kerstconcert 2015

€ 1.250

2014/0346 Stichting Vrijdag

David? Wie is David?

€ 4.000

2014/0347 Toonkunstkoor Bekker

Verdi' Requiem

€ 2.500

2014/0348 Stichting Groningen Studenten
Cabaret

29e Groninger Studenten Cabaret Festival

€ 2.200

2014/0349 Haydn Muziek Festival

23e Haydn Muziek Festival

€ 1.500

2014/0350 Noordelijk Vocaal Ensemble

Julileumprogramma

€ 750
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2014/0351 Gemengd Koor Kwajr

De Landenwandelaar

€ 5.000

2014/0352 Stichting FlauweCult Collectief

Trojaanse Vrouwen

€ 1.500

2014/0353 Stichting NOM / KamerFilharmonie
Der Aa

Werkman & het Hogeland

€ 4.000

2014/0355 AFV Daguerre

Jubileumactiviteiten

€ 2.000

2014/0359 Siddiqi Productions

Tel Mehendi

€ 5.000

2014/0379 Jong Vrouwenkoor Roxie

Jubileumconcert

€ 1.000

2014/0380 Stichting Vocaal Ensemble A Capelli A Capelli in Love

€ 850

2014/0381 Stichting FlauweCult Collectief

Work(shop) in Progress

€ 650

2014/0383 Stichting Nederlands Studenten
Jazz Orkest

Beats in Transition

€ 1.500

2014/0384 Stichting Vrienden van Choral
Voices

Project XP

€ 2.500

2014/0392 Stichting het Nederlands Studenten NSO Vrij 2016
Orkest

€ 1.000

2014/0396 Stichting Studentenkamerfestival
Groningen

StuKaFest 2016

€ 2.000

2014/0409 Sara Scholten

De Jossen

€ 5.000

2014/0412 Stichting Centrum voor Oude
Muziek & Dans

Mozart en Zelenka

€ 2.500

2014/0413 Capella Groningen

Als recht en vrede elkaar kussen

€ 1.000

2014/0414 Gruno's Postharmonie Groningen

Theater Theater!

€ 2.000

2014/0415 Vereniging 4 Mei-projekt

Vrijheid

€ 2.500

2014/0416 Stichting Groninger Studenten
Toneel

Festen

€ 900

2014/0421 Musica Retorica

Workshop Jan van Zelm

€ 300

2014/0434 Sander Blom

Wraak

€ 1.750

2014/0466 Vereniging 4 Mei-projekt

Deskundigheidsbevordering

€ 1.500

2014/0467 Toonkunstkoor Bekker

Matthaüs Passion en Weihnachtsoratorium

€ 7.500
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