advies over de aanvragen van de culturele instellingen
in de gemeente en provincie Groningen in het kader van de
gemeentelijke en provinciale cultuurnota’s 2017-2020

voorwoord

Voor u ligt een advies van de Kunstraad Groningen dat probeert recht te doen aan de grote
maatschappelijke betekenis van de verschillende culturele domeinen en hun instellingen voor
de stad en de provincie Groningen. Zoals van adviezen van de Kunstraad verwacht wordt, is ook
dit advies geformuleerd binnen de kaders die de overheden vooraf hebben vastgesteld. Dat wil
niet zeggen dat het niet als een onafhankelijk advies kan worden begrepen. De Kunstraad is
immers ingesteld om op basis van deze kaders onafhankelijke, op andere dan politieke inzichten
gebaseerde oordelen en adviezen te formuleren.

Kunst en cultuur
in Groningen
advies over de aanvragen van de culturele instellingen
in de gemeente en provincie Groningen
in het kader van de gemeentelijke en provinciale cultuurnota’s 2017-2020

De beleidskaders 2017-2020 van de provincie en de gemeente Groningen creëerden voor een groot
deel een bruikbare ruimte voor de beoordeling van de aanvragende instellingen, het formuleren
van inzichten in hun functioneren en onderlinge verhoudingen. Op dit punt kon de Kunstraad
concluderen dat de meeste instellingen voldoen aan de criteria en beleidsstrategieën van beide
overheden en daarenboven in belangrijke mate bijdragen aan hun culturele ambities.
Bij dit laatste deed echter ook een zekere frictie voelen, namelijk tussen het ambitieniveau van
met name de stad en het financieel kader waarbinnen de Kunstraad diende te adviseren. Het is
niet zo dat de Kunstraad vindt dat er altijd te weinig geld is of dat meer altijd beter is, maar
in dit geval had de Kunstraad wel het gevoel dat culturele ambities en het financieel kader niet
helemaal in balans waren. Het Cultuurpijlersfonds biedt weliswaar in zekere mate soelaas, maar
dat betekent een gedeeltelijke vervanging van structurele exploitatiesubsidie door geoormerkte
specifieke toewijzingen, iets waarvan de Kunstraad geen voorstander is in een tijd die vraagt om
een stabiel en krachtig functioneren van culturele instellingen.
Het opstellen van dit advies voor de periode 2017-2020 werd in hoge mate positief beïnvloed door
het feit dat voor het eerst de processen bij beide overheden parallel liepen en de Kunstraad één
integraal advies kon uitbrengen. Die grote stap voorwaarts is door de aanvragende instellingen en
de Kunstraad zeer gewaardeerd.
Ten slotte maak ik graag van de gelegenheid gebruik om enerzijds de overheden dank te zeggen
voor het in de Kunstraad gestelde vertrouwen, aan de andere kant alle vaste en tijdelijke
medewerkers en adviseurs van de Kunstraad te bedanken voor de grote en gewetensvolle
inspanningen die zij de laatste vijf maanden hebben gepleegd om een in onze ogen afgewogen
advies mogelijk te maken, dat nu zijn rol in het maatschappelijke en politieke debat kan gaan
spelen.
namens de Kunstraad Groningen,
Hans van Maanen,
voorzitter bestuur.
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1.1. Opdracht
De gemeente en de provincie Groningen gaven de Kunstraad per brief van 16 december 2015
opdracht voor de gezamenlijke cultuurnota-advisering 2017-2020 voor de gemeente en de provincie
Groningen.
Algemeen
De gemeente en de provincie vroegen in zijn algemeenheid aan de Kunstraad het volgende:
- één gezamenlijk advies voor de gemeente en de provincie Groningen op basis van de
beleidskaders en de daarbij behorende criteria;
- advisering op maat. Daarmee bedoelden de overheden niet dat verwacht werd dat elke
instelling even goed presteert op alle vlakken, maar dat deze zich kan onderscheiden op
meerdere terreinen die bijdragen aan de doelstellingen/strategische lijnen uit de kadernota’s;
- een advies op macroniveau dat wil zeggen een advies dat uitgaat van een cultuuraanbod in de
stad en provincie dat als geheel voldoende compleet en evenwichtig is;
- een evenwichtige samenstelling, met voldoende deskundigheid en onafhankelijkheid van de
commissies voor de advisering die recht doet aan de diversiteit van de thema’s, vraagstukken
en doelen in de beide kadernota’s cultuur;
- voorstellen voor de aanwijzing van Cultuurpijlers;
- suggesties voor een meer inhoudelijke monitoring van het cultuurveld.
Specifieke adviesvragen van de gemeente Groningen
Naast de beoordeling van de aanvragen van de instellingen vroeg de gemeente in het advies in te
gaan op de volgende thema’s:
- een zo effectief mogelijke stadsprogrammering op de podia;
- een zo effectief mogelijke stadsbrede organisatie voor talentontwikkeling.

1.2. Beleidskaders

en criteria

Het kader voor de advisering van de Kunstraad is het gemeentelijk beleidskader 2017-2020
Cultuurstad Groningen; City of talent en het provinciale beleidskader 2017-2020 Grenzeloos
cultuur: voor iedereen met iedereen en de daarbij gepubliceerde criteria.
De informatie over de beleidskaders, criteria en procedure werd ontsloten via een gezamenlijke
website www.cultuurnotagroningen.nl.

1.3. Werkwijze Kunstraad
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.
De Kunstraad maakte voor zijn advisering gebruik van commissies van deskundigen.
De samenstelling van de commissies was als volgt:
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
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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

Daarnaast is gebruik gemaakt van de inzet van lokale adviseurs (zie voor het overzicht de bijlage).
Hiermee was voor de inhoudelijke beoordeling van de individuele aanvragen kennis van buiten en
binnen Groningen geborgd.
De commissies werkten op basis van de door gemeente en provincie vastgestelde criteria
systematisch toe naar een oordeel over de aanvragen. Eerst vond er een individuele beoordeling
plaats: onafhankelijk van elkaar beoordeelden de commissieleden en eventueel betrokken lokale
adviseurs de subsidieaanvraag en het functioneren van de instelling. Deze stap droeg eraan bij
dat ‘groepsdenken’ werd vermeden en dat vooraf indrukken en argumenten van individuele
commissieleden en adviseurs goed in beeld konden worden gebracht. Vervolgens kwam de
commissie drie keer in vergadering bijeen. Tussen de eerste en de tweede commissievergadering
werd met alle instellingen een gesprek gevoerd.
De gesprekken met de aanvragers heeft de Kunstraad als zeer waardevol ervaren, omdat hier
aanvullende relevante informatie uit naar voren kwam, over de instellingen zelf en over de sector
als geheel. Ook konden vragen van de commissie rechtstreeks door de instelling beantwoord
worden, ten behoeve van een zorgvuldige advisering.
De besprekingen in de commissies leidden tot een gezamenlijk oordeel. De commissieadviezen
kwamen samen bij het bestuur van de Kunstraad dat zorg droeg voor een integrale afweging.
Helaas bleek het niet mogelijk tijdens het beoordelingstraject om, los van de beschrijvende
teksten voor een controle op feitelijke onjuistheden, het advies voor te leggen aan de instellingen.
Dit was in de notitie en in de gesprekken met de instellingen wel aangegeven, maar hield verband
met het feit dat de hoeveelheid beschikbare middelen de Kunstraad heeft gedwongen tot een zeer
zorgvuldige afweging die wat meer tijd in beslag nam dan de Kunstraad had voorzien.
Zoals vooraf weergegeven in de notitie Beoordelen aanvragen 2017-2020, zijn de criteria
van gemeente en provincie in de beoordeling van de Kunstraad toegepast zoals hieronder is
opgenomen. Het gewicht van de criteria kon per instelling, afhankelijk van het gekozen profiel,
verschillen. Dat betekent dat bij sommige instellingen het ene criterium meer gewicht kon hebben
dan het andere.
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Kwaliteit
Het eerste criterium was de kwaliteit van de activiteiten. De activiteiten moesten getuigen van
voldoende artistieke en/of inhoudelijke kwaliteit om voor een positief advies in aanmerking te
komen. De Kunstraad keek daarbij naar de ambities en realiteitswaarde van de activiteiten die
de instelling in de komende periode wil initiëren (prospectief) in relatie tot het programma van
activiteiten in de achterliggende jaren (retrospectief).
Bij de beoordeling van het functioneren en de plannen is de artistieke en/of inhoudelijke kwaliteit
beoordeeld op grond van de indicatoren vakmanschap, zeggingskracht, oorspronkelijkheid en
vernieuwing (zie voor een nadere toelichting van deze indicatoren de bijlage). Op verzoek van
de provincie toetste de Kunstraad, voor zover van toepassing, ook de inhoudelijke aanpak met
betrekking tot het digitaliseren van product/dienst/collectie en het digitaal beschikbaar stellen/
onder de aandacht brengen hiervan voor/bij het publiek.
Maatschappelijke waarde
Het tweede belangrijke criterium in de beoordeling door de Kunstraad was de maatschappelijke
waarde van de instelling. De Kunstraad heeft deze maatschappelijke waarde beoordeeld aan
de hand van de indicatoren educatie en participatie, publieksbereik c.q. deelnemersbereik,
ondernemerschap en verbinden (zie voor een nadere toelichting de bijlage).
Bijdrage aan strategische doelen
Gemeente en provincie verwachtten dat de aanvrager aantoonde op welke manier aan meerdere
van de strategische doelen uit het gemeentelijk en provinciaal beleidskader een bijdrage wordt
geleverd. De Kunstraad heeft deze bijdrage beoordeeld aan de hand van de bovengenoemde
onderdelen ‘kwaliteit’ en ‘maatschappelijke waarde’ (zie de bijlage voor een toelichting op hoe
dit is gebeurd).
Overig
De Kunstraad toetste tenslotte de aanvragen op de criteria die gemeente en provincie voor
specifieke categorieën, zoals steuninstellingen, hadden vastgelegd (zie bijlage). Bij de uitvoerende
instellingen keek de Kunstraad voor de provincie ook naar de regionale uitstraling/werking.
Daarnaast keek de Kunstraad op macroniveau naar een evenwichtige spreiding.
De Kunstraad beoordeelde de aanvragen individueel en in relatie tot de andere aanvragen mede
gelet op het beschikbare financiële kader. Voor de leesbaarheid van de adviezen die voor gemeente
en provincie zijn geïntegreerd, wordt niet apart per criterium gerapporteerd maar volgens de
aanpak zoals hiervoor geschetst en vooraf gecommuniceerd.

1.4. Aantal

aanvragen en verdeling over de commissies

De deadline voor het indienen van de aanvragen was 1 januari 2016. De Rijksgefinancierde
instellingen en enkele andere instellingen (CBK, GAVA) kregen de tijd tot 1 februari 2016. In totaal
zijn er 76 aanvragen binnengekomen, waarvan 22 nieuwe aanvragers (dat wil zeggen aanvragers
die in de afgelopen jaren geen meerjarige subsidie ontvingen van gemeente en/of provincie).
De aanvragers deden een beroep op de gemeente, de provincie of op beide overheden. Eén
aanvrager heeft de aanvraag in de loop van het adviestraject ingetrokken. Deze aanvraag is in dit
adviesrapport verder buiten beschouwing gelaten.
De Kunstraad heeft de aanvragen zelf verdeeld over de commissies kunsten (uitvoerende
instellingen podiumkunsten, letteren en beeldende kunst), erfgoed (musea, borgen, overige
erfgoedorganisaties) en de commissie overig (steuninstellingen, cultuureducatie). Het zwaartepunt
in de advisering lag bij de commissie kunsten (41 aanvragen waarvan 8 beeldende kunst, 31
podiumkunsten en 2 letteren), gevolgd door de commissie erfgoed (18 aanvragen) en de commissie
overig (16 aanvragen). Er is over en weer gebruik gemaakt van de aanwezige expertise in de
commissies in de vorm van co-advisering.
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2. Integraal advies

1.5. Ervaringen

adviestraject

De Kunstraad is zeer te spreken over het gezamenlijke adviestraject van gemeente en provincie.
De op elkaar afgestemde beleidskaders, de gezamenlijke promotie, website en het e-mailadres
maakten het adviestraject inzichtelijk. Ook het slechts eenmaal hoeven indienen van de plannen
2017-2020 en het geven van een toelichting hierop aan de Kunstraad, verminderde de werkdruk bij
de instellingen. Door het gelijk trekken van de procedures was het voor de Kunstraad bovendien
mogelijk om instellingen integraal en vanuit de positie in het gemeentelijke en provinciale bestel
te beoordelen.
Aan de andere kant zijn er aandachtspunten te benoemen. Instellingen die naast gemeente en
provincie ook landelijk subsidie aanvroegen, overlegden een beleidsplan 2017-2020 volgens een
vooraf vastgesteld stramien. De Kunstraad vond het ontbreken van een beleidsplan bij de andere
instellingen een gemis. Het aanvraagformulier was niet opgebouwd volgens de systematiek van een
beleidsplan en kende bovendien geen begrenzingen in hoeveelheid tekst. De aanvragen werden
hierdoor meer eenvormig en te weinig specifiek, wat de advisering door de Kunstraad heeft
bemoeilijkt. Slechts een enkele instelling voegde eigenhandig een beleidsplan toe. Ook bleken
de strategische doelen algemeen geformuleerd en daarmee door de instellingen meervoudig te
interpreteren.
De gemeente en provincie hebben alle binnengekomen aanvragen 2017-2020 om advies voorgelegd
aan de Kunstraad. De Kunstraad had bij de advisering over de plannen te maken met uitgebreide
en specifieke criteria enerzijds terwijl er ook ruimte door gemeente en provincie werd geboden
om per instelling een advies op maat uit te brengen en daarbij te kijken naar de eigenheid van de
organisatie. Om hierin de goede balans te vinden was niet altijd eenvoudig.
Het is verstandig dat gemeente, provincie en Kunstraad na afronding van het cultuurnotatraject
gezamenlijk evalueren hoe de procedure is verlopen en waar verbeteringen voor de toekomst
mogelijk zijn.
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2.1. De

situatie op macroniveau

Vraag gemeente en provincie
Gemeente en provincie Groningen vragen de Kunstraad voor 2017-2020 een advies te geven op
macroniveau. In de beleidskaders Grenzeloos cultuur: voor iedereen, met iedereen en Cultuurstad
Groningen; City of talent benoemen de overheden de ambities voor de periode 2017-2020 als volgt:
Ambities van de provincie:
- breed en kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod waarmee
de aantrekkingskracht van de provincie wordt vergroot,
- versterken culturele identiteit.
Ambities van de gemeente:
- zorgen voor een bruisende stad,
- zorgen voor een City of talent,
- kunst en cultuur voor iedereen,
- cultuur over grenzen heen.

Hieronder geven wij aan of deze ambities op basis van de adviezen die de Kunstraad in het
voorliggend advies voor de periode 2017-2020 geeft, worden gerealiseerd. Met andere woorden
brengen de adviezen de ambities van de overheden dichterbij?
Is er sprake van een breed en kwalitatief hoogstaand aanbod in de gemeente en de provincie?
Het antwoord op deze vraag is simpelweg ja. Er is een divers aanbod en er zijn complete ketens. Er
ontbreken geen voorzieningen en de instellingen functioneren over het algemeen goed. Alhoewel
het soms lijkt alsof instellingen dezelfde dingen doen is dit in de praktijk niet het geval omdat ze
zich richten op een specifieke afnemer, doelgroep of publiek.
Op het vlak van Groninger erfgoed wordt de provincie inclusief de stad breed voorzien in
interessant en goed verzorgd aanbod, met de voor Groningen zo eigen borgen, een bijzonder
Kloostercomplex, de oude Groninger kerken, monumenten in het landschap en de gespreide
aanwezigheid van regionale musea. De erfgoedinstellingen worden adequaat ondersteund via
Erfgoedpartners en het Groninger Museum (advies, kennisdeling en bruiklenen); Het Huis van
de Groninger Cultuur stimuleert en ondersteunt het immaterieel erfgoed en Libau Steunpunt
ontwikkelt zich voor gemeenten verder als expertisecentrum voor het materieel erfgoed in relatie
tot landschap en ruimtelijke kwaliteit.
De uitvoerende kunstinstellingen, die zoals bekend, veelal in de stad gevestigd zijn, dragen met
hun breed en kwalitatief hoogstaand aanbod sterk bij aan het culturele profiel van Groningen.
Bovendien kan worden vastgesteld dat belangrijke spelers in het veld ook hun verantwoordelijkheid
voor het publiek in de provincie nemen. Dat geldt voor het NNT, het NNO, Het Houten Huis en
op een andere manier voor de Noordelingen waar talenten uit de hele provincie de mogelijkheid
krijgen zich in de richting van een beroepspraktijk te ontwikkelen. Organisaties gaan aantoonbaar
meer inhoudelijke samenwerking aan. Organisatorisch worden ook stappen voorwaarts gezet, punt
van zorg blijft wel de afstemming tussen podia, zowel betreffende de popmuziek als het theater.
De provinciale steuninstellingen vormen de onmisbare verbindende schakels op het gebied van
kennisuitwisseling en advies. Ze zijn betrokken en vakkundig en dragen bij aan kennisuitwisseling
en ontmoeting in de sector. Wel dienen ze uitgedaagd te worden in het ontwikkelen van een
gezamenlijke agenda om actuele thema’s het hoofd te bieden.
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In onderstaande diagrammen is te zien hoe de inzet van middelen gespreid is over de sectoren,
zowel voor de stad, de provincie als de gemeente en de provincie gezamenlijk.

4%

Gemeente
Erfgoed uitvoerende instellingen

33%

Kunsten uitvoerende instellingen
Steuninstellingen, cultuureducatie en
overige instellingen
66%

Bij de steuninstellingen gaat het om de steunfuncties materieel en immaterieel erfgoed,
amateurkunst en cultuuronderwijs en bibliotheekvoorziening. De inzet voor het erfgoed geeft
daardoor wellicht een vertekend beeld. De gemeentelijke inzet op het gebied van monumentenzorg en ruimtelijke kwaliteit is evenmin zichtbaar.
Voor de gemeente maken de werkmaatschappijen en het Groninger Forum geen onderdeel uit van
de hierboven weergegeven verdeling van middelen. De verhouding werkmaatschappijen/Forum en
gemeentelijke cultuurnotamiddelen is 59% versus 41%.
Wordt de aantrekkingskracht van de provincie Groningen vergroot c.q. is er sprake van een
bruisende stad?
Ook deze vraag kan positief worden beantwoord. Zowel in de stad als in de provincie dragen
culturele instellingen sterk bij aan het vergroten van de aantrekkingskracht van de stad en de
provincie Groningen. De aantrekkingskracht is er op diverse niveaus. In onderstaande matrix
geven we weer hoe de positief gewaarde instellingen zich in dit krachtenveld verhouden, vanuit
de aantrekkingskracht als breed begrip (uitstraling en uniciteit culturele organisatie) en vanuit
de doelgroep. Per instelling is door de aanduiding g, p of g+p aangegeven of de uitstraling de
gemeente, de provincie of beiden betreft.
Hoog

Provincie
22%

Cluster 2
CBK (g)
Haydn Jeugd Strijkorkest (g+p)
Het nieuwe Simplon (g)
De Noorderlingen (g+p)
Swingin’ Groningen (g+p)
Urban House (g)
Monumentenwacht (p)*
Libau Steunpunt (p)*

Erfgoed uitvoerende instellingen
Kunsten uitvoerende instellingen

51%

Steuninstellingen, cultuureducatie en
overige instellingen

Cluster 2
Het Houten Huis (g+p)
Hongerige Wolf (p)
Jonge Harten (g+p)
Noordpool Orkest (g+p)
Poëziepaleis (g+p)
SLAG (g+p)
Vera (g+p)
ZomerJazzFietsTour (g+p)
Fraeylemaborg (p)*
Klooster Ter Apel (p)*
Menkemaborg (p)*
Verhildersum (p)*

Regionaal

27%

Gemeente + Provincie

11%

Erfgoed uitvoerende instellingen
Kunsten uitvoerende instellingen

38%

Steuninstellingen, cultuureducatie en
overige instellingen
51%

Peter de Grote Festival (g+p)
Prime (g+p)
Sign (g)
Beeldlijn (g+p)*
Museum Nienoord (p)*

Noordelijk Scheepvaartmuseum (g+p)*
Museum Stad Appingedam (p)*
Veenkoloniaal Museum (p)*
Openluchtmuseum Hoogeland (p)*
OVCG (g+p)*
GRID (g+p)*
Synagoge (g+p)*
GAVA (p)
Beiaard (g)
De Steeg (g+p)
NP3 (g)
Grafisch Centrum (g)
Santelli (g)
Music and Fun (g)
Tschumipaviljoen (g)
Forum stadsbibliotheek (g)
Biblionet (g+p)
Erfgoedpartners (g+p)*
Steunfunctie cultuuronderwijs (g+p)*
Huis Groninger Cultuur (p)*
Bureau Groninger Taal (p)*

Landelijk

Cluster 1
Club Guy & Roni (g+p)
ESNS (g+p)
Groninger Museum (g+p)
NNO (g+p)
NNT (g+p)
Noorderzon (g+p)
Noorderlicht (g+p)
Groninger Landschap (p)*
SOGK (p)*

Cluster 1
Grand Futura (g)
OPSB (g)
Forum Liga 68 (g+p)
Vrijdag (g+p)

Laag
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Wel kan meer worden gedaan aan het gezamenlijk en extern profileren van de erfgoedinstellingen.
De Kunstraad adviseert het management op dit vlak extra te stimuleren.
De Kunstraad mist een domein- of provincie brede marketingstrategie waarmee het erfgoed op
letterlijk aantrekkelijke wijze onder de aandacht wordt gebracht van potentiële bezoekers en
gebruikers. De Kunstraad heeft het gevoel dat veel instellingen hier zelf wel min of meer aan toe
zijn maar dat een provinciale impuls nodig is om in gezamenlijkheid een volgende stap te zetten,
ook al omdat de aardbevingsproblematiek te veel aandacht van de instellingen opeist.

Worden nieuwe verbindingen gelegd en grenzen verlegd?
Gemeente en provincie verwachten dat de instellingen nieuwe verbindingen aangaan zowel binnen
de eigen sector als daarbuiten. Ook hier constateert de Kunstraad dat belangrijke stappen worden
gezet. Instellingen gaan nadrukkelijk samenwerkingen aan met andere (maatschappelijke) partners
om interessanter aanbod te bieden of gezamenlijk meer te bereiken. In onderstaande matrix geven
we aan hoe de instellingen zich op dit vlak verhouden.
						
Hoog

Wordt Groningen een sterkere culturele City of talent?
Ook in dit domein ziet de Kunstraad een versterking. Instellingen hebben een duidelijk eigen
profiel of gaan nieuwe samenwerkingen aan om dit te versterken. Van Station Noord 2.0, met als
spil Grand Futura, kan op dit punt veel verwacht worden mits de belangen en activiteiten van alle
partners hierin elkaar niet gaan overlappen, of beconcurreren.
De bijdrage aan de culturele City of talent (talentontwikkeling, maar ook educatie, participatie)
geven we in onderstaande matrix weer waarbij we een onderscheid maken tussen disciplinaire
en interdisciplinaire versterking. Naast de instellingen in de matrix hebben uiteraard de
kunstvakopleidingen, Minerva/Frank Mohr Instituut, Prins Claus Conservatorium en Dansacademie
Lucia Marthas een belangrijke taak op dit vlak. Zoals bekend ontbreekt in Groningen een HBO
vakopleiding theater.
Aangezien het hier om een stedelijke doelstelling gaat zijn in de matrix alleen de positief
gewaardeerde instellingen weergegeven die een beroep doen op de gemeente.

Binnensector

Station Noord 2.0/Grand Futura
ESNS
Noorderzon
Vrijdag
Music and Fun
NNT
Club Guy & Roni
Jonge Harten
Het Houten Huis

De Noorderlingen
Noordpool Orkest
Peter de Grote Festival
Groninger Museum
Young Grunn Artists NP3
Sign
SLAG
Poeziëpaleis
Grafisch Centrum
Haydn Jeugd Strijkorkest
Het Nieuwe Simplon
Santelli
Prime
De Steeg
Urban House
CBK
NNO
Noorderlicht

Interdisciplinair

Disciplinair

Hoog

Beeldlijn
GAVA
OVCG
GRID
Noordelijk Scheepvaartmuseum
Folkingestraat Synagoge
Martini Beiaard
Forum Stadsbibliotheek
Swingin’ Groningen (Stadskabaal)
Tschumipaviljoen
Vera
ZomerJazzFietsTour
OPSB

NNO (g+p)
Grand Futura (g+p)
SLAG (g+p)
Vera (g+p)
Noordpool Orkest (g+p)
Prime (g+p)
Het nieuwe Simplon (g)
Poëziepaleis (g+p)
Sign (g)
CBK (g)
Jonge Harten (g+p)
Biblionet (g+p)
Erfgoedpartners (g+p)
Libau Steunpunt (g+p)
Vrijdag (g+p)
Steunfunctie cultuuronderwijs (g+p)
Huis Groninger Cultuur (p)
Bureau Groninger taal (p)
Forum Liga 68 (g+p)
Monumentenwacht (p)
GRID (g+p)
Verhildersum (p)
Fraeylemaborg (p)
Klooster Ter Apel (p)
Synagoge (g+p)

Cluster 1
NNT
Club Guy & Roni (g+p)
Het Houten Huis (g+p)
Noorderlicht (g+p)
ESNS (g+p)
Urban House (g+p)
Noorderzon (g+p)
Cluster 2
Biblionet (p)
Forum/Stadsbibliotheek (g)
Groninger Landschap (p)
SOGK (p)
Groninger Museum (g+p)
De Steeg (g+p)
NP3 (g)

Beeldlijn (g+p)
GAVA (p)
Santelli (g)
Music and Fun (g+p)
Hongerige Wolf (p)
Tschumipaviljoen (g)

Noordelijk Scheepvaartmuseum (g+p)
Veenkoloniaal Museum (p)
Openluchtmuseum Hoogeland (p)
Museum Stad Appingedam (p)
Museum Nienoord (p)
Menkemaborg (p)
OVCG (g+p)
Martini Beiaard (g)
Grafisch Centrum (g)
Haydn Jeugd Strijkorkest (g+p)
Peter de Grote Festival (g+p)
ZomerJazzFietsTour (g+p)
OPSB (g)
De Noorderlingen (g+p)
Swingin’ Groningen (g+p)

Buitensector

Wordt de culturele identiteit van de provincie Groningen versterkt?
De culturele identiteit van de provincie Groningen wordt verder versterkt. Hoe de instellingen zich
in dit krachtenveld verhouden is ook in bovenstaande matrix te zien.

Laag

In hoeverre zijn de keuzes van gemeente en provincie aanvullend en versterken zij elkaar?
De Kunstraad constateert dat de provincie een duidelijk profiel heeft op het gebied van regionale
identiteit, cultureel erfgoed en evenementen/festivals. De gemeente zoomt in op alle culturele
aspecten van de stad, hoe meer divers en bruisender hoe beter. In het realiseren van deze ambities
zitten zij elkaar niet in de weg, zeker gezien het feit dat zij de beschikbare middelen niet
beperken tot één beleidssector maar over de volle breedte inzetten. De Kunstraad ziet positieve
ontwikkelingen waar gemeente en provincie hebben besloten de steunfunctie cultuuronderwijs
Laag
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gezamenlijk in te zetten en te koppelen aan het programma CMK. Helaas ontbreekt bij de
aanvragen nog een goed plan 2017-2020. Risico’s ziet de Kunstraad in het flexibiliseren van
structurele middelen. Zo kunnen gemeente(n) en provincie elkaar verliezen op het gebied van het
bibliotheekwerk.
De Noordelijke samenwerking wordt versterkt via het programma We the North en kan naar de
mening van de Kunstraad zijn beslag krijgen door verder te sturen op het samen optrekken van de
steunfuncties (bibliotheekwerk en cultuuronderwijs) en Station Noord 2.0.
Het nieuwe Noordelijke Cultuurfonds van VNO NCW Noord kan in de Noordelijke ambitites een
versterkende rol vervullen.
Waar liggen er zorgen?
Uiteraard zijn er ook aandachtspunten en enkele zorgen, deze worden beschreven en waar
mogelijk van aanbevelingen voorzien in de paragrafen die gewijd zijn aan de specifieke thema’s,
de bevindingen per deelgebied en ten slotte in de adviezen per instelling.
Het financiële kader zal naar verwachting de komende jaren het grootste knelpunt vormen om
voldoende recht te doen aan zowel de ambities van de overheden als aan de kwaliteit en de
mogelijkheden van de positief gewaardeerde instellingen.

2.2. Cultuurpijlers
Vraag gemeente en provincie
Gemeente en provincie vragen de Kunstraad voorstellen voor de aanwijzing van Cultuurpijlers. In
onderstaand kader de uitgangspunten en criteria zoals door de overheden geformuleerd.
Achtergrond:
- De kracht van de Groninger cultuursector zit in de breedte, kwaliteit en diversiteit van 		
het aanbod.
- Een aantal instellingen is financieel kwetsbaar.
- Door de grote diversiteit aan instellingen is, ondanks een relatief groot cultuurbudget, de
Groninger bijdrage, vooral aan landelijk gefinancierde instellingen, relatief laag.
- Door de gewenste ruimte voor nieuwe initiatieven in onze nieuwe cultuurnota’s kan de
druk op de bestaande infrastructuur verder toenemen.
- Samenwerking op zakelijk en inhoudelijk gebied kan de financiële kwetsbaarheid van
instellingen verkleinen.
- Huidige manieren om deze samenwerking te stimuleren werpen nog te weinig vruchten af.
- Onder de thans benoemde ‘kernvoorzieningen’ in de gemeente Groningen vallen geen zelf
standige gezelschappen, terwijl deze ook of zelfs bij uitstek bepalend zijn voor de kwaliteit en zichtbaarheid van het Groninger cultuurprofiel.
- Een bottom up benadering voor het stimuleren van meer samenwerking vinden we te
vrijblijvend, een top down benadering juist te dwingend.
Met de Cultuurpijlers willen de overheden op deze situatie een passend antwoord bieden:
- De Cultuurpijlers in de verschillende disciplines dragen en borgen de kwaliteit in de
breedte van de Groningse cultuursector.
- Door het aan de Cultuurpijlers verbonden fonds kunnen Cultuurpijlers hun exploitatie
versterken.
- Tegelijkertijd worden Cultuurpijlers uitgedaagd samen te werken met aanverwante
kleinere instellingen. Dat kan door hen bij te staan in dienstverlening of door de gezamenlijke ontwikkeling van activiteiten of projecten. Ondersteuning kan in natura, bijvoorbeeld
door artistiek of zakelijk advies, of door financiering van gezamenlijke projecten. Kleinere
instellingen kunnen hier financieel en/of inhoudelijk hun voordeel mee doen door ook hun
exploitatie of artistieke kwaliteit te verbeteren.
- Er is nadrukkelijk geen sprake van een moederinstelling of adoptiemodel. De samen
werking tussen partners geschiedt op basis van gelijkwaardigheid. Wel verwachten we van
Cultuurpijlers een voortrekkersrol als het gaat om meer samenwerking en het aangaan of
versterken van verbindingen, binnen of buiten de keten of de sector.
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- Landelijk gefinancierde Cultuurpijlers kunnen door een bijdrage uit het Cultuurpijlerfonds
hun aandeel in regionale cofinanciering vergroten.
- Instellingen en gezelschappen die al jarenlang bepalend zijn voor de kwaliteit en zichtbaarheid van het Groningse cultuurprofiel krijgen erkenning voor hun positie.
- Het fonds voor de Cultuurpijlers wordt gevoed uit de aanvullende middelen voor de
‘cultuurimpuls’, niet uit de bestaande programmabudgetten voor cultuur.
- Voor de instellingen die geen Cultuurpijler worden, verandert er niets: de bestaande
structuur voor incidentele en structurele toekenningen blijft intact. Wel spreken we in de
gemeente Groningen niet langer over kern- en specifieke voorzieningen.
- Instellingen en gezelschappen bepalen zelf óf zij Cultuurpijler zouden willen zijn en hoe
zij daar vorm aan zouden willen geven (bottom up). Tegelijkertijd houden de gemeente
en de provincie de mogelijkheid om de plannen van de instellingen al dan niet te
honoreren met een bijdrage uit het fonds (top down).
- Voor de beleidsterreinen (im)materieel erfgoed, amateurkunst, cultuuronderwijs, bibliotheken, monumenten en archeologie hebben steuninstellingen de taak om samenwerking
te bevorderen. Voor deze terreinen zal geen Cultuurpijler worden benoemd.
Criteria Cultuurpijlers:
- Uitvoerende organisatie kunstensector in de provincie Groningen;
- Voortrekkersrol als het gaat om samenwerking en het aangaan van verbindingen, binnen of
buiten de keten, of de sector. Kan op stedelijk, regionaal of noordelijk niveau. Instelling
levert hiervoor een visie aan die op een later moment vertaald wordt in concrete activiteiten;
- Bewezen vertrouwen en kwaliteit;
- Draagt bij aan landelijk (of zelfs internationaal) profiel.

Bevindingen
In totaal opteerden 32 instellingen voor de functie van Cultuurpijler, te weten:
Art Indeed
Boventoon Theater
Bureau Groninger Taal en Cultuur
Centrum Beeldende Kunst
Club Guy&Roni
Creative Council Noord-Nederland
Deinum Netwerk Popeducatie
De Noorderlingen
De Toon Zetten
Eurosonic Noorderslag
Grand Futura
Groninger Forum Liga 68
Groninger Forum Stadsbibliotheek
Groninger Museum
Het Houten Huis
Het Nieuwe Simplon

House of Design
Huis Groninger Cultuur
Jonge Harten Festival
Leerorkest Groningen
Luthers Bach Ensemble
Martini Beiaard
Noorderlicht
Noorderzon
Noord Nederlands Orkest
Noord Nederlands Toneel
Oosterpoort Stadsschouwburg
Openluchtmuseum Het Hoogeland
Stichting Literaire Activiteiten Groningen
Subciety Talentontwikkeling
Vera
VRIJDAG

Van deze aanvragers komen er tien op grond van formele criteria niet aanmerking voor de functie
omdat zij geen uitvoerende instelling uit de professionele kunstensector zijn.
Uit de aanvraagformulieren en de gesprekken met de instellingen blijkt dat het begrip
Cultuurpijler bij de instellingen onhelder is gebleven. Een visie op het Cultuurpijlerschap – zoals
gevraagd door gemeente en provincie – ontbrak veelal bij de aanvragers. Ook de meerwaarde van
het Cultuurpijlerschap voor aanverwante instellingen, de keten of de sector werd naar de mening
van de Kunstraad te weinig onderbouwd. Daarbij zijn de instellingen die volgens de Kunstraad voor
het Cultuurpijlerschap in aanmerking zouden kunnen komen, in de meeste gevallen al volop bezig
die rol te vervullen binnen hun reguliere taken. Van een aantal grote instellingen mag ook worden
verwacht dat zij een voortrekkersrol op het gebied van samenwerking en verbinding vervullen;
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de functie van Cultuurpijler hoort volgens de Kunstraad inherent te zijn aan de reguliere taken.
Verder viel op dat een aantal instellingen het Cultuurpijlerschap vooral als een erkenning ziet om
de eigen positie te versterken met de mogelijkheid om extra incidentele gelden te genereren uit
het Cultuurpijlerfonds.
De financiële kwetsbaarheid die de Kunstraad al eerder constateerde bij het brede culturele veld,
wordt met het instellen van Cultuurpijlers niet per se verkleind.
De vrees is eerder dat door de beschikbare nieuwe titel en bijbehorende incidentele gelden
tweespalt kan ontstaan en extra administratieve druk. Terwijl de behoefte bij de instellingen groot
is om bij de start van de cultuurnota duidelijkheid te hebben over het eigen meerjarige budget dat
ook passend is voor de uitvoering van de plannen.
De Kunstraad constateert dat bij de meerjarig gesubsidieerde instellingen structurele middelen
worden bevroren en incidentele middelen groeien. De Kunstraad vindt dit geen gewenste
ontwikkeling. Allereerst moet de basis van de instellingen financieel op orde zijn en moet
instellingen meerjarig perspectief worden geboden om een gezonde bedrijfsvoering te kunnen
voeren. Incidentele middelen zijn er naar de mening van de Kunstraad vooral voor vernieuwing en
ontwikkeling van de sector en voor initiatieven die nog onvoldoende basis hebben om meerjarig
gesubsidieerd te worden. Van deze incidentele middelen moet vooraf duidelijk zijn door wie en
hoe daarop een beroep kan worden gedaan, inclusief een openbare verantwoording.
Afgezet tegen de plannen 2013-2016 tonen die voor 2017-2020 aan dat de uitvoerende instellingen
ruim voldoende en genre-overstijgend samenwerken. Er is een artistieke en unieke genreoverschrijdende samenwerking tussen NNT en Club Guy & Roni in gang gezet, verregaande
samenwerking tussen Grand Futura en Noorderzon, tussen Vera en Simplon, tussen Eurosonic
Noorderslag en De Oosterpoort Stadsschouwburg, tusen SLAG en Groninger Forum en er is
op initiatief van Vera een start gemaakt met een stadsbreed overleg popmuziek. Allemaal
samenwerkingen die niet van boven zijn opgelegd, maar van binnenuit zijn ontstaan. Naar
de mening van de Kunstraad een wapenfeit om trots op te zijn en een belangrijke troef in de
verdergaande samenwerking met Noordelijke culturele instellingen die We the North voorstaat.
Opvallend is dat bij de steuninstellingen, die volgens de criteria geen Cultuurpijler kunnen zijn,
de versnippering (mede door de toedeling van de provinciale middelen per gedifferentieerde
steunfunctie) nog steeds groot is. Deze instellingen hebben volgens de Kunstraad een extra impuls
nodig in de samenwerking. Om te komen tot meer inhoudelijke afstemming en de organisatorische
kwetsbaarheid van de steuninstellingen te verkleinen, doet de Kunstraad een voorstel voor het
opstellen van een gemeenschappelijke agenda (zie hoofdstuk Bevindingen steuninstellingen).
Advies
Gelet op het vorenstaande adviseert de Kunstraad het instrument van de Cultuurpijler heel
gericht in te zetten, dat wil zeggen daar waar het duidelijk meerwaarde heeft. De Kunstraad
adviseert Eurosonic Noorderslag (voor creatieve industrie), Grand Futura (voor talentontwikkeling),
Groninger Museum (voor beeldende kunst), SLAG (voor letteren) en Vera/Het Nieuwe Simplon
(voor popmuziek) aan te wijzen als Cultuurpijler en hen voor deze functie aanvullende middelen
te verstrekken uit het Cultuurpijlerfonds. Alle genoemde instellingen kunnen een voortrekkersrol
vervullen als het gaat om samenwerking binnen en buiten de sector, genieten vertrouwen en
dragen bij aan het (inter)nationaal profiel van Groningen. De Kunstraad adviseert Club Guy & Roni,
Het Houten Huis, NNT en NNO niet als Cultuurpijler aan te wijzen maar hun voortrekkersfunctie
en rol in de samenwerking wel te erkennen en in verband met matching van de rijksbijdrage extra
te ondersteunen uit het Cultuurpijlerfonds. Uiteraard horen ook deze instellingen zich vanuit hun
reguliere taken actief te verhouden tot andere instellingen in Groningen.
De Kunstraad adviseert verder de werkmaatschappijen (CBK en OPSB) en het Groninger Forum
vanwege hun financiële status apart uit te sluiten van het Cultuurpijlerschap. Deze instellingen
moeten vanuit hun reguliere taken wel actief bijdragen aan het versterken van samenwerking.
De Kunstraad adviseert de bijdrage uit het Cultuurpijlerfonds meerjarig voor de periode 2017-2020
toe te delen waarbij de resultaten jaarlijks gemonitord moeten worden en waar nodig bijstelling
kan plaatsvinden.
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2.3. Stadsbrede

programmering

Vraag gemeente
De gemeente vraagt de Kunstraad in te gaan op een zo effectief mogelijke programmering op de
podia.
Bevindingen podia
Op basis van de ingediende beleidsplannen 2017-2020 constateert de Kunstraad dat er
in vergelijking met de periode 2013-2016 meer inhoudelijke samenwerking is tussen de
podiumkunstinstellingen. Dit heeft een positief effect op een afgestemd programma-aanbod
in de stad Groningen, zowel in de ontwikkeling van het artistieke product als in de promotie
en marketing van deze producten. Realisatie van de ingediende plannen draagt bij aan de
leefbaarheid in de stad en het imago van Groningen als bruisende cultuurstad, ook buiten
Groningen.
De Kunstraad constateert ook dat de gemeente Groningen beschikt over voldoende gesubsidieerde
podia met een onderscheidend profiel, een aantrekkelijke en hoogwaardige programmering en
een professionele zakelijke aansturing. Ook de Groningse festivals zijn als podia van groot belang
voor de stad, zowel in het tonen van artistieke producten als in publieksbereik. Het rapport van
LaGroup geeft het aanbod op deze podia uitgebreid weer en beschrijft dit als fijnmazig, gevarieerd
en kleinschalig en daarmee een unique selling point van Groningen. We zien verder dat er nieuwe
podia ontstaan die specifiek publiek aantrekken en in landelijke polls hoog scoren wat betreft
programmering en sfeer. Met name dance doet het goed in Groningen. De nieuwe, populaire
muziekgenres krijgen, los van Simplon, tot nu toe om verschillende redenen geen toegang tot de
cultuurnota (zie hoofdstuk Financiën en individuele adviezen). Wellicht dat deze initiatieven - die
veelal ook een commerciële kant hebben – op incidentele basis kunnen worden ondersteund.
Aandachtspunten
Stadsbrede programmering gaat over het voelbaar en zichtbaar zijn van kunst, niet alleen in het
centrum maar ook in de randen van de stad. Met de ontwikkeling van nieuwe broedplaatsen en
daarmee bijzondere locaties (zoals het Suikerunieterrein en het CiBoGa terrein), waarmee nieuw
publiek laagdrempelig kan worden aangetrokken, is de stad als podium in beeld. De Kunstraad ziet
deze ontwikkeling als een belangrijke uitbreiding om cross-overs en experimenten te faciliteren.
Daarmee wordt een nieuwe dimensie toegevoegd aan de stad en ontstaat reuring op bijzondere
locaties.
Kunst, maar ook cultuur in brede zin, moet niet alleen in het centrum van de stad te beleven en
toegankelijk zijn maar ook in de wijken, waarbij het sociale aspect van kunst en cultuur tevens
van belang is. Ook erfgoedsettingen kunnen een interessante context bieden aan kunstenaars. Door
het erfgoed als podium te benaderen krijgt de sector de kans te verlevendigen en nieuw publiek te
trekken.
Waar het gaat om afstemming in de programmering binnen de stad kunnen er nog stappen
worden gezet. Op bepaalde onderdelen bestaat er risico op overlap en/of concurrentie in de
programmering. Gedreven door imago en financiën kiezen de podia er in sommige gevallen voor
om de grensen van het eigen profiel op te zoeken. Dit speelt met name tussen de OPSB en Grand
Futura voor de vlakke-vloerproducties. Alhoewel beide organisaties de intentie tot structurele
samenwerking hebben, is de garantie op succes nog niet geborgd. Ook de afstemming in de
programmering van popmuziek tussen Vera en Simplon enerzijds en de OPSB anderzijds is niet
optimaal. De status aparte van de OPSB als gemeentelijke instelling is in de ogen van de Kunstraad
niet bevorderlijk voor de samenwerking. De Kunstraad is van mening dat de OPSB zich meer
kan verhouden tot de stad en het belang van afstemming in het programma-aanbod zou moeten
onderschrijven. Dit geldt niet alleen voor het professionele aanbod maar ook voor de relatie met
het amateurveld.
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Een stadsbrede programmering kan zich ook richten op het ontwerpen van een programma door
een aantal instellingen op basis van een lang van tevoren vastgesteld thema of onderwerp. Den
Bosch deed dat dit jaar rondom Jeroen Bosch. Eerder programmeerden instellingen in Dordrecht
rondom Calvijn. Stadsbreed focust Delft zich op Johannes Vermeer en in 2018 verbindt Leeuwarden
als culturele hoofdstad van Europa partijen via het thema mienskip. In Groningen brachten het
Groninger Museum en het Noord Nederlands Orkest een gezamenlijk programma rondom David
Bowie. Ook het Werkmanjaar was een goed voorbeeld waarbij partijen in de hele provincie
Groningen zich verbonden via een programma rond deze bijzondere Groninger drukker.
Een stadsbrede programmering in deze zin plaatst niet alleen even of voor een jaar de
schijnwerper op de stad door een thema in verschillende meest culturele uitingen te belichten,
maar brengt organisaties in het culturele veld ook op een vanzelfsprekende wijze bij elkaar.
Advies
De Kunstraad adviseert om de podia en festivals die bijdragen aan de kwaliteit en beoogde
diversiteit van Groningen als bruisende cultuurstad voldoende financiële middelen te geven om hun
plannen voor 2017-2020 te kunnen realiseren (zie hiervoor de individuele adviezen).
Om het netwerk van autonome podia te versterken adviseert de Kunstraad zo snel mogelijk een
programmaraad in te stellen. Podia vaardigen hiervoor een programmeur af met mandaat. De
programmaraad komt eens per kwartaal bijeen onder leiding van een onafhankelijk door alle
partijen gedragen voorzitter. De programmaraad legt allereerst het profiel per podium vast waarbij
commitment van alle partijen wordt verwacht en stelt een meerjarenprogramma op dat aansluit
bij de uitgangspunten van We the North. In het overleg wordt informatie over de programmering
uitgewisseld en worden afspraken gemaakt over pr en marketing. De programmaraad bestaat
minimaal uit de meerjarig gesubsidieerde podia, maar fungeert nadrukkelijk als toegankelijke en
flexibele netwerkorganisatie, open voor deelname van niet- of incidenteel gesubsidieerde podia/
instellingen.
Het plan voor een programmaraad kan in overleg met het culturele veld worden uitgewerkt. De
Kunstraad adviseert de programmaraad voor de periode 2017-2020 in te stellen. Een evaluatie na
twee jaar is wenselijk. Op dat moment kan worden bepaald of de instellingen resultaten boeken
in een betere afstemming. Ook kan dan worden gekeken of een onafhankelijk voorzitter nodig
blijft of dat instellingen hierin zelf voorzien. De Kunstraad is geen voorstander van een aanjager
of cultuurloods zoals door LaGroup is gesuggereerd, maar een tijdelijk benoemde onafhankelijk
voorzitter van de programmaraad zou het proces naar de ontwikkeling van een stadsbrede
programmering wel kunnen versoepelen.
Binnen de programmaraad kunnen ideeën ontstaan voor een thematische programmering.
De Kunstraad adviseert om niet van bovenaf in te zetten op thematisch programmeren; dat voelt
te geforceerd.

2.4. Stadsbrede

talentontwikkeling

Vraag gemeente
De gemeente vraagt de Kunstraad in te gaan op een zo effectief mogelijke stadsbrede organisatie
voor talentontwikkeling.
Huidige ontwikkelmogelijkheden
De Kunstraad onderschrijft de ambities van Groningen als City of talent. Creatieve en artistieke
talenten zijn immers van essentieel belang voor de bloei, het niveau en de dynamiek van het
culturele leven in Nederland. Talentontwikkeling is een essentieel onderdeel van de keten. In de
ondersteuning van dit talent zien we in Groningen de volgende functies en verantwoordelijkheden,
van de top tot de brede basis.
Professioneel talent
Een aantal BIS-podiumkunstinstellingen en instellingen die financiering ontvangen van de landelijke
fondsen heeft zich naast de eigen verplichtingen en ambities op het gebied van talentontwikkeling
verenigd in de netwerkorganisatie Station Noord 2.0. Afgestudeerd talent afkomstig van de
kunstvakopleidingen krijgt binnen het netwerk de kans zich artistiek te ontwikkelen (zie ook
paragraaf Station Noord 2.0). Andere instellingen als het Noordpool Orkest, Het Nieuwe Simplon,
Sign en SLAG werken tevens aan de doorgeleiding van professioneel opgeleid talent naar het
professionele werkveld.
Kunst(vak)opleidingen
De opleiding van muzikaal en beeldend talent vindt plaats via het Prins Claus Conservatorium en de
Academie Minerva, beiden met een eigen masterprogramma. Met name het conservatorium heeft
sterke relaties met (amateur)orkesten en muziekprojecten. De financiering van de vakopleidingen
ligt bij het Rijk.
Positieve ontwikkeling is de samenwerking van het Groninger Museum en de RUG in de vorm
van een conservatorenopleiding en het vak ‘museum en maatschappij’. Bovendien worden bij
de afdeling Kunsten, Cultuur en Media van de RUG academici opgeleid voor organisatorische en
artistiek-ondersteunende functies in het culturele domein.
Toeleiding kunstvakopleidingen
De toeleiding naar de kunstvakopleidingen gebeurt onder meer via VRIJDAG (beeldende kunst) en
de Noorderlingen (theater). De Noorderlingen vervult een belangrijke rol in de verbinding naar de
vakopleidingen theater elders in Nederland. Ondanks het ontbreken van een HBO-toneelopleiding
is daarmee de theaterketen wel nagenoeg compleet. De financiering van deze toeleiding valt onder
de verantwoordelijkheid van de gemeente en in mindere mate de provincie.
Amateurkunst en cultuuronderwijs
De allereerste basis (kennismaking en oriëntatie) in de breedte vindt plaats via het
cultuuronderwijs (onder meer via het Programma Cultuureducatie met Kwaliteit) en de
amateurkunst. De toegang tot en kennismaking met cultuur voor alle kinderen in de stad is van
groot belang voor de persoonlijke en culturele ontwikkeling van jonge Stadjers en draagt bij aan
de waardering van kunst en cultuur en daarmee aan de opbouw van toekomstig publiek. Over
het cultuuronderwijs zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen rijk, provincie en gemeenten.
De amateurkunst is vooral een lokale verantwoordelijkheid met uitzondering van de provinciale
steunfunctie amateurkunst.

Aandachtspunten
Of talent zich optimaal kan manifesteren hangt niet alleen af van de capaciteiten van het individu.
Goede accommodaties en faciliteiten (bijvoorbeeld in de vorm van betaalbare ateliers) zijn voor
talentontwikkeling van het grootste belang. Het CiBoGa-complex is een uitstekende plek voor de
productiefunctie in de talentontwikkeling voor het NNT, Club Guy & Roni, Het Houten Huis en De
Noorderlingen, zoals zij in hun plannen benoemen. Jonge Harten en mogelijk ook De Steeg zouden
hierbij kunnen aanhaken. Het Suikerunieterrein lijkt met name kansen te bieden op het gebied van
beeldende, experimenterende kunst, muziek (dance) en interdisciplinaire talentontwikkeling.
Samenwerking en afstemming van de talentontwikkeling gebeurt met name via Station Noord 2.0,
de netwerkorganisatie voor talentontwikkeling in Noord-Nederland.
18

Advies over de aanvragen van de culturele instellingen in de gemeente en provincie Groningen / 2017-2020

2. Integraal advies

19

Station Noord, tien jaar geleden in het leven geroepen door de Noordelijke toneelgroepen en
het Grand Theatre, wordt de komende periode met meer partners voortgezet en tegelijkertijd
heruitgevonden. De tien Rijksgefinancierde podiumkunstorganisaties in Drenthe, Friesland
en Groningen gaan als netwerkorganisatie een gezamenlijk programma voor ontwikkeling
van toptalenten in de podiumkunsten ontwerpen. Station Noord 2.0 is onderdeel van
Experimenteerregio We the North. Het doel is versterking van het maak- en vestigingsklimaat
in het noorden, nieuwe talenten daarin kansen te bieden en zo de artistieke dynamiek te
vergroten. Station Noord 2.0 werkt niet hiërarchisch maar wordt gedragen door het veld en laat
de instellingen die talentontwikkeling als kerntaak hebben in hun waarde. Als aanjager verbindt
Station Noord 2.0 talentontwikkelaars in diverse sectoren met elkaar, is bovensectoraal en
interdisciplinair, vertaalt de belangen van de talenten in voorstellen en kansen die de stad als
City of Talent profileert; voor de Noordelijke provincies maar ook landelijk en internationaal.
De projecten worden gerealiseerd door de organisaties in het netwerk met Grand Futura als
coördinerende organisatie, die ondersteuning biedt aan een activiteitencoördinator (creative
producer). De focus van Station Noord 2.0 ligt bij de makers. Streven is om binnen de projecten
ook kansen te bieden aan talentvolle educatiemedewerkers, marketeers, technici en/of
producenten.

2.5. Inhoudelijke

Hoewel de plannen van Station Noord 2.0 momenteel nog breed van opzet zijn, waardoor het
concept nog enigszins ongrijpbaar is en de resultaten (kwantitatief en kwalitatief) moeilijk
meetbaar, is de Kunstraad voorstander van deze doorstart omdat het samenwerkingsverband
zich niet beperkt tot één discipline, werkwijze of doelgroep. De Kunstraad denkt dat de beoogde
interdisciplinaire aanpak nog te weinig uit de verf komt doordat de focus op de podiumkunsten
ligt. Ook binnen de beeldende kunst is er onder jong talent behoefte aan meer interdisciplinaire
ontwikkelingsmogelijkheden. De beeldende kunstsector zou via een partij als Sign of NP3 actief
betrokken kunnen worden in het netwerk.

Monitoring Kunstraad
De Kunstraad ziet een regelmatig contact met het veld als positief, zelfs als noodzakelijk mits dit
niet gebeurt in de vorm van een inspectie. De Kunstraad is voorstander van monitorgesprekken
over de voortgang van de activiteiten met de Groningse instellingen inclusief werkmaatschappijen
(bijvoorbeeld aan het eind van het eerste jaar en halverwege het derde jaar van de
cultuurnotaperiode).
De monitorgesprekken worden gevoerd aan de hand van agendapunten (online gespreksmodel)
door adviseurs van de Kunstraad met ondersteuning vanuit het bureau. Naast gesprekken worden
activiteiten bezocht. De verslaglegging van de bezoeken en gesprekken vormt mede de basis voor
de beoordeling van de aanvraag in de volgende cultuurnotaperiode.
Daarnaast kunnen de gemeente en/of de provincie de Kunstraad gericht vragen om een evaluatie
of visitatie uit te voeren. In dit geval is er sprake van een specifieke vraag en een gerichte groep
instellingen die wordt onderzocht.

Daarbij is het de moeite waard om te onderzoeken hoe talent behouden kan worden voor de stad
of juist naar Groningen getrokken kan worden. Piet Hein Eek vond zijn plek op een industrieterrein
in Eindhoven, Joep van Lieshout aan de Nieuwe Maas in Rotterdam, Claudy Jongstra op het Friese
platteland en Joris Laarman in Nieuw West in Amsterdam. Groningen kan talentvolle makers de
ruimte en vele mogelijkheden bieden. Een partnership met de RUG kan daarbij een interessante
optie zijn in de vorm van een residence of door een kunstenaar voor een jaar te verbinden aan
de universiteit. Voor een bruisende stad is de aanwezigheid en behoud van talent een belangrijke
voorwaarde.
Tenslotte zijn incidentele middelen van cruciaal belang voor het ondersteunen van projecten van
jonge makers. De Kunstraad ziet de laatste jaren veel interessante plannen voorbij komen met
name op het gebied van film. Vaak is een positieve inhoudelijke beoordeling van de Kunstraad een
hefboom naar andere landelijke fondsen. Helaas moeten sommige aanvragen puur vanwege het
gebrek aan middelen door de Kunstraad worden afgewezen.
Advies
De huidige en diverse initiatieven op het gebied van talentontwikkeling in Groningen doen het
goed en verdienen daarom alle waardering en aandacht. De Kunstraad is geen voorstander van
het aanwijzen van een stadsbrede coördinator talentontwikkeling, omdat de netwerkorganisatie
Station Noord 2.0 aanjager kan zijn van een meer organische samenwerking tussen in ieder geval
de podiumkunstinstellingen. Grand Futura is hiervoor de beoogde coördinerende organisatie.
De Kunstraad adviseert de gemeente om afstemming via Station Noord 2.0 te ondersteunen en
aan het netwerk tevens beeldende kunst te koppelen, zodat er daadwerkelijk een stadsbrede,
interdisciplinaire samenwerking kan ontstaan.
Voor de eigen, specifieke opdracht van instellingen op het gebied van talentontwikkeling zijn
voldoende middelen noodzakelijk, evenals adequate huisvesting – waarbij instellingen niet voor te
hoge kosten worden gesteld. Daarnaast adviseert de Kunstraad om voldoende incidentele ruimte te
reserveren voor het ondersteunen van projecten van autonome jonge makers en kunstenaars.
Het is van essentieel belang de talentontwikkelingsactiviteiten binnen en buiten Station
Noord 2.0 in samenhang te blijven beschouwen, om mogelijk overlap en concurrentie tussen
talentenprogramma’s van betrokken instellingen te voorkomen en te garanderen dat Station Noord
2.0 in de toekomst daadwerkelijk meerwaarde heeft. De Kunstraad adviseert om dit halverwege de
cultuurnotaperiode goed te evalueren.
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monitoring

Vraag gemeente en provincie
De gemeente en provincie vragen de Kunstraad om suggesties voor een meer inhoudelijke
monitoring van het cultuurveld.
Bevindingen
De Kunstraad vindt een meer inhoudelijke monitoring van belang voor de culturele sector in
Groningen mits het niet leidt tot meer bureaucratie. Gelet op de ervaringen in de afgelopen
beleidsperiode en de uitkomsten van de gesprekken met de instellingen zijn naar onze mening de
volgende zaken relevant.
Afspraken instellingen en overheden
Gemeente en provincie moeten heldere én realistische prestatieafspraken maken met de meerjarig
gesubsidieerde instellingen. Zoals eerder opgemerkt vindt de Kunstraad dat indien er sprake is van
meerdere subsidiënten, één subsidiënt moet worden aangewezen die hoofdverantwoordelijk is en
ervoor zorg draagt dat er geen tegenstrijdige afspraken worden gemaakt.

Governance
De Kunstraad constateert op basis van de ingevulde aanvraagformulieren dat het merendeel van
de instellingen de Code Cultural Governance hanteert. Om meer inzicht op dit vlak te genereren
voor zowel overheid als instelling adviseert de Kunstraad om de instellingen te vragen de door
Cultuur+Ondernemen ontwikkelde governance scan te laten uitvoeren. De overheden kunnen
overwegen om dit als voorwaarde in de subsidiebeschikking op te nemen en eventueel de kosten
van een dergelijke scan te financieren.
Dataverzameling
Om resultaten in een juist perspectief te plaatsen is het van belang om data te verzamelen
met name op het gebied van publiek en participatie. De OPSB heeft veel kennis op dit gebied
en ontwikkelde een marketingmodel dat verkocht wordt aan partijen elders in Nederland. Ook
methodes als SmartAgent kunnen worden benut.
Met de aanwezige kennisinstellingen in Groningen kunnen afspraken worden gemaakt over welke
data ontbreken en op welke wijze hieraan mogelijk tegemoet kan worden gekomen. Naast de
gegevens die instellingen zelf verzamelen, kunnen de overheden op basis van deze gegevens
resultaten monitoren en beleid waar nodig bijstellen. Het zal met name de kleinere culturele
instellingen helpen dat de kennisinstellingen hiervoor hun expertise inzetten.
Intercollegiale reflectie
Het faciliteren van intercollegiale reflectie kan het uitwisselen van kennis en expertise
bevorderen en het Groninger netwerk versterken. In de reflectie draait het om gelijkwaardigheid,
wederkerigheid en het leeraspect. Uitwisseling met collega’s/peers (van buiten Groningen en
wellicht buiten Nederland) kan meer opleveren dan een gesprek met een commissie.
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3. Algemene bevindingen en financieel advies

Procedure 2021-2024
Voor de beoordeling van de aanvragen 2021-2024 kan het waardevol zijn de instellingen te vragen
om een zelfevaluatie te maken. De ingrediënten hiervoor zijn ontwikkeld door het ministerie van
OCW en het FPK, die vertaald kunnen worden naar de Groningse situatie. De online evaluatie
waaraan ook stakeholders en extern betrokkenen kunnen meedoen, wordt met name ingezet om
te reflecteren op het eigen functioneren in de afgelopen periode. De zelfevaluatie in combinatie
met een beleidsplan (met vooraf bepaalde onderdelen) biedt meer houvast voor een inhoudelijke
beoordeling dan de aanvraagformulieren waarmee nu gewerkt is.
Daarnaast kan worden overwogen om bepaalde instellingen met bewezen expertise en betekenis,
zoals de steuninstellingen, een opdracht te geven in plaats van vrij te laten aanvragen. De
verwachte taken zijn immers wel bekend, het gaat er vooral om te benoemen welke concrete
doelen of thema’s voor de overheden van belang zijn op basis waarvan de instelling een concreet
meerjarenplan maakt dat kan worden beoordeeld.
Ontmoeting
Gemeente, provincie en Kunstraad zouden dit gezamenlijk kunnen faciliteren. De Kunstraad ziet
hierin een goed instrument om de overheden en Kunstraad te voeden en tevens gezamenlijk
zichtbaar en betrokken naar buiten te treden.

Advies
De Kunstraad adviseert de inhoudelijke monitoring te versterken door het invoeren van
monitorgesprekken tussen het culturele veld en de Kunstraad. De gesprekken moeten een
verrijking betekenen (een stap naar verdere professionalisering) en geen extra bureaucratie
opleveren. Daarnaast adviseert de Kunstraad een zelfevaluatie in te voeren als opmaat voor de
beoordeling van de plannen voor de periode 2021-2024.
Naast individuele gesprekken adviseert de Kunstraad met enige regelmaat town hall gesprekken te
organiseren om gezamenlijk informatie te delen en ontmoeting te stimuleren.
Tenslotte roept de Kunstraad de overheden op met de kennisinstellingen en het culturele veld in
Groningen de mogelijkheden te verkennen om systematisch data te verzamelen.

3.1. Algemene

bevindingen uitvoerende kunstinstellingen

Aanvragen
Van de 41 instellingen binnen de categorie kunsten zijn er 3 die exclusief subsidie hebben
aangevraagd bij de provincie, 7 alleen bij de gemeente en de overige 31 bij beide overheden. Het
overgrote deel van deze instellingen is in de stad Groningen gevestigd. De professionele kunsten
concentreren zich in de stad Groningen en de provinciale culturele infrastructuur is wat de
kunstinstellingen betreft buiten de stad Groningen relatief smal. Dit betekent overigens niet dat
de aanvragende stedelijke kunstinstellingen geen sterke activiteitenplannen in de gehele provincie
tentoonspreiden.
De Kunstraad is verheugd over de kwaliteit van de aanvragen van de uitvoerende kunstinstellingen,
die tezamen het beeld van een breed, dynamisch kunstenveld schetsen. Over het algemeen
bestaat er in de aanvragen veel aandacht voor artistieke vernieuwing in combinatie met de
beleidsdoelen van de gemeente en/of de provincie.
Binnen de categorie kunsten hebben 13 instellingen die momenteel geen structurele subsidie
ontvangen een aanvraag ingediend bij de gemeente en/of provincie. Grotendeels gaat het om
instellingen die al enige tijd actief zijn in de stad of provincie. Enkele hebben tot dusver geen
aanspraak gemaakt op subsidies, anderen zijn ondersteund met incidentele subsidies. De Kunstraad
heeft niet alle aanvragen kunnen honoreren soms omdat zij te prematuur waren maar wil op deze
plaats zijn waardering uitspreken voor de beoogde plannen van jonge, nieuwe aanvragers die
aansluiten bij een veranderende samenleving en dito kunstenveld.
Context
De cultuurnotaperiode 2013-2016 stond in het teken van forse bezuinigingen. Het gewijzigde
kabinetsbeleid had grote gevolgen voor de Groningse kunstensector, onder meer voor de
productie- en presentatiefunctie in de podiumkunsten, maar ook voor de toch al kwetsbare
beeldende kunstsector als geheel. In het evaluatierapport Evalueren en vooruit kijken (2014)
constateerde de Kunstraad dat ondanks de negatieve financiële ontwikkelingen er nog altijd een
breed en divers kunstenveld aanwezig was in Groningen, waarbij de gehele keten van participatie,
talentontwikkeling, productie en presentatie in nagenoeg alle disciplines overeind was gebleven.
Tegelijkertijd werd gesignaleerd dat een groot aantal instellingen financieel zeer kwetsbaar was.
De gemeentelijke generieke korting van 10% is niet zonder gevolgen gebleven in de uitvoer van
meerjarenplannen, waardoor de prestatie-eisen moeilijk haalbaar werden. De kleinere organisaties
zijn nog meer gaan leunen op vrijwilligers. Anno 2016 klinken in de cultuursector de gevolgen
door van de uitholling, toegenomen werk- en financieringsdruk1. Het financieel kader voor de
cultuurnotaperiode 2017-2020 brengt nog niet de benodigde verlichting wanneer we de ketens
zo goed mogelijk overeind willen houden. Gemeente en provincie zouden meer focus moeten
aanbrengen in de kadernota’s wanneer er wordt vastgehouden aan beperkte middelen.
Continuïteit
De Kunstraad heeft in de individuele adviezen over de kunstinstellingen meermaals de opmerking
gemaakt dat het organisaties lukt om met zeer weinig middelen veel voor elkaar te krijgen. Dat
kan worden opgevat als een prestatie of een positief aspect van het ondernemingsplan, maar deze
tendens laat in de eerste plaats zien hoe kwetsbaar met name de kleinere instellingen nog steeds
zijn. Veel instellingen spreken dan ook de wens uit om de organisatie in 2017-2020 te verstevigen
met meer fte’s, om aansluiting te houden met concurrenten en continuïteit te waarborgen.
De Kunstraad heeft in veel gevallen begrip voor deze wens, maar ziet zich tegelijkertijd
geconfronteerd met een overvraagd cultuurbudget. Er zijn daarom scherpe financiële keuzes
gemaakt. Met dit advies heeft de Kunstraad gepoogd het bestaande diverse kunstenveld - dat
Groningen uniek maakt - overeind te houden, te verstevigen waar mogelijk en tevens nieuwkomers
te laten instromen.

1 Zie onder meer het themanummer Uitholling, Theatermaker april 2016.
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Samenwerking
Uit de adviezen over de cultuurnota’s 2013-2016 en ook de evaluatierapporten van de Kunstraad
in de afgelopen periode kwam naar voren dat echte samenwerking tussen kunstinstellingen maar
moeilijk van de grond kwam. Instellingen noemden in hun plannen en evaluaties weliswaar een
groot aantal samenwerkingspartners binnen en buiten de cultuursector, maar de Kunstraad had de
indruk dat het om een papieren werkelijkheid ging en dat instellingen niet intrinsiek gemotiveerd
waren om tot concrete samenwerking te komen – enkele uitzonderingen daargelaten. De plannen
2017-2020 laten een ander beeld zien. Er vinden bij verschillende instellingen interessante
verschuivingen plaats op directieniveau, waardoor structurele samenwerking tussen bijvoorbeeld
Vera en Simplon, Club Guy & Roni en het NNT en Grand Futura en Noorderzon organisch tot stand
komt. De Kunstraad is verheugd over deze ontwikkeling, die ook de verbinding tussen de disciplines
versterkt. De Kunstraad constateert echter ook dat de financiële druk op de vele uitvoerende
kunstinstellingen soms leidt tot een sterk gevoel van concurrentie, hetgeen intrinsieke onderlinge
samenwerking in de weg kan staan.
Maatschappelijke waarde
Wat verder in het oog springt is dat niet alle instellingen lijken toe te komen aan hun
maatschappelijke rol: wie er aan toe is, pakt deze rol actief op, wie het hoofd boven water
probeert te houden, doet dat nog niet. Opvallend hierin is het beperkte maatschappelijke beleid
van de gemeentelijke werkmaatschappijen. De Kunstraad is van mening dat juist OPSB en het CBK,
die een voortrekkersrol zouden moeten vervullen, zich veel zichtbaarder kunnen tonen buiten de
eigen muren.
Verzelfstandiging werkmaatschappijen
In aansluiting op het bovenstaande wil de Kunstraad nogmaals benadrukken dat de formele
positie van de gemeentelijke werkmaatschappijen niet ten goede komt aan het cultureel
ondernemerschap noch aan de relatie met andere Groningse instellingen. De Kunstraad had graag
gezien dat instellingen die voor de programmering gefinancierd worden door de gemeente, op
gelijke wijze hadden kunnen worden beoordeeld.
Bevindingen per kunstdiscipline
Beeldende kunst
Afgezet tegen het bloeiende theaterleven in Groningen is de beeldende kunstsector minder
fijnmazig en het aanbod relatief beperkt. Alhoewel er een Kunstacademie met een masteropleiding
gevestigd is (Minerva/Frank Mohr Instituut), is de wisselwerking tussen de verschillende beeldende
kunstinstellingen gering. Instellingen lijken nog steeds vrij ver van elkaar af te staan, wellicht ook
inherent aan de sector. Wel is nagenoeg de gehele keten vertegenwoordigd en van goede kwaliteit.
Het Groninger Museum en ook Noorderlicht zijn beeldbepalende instellingen in deze sector.
Fotografie is een onderscheidend punt waarmee Groningen zich sterker zou kunnen profileren.
Door de geografische ligging heeft de beeldende kunstsector weinig last van concurrentie uit de
omgeving, maar het beperkte aanbod kan ook een reden zijn voor jonge kunstenaars om zich
elders te vestigen. Betaalbare huisvesting en het begeleiden van talent is cruciaal voor een
aantrekkelijk vestigingsklimaat.
De Kunstraad constateert dat de positie van het CBK in het beeldende kunstveld nog steeds
diffuus is. De onderscheidende rol op het gebied van kunst in de openbare ruimte botst met
de meer afwachtende rol op de andere terreinen. Talentontwikkeling is meer geborgd bij
de kunstinitiatieven Sign (in samenwerking met Minerva/Frank Mohr Instituut) en NP3 (in
samenwerking met het Groninger Museum).
Verder maakt de Kunstraad zich zorgen over de toekomst van de twee architectonische paviljoens
in de stad. Het Tschumipaviljoen mist interactie met het publiek. Het Wall House is wel
ondergebracht bij het Groninger Museum maar dit leidde nog niet tot een specifiek programma.
Theater en dans
Groningen kent een bruisende theatersector. De plannen van Club Guy & Roni en het NNT voor de
komende periode zetten Groningen als eigenzinnige cultuurstad (inter)nationaal op de kaart.
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Dat het NNT als een van de grote BIS-gezelschappen van Nederland kiest voor radicale
vernieuwing, getuigt van veel lef. Ook het nieuwe Grand Futura - dat zich weer als presentatieen productieplek wil manifesteren in nauwe samenwerking met Noorderzon - kan in potentie
bijdragen aan het eigenzinnige culturele profiel van Groningen.
De Kunstraad juicht de ontwikkelingen op het CiBoGa-terrein toe, omdat hiermee een einde zou
kunnen komen aan de huisvestingsproblematiek van de afgelopen jaren in de theatersector mits de
huisvesting betaalbaar blijft voor alle partijen die zich daar willen vestigen. De Kunstraad vraagt
de gemeente om zorg te dragen voor een realistische huisvestingsregeling, matchend met de
financiële slagkracht van de instellingen die zich op het CiBoGa-terrein willen vestigen.
Station Noord 2.0 is alom vertegenwoordigd in de plannen van de theaterinstellingen (zie ook
advies talentontwikkeling). De Kunstraad acht het vooral van belang dat in de verdere ontwikkeling
van de plannen voldoende aandacht bestaat voor het totaal aan talentontwikkelingsactiviteiten
van de theaterinstellingen, om overlap te voorkomen. Ook is de Kunstraad voorstander van
interdisciplinaire samenwerking binnen Station Noord 2.0, waarbij de beeldende kunstinstellingen
niet mogen worden vergeten.
Popmuziek
Groningen heeft een sterk popprofiel. Voor een stad van deze omvang beschikt Groningen over
een relatief groot aantal poppodia en een festival van grote inhoudelijke en economische waarde
voor de provincie. Daarnaast klinkt de popcultuur door in muziekgerelateerde programmering van
andersoortige instellingen, zoals bijvoorbeeld het Groninger Museum en Club Guy & Roni. De meest
opvallende ontwikkeling binnen de popmuziek is de sterke groei van Electronic Dance Music in
de stad Groningen. Instellingen als Simplon, Paradigm en het daaraan gelieerde nieuwe EMS, het
voormalige Subsonic – nu Subciety Talentonwikkeling – en EMG Faktors zijn instellingen van deze
tijd die met nieuwe invalshoeken en veelal een maatschappelijke insteek voor bloei in dit segment
kunnen zorgen. De stad Groningen wordt niet voor niets ‘klein Berlijn’ genoemd. De Kunstraad
betreurt het dat de plannen van veel van deze nieuwkomers in de popmuziek te pril waren en/of
niet voldeden aan de criteria voor meerjarige subsidie. Wellicht dat deze initiatieven - die veelal
ook een commerciële kant hebben – op incidentele basis kunnen worden ondersteund.

Het valt de Kunstraad op dat talentontwikkeling ruim aandacht krijgt in de plannen van
muziekinstellingen, maar dat de uitwerking hiervan veelal blijft steken op facilitair niveau en niet
beleidsmatig is onderbouwd. Ook blijft in de plannen de talentontwikkeling tamelijk eenzijdig
begrepen.
Klassieke muziek
Noord-Nederland kent een rijk en hoogwaardig aanbod klassieke muziek. De aanwezige orkesten
en ensembles werken vrijwel zonder uitzondering samen met het Prins Claus Conservatorium.
Hierdoor is een fijnmazige keten ontstaan waarin specialistische subgenres zich hebben kunnen
ontwikkelen. Enige zorg heeft de Kunstraad over innovatie binnen deze sector (dit geldt met name
voor de kleinere, specialistische instellingen), waar de concurrentie groot is, ook van instellingen
buiten Groningen, terwijl het publiek afneemt.
Letteren
Er is een gering aantal aanvragen ingediend binnen de discipline van de letteren, maar Groningen
heeft een stevige traditie in letteren. Het belang en de uitstraling van de sector zijn substantieel.
Naast de bibliotheken hebben de Stichting Literaire Activiteiten Groningen en het Poëziepaleis
een verzoek ingediend tot meerjarige ondersteuning. De aanvragen van de bibliotheken worden
behandeld in het hoofdstuk ‘overig’.
In lijn met de individuele adviezen over SLAG en het Poëziepaleis in 2013-2016 heeft de
Kunstraad in het evaluatierapport over het eerste jaar van de gemeentelijke cultuurnota in 2014
beide partijen aangespoord om verregaande samenwerking concreet gestalte te geven in een
gezamenlijk plan. Dit is volgens de instellingen een onbegaanbare weg gebleken: de missie en aard
van de activiteiten van beide instellingen liggen te ver uit elkaar en bestuurlijke samenvoeging zou
bovendien vermindering van de slagkracht bij fondsen betekenen. De Kunstraad heeft begrip voor
dit standpunt. Op projectbasis is de samenwerking tussen beide instellingen inmiddels versterkt.
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3.2. Algemene

bevindingen uitvoerende erfgoedinstellingen

Aanvragen
De Kunstraad constateerde bij de aanvragen uit de erfgoedsector een grote rijkdom aan plannen.
Het verschil in reikwijdte van de aanvragen was groot. Bij de ene aanvrager ging het om een
eenvoudige vergoeding om activiteiten voort te zetten, bij de andere aanvrager was sprake van
een complex en omvangrijk voorstel gericht op een grote transformatie.
Bij de beoordeling was onduidelijkheid welke kosten wel of niet gesubsidieerd konden worden.
Instandhouding van een monument kan volgens de provincie alleen gesubsidieerd worden indien
sprake is van een collectie. Hierbij ontstond echter discussie over wat precies de collectie is. En
moet deze collectie in huis gehuisvest zijn of mag ook het monument zelf (zoals kerken) gezien
worden als behorend tot De Collectie Groningen? Deze beoordeling werd bemoeilijkt doordat
sommige aanvragers hun begroting meer specificeerden en dus inzichtelijker over de kosten van
instandhouding waren, dan anderen. De Kunstraad vindt dit een belangrijk punt omdat voor de
erfgoedsector de subsidie niet alleen een garantie vormt voor de realisatie van activiteiten maar
ook direct voor behoud van het erfgoed (collectie, gebouw, groen). En juist het zichtbare erfgoed
is het best in staat het verhaal van Groningen te vertellen en te laten beleven.
Collectie Groningen
De erfgoedinstellingen dragen met hun collecties (in de vorm van monumentale gebouwen,
materiële en immateriële collectie) bij aan de Culturele Biografie/Het Verhaal van Groningen.
De plaats binnen dat verhaal wordt niet altijd helder geduid. Net als in het advies 2013-2016
constateert de Kunstraad dat de visie op het behoud van de collectie nog steeds teveel nadruk
heeft in de plannen en de publieksfunctie hieraan, op een enkele instelling na, nog teveel
ondergeschikt is. Bij de instellingen die inzet tonen om aantrekkelijk te zijn en te blijven voor
bezoekers (inclusief leerlingen) en de omgeving valt op dat de inzet meer gekoppeld is aan het
genereren van inkomsten dan aan het trekken van nieuw publiek of herhaalbezoek. De druk
op de inkomstenkant is nog steeds (te) groot vanwege toenemende kosten, niet meegroeiende
subsidies en het blijkt, door de decentrale ligging, lastig veel betalende bezoekers te trekken.
Het aandeel vrijwilligers in de erfgoedsector is hoog. Vaak vormen zij een belangrijke basis voor
het functioneren van de instelling en dragen zij bij aan de bekendheid en het maatschappelijk
draagvlak. Tegelijkertijd vraagt het begeleiden van vrijwilligers veel en specifieke aandacht van de
erfgoedinstellingen. Erfgoedinstellingen stellen zich steeds breder op en worden participant en/
of podium voor kunsten. Voor kunstinitiatieven worden de erfgoedlocaties steeds interessanter als
podia. Erfgoed en kunst kunnen op deze manier wederzijds profiteren van de specifieke eigenheid.

Het vertellen van Het Verhaal van Groningen kan nog beter en in samenhang tussen de instellingen
worden verteld. Door het vertellen van verhalen komt het fysieke en immateriële erfgoed tot
leven. GAVA en Beeldlijn vervullen met name een rol als het gaat om het ontsluiten van het
erfgoed van Groningen. Steuninstellingen als Het Huis van de Groninger Cultuur en Erfgoedpartners
maar ook de Stichting De Verhalen van Groningen/Marketing Groningen vervullen een belangrijke
rol als het gaat om de verbinding tussen en promotie van de verschillende materiële en
immateriële collecties. Op basis van de plannen en de gesprekken met de instellingen valt het de
Kunstraad wel op dat veel instellingen Het Verhaal (de culturele biografie) nog steeds verwarren
met de Stichting De Verhalen van Groningen. Een gemeenschappelijke agenda (zie algemene
bevindingen steuninstellingen) moet de erfgoedsector verder helpen om zich te versterken op het
gebied van pr, digitalisering, gebruik van nieuwe media, vermaatschappelijking, ondernemerschap
en het (extern) beheren van bezit. Specifieke onderdelen die in gezamenlijkheid opgepakt kunnen
worden zijn crowdfunding (bijvoorbeeld via Voordekunst), het verwerven van een gezondere
financieringsmix (bijvoorbeeld via Wijzer Werven) en innovatie in presentatie (via 3-modellen of
augmented reality).
Samenwerking
Al langere tijd wordt in Groningen gesproken over een Huis van de Groninger Geschiedenis en
een Museum- of Historisch Kwartier. De Kunstraad juicht een verbinding tussen de historische
collecties in de gebouwen en tussen de collecties en het erfgoed in de openbare ruimte van
harte toe. Dit verhaal kan gezamenlijk beter worden verteld. Uit de plannen 2017-2020 en de
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gesprekken die de Kunstraad met de instellingen voerde, blijkt weliswaar de ambitie van het
Noordelijk Scheepvaartmuseum om zich te ontwikkelen tot een historisch museum maar kwam
niet een beeld naar voren dat het in 2013 gepresenteerde erfgoedmanifest al concretere vormen
heeft aangenomen en op korte termijn tot resultaten zal leiden. Een duidelijker inhoudelijke visie
gekoppeld aan de aanwezige presentatieruimtes en actoren in de stad en de regio is van groot
belang.
Ook bij de provinciale erfgoedinstellingen kan de samenwerking verder worden versterkt. De
Kunstraad adviseert om iedere instelling voor zich te laten formuleren hoe het zich verhoudt
(inhoud, doelgroep, expertise) tot de andere instellingen in de sector (waarin onderscheidend, wat
kan aanvullen voor anderen) en de verbindingen te versterken met het landschap als drager van
het onroerend erfgoed.
Monumentaal bezit
De diversiteit van het culturele erfgoed van Groningen is een rijkdom maar ook een last. Er zijn
veel instellingen met zorgen; zorgen over de staat van het cultureel erfgoed, de professionaliteit
van de eigen organisatie en/of de financiën.
Veel erfgoedinstellingen en met name de borgen leveren inzet om de monumentale gebouwen en
het daarbij behorende groen in stand te houden. Daar sommige partijen nu ook te maken hebben
met de gevolgen van aardbevingsschade, vergt dit veel extra energie en geld. De problematiek is
ingewikkeld en de daarmee gemoeide tijdsinvestering is voor eigenaren van monumentaal bezit
aanzienlijk. De indruk van de Kunstraad is dat zeker voor een aantal instellingen de zorg voor het
erfgoedbezit een te zware druk veroorzaakt.
Denkbaar is dat de provincie samen met de erfgoedinstellingen onderzoekt of deskundige
ondersteuning voor wat betreft het bezit zinvol is. Daarbij is mogelijk ook te onderzoeken
of instellingen het interessant vinden om het beheer en/of bezit bij een ter zake deskundige
instelling onder te brengen zodat zij zich op hun kerntaak kunnen concentreren, waar ook de
expertise van de instelling ligt.
Naast de bekende Rijksbijdrageregelingen voor panden en erven met een Rijksmonumentenstatus,
is advies over inzet van provinciale en Europese middelen voor cultuurhistorisch erfgoed, al dan
niet Rijksmonument, van belang.
Relatie met landschap en leefbaarheid
Het rijke cultuurhistorische bezit van de erfgoedinstellingen (gebouwen, groen en collectie) is
niet alleen van cultureel belang maar ook van belang voor het landschap, de ruimtelijke kwaliteit,
leefbaarheid en toerisme. De monumentale borgen, kerken en musea zijn belangrijke symbolen
van eigen waarde in de provincie Groningen. De provinciale omgevingsvisie en de nieuwe recreatie
en toerisme visie geven het cultureel erfgoed ook een nadrukkelijke plek. De bredere financiële
ondersteuning is vanwege de kwetsbaarheid van dit bezit erg welkom.
Het zichtbaar maken van het erfgoed, de landschappelijke samenhang, het promoten van het
Groninger landschap in relatie tot het vertellen van Het Verhaal van Groningen kan sterker worden
ontwikkeld, vooral voor de borgen. De Groninger borgen kunnen op deze manier onder de aandacht
van een groter publiek komen. Door middel van routes kan de relatie tussen borgen, boerderijen,
musea en dorpen en de invloed van het water hierop nog beter worden gelegd. Het landschap
profileren als concept is lastig maar heeft zeker een kans. De Stichting De Verhalen van Groningen
kan hierin tezamen met Marketing Groningen een grotere rol nemen, onder meer door aan te
geven welke thema’s zij de aankomende jaren willen gaan oppakken. Zo kunnen de instellingen
hier beter op inspelen. Ook kunstinstellingen kunnen worden gestimuleerd gebruik te maken van
het erfgoed als podium.
Opvallend is dat meerdere erfgoedinstellingen onder de noemer van leefbaarheid en in lijn met de
strategische doelen subsidie aanvragen voor een grotere inzet van vrijwilligers. Voor de Kunstraad
was het moeilijk een grens te trekken tot waar het cultuurbudget daarvoor kan worden ingezet of
dat een beroep moet worden gedaan op andere provinciale geldbronnen.
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3.3. Algemene

bevindingen steuninstellingen en overige instellingen

Aanvragen
De aanvragen van de steuninstellingen waren gedegen maar over het algemeen (evenals in de
periode 2013-2016) niet heel concreet of innovatief. Aangezien de resultaten van steuninstellingen
over het algemeen minder grijpbaar en lastiger meetbaar zijn dan voor een uitvoerende kunst- of
erfgoedinstellingen, is het verder concretiseren van activiteiten en het SMART formuleren van
doelen wel van groot belang. Bij de meeste instellingen ziet de Kunstraad wel veel expertise,
betrokkenheid en enthousiasme.
Bij enkele aanvragen is sprake van een specifiek onderdeel waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
Hiervoor wordt niet altijd een geïntegreerde begroting maar een projectbegroting ingediend,
waardoor kosten onduidelijk blijven en voor de Kunstraad niet te beoordelen is hoe commerciële
en publieke geldstromen zich tot elkaar verhouden. Voor een juiste beoordeling is een
geïntegreerde begroting inclusief kosten-verdeelstaat noodzakelijk.
Samenwerking
De provinciale culturele infrastructuur op het vlak van de steuninstellingen oogt naar de
mening van de Kunstraad nog steeds versnipperd en de slagkracht is beperkt. Het ontbreekt aan
samenhang en samenwerking en een visie op lange termijn. In het advies van de Kunstraad voor
de periode 2013-2016 is verschillende keren geadviseerd tot verdergaande samenwerking of fusie
om het maatschappelijk rendement te vergroten en de kwetsbaarheid van de instellingen te
verkleinen. Uit de nieuwe plannen en de gesprekken met de instellingen krijgt de Kunstraad de
indruk dat samengaan niet voor de hand ligt. Instellingen werken graag vanuit de eigen context
en expertise en de cultuurverschillen zijn onderling groot. Toch is de Kunstraad van mening dat er
iets moet gebeuren en stelt voor de instellingen te financieren voor hun steunfunctietaken én ze
uit te dagen om in gezamenlijkheid een integraal en concreet uitvoeringsprogramma 2017-2020 te
maken. Dit sluit aan bij de algemene criteria van de provincie voor steunfuncties: de aanvrager
toont aan samen te werken binnen een provinciaal netwerk van steunfuncties en Cultuurpijlers en
hierbij te werken vanuit een gemeenschappelijke agenda.
De Kunstraad adviseert de agenda onder supervisie van een extern of intern geaccepteerd
projectleider te laten schrijven voor medio 2017. De provincie moet de instellingen in dit traject
uitdagen op expertise en afbakening van taken om werkzaamheden transparanter en inzichtelijker
te maken voor de afnemers.
De gezamenlijke agenda moet concrete doelen bevatten en resultaten horen meetbaar te zijn.
Het doel van gezamenlijke agenda is:
- gedeelde verantwoordelijkheid,
- krachtiger organisaties,
- minder versnippering,
- beter afstemmen van taken,
- bundelen van kennis,
- helderheid..richting publiek en/of afnemers.
Onderwerpen van de agenda kunnen zijn (op metaniveau in plaats van projectniveau):
- hoe komen we tot integrale dienstverlening: inventariseren van behoeften, bundelen van
vragen en gezamenlijk prioriteren,
- hoe krijgen we meer publiek c.q. deelnemers,
- hoe krijgen we de bedrijfsvoering efficiënter,
- hoe komen we tot productontwikkeling,
- hoe dragen we bij aan deskundigheid en talentontwikkeling.
De Kunstraad adviseert de steuninstellingen te vragen om te starten met een expertmeeting
om de contouren van een gezamenlijke agenda te schetsen. Misschien levert dit vanzelf een
regisseur op. De Kunstraad kan zich evenwel voorstellen dat Erfgoedpartners, de steuninstelling
cultuuronderwijs en Biblionet de trekkers zijn voor de drie agendadomeinen erfgoed,
cultuuronderwijs en letteren.
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Verhalen van Groningen
De Kunstraad constateert op basis van de plannen 2017-2020 en de gesprekken die hij hierover
heeft gevoerd, een terugtrekkende beweging van de (steun)instellingen bij de Stichting De
Verhalen van Groningen. Instellingen geven aan dat ze het zelf graag regelen of dat ze het geld
liever rechtstreeks zouden ontvangen. Hierdoor neemt de effectiviteit van het programma af.
Het vertellen van verhalen over het erfgoed in relatie tot de eigen tijd blijft onverminderd
van belang. De vraag is echter of het programma in de huidige vorm door allerlei nieuwe
ontwikkelingen als nog steeds actueel is. Een kritische analyse is nodig omdat Groningen met
Verhalen minder lijkt aan te sluiten bij moderne ontwikkelingen in open-linked data en de
nationale strategie digitaal erfgoed. De Kunstraad adviseert om de samenwerking tussen de
(steun)instellingen en de Stichting De Verhalen van Groningen binnen het veld aan een evaluatie
te onderwerpen om op basis daarvan te bepalen of een innovatie/herpositionering in overweging
moet worden genomen.
Steunfunctie cultuuronderwijs en amateurkunst
De Kunstraad is verheugd over het besluit van de gemeente en de provincie om de steunfunctie
cultuuronderwijs voor stad en provincie niet langer te scheiden.
De aanvragen voor de steunfunctie cultuuronderwijs en amateurkunst zijn ingediend door
drie verschillende partijen en overlappen elkaar deels. De partijen hebben het voornemen
om te fuseren (VRIJDAG en CultuurClick) en samen te werken in een overkoepelende stichting
(CultuurClick/VRIJDAG en K&C). Eén van de partijen (VRIJDAG) vraagt ook subsidie aan voor
uitvoerende activiteiten. De Kunstraad vindt deze vorm van samenwerking te vrijblijvend ook
gelet op eerdere ervaringen met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Op basis van
kennis, strategie, netwerk, projecten adviseert de Kunstraad de overheden om K&C te vragen
een (nieuwe) aanvraag in te dienen voor de steunfunctie cultuuronderwijs (zie voor nadere
onderbouwing ook de adviezen per instelling) en hierin de Groninger partijen te betrekken. De
steunfunctie amateurkunst is bij VRIJDAG voldoende geborgd.
De Kunstraad heeft ook een aantal nieuwe netwerkinitiatieven op het gebied van cultuureducatie
beoordeeld. Alhoewel ondersteuning van de netwerken niet binnen de criteria past, zijn deze
waardevol voor de culturele infrastructuur in Groningen. De Kunstraad daagt de steuninstellingen
uit om gebruik te maken van deze netwerken en samen op te trekken.
Creatieve netwerken
Tenslotte beoordeelde de Kunstraad enkele initiatieven om te komen tot een netwerk voor
creatieve ondernemers c.q. ontwerpers. De Kunstraad was gecharmeerd van deze initiatieven
maar vond de uitvoering onvoldoende en bovendien minder passend binnen een meerjarige
ondersteuning. Het is evenwel interessant om te kijken in hoeverre economische impulsgelden
beschikbaar zijn om dergelijke netwerken in de startfase te ondersteunen.

3.4. Financieel

advies

Financieel kader 2017-2020
Het budget van de provincie Groningen (waarover een advies werd gevraagd aan de Kunstraad)
bedraagt € 6.170.000. Hiervoor geldt de volgende indicatieve onderverdeling:
Steunfuncties
Uitvoerende erfgoedinstellingen
Uitvoerende kunstinstellingen

maximaal € 3.070.000
maximaal € 1.400.000
maximaal € 1.700.000

Het budget van de gemeente Groningen (waarover een advies werd gevraagd aan de Kunstraad)
bedraagt € 10.090.500. De gemeente vraagt om een advies over twee scenario’s:
I.
II.

met de financiële kaderstelling van € 10.090.500;
met een beperkte kaderstelling van € 9.590.500.

De reden hiervoor is dat de gemeente Groningen in 2016 een bezuinigingsopgave voorziet. De
gevolgen hiervan voor het cultuurbudget staan nog niet vast.
Buiten het gemeentelijk financieel kader vallen Groninger Forum, De Oosterpoort Stadsschouwburg
en Centrum Beeldende Kunst (voor zover het het budget werkmaatschappij betreft).
De aanvragende instellingen hebben in totaal € 13.609.085,- aangevraagd bij de gemeente en
€ 10.317.216 bij de provincie. Dat is € 7.666.801 meer dan het financieel kader toelaat:
€ 5.423.699 meer bij de gemeente en € 4.147.216 meer bij de provincie.
Vergelijking financiële situatie 2013-2016
Het is lastig een goede vergelijking te maken tussen het financieel kader (waarover de Kunstraad
advies uitbrengt) van de gemeente en provincie voor de periode 2013-2016 en de periode
2017-2020. Duidelijk is wel dat er de afgelopen periode een stapeling van bezuinigingen heeft
plaatsgevonden. Rijksgesubsidieerde instellingen kregen te maken met landelijke bezuinigingen,
de gemeente hanteerde een generieke korting van 10% en stopte met het subsidiëren van
maatschappelijke banen en de provincie kortte € 1.000.000 op de cultuurbegroting, zette het
accres op nul en paste een negatieve bijstelling toe in 2014 en 2016. Ook de incidentele middelen
cultuur werden door gemeente en provincie met respectievelijke 10% en 20% gekort in 2014.
De Kunstraad constateerde in de gemeentelijke evaluatie van 2014 dat door toedoen van
bovengenoemde bezuinigingen minimaal 17 van de 39 geëvalueerde instellingen het vanaf 2014
moeilijk zouden krijgen om het activiteitenniveau op peil te houden. Met name bij de kleinere
instellingen was er nauwelijks budget voor de overhead. In het bijzonder de beeldende kunst- en
erfgoedsector kwamen als zeer kwetsbaar naar voren.
De aanvullende evaluatie die de Kunstraad in 2015 uitvoerde voor de provincie op basis van
bestudering van de jaarstukken 2014, toonde aan dat de erfgoedinstellingen inteerden op hun
reserves. Het bleek in de praktijk moeilijk om kosten verder te reduceren dan wel inkomsten
structureel te verhogen. De constante zorg voor de financiën in combinatie met andere factoren
als aardbevingsschade, leidde in deze sector tot minder aandacht voor inhoudelijke programma’s,
publieksactiviteiten en innovatie.
Gelet op de uitkomsten van de evaluaties betreffende de gevolgen van de bezuinigingen hebben
gemeente en provincie structureel extra middelen vrij gemaakt voor cultuur, die gedeeltelijk
buiten het budget 2017-2020 vallen waarover de Kunstraad adviseert.
Afwegingen erfgoed
De provincie heeft op basis van de evaluatie uit 2015 het budget 2017-2020 voor de uitvoerende
erfgoedinstellingen verhoogd. Hierdoor is het voor de Kunstraad mogelijk te adviseren om
instellingen met sterke inhoudelijke ambities, waarvan de Kunstraad ook het vertrouwen heeft dat
de organisatie het waar gaat maken (op basis van gesprek, aanvraag en huidige resultaten), een
vernieuwende aanpak, het belang voor de regio (vooral in gebieden van krimp c.q. aardbevingen),
het financieel perspectief een hogere bijdrage te verlenen dan in de huidige cultuurnota. Ook
enkele nieuwe erfgoedinstellingen kunnen een plek krijgen.
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Afwegingen kunsten
De Kunstraad stond bij de kunstensector voor de moeilijke opgave een advies uit te brengen in een
situatie waarin de aanvragen van de uitvoerende kunstinstellingen doorgaans van hoog kwalitatief
niveau waren, goed scoorden op de criteria en beleidsdoelen van gemeente en provincie en er
aanzienlijk meer subsidie werd aangevraagd dan er beschikbaar was.
Binnen de sector kunsten is naast de algemene criteria specifiek gekeken naar:
- spreiding over de verschillende kunstdisciplines (beeldende kunst, letteren, podiumkunsten,
waaronder popmuziek, klassieke muziek en theater),
- zo goed mogelijke instandhouding van het brede kunstenveld met zo compleet mogelijke
ketens,
- het belang van de instelling voor gemeente en provincie, waardoor de commissie een enkele
keer tot verschillende prioritering kwam voor de twee overheden.
Integraal financieel advies
Gezien de overvraging van het budget zijn de aanvragen inhoudelijk geprioriteerd, waarbij een
indeling is gemaakt in de A- B- of C-status dat wil zeggen subsidiabel met prioriteit (A), subsidiabel
en alleen honoreren bij voldoende budget (B) en niet subsidiabel (C).
Bij de prioritering zijn verder de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- de criteria en aansluiting bij beleidsdoelen (zie hoofdstuk werkwijze) en de realiteitswaarde
van de plannen,
- de aanvragers met A-status worden in principe gehonoreerd op het adviesniveau van 2013-2016
waarbij op provinciaal niveau voor erfgoed ruimte was voor een hogere bijdrage,
- nieuwe aanvragers met een A-status worden zoveel mogelijk tegemoet gekomen in het door
hen gevraagde bedrag,
- een aantal landelijk gesubsidieerde instellingen (beeldbepalend voor de Groningse
Basisinfrastructuur) wordt versterkt in positie en uitstraling door een gepaster matchbedrag,
- kleine maar beeldbepalende instellingen waarvan de financiële positie eerder als riskant werd
gekarakteriseerd, worden op dit punt enigszins versterkt.
De honorering van alle door de Kunstraad met een A-status positief gewaardeerde aanvragen
leidde niet tot een advies binnen de beschikbare financiële kaders. Nog los van de aanvragen met
een B-status die ook positief werden gewaardeerd mits voldoendoende middelen.
Gelet op het beschikbare financiële kader van gemeente en provincie is uiteindelijk tot
een verdeling van de middelen gekomen, waarbij zowel het cultuurnotabudget als het
Cultuurpijlerfonds in de beschouwing zijn betrokken. De geadviseerde bedragen geven weer wat
de instellingen minimaal (structureel) nodig hebben om de voorgenomen beleidsplannen waar te
kunnen maken en zo bij te dragen aan de gemeentelijke en provinciale doelstellingen.
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Binnen dit advies is ook ruimte voor nieuwkomers in de cultuurnota. Van de in totaal 22 nieuwe
aanvragers (13 uitvoerende kunstinstellingen, 3 erfgoedinstellingen en 6 overige instellingen)
hebben er 7 instellingen een A-status gekregen.
Naast het budget voor grote eenmalige evenementen beschikt de provincie over een budget
(€ 200.000 per jaar) voor jaarlijks terugkerende evenementen die passen binnen de Kadernota
Evenementen 2016-2020. Binnen dit nieuwe evenementenbeleid selecteert de provincie
instellingen die in aanmerking komen voor financiering uit het evenementenbudget. Deze
geselecteerde instellingen dienen een beleidsplan in op uitnodiging van de provincie.
Een aantal kunstinstellingen dat een aanvraag indiende voor meerjarige subsidie, is door de
provincie geselecteerd voor het evenementenbudget 2016-2017 en heeft inmiddels subsidie vanuit
dit budget toegekend gekregen. De provincie heeft bij de Kunstraad aangegeven dat zij stapeling
van budgetten wil voorkomen (m.u.v. Eurosonic Noorderslag, die uit het evenementenbudget
bijdrage krijgt voor het onderdeel Eurosonic Air). De Kunstraad heeft er daarom voor gekozen om
de geadviseerde bedragen voor deze instellingen – wanneer zij een A-status hebben – niet op te
nemen in het financieel overzicht.

Financieel
nr

naam

1
2

Beeldlijn
Folkingestraat
Synagoge
Fraeylemaborg
GRID Grafisch
Museum
GAVA
Groninger
Landschap
Klooster Ter Apel
Verhildersum
Martini Beiaard
Menkemaborg
Museum Nienoord
Museum Stad
Appingedam
Muzeeaquarium
Delfzijl
Noordelijk Scheepvaartmuseum
OVCG
Het Hoogeland
Oude Groninger
Kerken
Veenkoloniaal
Museum

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

totaal erfgoedinstellingen

overzicht

per instelling

gevraagd
gemeente

gevraagd
provincie

advies
gemeente

€ 26.400
€ 35.000

€ 27.000
€ 35.000

€ 15.000
€ 20.000

a
a

€ 17.000
€ 20.000

a
a

€ 60.000

€ 172.220
€ 30.000

€ 40.000

a

€ 153.550
€ 30.000

a
a

€ 30.200
€ 90.800

€ 30.200
€ 40.000

a
a

€ 110.000
€ 175.000

€ 110.000
€ 153.550

a
a

€ 195.400
€ 115.000
€ 75.000

€ 172.600
€ 115.000
€ 75.000

a
a
a

€ 25.000

€-

c

€ 8.000

€ 5.000

advies
provincie

prioriteit
provincie

Afwegingen steun- en overige instellingen
De provincie heeft per steunfunctie een gespecificeerd financieel kader meegegeven, dat
overeenkomt met het subsidieniveau van 2013-2016, met uitzondering van het budget voor
de bibliotheekvoorziening. Voor deze voorziening heeft de provincie een structureel budget
beschikbaar gesteld voor de provinciale wettelijke en autonome taken met daarnaast incidentele
middelen voor samenwerking en innovatie.
De instellingen vroegen, met uitzondering van Biblionet, aan binnen dit kader of met een
kleine verhoging. De Kunstraad heeft geadviseerd binnen dit kader aangezien de taken door
meer samenwerking achter de schermen binnen het budget gerealiseerd kunnen worden. De
steunfunctie cultuuronderwijs en de ondersteuning van Biblionet vraagt nog om een nadere
beschouwing.

De geadviseerde bedragen voor het Cultuurpijlerfonds zijn richtbedragen aangezien hierover
nadere plannen c.q. afspraken gemaakt moeten worden.

prioriteit
gemeente

Naast de criteria en aansluiting bij beleidsdoelen (zie hoofdstuk werkwijze) en de realiteitswaarde
van de plannen is specifiek gekeken naar bezoekersaantallen en publieksstrategieën en de bijdrage
aan Het Verhaal van Groningen. Ook ondernemerschap wordt door de Kunstraad belangrijk geacht
om te voorkomen dat instellingen te afhankelijk worden van de overheden. Bij het toedelen van
de middelen is op basis van de kwaliteit van de plannen en de financiële omstandigheden, het
principe huidige subsidie of hogere bijdrage toegepast. In beide gevallen is dit gemotiveerd per
instelling.
De extra middelen zijn van grote waarde voor de erfgoedsector maar nemen de zorgen voor de
toekomst ten aanzien van het behoud en de presentatie van de Collectie Groningen c.q. Het
Verhaal van Groningen nog niet weg.

a

€ 403.000

€ 122.450

€ 289.000

a

€ 81.000

a

€ 33.300

€ 16.700
€ 114.000
€ 364.000

€ 33.300

a

€-

c

€ 10.000
€ 114.000
€ 98.000

a
a
a

€ 135.000

a

€ 45.000

€ 135.000
€ 610.700

€ 1.832.770

€ 402.300

Cultuurpijlerfonds
(gemeente
en provincie)

€ 1.354.900
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23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54

34

Festival Hongerige
Wolf
Five Great Guitars
Grand Futura
Groninger Museum
Hayd Jeugd
Strijkorkest
Het Houten Huis
Het nieuwe
Simplon
House of Design
Jeugdcircus
Santelli
Jonge Harten
Festival
Kulturele
Kommissie Winsum
Luthers Bach
Ensemble
Music and Fun
Noord Nederlands
Orkest
Noord Nederlands
Toneel
Noorderlicht
Noorderzon
Noordpool Orkest
NP3
Peter de Grote
festival
Platvormwest
Poëziepaleis
Prime
Sign
Stichting Literaire
Activiteiten
Groningen
Subciety
Talentontwikkeling

advies
gemeente

advies
provincie

€ 20.000
€ 41.000

€€€-

c
c
c

€€-

c
c

€ 46.250

€-

c/a

€-

c

€ 200.000
€ 100.000

€ 120.000
€ 75.000
nvt

a
a
a

€ 16.000
€ 100.000

a
a

€ 80.000
€ 59.000

€ 25.000
€-

a
c

€ 60.000
€-

a
c

€ 316.500

€ 133.000

a

€ 15.000

€ 110.000
en ev.budget
Eurosonic Air
ev.budget

a

b

Cultuurpijlerfonds
(gemeente
en provincie)

€ 90.000

nr

naam

55
56
57

Swingin' Groningen
Tschumipaviljoen
Urban House
Groningen
Vera
ZomerJazzFietsTour

58
59

totaal kunstinstellingen

€ 100.000

66

€ 445.000

€ 400.000

a

67

Grafisch Centrum

68

Forum Liga 68

€ 58.000

a

69

Forum Stadsbibliotheek 6
Huis Groninger
Cultuur
K&C Drenthe 7

€ 265.000

a

€ 65.000

a

€ 20.000

a

72

€-

c

73

Leerorkest
Groningen
Libau Steunpunt

€-

b

74

Monumentenwacht

75

VRIJDAG

€
€
€
€
€

200.000
490.000
30.000
91.000
26.000

a
a
a
a
a

€
€
€
€

30.000
47.500
120.000
42.500

€ 42.500

€
€
€
€

27.000
35.000
70.000
25.000

a
a
a
a

€ 100.000

€ 80.000

€-

220.000
200.000
20.000
25.000
40.000

€ 80.000
€ 17.000
€ 22.500

c

70
71

€ 300.000

€ 150.000

€ 5.000

€-

€ 5.000

c

€ 25.000

a

€ 70.000
nvt

Cultuurpijlerfonds
(gemeente
en provincie)

€ 510.000

c

€ 20.000

€
€
€
€
€

€ 1.687.065

€-

€ 80.000

285.000
490.000
40.000
100.000
30.000

€ 6.682.435

€ 95.017

c

€
€
€
€
€

€ 2.996.065

Deinum Netwerk
Popeducatie
Erfgoedpartners

65

€-

a

€ 9.166.185

c

c
a

€ 200.000

a
a

€-

€€ 20.000

€ 500.000

€en ev.budget

€ 40.000

€ 36.750

€ 40.000

a
a

De Toon Zetten

64

€ 55.000
€ 20.000

a

€ 400.000
€ 15.000

c

a
a

€ 20.000

€ 12.500
€ 25.000

€-

€€-

€ 50.000

€ 410.000
€ 20.000

€ 360.514

63

a
a

a
a

a

c

€ 66.000
€ 250.000

€ 13.500
€ 40.000

€ 30.000

€-

62

€ 45.000
€ 12.500

€ 13.500
€ 50.000

b

a

€ 66.000
€ 280.000

b

b
a
a

ev.budget

€ 45.000

€€ 30.000
€ 65.000

a

b
b
a
a

€-

€ 40.000

€ 85.000

€€ 941.565
€ 15.000

€ 10.000

€ 40.000
€ 52.500
€ 90.000

€ 1.300.000

Bureau Groninger
Taal
Creative Council
Noord-NL 4
CultuurClick 5

b
a
a
a

€ 15.000

advies
provincie

€ 170.750

61

€€ 400.000
€ 3.755.935
€ 15.000

€ 3.000

advies
gemeente

€ 2.670.000

Biblionet

€ 40.000
€ 50.000
€ 966.565
€ 15.000

€ 35.000

gevraagd
provincie

3

60

€ 40.000
€ 700.000
€ 3.780.935
€ 15.000

€ 100.000
€ 50.000

gevraagd
gemeente

prioriteit
provincie

Art Indeed (Havik) € 80.000
Boventoon Theater € 70.000
Broedplaats EMG
€ 85.000
Faktors
Centrum
€ 263.750
Beeldende Kunst 1
Club Guy & Roni
€ 500.000
De Noorderlingen
€ 100.000
De Oosterpoort en
Stadsschouwburg 2
De Steeg
€ 80.000
Electronic Music
€ 59.000
Society
Eurosonic
€ 415.500
Noorderslag

gevraagd
provincie

prioriteit
gemeente

19
20
21
22

gevraagd
gemeente

prioriteit
provincie

naam

prioriteit
gemeente

nr

a

€ 288.000
€ 158.000

€ 212.000

€-

a

€-

a

€ 220.000

€ 220.000

€-

c

€-

c

€ 234.000

€ 130.000

a

€ 228.250

€ 190.000

a

€ 300.000

a

€ 3.149.200

€ 300.000

€ 3.000.000

a

totaal overige en
steuninstellingen

€ 3.832.200

€ 5.483.531

€ 3.005.000

€ 3.128.000

totaal alle instellingen

€ 13.609.085

€ 10.312.366

€ 10.089.735

€ 6.169.965

€ 50.000
€
€
€
€
€

150.000
112.000
20.000
37.500

a
a
a
c
a

beschikbaar

€€ 10.000
€ 15.000

c
a
a

€ 30.000

a

€ 20.000

€-

c

€-
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€ 10.090.500

€ 6.170.000

Opmerkingen
1 Centrum Beeldende Kunst: Budget werkmaatschappij (€ 578.000) valt buiten financieel kader
2 De Oosterpoort en Stadsschouwburg: Budget werkmaatschappij (€ 8.215.000) valt buiten financieel kader
3 Biblionet: € 1.300.000,- + € 500.000,- + € 300.000,4 Creative Council Noord-NL: vraagbedrag aangepast naar € 25.000,5 CultuurClick: Steunfunctie cultuuronderwijs
6 Forum Stadsbibliotheek: budget (€ 8.215.000,- waarvan € 5.415.000,- voor bibliotheekfunctie) valt buiten
financieel kader				
7 K&C Drenthe: dekking CMK valt buiten financieel kader				
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4. Adviezen instellingen

Toelichting op het financiële overzicht
De genoemde gevraagde subsidiebedragen geven de door de instellingen in het aanvraagformulier
opgenomen subsidiebedragen weer. Bij het advies per instelling zijn ook de huidige
subsidiebedragen opgenomen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de door de gemeente en provincie
aangeleverde cijfers over respectievelijk 2016 en 2014.
Sommige instellingen vragen niet voor alle jaren hetzelfde subsidiebedrag aan. In het voorstel
voor de toedeling van de middelen hanteert de Kunstraad voor alle jaren het subsidieniveau 2017
aangezien de overheden vooraf hebben aangegeven dat indexeren geen optie was (zie formulier
begroting bij aanvraagformulier onder A. Baten, 4 t/m 8 Subsidies). In het kader van verwachte
professionaliteit en kwaliteit zou indexering echter wel reëel zijn.

Advies gemeente bij beperkte kaderstelling
De gemeente vraagt de Kunstraad ook advies bij een beperkte kaderstelling van € 9.590.500
De reden hiervoor is dat de gemeente Groningen in 2016 een bezuinigingsopgave voorziet. De
mogelijke gevolgen hiervan voor het cultuurbudget staan nog niet vast.
Voor de mogelijke invulling van deze kaderstelling zijn de volgende scenario’s denkbaar.
Toepassen generieke korting
Het toepassen van een generieke en procentuele korting op alle instellingen (inclusief
werkmaatschappijen) is een mogelijkheid om de bezuinigingen op te vangen. Het voordeel is dat
alle instellingen op een zelfde wijze worden behandeld. Het nadeel van het toepassen van de
kaasschaaf is dat de generieke korting tot een verschraling van het aanbod en verdere uitholling
van de sector zal leiden, met als risico dat het uitstekende en gewenste veelzijdige cultuurprofiel
van Groningen ernstige schade ondervindt. Alle instellingen zullen hier hinder van ondervinden en
sommige instellingen (zoals benoemd in de evaluatie van het eerste jaar van de cultuurnota 20132016) zullen het hoofd daadwerkelijk niet langer boven water kunnen houden.
Doorstroming begrenzen
Een alternatief voor de kaasschaafmethode is het begrenzen van de mogelijkheden om toe te
treden tot de gemeentelijke cultuurnota voor nieuwe initiatieven. Het voordeel van dit scenario
is dat de druk op de bestaande structurele middelen niet extra wordt belast. Het nadeel van
dit scenario is dat nieuwe, veelbelovende initiatieven die een verrijking zijn voor de culturele
infrastructuur van Groningen geen ruimte krijgen in de cultuurnota. Deze initiatieven (blijven)
aangewezen op incidentele middelen. De druk op deze incidentele middelen zal verder toenemen.
Inhoudelijke ambities bijstellen
Om daadwerkelijk invulling te geven aan een beperking in de financiële taakstelling zullen de
gemeentelijke ambities en beleidsdoelen bijgesteld moeten worden. Het in stand houden van
de gemeentelijke culturele infrastructuur die onderscheidend is vanwege de diversiteit en de
(nagenoeg) complete ketens is dan niet langer houdbaar.
In de evaluatie van het eerste jaar van de cultuurnota 2013-2016 en als reactie op de kaderstelling
voor 2017-2020 gaf de Kunstraad al aan dat de financiële kaders knellen in relatie tot de gestelde
ambities en meer inhoudelijke keuzes noodzakelijk zouden zijn.
De Kunstraad is vanzelfsprekend een groot pleitbezorger van een volwaardige en complete
culturele infrastructuur maar ook van subsidies die passend zijn voor de realisatie van de opdracht.
Indien bezuinigingen dwingen tot nadere keuzes zal de gemeente naar de mening van de Kunstraad
moeten kiezen voor het versterken van één profiel. Zo kan worden gekozen voor het popprofiel,
het vernieuwende podiumprofiel of een profiel waarin het Groninger Museum mede in relatie tot
het erfgoed van De Ploeg sterker wordt geprofileerd.

De Kunstraad adviseert in dit rapport binnen de nu voorliggende kaders en ambities. Het
bijstellen van deze ambities is in eerste instantie een politieke verantwoordelijkheid die tijd en
zorgvuldigheid vereist.
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4.1. Adviezen

uitvoerende erfgoedinstellingen

Beeldlijn
Algemeen
Beeldlijn bestaat sinds 1988 en maakt documentaires over kunst(enaars), cultuur en landschap.
De producties worden gefinancierd via fondsenwerving en crowdfunding, de organisatie en overige
taken via structurele subsidie en inkomsten uit verkoop. Jonge makers worden betrokken bij de
producties of worden door de stichting begeleid in het uitvoeren van hun idee. De documentaires
worden vertoond via landelijke en regionale media en internet. Er zijn 4.000 nieuwsbrieflezers.
Beeldlijn kent twee stichtingen: Stichting Beeldlijn en Stichting Beeldlijn Verkoop. Deze aanvraag
komt van Stichting Beeldlijn. De organisatie heeft geen fte’s. De coördinator wordt ingehuurd voor
twee dagen per week.
Plan 2017-2020
Beeldlijn gaat door met wat ze al ruim 25 jaar doen: documentairefilms maken over Noordelijke
onderwerpen en deze distribueren. Daarbij worden jonge makers ingezet of begeleid in het
vormgeven van hun eigen plannen. De volgende producties zijn gepland: Het Andere Monument
(een kunstwerk over Groningse aardbevingen), Albert Waalkens (Groninger galeriehouder en
kunstvernieuwer), Noordelijke Lustwarande, Noordelijke architecten, Poptempel Vera en Koloniën
van Weldadigheid.

De stichting wil Noord-Nederland op de kaart zetten middels het stimuleren en faciliteren van
documentaires, onder meer door het vinden van meer podia. Hiervoor wordt samengewerkt
met partijen als Noorderbreedte, Groninger Museum, Minerva en de omroepen. Op Podium TV
is wekelijks een documentaire te zien over een Noord-Nederlands onderwerp en er wordt een
wekelijks cultuurmagazine geproduceerd op tv. Internet wordt een steeds groter podium voor
Beeldlijn. Al het materiaal wordt aangeboden aan GAVA.
Beeldlijn vraagt ondersteuning voor de organisatie rondom de documentaires, het begeleiden
van jonge makers, het vinden van een breder podium en het mede vormgeven van de NoordNederlandse creatieve industrie. De stichting wil een filmplatform voor het Noorden opzetten
en een symposium organiseren. Hierop wordt de coördinator ingezet, aangevuld met een
officemanager/webredacteur. De producties zelf worden anderszins gefinancierd.
Beoordeling
Kwaliteit
Beeldlijn heeft zich door de jaren heen onderscheiden doordat de stichting consequent
ontwikkelingen en personen vastlegt, die van belang zijn voor kunst, landschap en ruimtelijke
ordening in het Noorden. De documentaires zijn informatief, de onderbouwing voor de keuze van
de onderwerpen en daarmee het belang is wisselend.
De aanvraag voor 2017-2020 bevat weinig vernieuwing ten opzichte van voorgaande jaren. Zo
laat deze bijvoorbeeld geen reflectie zien op het medium documentaire. De Kunstraad hecht aan
een duidelijker scheiding tussen de documentaire-poot en de meer commerciële activiteiten van
Beeldlijn als productiebedrijf c.q. de Stichting Beeldlijn Verkoop.
Maatschappelijke waarde
De subsidie stelt de stichting onder meer in staat fondsen te werven om documentaires te maken,
die een geïnteresseerd publiek bereiken. In die zin heeft de subsidie een hefboomeffect; met een
beperkte investering haalt de stichting een veelvoud van het subsidiebedrag bij elkaar voor films.
Documentaires hebben per definitie een educatief doel. Er wordt samengewerkt met scholen,
wat de Kunstraad een sterk punt vindt. De Kunstraad mist echter samenwerking met de culturele
instellingen in de provincie, deze blijft beperkt tot het gebruik van beeldmateriaal van GAVA.
Ook de reikwijdte van de producten is een aandachtspunt, cijfers over huidig en gewenst
publieksbereik ontbreken.
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Strategische doelen
Beeldlijn is een waardevolle component voor Het Verhaal van Groningen omdat zij met
onderwerpen als de Noordelijke Lustwarande, de Koloniën van Weldadigheid en Poptempel Vera
bijdraagt aan het profiel van het Noorden. Beeldlijn stimuleert talentontplooiing, al lijkt dat
laatste vrij ad hoc te gebeuren. Met haar documentaires informeert zij inwoners van Groningen en
draagt zo mede bij aan een Leven lang cultuur.
Conclusie en advies
Beeldlijn draagt met de documentaires in belangrijke mate bij aan het vastleggen van het
Noordelijk erfgoed. De organisatie kan zich verder ontwikkelingen op innovatief vlak en meer
inhoudelijke verbindingen leggen met de (kunst- en) erfgoedinstellingen in de provincie Groningen.
De Kunstraad is niet overtuigd van de noodzaak van het inzetten van een extra medewerker en
adviseert de aanvragen te honoreren op het huidige subsidieniveau.

A-status gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente € 15.000 / huidige subsidie provincie € 17.000
Gevraagde subsidie gemeente € 26.400 / gevraagde subsidie provincie € 27.000
Geadviseerde subsidie gemeente € 15.000 / geadviseerde subsidie provincie € 17.000

Folkingestraat Synagoge
Algemeen
De in 1975 opgerichte stichting Folkingestraat Synagoge biedt ruimte aan Joodse kunst(enaars) en
historische exposities, die het verhaal van de Joden in Groningen vertellen. Doel van de stichting
is het gebouw toegankelijk maken en bezoekers laten kennismaken met de betekenis ervan.
Daartoe heeft zij de afgelopen jaren de openingstijden van de synagoge uitgebreid. Haar missie
is het levend houden van het Joods erfgoed in het Noorden van Nederland. De instelling heeft 0,5
fte personeel en 40 vrijwilligers. In 2015 had zij 11.000 bezoekers, waarvan meer dan de helft
afkomstig was uit de randstad.
Plan 2017-2020
De stichting wil het Joodse Kwartier in de stad laten herleven en het publiek inspireren, activeren
en aanzetten tot dialoog met als doel het delen van gebruiken, opvattingen en ervaringen. Samen
met andere instellingen wil zij werken aan het Huis van de Groninger Geschiedenis. De stichting
wil bedrijfsmatig samenwerken met het Scheepvaartmuseum en RHC Groninger Archieven in
een backoffice, waar ook andere kleine erfgoedaanbieders aan deel kunnen nemen (denk aan:
afstemming aanbod, publiciteit en logistiek). De synagoge maakt deel uit van Syneon Noord, een
cluster van Joodse erfgoedinstellingen in de provincie, waarmee de stichting meer gezamenlijk
wil gaan programmeren. Samen met OVCG en Aktion Sühnezeichen Friedensdienste wil zij een
grensoverschrijdend educatief project opzetten voor Duitse jongeren. Met De Poort wil de stichting
een meerdaags cultureel evenement organiseren in de synagoge, gericht op oosterse culturen.
De synagoge wil een nieuwe museale inrichting, zodat de verhalen van de Groninger Joden, als
onderdeel van de Groninger geschiedenis, beter tot hun recht komen. Zij zet in op acquisitie van
Joodse voorwerpen, die het verhaal van de Joodse cultuur in Groningen vertellen. Ook wil zij een
oplossing vinden voor het gebrek aan ruimte, het aantal vrijwilligers verdubbelen en uitbreiding
naar 1,3 fte realiseren.

Beoordeling
Kwaliteit
De synagoge is een actieve, kleine en open instelling, die opereert in een goed netwerk met
andere synagogen en culturele instellingen. Zij positioneert zich zowel landelijk als internationaal.
Vanuit de invalshoek van het levendig houden van het Joods cultureel en sociaal erfgoed wordt
vernieuwende cultuur gebracht. De vele activiteiten verhouden zich goed tot de geschiedenis
en de rol van het gebouw. Voor de aankomende periode kan de inhoudelijke verdieping van de
activiteiten nog wat groeien en zou er wat meer aandacht mogen zijn voor pr.
Maatschappelijke waarde
De Kunstraad vindt het belangrijk dat het verhaal van de Joodse geschiedenis in Groningen verteld
wordt en acht de synagoge als bezoekerscentrum daar uiterst geschikt voor. De bezoekersaantallen
zijn de afgelopen jaren gestegen maar zijn nog relatief laag. Naar verwachting van de organisatie
gaat het bezoekersaantal een grotere groei doormaken. De Kunstraad vindt dat geloofwaardig,
omdat de eerste groei reeds in is gezet, de openingstijden verruimd zijn en de synagoge
publieksgericht is in haar activiteiten. Er is veel contact met het onderwijs en schoolgroepen
worden rondgeleid in de synagoge.
De synagoge is weliswaar onmisbaar, maar vooral gericht op de Joodse identiteit. Naar de mening
van de Kunstraad zou het verhaal van de synagoge in relatie tot de gehele Groningse geschiedenis
en de relatie naar het nu, meer uitvergroot mogen worden. De debatfunctie, die de synagoge ook
wil invullen, kan daar een positieve bijdrage aan leveren.
Er wordt veel gedaan met weinig middelen. De afgelopen jaren heeft de organisatie creatief leren
omgaan met het gebrek aan voldoende middelen. De nieuwe plannen tonen ondernemerschap, in
die zin dat naast een bijdrage van gemeente en provincie, de eigen inkomsten uit entreegelden en
winkel groeien.
Strategische doelen
De verbinding met Het Verhaal van Groningen is sterk; de Joodse geschiedenis heeft immers een
grote bijdrage geleverd aan dat verhaal en deze is nog steeds zicht- en beleefbaar. De synagoge
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draagt met haar educatieve programma en beoogde debatfunctie ook actief bij aan de doelstelling
Een leven lang cultuur. De synagoge legt hiervoor verbindingen met andere synagogen, musea en
archieven, zowel nationaal als internationaal.
Conclusie en advies
De synagoge is een open instelling die op een actieve wijze het verhaal van de Groninger Joden
vertelt en een podium biedt voor diverse artistieke uitingen. Zij heeft hiervoor een goed nationaal
en internationaal netwerk opgebouwd met andere synagogen en culturele instellingen.
De Kunstraad onderschrijft de ambitie van de synagoge om vanuit het Joodse verhaal en de Joodse
identiteit meer verbinding te maken met de gehele Groninger geschiedenis en de relatie met het
nu te versterken. Genoemde activiteiten zouden ook moeten leiden tot een groei van het aantal
bezoekers.
De Kunstraad acht een gemeentelijke en provinciale bijdrage voor de synagoge gerechtvaardigd.
Gelet op de beschikbare middelen adviseert de Kunstraad gemeente en provincie niet het totaal
aangevraagde bedrag te verlenen. Eigenlijk vindt de Kunstraad de verhouding stad en provincie in
de gevraagde subsidie niet geheel in evenwicht, maar als de instelling haar provinciale ambitie ook
waar maakt dan is de Kunstraad daar veel aan gelegen. Er zijn immers veel linken met de Joodse
geschiedenis in de provincie Groningen.

A-status gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente € - / huidige subsidie provincie € Gevraagde subsidie gemeente € 35.000 / gevraagde subsidie provincie € 35.000
Geadviseerde subsidie gemeente € 20.000 / geadviseerde subsidie provincie € 20.000

Fraeylemaborg
Algemeen
Buitenplaats Fraeylemaborg te Slochteren is een monumentaal landgoed met een museumfunctie,
gebouwd in de 13e eeuw en een van de weinige overgebleven omgrachte Groninger borgen van
betekenis. De borg is herhaaldelijk verbouwd. Het landgoed bestaat uit 23 hectare park met
vier gebouwen, grachten, bruggen, beelden en vazen. De missie van de Stichting Landgoed
Fraeylemaborg is het behouden en ontwikkelen van de cultuurhistorische waarden van het
landgoed Fraeylemaborg, in combinatie met een daarop afgestemd scala aan functies en
activiteiten, voor een zo breed mogelijk publiek. Er is 4 fte aan personeel werkzaam bij de
stichting en er werken 62 vrijwilligers. Per jaar ontvangt de Fraeylemaborg 32.000 bezoekers in
het museum en 50.000 in het park. 44% van de bezoekers komt van buiten de drie Noordelijke
provincies.
Plan 2017-2020
Bij het maken van de tentoonstellingen, manifestaties en educatieve projecten van de
Fraeylemaborg worden professionals (waaronder kunstenaars) betrokken en vele (ook jonge)
vrijwilligers. De borg streeft ernaar zoveel mogelijk mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
werk(ervaring) te bieden. Werkprocessen worden beschreven en er wordt veel getraind.
Als gevolg van schade door de aardbevingen staat het proces om de monumenten van
Fraeylemaborg in stand te houden onder grote druk. Er gaan bovendien veel niet gecompenseerde
uren van de directie op aan de aardbevingsschade.
Er wordt actief gezocht naar partners. Samenwerken betekent innovatie voor de borg.
De ontwikkeling van het erfgoedplein van Slochteren is een uitdaging. Naast een multifunctioneel
dorps- en cultuurcentrum worden er follies gerealiseerd.
Er wordt veel georganiseerd om bezoekers te trekken: van een festival voor jongeren (Festiborg)
en culinaire fairs tot augmented reality en follies, waarin kan worden geëxposeerd. Het museum
is altijd geopend. Het bezoekersaantal groeit gestaag. Er is een aparte Vereniging vrienden van het
Landgoed Fraeylemaborg.
Inkomsten genereert het museum uit de winkel, horeca, verhuur (trouwerijen), fairs en festivals
op het terrein. De prijs van het toegangskaartje voor volwassenen is met een euro verhoogd in
2016.

Beoordeling
Kwaliteit
De Kunstraad is zeer te spreken over het goed uitgedachte meerjarenplan van de Fraeylemaborg.
De beleidsprioriteiten zijn helder en er wordt geredeneerd vanuit de kracht van de borg. De
organisatie is professioneel. Er is sprake van vakmanschap, zowel in het team als in de wijze
waarop de Fraeylemaborg zaken via allianties organiseert. De collectie wordt gedigitaliseerd
en er worden nieuwe presentatietechnieken toegepast. Het bezoekersaantal van deze borg is
de hoogste in de provincie. Bezoekers komen ook van steeds verder. De borg kan mede daarom
gezien worden als een bescheiden voortrekker ten opzichte van de andere borgen, te meer omdat
zij ook kunst met erfgoed weet te verweven en de muren van de borg (figuurlijk gezien) steeds
verder naar buiten verlegt. Er worden kwalitatief hoogwaardige activiteiten ondernomen en
verbindingen gelegd met het dorp. Door de veelheid van activiteiten is er een kleine kans dat het
onderscheidend vermogen van de borg zelf wat wegzakt.
Maatschappelijke waarde
De Fraeylemaborg is een belangrijke voorziening voor de regio en schetst de geschiedenis van de
bewoners en haar omgeving. De borg wil de cultuurhistorische waarden van het landgoed behouden
en ontwikkelen voor een zo breed mogelijk publiek. Daarbij maken zij specifieke producties
voor segmenten van de doelgroep. De borg zou nog iets meer gebruik kunnen maken van de
landschappelijke context van Noord-Nederland (de Noordelijke Warande) en de positionering ten
opzichte van de andere borgen.
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Het inverdienvermogen van de organisatie is bovengemiddeld. Het is sterk gericht op het
verkrijgen van voldoende inkomsten uit activiteiten, waarbij ook de inkomsten uit pacht een
belangrijke rol spelen.
Aandachtspunt is wel dat de stichting in de huidige situatie de aandacht en focus niet teveel
versnippert, zowel op het landgoed als daarbuiten, bijvoorbeeld door het voortouw te nemen voor
de ontwikkeling van het erfgoedplein Slochteren.
Strategische doelen
De Fraeylemaborg en haar omgeving zijn beeldbepalend en dragen bij aan Het Verhaal van
Groningen. Met uitzondering van talentontwikkeling wordt voldaan aan alle strategische doelen.
Met name de ambities op het leggen van nieuwe verbindingen zijn groot.
Conclusie en advies
De Fraeylemaborg is van grote waarde voor de collectie Groningen en draagt op een actieve wijze
bij aan Het Verhaal van Groningen. De borg en de activiteiten trekken veel bezoekers en dragen
daarmee ook bij aan de economie in de regio. De ondernemende houding van de borg wordt,
naast haar grote zorg voor behoud en beheer, positief beoordeeld door de Kunstraad. Zij adviseert
dan ook positief en is van mening dat een hogere bijdrage namens de provincie Groningen
gerechtvaardigd is om de ambitieuze plannen te realiseren. De Kunstraad vindt een hogere
bijdrage wenselijk omdat de borg innovatief is, veel bezoekers trekt en een belangrijke (culturele
en maatschappelijke) rol speelt in de regio. Het totaal aangevraagde bedrag toekennen is niet
aan de orde aangezien de borg ook focus moet aanbrengen in de activiteiten. De geadviseerde
subsidie komt op hetzelfde subsidieniveau als Borg Verhildersum en dichterbij het niveau van de
Menkemaborg.

A-status provincie
Huidige subsidie gemeente € - / huidige subsidie provincie € 113.700
Gevraagde subsidie gemeente € - / gevraagde subsidie provincie € 172.220
Geadviseerde subsidie gemeente € - / geadviseerde subsidie provincie € 153.550

GRID Grafisch Museum Groningen
Algemeen
GRID Grafisch Museum Groningen bestaat als stichting sinds 1970. Het vertelt het verhaal
van grafisch Groningen, de geschiedenis van de grafische industrie, de boekdrukkunst en de
strokartonindustrie in stad en ommeland. GRID organiseert gemiddeld drie tentoonstellingen per
jaar. Het museum heeft het originele Werkmanatelier in bruikleen en beschikt ook over nieuwe
apparatuur (een A2-risograaf). Het is een doe-museum, waar de aanwezige machines (zowel
het grafisch erfgoed als de nieuwe apparatuur) in werking zijn. Het personeelsbestand van GRID
beslaat 1,7 fte en 45 vrijwilligers. Tot 2015 had GRID ongeveer 5.000 bezoekers per jaar, waarvan
350 basisschoolleerlingen.
Plan 2017-2020
GRID is najaar 2015 verhuisd naar het centrum van Groningen, vanwaar zij zich actiever richt
op de stad en haar ommelanden. De website is vernieuwd. Je kunt er bijvoorbeeld digitaal
toegangskaarten kopen. GRID is een dynamisch museum, waar doen centraal staat en bezoekers
geïnspireerd worden en geactiveerd. Medewerkers demonstreren het erfgoed en nodigen bezoekers
uit mee te doen. GRID betrekt de Groninger samenleving interactief bij de grafische kunst en
vormgeving. Het aanbod wordt daartoe breder en aantrekkelijker opgezet. Daarnaast richt zij zich
op typografie en taal en maakt programma’s, waarin het experiment centraal staat. Ambacht en
traditie worden gekoppeld aan hedendaagse techniek en media.

GRID werkt inhoudelijk en in de backoffice samen met erfgoedinstellingen als De Verhalen van
Groningen en VRIJDAG. Zij organiseert een grafisch festival en ontwikkelt nieuw educatief aanbod
voor het basis-, voortgezet, MBO- en HBO-onderwijs. Kenmerkend daarvoor is een doorlopende
leerlijn, zelfactiviteit en verbinding tussen verleden en heden.
Op basis van het aantal bezoekers sinds de verhuizing, groeit het bezoekersaantal in 2016 naar
verwachting tot 12.000. In 2020 rekent GRID op 20.000 bezoekers per jaar, waarbij ook activiteiten
op locatie in Stad en Ommelanden worden georganiseerd. Dit hogere bezoekersaantal wil GRID
bereiken door verdere ontwikkeling van het educatief aanbod en de workshops en door uitbreiding
van commerciële activiteiten als het aanbieden van arrangementen voor bedrijfsactiviteiten,
kinderfeestjes en groepsactiviteiten. Toeristen uit binnen- en buitenland die de stad bezoeken,
zijn een belangrijke doelgroep voor GRID. Het museum wil via kennisoverdracht een bijdrage
leveren aan een grotere bewustwording van het materiële en immateriële grafische erfgoed van
Groningen en draagt bij aan talentontwikkeling via het project jong talent@GRID. Het is een
erkend leerbedrijf. Er is een winkel, waar onder andere grafisch werk gekocht kan worden.
Beoordeling
Kwaliteit
Het nieuwe GRID heeft een koerswijziging ondergaan; de verbinding tussen stad en ommeland
wordt nadrukkelijk en op natuurlijke wijze gezocht. Het is een klein, aardig museum met flinke
ambities, die in een gesprek goed onderbouwd worden. De ambities beslaan een groot aantal
activiteiten op veel verschillende terreinen, met verschillende media en doelgroepen. De
organisatie geeft aan dat het plan gezien moet worden als een verzameling te realiseren ideeën,
indien de financiering dat toelaat de komende jaren. Ook het basisplan, dat in ieder geval
gerealiseerd gaat worden, heeft volgens de Kunstraad voldoende potentie. Bij realisatie van de
plannen is het museum een niet te missen partner in stad en provincie voor (de geschiedenis van)
de grafische vormgeving.
De organisatie wordt professioneel geleid en straalt enthousiasme uit.
Maatschappelijke waarde
Het doe-aspect in het museum is van toegevoegde waarde voor bezoekers. De instelling heeft een
goed beeld van de diverse doelgroepen en doet aan educatie voor alle doelgroepen. Het museum
benadert ook nieuwe doelgroepen, zoals organisaties voor buitenschoolse opvang en senioren.
Door de verschillende perspectieven van de grafische geschiedenis te belichten staat het museum
midden in de maatschappij en legt het verbinding met diverse maatschappelijke thema’s.
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Er is ruimte voor ontwikkeling van jonge grafische talenten. Ook heeft GRID goed uitgewerkte
ideeën om het onderwijs bij de instelling te betrekken, mede door middel van stages en
werkervaringsplekken. De geplande bijdragen aan de doorlopende leerlijnen en de aansluiting bij
de creatieve industrie vanuit de grafische hoek zijn ambitieus maar ook realistisch en vernieuwend
te noemen. Er wordt nauw samen gewerkt met meerdere partijen, waaronder VRIJDAG.
Het museum trekt op de nieuwe locatie inmiddels 1.000 bezoekers per maand, zodat een groei
naar meer dan 10.000 bezoekers op jaarbasis realistisch lijkt. Het museum heeft flink geïnvesteerd
in haar eigen toekomst. Ondernemerschap kan de organisatie niet ontzegd worden met de
geformuleerde ambities, die voor ruim 60% met privaat geld worden gefinancierd.
Strategische doelen
Het museum draagt actief bij aan Het Verhaal van Groningen en is goed in staat de vertaalslag
te maken naar de geschiedenis van stad en provincie Groningen alsmede de verbinding tussen
verleden en toekomst. Er is een directe link met de geschiedenis van de strokartonindustrie in de
provincie Groningen. GRID gaat daarvoor actief verhalen verzamelen uit het grafisch verleden en
heden van stad en ommeland en die vervolgens presenteren (zowel in als buiten het museum) door
middel van film, expositie en/of activiteiten.
De beoogde samenwerkingsverbanden zijn veel en divers, maar zijn gericht gekozen en blijven
binnen de culturele sector en het onderwijs. Er wordt voldaan aan alle andere strategische doelen,
maar ruim baan voor talent springt er uit: GRID heeft een intensief samenwerkingsprogramma met
Minerva en het Noorderpoort college met ruimte voor ontwikkeling van jonge, grafische talenten.
Conclusie en advies
Gezien de nauwere samenwerking met verschillende partijen, de geplande investering in het
leggen van een goede verbinding tussen stad en ommeland en het vertrouwen dat de Kunstraad
heeft in het waarmaken van de ambities, is de Kunstraad positief gestemd over het toekennen
van een hogere subsidie aan deze organisatie. Het is passend dat zowel gemeente als provincie de
ambities blijven ondersteunen.

A-status gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente € 32.000 / huidige subsidie provincie € 17.000 (maatschappelijke baan)
Gevraagde subsidie gemeente € 60.000 / gevraagde subsidie provincie € 30.000
Geadviseerde subsidie gemeente € 40.000 / geadviseerde subsidie provincie € 30.000

Gronings AudioVisueel Archief
Algemeen
De in 1992 opgerichte Stichting Gronings AudioVisueel Archief (GAVA) is de basisvoorziening voor
het beheer en de presentatie van het Groningse audiovisuele erfgoed. Het GAVA is gevestigd
in het gebouw van de Groninger Archieven in de stad Groningen. Het beschikt over een studio,
filmkluis en depot voor audiovisueel materiaal. Het GAVA fungeert als nationaal en regionaal
expertisecentrum voor beheer, bewerking en presentatie van audio, film en video. De grootste
gebruikers zijn AV-bedrijven (18%), particulieren (16%), RTV Noord (15%), Oog TV (14%) en museale
instellingen (12%). Er is sprake van 0,8 fte inhuur, 2 vrijwilligers en personele ondersteuning door
het RHC Groninger Archieven. De omzet bedraagt € 70.000.
Plan 2017-2020
Het GAVA wil de collectie publiceren via de eigen website en themasites en kiest ervoor om bij de
dienstverlening zoveel mogelijk het principe van open data te hanteren. Speerpunt is het beheer
en behoud van analoge en digitale video, aangezien deze dragers, die vanaf de jaren zeventig
in zwang kwamen, het meest het gevaar lopen niet langer afspeelbaar te zijn. Het GAVA vreest
dat de laatste decennia van de vorige eeuw en het eerste decennium van deze eeuw niet meer
beschikbaar zijn in bewegend beeld als zij de audiovisuele collectie Groningen niet aanpakt.
Investering in digitaliseringstechniek is daarom noodzaak en daaraan gekoppeld, duurzame en
betrouwbare opslag van het geconserveerde materiaal.
Het GAVA wil de komende periode zijn sociale media inspanningen vergroten. De sociale
media spelen ook een belangrijke rol bij het project PoparchiefGroningen, waarvan het GAVA
projectleider is. Het PoparchiefGroningen heeft een eigen plaats in het cultuur- en erfgoedveld
van Groningen. Het GAVA wil de komende periode niet alleen de website verder uitbouwen, maar
ook in samenwerking met andere partijen uit het cultuur- en erfgoedveld Groningen activiteiten
ontwikkelen en uitvoeren rond het thema van de Groninger popcultuur.
De collectie zal ook in deze periode weer fors groeien. Gezien de beperkte opvangcapaciteit van
het GAVA zullen in deze periode de selectiecriteria wederom tegen het licht worden gehouden,
niet alleen bij de waardering van nieuw materiaal, maar ook om delen van de bestaande collectie
te herwaarderen. De werkzaamheden van het GAVA zijn kapitaalintensief. Het GAVA verdient ca €
15.000 per jaar op basis van licentieverkoop en dienstverlening. Dit bedrag zal de komende jaren
vermoedelijk lager liggen door de invoering van de open data richtlijn. Het GAVA is in overleg
met het RHC Groninger Archieven over hoe de taak en collectie van het GAVA kunnen worden
geïntegreerd in de Groninger Archieven.

Beoordeling
Kwaliteit
Landelijk gezien is het GAVA één van de grootste en best geëquipeerde regionale audiovisuele
archieven. De organisatie heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd en er is sprake van
goed vakmanschap. De plannen voor de nieuwe periode zijn realistisch. De organisatie ondersteunt
andere erfgoedorganisaties in de provincie bij het beheren en ontsluiten van audiovisuele
archieven. Daarnaast wordt het audiovisuele (gedigitaliseerde) materiaal om niet in bruikleen en
ter bewerking uitgeleend aan culturele en andere instellingen en personen.
Het GAVA is in materieel en personeel onderdeel van de Groninger Archieven en kan een beroep
doen op de brede kennis en expertise van deze organisatie.
Beide partijen hebben het voornemen uitgesproken om op korte termijn te gaan fuseren. Dit is in
lijn met het advies over de provinciale cultuurnota 2013-2016 van de Kunstraad.
Maatschappelijke waarde
De functie van de audiovisuele archieven voor de maatschappij wordt relevant gevonden. De
betekenis van de collectie van GAVA wordt steeds groter. Het is een waardevol archief voor film- en
documentairemakers. Het materiaal wordt veelvuldig gebruikt.
De Kunstraad mist wel nieuwe ideeën voor het anders uitdragen, tonen en vermarkten van het
materiaal.
Aangezien de komende jaren de inkomsten zullen dalen door de open data richtlijn, zal GAVA zich
moeten beraden op een nieuw businessmodel.
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Strategische doelen
GAVA draagt in hoge mate bij aan het behoud van de Collectie Groningen en indirect aan Het
Verhaal van Groningen. Het inzetbare audiovisuele materiaal geeft directe, bewegende beelden en
geluidsfragmenten van Groningen en haar bewoners. Daarnaast draagt GAVA bij aan Een leven lang
cultuur.
Conclusie en advies
Het GAVA is een waardevol audiovisueel archief en draagt bij aan de ontsluiting van het cultureel
erfgoed van Groningen. De Kunstraad adviseert de subsidie voort te zetten in 2017. De Kunstraad
geeft de provincie in overweging, gelet op de voorgenomen fusie van GAVA met de Groninger
Archieven, de subsidie te verstrekken aan de Groninger Archieven. De Kunstraad adviseert
daarnaast om partijen te vragen om met een nieuw businessmodel te komen om op basis daarvan
besluiten te nemen over de financiering in volgende jaren.

A-status provincie
Huidige subsidie gemeente € - / huidige subsidie provincie € 30.500
Gevraagde subsidie gemeente € - / gevraagde subsidie provincie € 30.200
Geadviseerde subsidie gemeente € - / geadviseerde subsidie provincie € 30.200 voor 2017

Het Groninger Landschap
Algemeen
De in 1936 opgerichte Stichting Het Groninger Landschap (GL) richt zich in toenemende mate op
aankoop, restauratie, herbestemming en publieke openstelling van erfgoed, dat beeldbepalend
is voor het landschap: historische buitenplaatsen, borgen, wierden, kerkhoven, boerderijen,
woonhuizen, oude fabrieksgebouwen en molens. Doel van de stichting is het bevorderen
van behoud en ontwikkeling van natuur en landschap in de provincie Groningen, ook in
cultuurhistorisch of visueel opzicht, alsmede verwerven, restaureren, onderhouden, beheren en
exploiteren van (rijks)monumenten. De doelen zijn primair verwerving, instandhouding en beheer
en worden gevolgd door participatie en openstelling/publieksactiviteiten, waarbij onder andere
het landschap als podium gebruikt wordt . Het GL heeft een personeelsbestand van 26 fte en 400
vrijwilligers tot haar beschikking, die samen 225 activiteiten organiseerden in 2014.
Plan 2017-2020
Het GL verwacht dat er de komende jaren door steeds meer leegstand een grotere behoefte zal
zijn aan een vangnet voor erfgoed. Mede gelet op de provinciale koers om erfgoed, landschap
en stedenbouw meer in onderlinge samenhang te beschouwen, ziet GL nu urgentie om dit uit
te bouwen en stelt hiervoor een vangnetfunctie in: zij koopt steeds vaker (door aardbevingen)
bedreigd erfgoed op, mits dat past in het landschap, waarvan zij tevens eigenaar is. Hiervoor
ontvangt zij dan een bruidsschat voor onderhoud. Vervolgens exploiteert zij dit erfgoed en stelt
het open voor het publiek. Om dat rendabel te maken exploiteert zij het erfgoed zo organisch
mogelijk, wat wil zeggen dat zij huurders zoekt voor het erfgoed, die open staan voor bezoekers.
GL wil de eigen inkomsten uit exploitatie geleidelijk laten groeien. Ook wil zij het benodigde
netwerk van vrijwilligers (in verband met openstellingen) verder ontwikkelen, zowel in kwantiteit
als in kwaliteit.
Het GL communiceert met haar achterban onder meer thematisch over het Groninger landschap.
De Kerstvloed van 1717 is zo’n thema, dat belangrijk zal worden in 2017. Het idee is om hiervoor
samen te werken met De Verhalen van Groningen. In samenwerking met Leeuwarden 2018 wordt
in dat jaar meer aandacht besteed aan de Groningse Waddenkust. Monumenten en natuurgebieden
worden aangeboden als decor voor locatievoorstellingen. GL zoekt samenwerking met lokale
initiatieven. Zij wil Groningers betrekken bij de vraag hoe zij, geïnspireerd door het verleden en
rekening houdend met het heden, het landschap van de toekomst vorm willen geven.

Beoordeling
Kwaliteit
Het GL is één van de grootste spelers voor erfgoed en landschap in de provincie Groningen
en beschikt over veel deskundigheid. Het GL heeft een jarenlange staat van dienst, ook op
het gebied van erfgoed en daaraan gekoppelde maatschappelijke en economische belangen.
De vangnetfunctie voor bedreigd monumentaal erfgoed, openstelling daarvan en de
publieksparticipatie acht de Kunstraad een belangrijke taak van het GL. Het gaat om intensieve
trajecten, waarbij met de huidige eigenaar wordt verkend of overdracht aan het GL kan bijdragen
aan blijvende instandhouding van het monument. De Kunstraad stelt het op prijs dat GL bereid
is om haar brede en jarenlange expertise op het gebied van marketing van erfgoed over te
dragen aan het erfgoedveld. GL helpt monumenteneigenaren met name in het buitengebied bij
publieksparticipatie en exploitatie van erfgoed.
De aanvraag is transparant en onderliggende stukken geven inzage in de inzet in uren en kosten.
Daaruit maakt de Kunstraad op dat er behoudens personele inzet voor het kunnen uitvoeren van
de vangnetfunctie, posten worden opgevoerd die tot nu toe als reguliere inspanningen van het GL
beschouwd konden worden. Door de toename van de vangnetfunctie nemen echter ook de ermee
samenhangende kosten voor opening en participatie van het publiek toe.
Maatschappelijke waarde
Maatschappelijk draagvlak is een kernkwaliteit van het GL. De Kunstraad vindt GL van toegevoegde
waarde voor het publiek vanwege het stimuleren van de betrokkenheid bij het erfgoed. De
bezoekerscentra en opengestelde terreinen hebben educatieve waarde en een groot bereik. De
stichting voert veel activiteiten uit met de lokale bevolking en zet daarbij vrijwilligers in.
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Er is mede daardoor een grote impact op bewoners en bezoekers. De stichting heeft een visie op
het bereiken van de verschillende doelgroepen en weet met welke activiteiten welke doelgroepen
bereikt worden.
De wijze waarop in een netwerk van fondsen en particuliere financiers wordt gespeeld is
overtuigend. De rol van charitas is groot bij het GL. De stichting heeft een buffer die toereikend
is voor het opvangen van risico’s en ruimte biedt voor strategische aankopen. Inkomsten komen
vooral uit subsidies, fondsen, de Postcodeloterij, giften, verhuur en pacht. De stichting voert een
actief publieks- en marketingbeleid.
Strategische doelen
Er is veel contact met Marketing Groningen dat het Groninger landschap inclusief haar
erfgoed actief promoot. Er is aansluiting op de provinciale omgevings- en toerismevisie. Er
wordt bijgedragen aan Het Verhaal van Groningen en de economie. Het GL biedt ruimte aan
ondernemerschap door samen te werken met ondernemers in de exploitatie van het erfgoed. De
stichting draagt wezenlijk bij aan de meeste beleidsprioriteiten.
Conclusie en advies
Het GL is een belangrijke en deskundige speler op het gebied van het Groninger landschap. De
zorg voor het Groninger erfgoed en het toegankelijk maken van dit erfgoed voor publiek, vormt
een steeds belangrijker onderdeel van de taken van GL. Voor de rol van GL inzake het vertellen
van Het Verhaal van Groningen met betrekking tot het erfgoed in relatie tot het landschap
en de presentatie van dit erfgoed aan het publiek, vindt de Kunstraad een bijdrage uit de
provinciale cultuurnotabegroting gerechtvaardigd. De bijdrage is nadrukkelijk niet bedoeld voor
vrijwilligersparticipatie en de podiumfunctie. Vanuit dat oogpunt adviseert de Kunstraad niet
het totaal gevraagde bedrag te honoreren, te meer daar het GL ook in staat moet zijn om via
donateurs en bezoekers inkomsten te genereren.

A-status provincie
Huidige subsidie gemeente € - / huidige subsidie provincie € Gevraagde subsidie gemeente € - / gevraagde subsidie provincie € 90.800
Geadviseerde subsidie gemeente € - / geadviseerde subsidie provincie € 40.000

Klooster Ter Apel
Algemeen
In de voormalig middeleeuwse kloosterenclave is een museum voor klooster- en kerkgeschiedenis
en religieuze kunst gevestigd. Het is het enige nog zo goed als compleet overgebleven
middeleeuwse plattelandsklooster van Noordwest Europa, waarvan Groningen er ooit 34 had. De
lekenkerk van het klooster doet dienst als hervormde kerk. Klooster Ter Apel is een rijksmonument
en behoort tot de top 100 van rijksmonumenten. Taak van de in 1999 opgerichte stichting Klooster
Ter Apel is het in stand houden van het klooster en het presenteren van het kloosterleven in
Noord-Nederland. Het klooster bevat een gerestaureerde kapittelzaal, priorkamer, ziekenzaal en
kloostercellen. Klooster Ter Apel trekt momenteel ongeveer 30.000 bezoekers per jaar, waarvan
ongeveer 15% uit het buitenland afkomstig is. De omzet is ongeveer € 350.000 per jaar.
Plan 2017-2020
Het klooster legt de nadruk op promotie en marketing. Inkomsten worden onder meer gehaald
uit de horeca, die zij in eigen beheer heeft en extra kaartverkoop via arrangementen. Het groot
onderhoudsplan is in samenwerking met de Monumentenwacht geactualiseerd. In samenwerking
met instellingen als de Stichting Bernardushof in Aduard, het Groninger Museum en de Groninger
Archieven wordt het Verhaal van Groningen en de Collectie Groningen op een passende locatie bij
elkaar gebracht. Ook collega-instellingen uit het buitenland, zoals kruisherenkloosters in België en
Duitsland en andere kloostermusea, bijvoorbeeld het cisterciënzerklooster in Duitsland, vullen het
kloosterverhaal in Ter Apel en completeren de met objecten en gemeenschappelijke presentaties
en projecten met collecties. Het klooster wil het bezoekersaantal in de komende jaren opvoeren
naar 40.000. Zij focust daarbij op onderzoek naar de bezoekmotivatie en wil op basis van die
motivaties marketingactiviteiten en inhoudelijke programma’s ontwikkelen. Ook de website
en sociale media krijgen extra aandacht. Men wil een app ontwikkelen, waarmee het klooster
virtueel bezocht kan worden. Daarnaast is er de wens om de hele originele kloosterenclave weer
in beeld te brengen, fysiek of virtueel. De vaste opstelling wordt aangepakt en er wordt een
tentoonstellingsplan ontwikkeld, met daarin aandacht voor gezamenlijke thema tentoonstellingen
met andere musea, culturele organisaties of religieuze instellingen. Op gebied van educatie zal er
samenwerking worden gezocht met Erfgoedpartners en scholen in het kader van Cultuureducatie
met Kwaliteit, zodat het klooster nog beter kan inspringen op de vraag van scholen. Verder worden
er plannen ontwikkeld om nieuwe financiële bronnen aan te boren. Het donateursbeleid wordt
aangepast en het bedrijfsleven wordt meer betrokken.

Beoordeling
Kwaliteit
Het museum heeft een goed beeld van de eigen rol en de unieke positie van het monument,
gecombineerd met de prachtige ligging. De aanvraag is helder en de plannen zijn doordacht, solide
en realistisch. Er wordt geredeneerd vanuit de eigen kracht en ervaring en dat vindt de Kunstraad
sterk. De ambitieuze plannen om te groeien lijken haalbaar: ze zijn goed onderbouwd en gaan uit
van de mogelijkheden. De invulling en activiteiten van het museum sluiten aan bij het religieuze,
spirituele profiel. Het museum heeft een prima plan om het eigen verhaal te vertellen met
moderne media en vanuit het eigen inhoudelijk vakmanschap. De komende jaren neemt marketing
een belangrijke plaats in op de agenda. De Kunstraad vindt het getuigen van professionaliteit dat
hiervoor eerst publieksonderzoek wordt uitgevoerd waarna gerichte acties volgen. Er is een goede
en informatieve website.
Het klooster zou wel een sterkere culturele podiumfunctie kunnen ontwikkelen, ook al organiseert
het reeds af en toe concerten. Het is nu vooral een museale instelling waarvan de collectie wat
sprankelender zou mogen worden gepresenteerd. De Kunstraad zou wensen dat de bekendheid
van het klooster nog groter werd, mogelijk kan het in de beleving nog meer de rol van de
kloosterenclaves en het kloosterleven benadrukken.
De Kunstraad heeft vertrouwen in de nieuwe directie en het bestuur, die duidelijk weten wat ze
willen en kunnen.
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Maatschappelijke waarde
Het klooster heeft een actieve rol voor verschillende groepen in de samenleving, onder
andere als ontmoetingsplaats. Er wordt gewerkt in een klein vast team met veel vrijwilligers.
Er worden verbindingen gelegd met veel organisaties, ook over de sector heen. Zo zijn er
samenwerkingsverbanden met lokale ondernemers maar ook met kloosters en kerken in Europa.
Het klooster heeft een goed beeld van wat het met welke samenwerking wil bereiken. Gelet op
de uniciteit en landschappelijke waarde is er nog een sterke groei in bekendheid en uitstraling te
bereiken, zeker in Nederland. Mogelijk kan Marketing Groningen daar ook een rol in spelen. In de
Groninger context is het bezoekersaantal hoog te noemen (30.000 per jaar). Het klooster heeft
een duidelijk beeld wie de bezoekers zijn. Het communicatieplan verduidelijkt hoe zowel de
huidige als nieuwe bezoekers bereikt worden via verschillende media. Meer bezoekers zijn nodig
om de begroting op orde te houden.
De educatieve waarde van het museum is hoog te noemen. Er worden veel scholen bereikt en
rondleidingen georganiseerd. Toch lijkt educatie wat onderbelicht doordat de instandhouding
van het omvangrijke complex constant aandacht vraagt. De lasten van het beheer en onderhoud
blijven stijgen.
Op dit moment haalt het museum iets minder dan de helft van zijn inkomsten uit andere bronnen
dan subsidies. De inkomsten uit horeca en winkel zijn nog aan de lage kant.
Strategische doelen
Kloosters zijn onderscheidend voor Het Verhaal van Groningen. Dit klooster is het enige nog intacte
middeleeuwse plattelandsklooster van Noordwest Europa. Het draagt zowel bij aan Het Verhaal
van Groningen als aan de omgevings- en de toerismevisie van Groningen. Het klooster heeft zelfs
een voorbeeldfunctie in dat opzicht. Het legt verbindingen met veel organisaties, ook over de
sector heen (bijvoorbeeld op toeristisch gebied). De educatie- en informatiefunctie is duidelijk
en het museum heeft een verbindende functie voor verschillende groepen in de samenleving.
Tenslotte is het een belangrijke trekpleister voor de regio met samenwerkingsverbanden met
lokale ondernemers. Op alle doelen scoort het museum een ruime voldoende.
Conclusie en advies
Het Klooster Ter Apel is van grote waarde voor de collectie Groningen en vanwege haar uniciteit
ook van landelijke betekenis. Het klooster vertelt op een actieve wijze Het Verhaal van Groningen
en zoekt verbindingen met organisaties binnen en buiten de sector en binnen en buiten Nederland.
Het klooster trekt veel bezoekers en draagt sterk bij aan de economie in de regio.
De Kunstraad vindt een bescheiden subsidieverhoging wenselijk omdat de inhoudelijke ambities
vertrouwen wekken en het klooster een belangrijke culturele en maatschappelijke betekenis heeft
voor de regio. Daarbij vindt de Kunstraad dat ook het ondernemerschap verder kan groeien evenals
de inkomsten uit winkel en horeca.

A-status provincie
Huidige subsidie gemeente € - / huidige subsidie provincie € 103.700
Gevraagde subsidie gemeente € - / gevraagde subsidie provincie € 110.000
Geadviseerde subsidie gemeente € - / geadviseerde subsidie provincie € 110.000

Landgoed Borg Verhildersum
Algemeen
Het in 2001 opgerichte Landgoed Borg Verhildersum te Leens vertelt het verhaal van de adel/
de nieuwe rijken, de arbeider en de boer. Het heeft een boerderijmuseum, restaurant, koetshuis
(expositieruimte), arbeidershuisje, beeldentuin, collectieboomgaard en oude landbouwgewassen.
Verhildersum is een zichtbare erfenis van een markant verleden dat teruggaat tot aan de
Middeleeuwen. Haar missie is het voor een breed publiek inzichtelijk maken en tot leven brengen
van het leven en werken op het Groninger platteland in de 19e eeuw in al haar aspecten,
inclusief het leggen van verbanden tussen het heden en het verleden en tussen Verhildersum en
haar omgeving. Het landgoed heeft 2,3 fte personeel in dienst en 120 vrijwilligers. De begroting
bedraagt € 500.000 bij 25.000 bezoekers per jaar.
Plan 2017-2020
Landgoed Borg Verhildersum heeft in 2012 middels de beleidsnotitie “Koers 2020” vastgelegd wat
de ontwikkelingsrichting is van het landgoed voor de komende jaren. Verhildersum staat voor de
opgaven integraliteit (van unieke plek naar betekenis in de regio, met passende samenhangen en
samenwerkingen), beleefbaarheid (van kijken naar beleven) en regionale verankering (van binnen
naar buiten). Verhildersum heeft een hoog ambitieniveau om ook in de toekomst aantrekkelijk
te blijven als museum. In samenwerking met gastconservatoren wordt de komende jaren een
inhoudelijk hoogwaardige presentatie ontwikkeld, waarbij de verhalen van Verhildersum op
een eigentijdse, artistieke wijze worden verteld. Landgoed Borg Verhildersum heeft de ambitie
om zich te ontwikkelen in de richting van een netwerkmuseum. Het netwerkmuseum gaat niet
uit van het eigen vakgebied, maar van de mensen voor wie het museum betekenis kan hebben;
het beschouwt de museumcollectie niet langer als doel maar als een middel en ziet het leggen
van verbindingen met de samenleving als voornaamste doel. Een voorbeeld hiervan is het
project Klasse(n) conservatoren. Hiermee heeft Landgoed Borg Verhildersum een belangrijke
stap gezet in de richting van het samen vertellen van het ‘Verhaal van Verhildersum’, waarbij
niet alleen de instelling, maar ook andere partijen (in dit geval leerlingen in samenwerking
met kunstenaars en experts op het gebied van geschiedenis) hebben bepaald wat er in het
museum te zien is. Vrijwilligers worden – net als bezoekers – als coproducent en mede-eigenaar
beschouwd en benaderd. Het landgoed wil midden in de maatschappij staan. Daarom worden
samenwerkingsverbanden aangegaan met diverse organisaties, waaronder Het Hoogeland (Onze
Spullen 2.0), Historische Kring De Marne, De Verhalen van Groningen (verhalencafés) en vele
anderen. Vanuit Leens (Borg en Orgelcultuur) tracht men in de hele provincie de handen ineen te
slaan op het gebied van de cultuur rondom kloosters, borgen, kerken en orgels. Dat gebeurt vanuit
de idee dat de Groninger landadel vanaf 1650 tot aan de Franse Revolutie een allesoverheersende
rol heeft gespeeld op het Groninger platteland. Zij bepaalden het culturele, het religieuze en
economische leven. Wil je iets van Groningen begrijpen, dan moet je (volgens Verhildersum)
kennis hebben van de belangrijke ontwikkelingen uit de Borgentijd en de betekenis van de
boerenstand, die in de overgang van de 19e naar de 20e eeuw cruciaal was.
Het landgoed is van plan leerervaringsplaatsen te creëren en beschermd werken (vanuit de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning) mogelijk maken.

Beoordeling
Kwaliteit
De Kunstraad vindt de borg belangrijk en ziet het landgoed als een parel van de provincie. Er is
vanuit de missie een nieuwe aansprekende visie ontwikkeld waarin drie verhaallijnen centraal
staan: het verhaal van de adel, het verhaal van de armlastige dagloners en het verhaal van de
ontwikkeling van de landbouw. Die verhaallijnen zijn goed gekozen, komen tot leven door de
vroegere bewoners van de borg en maken dat Verhildersum zich onderscheidend kan positioneren.
Het bewerken van de bodem in relatie tot voedsel, duurzaamheid en de Waddenzee wordt de
nieuwe focus.
De Kunstraad is enthousiast over de ambities van de borg die duidelijk zijn gekoppeld aan de
uniciteit van landgoed en landschap. De ambities zijn echter nog wel breed geformuleerd en ook
zijn het er wat veel tegelijk. De Kunstraad adviseert de borg ervoor te waken zich niet te verliezen
in het netwerkmuseum en de thema’s, het hoofdaccent op het landgoed zelf leggen vindt zij meer
kansrijk.
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Het lijkt raadzaam de speerpunten uit het beleidsplan Koers 2020 aan te houden: Landgoed Borg
Verhildersum als fysieke en inhoudelijke pleisterplaats voor het goede van natuur en platteland
(groen en voedsel) als spiegel voor mens en consumptie(maatschappij).
Het beleid van de borg is modern geformuleerd maar eronder ligt nog een worsteling met de
oudheidkamerfunctie. Zo vindt de Kunstraad met name de vaste tentoonstelling nog weinig
fantasierijk en kan de samenhang in de collectie beter onderbouwd c.q. gepresenteerd worden.
Maatschappelijke waarde
Verhildersum heeft een divers aanbod voor publiek en educatie. De vele publieksgerichte
activiteiten trekken een breed en terugkerend publiek. Het museum doet duidelijk aan
doelgroepenanalyse en stelt de beleefbaarheid centraal. Van specifieke acties per doelgroep is
echter geen sprake.
Het museum is duidelijk zoekend naar een nieuwe, maatschappelijke invulling en heeft daarvoor
de contouren geplaatst. Er worden vele verbindingen gelegd waardoor het lokale draagvlak
verbetert. De organisatie wil daarin doorgaan en stelt zich zeer sociaal op. Het landgoed wil
zich ontwikkelen tot een netwerkmuseum en ondersteunt daarmee de gedachte dat een museum
gedragen wordt door de gemeenschap. De verbindende kwaliteit is goed omdat er met veel
partners en partijen wordt samengewerkt. Dat laatste mag echter geen doel op zich worden.
De Kunstraad constateert afnemende inkomsten en ziet in het beleidsplan veel ambitie maar nog
geen concrete plannen om de inkomstenbronnen toe te laten nemen. Wel heeft de borg ideeën.
Het is de vraag of het netwerkmuseum op de lange duur houdbaar is als de bedrijfsvoering achter
blijft.
Strategische doelen
Het borgmuseum draagt bij aan Het Verhaal van Groningen, waarbij de eigen verhalen sterk
worden benadrukt. Er wordt goed onderbouwd bijgedragen aan alle strategische doelen met het
netwerkmuseum, het educatieve programma (foodzoekers) en het Verhildersum mysterie. Zelfs
aan talentontwikkeling wordt gedaan met het project Klasse(n) Conservatoren, al benoemt de
borg dat zelf niet zo. Aan cultuur en economie draagt de borg met name bij als trekpleister voor
toerisme. De borg draagt echter het meeste bij aan het leggen van nieuwe verbindingen met de
maatschappij. Zij stelt de samenleving centraal, eerder dan de collectie.
Conclusie en advies
Verhildersum is een veertiende eeuws landgoed dat een belangrijke uitstraling heeft voor de
regio Leens. De borg werkt hard aan de nieuwe visie waarin drie verhaallijnen voor de toekomst
zijn uitgestippeld. De relatie met de omgeving is versterkt en er wordt actief ingezet op nieuwe
samenwerkingsrelaties. Het museum heeft een goed toekomstplan, een goede presentatie en
een duidelijk profiel. De Kunstraad adviseert wel focus te houden op het landgoed als fysieke en
inhoudelijke pleisterplaats.
De Kunstraad acht de borg subsidiabel en vindt een hogere bijdrage gerechtvaardigd. Hiermee
kan een deel van de ambities worden gerealiseerd. Door meer inhoudelijke focus aan te brengen,
aandacht te besteden aan ondernemerschap en de pr en marketing te verbeteren, kunnen
daarnaast de eigen inkomsten groeien. De Kunstraad heeft het vertrouwen dat het museum dat
ook waar maakt.
De subsidie ligt daarmee op hetzelfde subsidieniveau als de Fraeylemaborg maar lager dan de
subsidie voor de Menkemaborg.

A-status provincie
Huidige subsidie gemeente € - / huidige subsidie provincie € 113.700
Gevraagde subsidie gemeente € - / gevraagde subsidie provincie € 175.000
Geadviseerde subsidie gemeente € - / geadviseerde subsidie provincie € 153.550
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Martini Beiaard Groningen
Algemeen
Stichting Martini Beiaard Groningen is opgericht in 1985. Gediplomeerde beiaardiers bespelen
regelmatig de beiaard (een carillon uit 1664) in de Martinitoren en geven demonstraties. Ook
conservatoriumstudenten bespelen het carillon. Er is in 2014 een demobeiaard aangekocht waarop
gespeeld kan worden door het publiek. De stichting heeft 50 vrienden.
Plan 2017-2020
Naast het bespelen van de beiaard heeft de stichting de ambitie om een lesprogramma op te
zetten voor leerlingen. Ook stimuleert zij concerten door jong beiaardtalent via het organiseren
van zomerconcerten door jonge, aankomende beiaardiers. De stichting wil het aantal vrienden
uitbreiden door bijvoorbeeld op de Groninger Dag van de Geschiedenis met een stand te staan.
Ook wil ze meer inkomsten genereren uit betaalde concerten. Ze wil een 3D scan ontwikkelen en
middels partnerschappen een culturele bijdrage leveren aan de stad.
De stichting wenst te worden aangemerkt als Cultuurpijler, omdat er uitsluitend door professionele
musici gespeeld, lesgegeven en gecomponeerd wordt.

Beoordeling
Kwaliteit
De beiaard heeft naam en faam en hoort bij de stad. De beiaard is belangrijk Gronings cultureel
erfgoed en moet regelmatig bespeeld worden. De beiaard wordt bespeeld door een goede en
creatieve beiaardier, die steeds aansluiting zoekt bij de actualiteit. De stichting geeft, binnen de
mogelijkheden, zo goed mogelijk bekendheid aan het carillon en de beiaardcultuur. Het bestuur
van de stichting is verjongd en het aantal donateurs verdubbeld in de afgelopen jaren. Met
een klein budget weet de stichting veel te doen. De Kunstraad maakt zich wel zorgen over de
continuïteit van deze kleine organisatie.
Maatschappelijke waarde
De beiaard levert een bijdrage aan de verlevendiging van de binnenstad en draagt bij aan de
onderstreping van bijzondere gebeurtenissen in de stad. Het publieksbereik is groot, het is een
niet te missen geluid voor inwoners en bezoekers van de stad.
Samenwerking en educatie hebben prioriteit voor de stichting. Er wordt samengewerkt met de
Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) en er is een verregaande samenwerking met de Vrienden
van de Martinikerk met een link naar de Groningse Schoolvereniging. Via deze vereniging worden
er aansprekende activiteiten voor het basisonderwijs georganiseerd, zoals de uitvoering van een
symfonie waar kinderen in participeren.
Qua ondernemerschap zijn er veel ideeën. Niet alle plannen kunnen echter worden uitgevoerd
vanwege gemeentelijke regels inzake geluidshinder. Voor de stichting is het van belang dat de
gemeente intern afstemt (dienst RO/EZ met dienst Beleid) voor wat betreft de bespeling. Betaald
spelen zou voor kunnen gaan waarbij de loonkosten voor het bespelen van de beiaard betaald
zouden moeten worden door de opdrachtgever.
Strategische doelen
Het bespelen van de beiaard draagt bij aan de culturele sfeer in de stad en is in die zin van
betekenis voor de gemeentelijke doelstelling Overal cultuur. De beiaard maakt deel uit van de
Collectie Groningen en haakt in zijn repertoirekeuze in op de actualiteit.
De stichting draagt bij aan talentontwikkeling door het organiseren van concerten en concoursen.
Via schoolactiviteiten wordt bijgedragen aan de doelstelling Een leven lang cultuur.
Conclusie en advies
De beiaard levert als Gronings cultureel erfgoed een bijdrage aan de verlevendiging van de
binnenstad. De huidige beiaardier is creatief en sluit aan bij de actualiteit.
Net als vier jaar geleden adviseert de Kunstraad de beiaard op te laten gaan in een professionele
organisatie (bijvoorbeeld de SOGK) en financiering via andere middelen dan de cultuurbegroting
te zoeken om deze sympathieke traditie, die volgens de Kunstraad behouden moet blijven, voort
te kunnen zetten. In afwachting hiervan adviseert de Kunstraad om de beiaard vooralsnog op te
nemen in de nieuwe cultuurnota en de subsidie voort te zetten op het huidige niveau.
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A-status gemeente

Museum Menkemaborg

Huidige subsidie gemeente € 5.000 / huidige subsidie provincie € Gevraagde subsidie gemeente € 8.000 / gevraagde subsidie provincie € Geadviseerde subsidie gemeente € 5.000 / geadviseerde subsidie provincie € -

Algemeen
Stichting Museum Menkemaborg beheert sinds 1969 het kasteelmuseum, dat aangemerkt is als
Rijksmonument. Behoud en presentatie van gebouwen, interieur, tuinen en collectie staan
centraal. In 1921 is de borg geschonken aan het Groninger Museum, gerestaureerd en sinds 1927
opengesteld als museum. 90% van de collectie meubelen, zilver, porcelein, koper en portretten is
eigendom van het Groninger Museum. Huis en tuin vormen een symmetrische, barokke eenheid.
Deze Franse tuin is terug gerestaureerd naar het tuinplan van 1705. Er is een winkel en een
restaurant, dat verpacht wordt. Gemiddeld heeft de borg 23.000 bezoekers per jaar, waarvan
3.000 afkomstig uit het buitenland. Onder de bezoekers bevinden zich relatief veel senioren en
kinderen. De Vereniging Vrienden Menkemaborg heeft 950 vrienden. In de maanden januari en
februari is de borg gesloten. In deze periode wordt het groot onderhoud in de borg gepleegd.
Het personeelsbestand bedraagt 3,7 fte (exclusief inhuur van de sociale werkvoorziening) en
17 vrijwilligers. Via de sociale werkvoorziening werken 5 medewerkers onder leiding van een
vakbekwaam tuinman aan het onderhoud van de tuin. De omzet bedraagt gemiddeld € 350.000,per jaar.
Plan 2017-2020
De missie van het landgoed luidt: een volledig beeld geven van leven en wonen op een Groninger
borg in de 17e/18e eeuw. Hierbij vormen de geschiedenis en verhalen van de borg en haar bewoners
het uitgangspunt.
De borg enquêteert onder bezoekers, zodat zij op de hoogte is van de reden en de beleving van
het bezoek. Groepsbezoek wordt ieder jaar geïntensiveerd en er worden arrangementen geboden.
Er wordt rondgeleid middels audiotours; ook voor kinderen is er een aparte tour.
Het kasteelmuseum is een toeristische trekker voor de regio. Er wordt nauw samengewerkt met
museum Het Hoogeland en de drie andere Groningse borgen. Historisch groen rond de borgen is
een mogelijkheid voor verbinding. Daarvoor wordt de kennis over historische tuinen momenteel
vergroot. Er is een aparte website over de tuin van de Menkemaborg, maar deze heeft verdieping
nodig en een mobiele webapplicatie. De borg wil meer aandacht voor de belangrijke band tussen
kerk en borg en werkt daaraan met relevante partijen.
Grootste uitdaging voor de borg is het onderhoud van gebouwen en tuinen, de daarvoor
opgebouwde onderhoudsfondsen zijn bijna uitgeput. Onderhoud van huis en tuinen is
arbeidsintensief en kostbaar. Er is ook nieuwe, speciale verlichting in de borg nodig. Voor deze
kosten zullen fondsen en bedrijven benaderd worden. De festiviteiten (90 jaar museum en 50
jaar stichting) bieden kansen tot acties en het werven van nieuwe bezoekers en vrijwilligers. Het
landgoed wil ook meer bezoekersuitwisseling realiseren met de Duitse musea, net over de grens.

Beoordeling
Kwaliteit
De Menkemaborg is een kwalitatief hoogwaardige en onmisbare voorziening in de regio NoordGroningen en kent haar eigen positie goed. Dit topstuk van de provincie Groningen is goed
georganiseerd en wordt professioneel aangestuurd. De Kunstraad merkt dat het ambitieniveau van
de Menkemaborg bepaald wordt door de sterke aandacht voor behoud en beheer. De borg zelf is
uitgangspunt. Er wordt zeer verantwoordelijk omgegaan met de collectie en het gebouw. Dat heeft
ook een nadeel. De look and feel is die van een traditionele grote oudheidskamer. Het zou wat
spannender mogen met wat meer reuring. De kwaliteit van de activiteiten is goed, maar weinig
verrassend. De Kunstraad vindt de aandacht voor publieksbereik te beperkt: zij mist een plan voor
vernieuwing van de pr en marketing. De website oogt momenteel weinig uitnodigend en sociale
media worden nog onvoldoende benut.
De Kunstraad zou verwachten dat met de huidige middelen, die hoger liggen dan de
subsidiebijdrage aan de andere borgen, meer mogelijk is. Van een voortrekkersrol die de
Menkemaborg had is niet meer sprake.
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Maatschappelijke waarde
De Menkemaborg weet de omgeving goed bij de borg te betrekken. Haar maatschappelijke
waarde kan worden versterkt door een nauwere samenwerking met de andere borgen aan te
gaan en naast Openluchtmuseum Hoogeland meer samen te werken met andere musea in NoordGroningen. De samenwerking met het Groninger Museum (eigenaar van de borg) beperkt zich nu
tot bruikleenverkeer en educatie (audiotour) en kan verder worden uitgebouwd.
Het aantal bezoekers van de borg is in verhouding tot de subsidie vrij laag. De Kunstraad ziet
mogelijkheden in het promoten van het tuintoerisme en door meer in te spelen op beleving. Ook
de culturele functie zou verder ontwikkeld kunnen worden. Voor deze bijzondere borg kan de
decentrale ligging als een uitdaging gezien worden en ontwikkeling van vernieuwende concepten
als een kans.
Het ondernemerschap is beperkt waardoor de afhankelijkheid van subsidie groeit. Voor een
kwaliteitsborg als de Menkemaborg biedt dit zeker kansen om dit te verbeteren. Het bestuur is wel
op zoek naar meer inkomsten door verhuur van het voorplein aan bedrijven. Het aanhalen van de
band met de vriendenstichting biedt ook mogelijkheden, evenals een nauwere samenwerking met
Marketing Groningen.
Strategische doelen
De Menkemaborg levert bijdragen aan Het Verhaal van Groningen maar is daarin niet heel actief of
innovatief. Het draagt bij aan beleving voor mensen uit de eigen omgeving en via activiteiten en
educatie (zoals het project Zilvertje). Er wordt bijgedragen aan de economie door bestedingen in
de horeca en overnachtingen in de regio.
De museumborg is in vergelijking met de andere Groningse borgen het meest traditioneel in haar
werkwijze. De borg redeneert sterk vanuit de eigen kwaliteit. De samenwerking wordt met name
regionaal gezocht en met Duitse partners. Er wordt geredeneerd vanuit bestaande verbindingen en
verdieping daarvan.
Conclusie en advies
De Menkemaborg is een prachtig landgoed dat vanwege de monumentale gebouwen en het groen
recreanten en toeristen trekt uit de wijde omgeving. De organisatie wordt professioneel geleid
met een duidelijke focus op behoud en beheer van de collectie. De activiteiten kunnen inhoudelijk
spannender worden, waarmee ook het bereik kan worden vergroot.
De Kunstraad acht de borg subsidiabel op het huidige subsidieniveau. Door meer aandacht
te besteden aan ondernemerschap en door de pr en marketing te verbeteren, kunnen de
eigen inkomsten groeien. De Kunstraad is van mening dat, mede gelet op de relatief hoge
subsidiebijdrage, de borg zich de komende jaren meer moet verhouden tot het publiek en de
andere borgen. De uitgebreide collectie kost de borg nu veel zorg waardoor de ruimte voor
het publiek beperkt wordt. Wellicht dat daarover afspraken gemaakt kunnen worden met de
eigenaar van de collectie, het Groninger Museum. Hierdoor ontstaat ook meer ruimte voor een
ondernemender houding. De Kunstraad adviseert de provincie om na twee jaar te evalueren en op
basis daarvan een beslissing te nemen over de subsidiëring in volgende jaren.

A-status provincie
Huidige subsidie gemeente € - / huidige subsidie provincie € 172.600
Gevraagde subsidie gemeente € - / gevraagde subsidie provincie € 195.400
Geadviseerde subsidie gemeente € - / geadviseerde subsidie provincie € 172.600
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Museum Nienoord
Algemeen
De stichting Museum Nienoord, Borg en Rijtuigmuseum is opgericht in 1962 met als doel:
het bevorderen bij het brede publiek van de belangstelling voor en het inzicht in de geschiedenis
van Borg Nienoord, de regionale cultuurhistorie en de geschiedenis en cultuur van het gebruik
van paard en rijtuig (waaronder arrensleden) in Nederland. De stichting tracht haar doel te
verwezenlijken door het museaal exploiteren van Borg Nienoord, bijgebouwen (schelpengrot onder
andere) en terreinen, het beheren en presenteren van Borg Nienoord en de nationale collectie
historische rijtuigen en toebehoren, het organiseren van evenementen en het verspreiden van
kennis. Het complex is eigendom van de gemeente; de ruituigencollectie van de stichting Paard en
Karos. Er is 2 fte personeel, de directeur is freelance bij het museum betrokken.
Plan 2017-2020
Het museum kampte met financiële problemen. De gemeente Leek stelde daarom in 2015
een taskforce in. Er zijn onlangs een nieuwe directeur aangetreden en een aantal nieuwe
bestuursleden. Er is een vriendenstichting, waarvan de directeur voorzitter van bestuur is. Er zijn
17.000 bezoekers per jaar. Bezoekers komen voornamelijk uit Groningen (30%), Noord-Holland
(12%), Gelderland (10%), Drenthe (9%), Friesland (9%), Zuid-Holland (9%) en het buitenland (9%).
Om meer bezoekers te trekken gaat het museum onder meer arrangementen aanbieden.
Museum Nienoord is een onderdeel van het landgoed en wil in samenhang met de andere
organisaties op het landgoed aanbod bieden voor toeristen. Dit heeft voor het museum als
voordeel dat nieuwe doelgroepen verleid worden om het museum te bezoeken. Ook bestaat de
mogelijkheid om ‘verdiepende’ schoolreisjes aan te bieden. Het museum werkt samen met het
Familiepark van Stichting Landgoed Nienoord en met een horecabedrijf. In de komende periode
wordt het landgoed als geheel met alle voorzieningen beter uitgedragen in gezamenlijke promotie,
personeelsinzet, vrijwilligersbeleid, de organisatie van evenementen en deelprojecten voor een
breed publiek.
Voor de komende jaren worden tentoonstellingen geprogrammeerd, die zowel artistiek als
inhoudelijk interessant zijn, maar vooral ook maatschappelijke betrokkenheid tonen.

Beoordeling
Kwaliteit
Voor de Kunstraad is het lastig om zich een goed oordeel te vormen van de huidige kwaliteit van
het museum omdat het nog maar kort geleden een doorstart heeft gemaakt. De plannen blijven
nog wat abstract maar in het gesprek worden deze al wat concreter. De inhoudelijke visie die er
nu ligt is met name gericht op de geschiedenis en de collectie. Er ligt nog geen beleidsplan 20172020. Toch lijkt de visie op de toekomst van het museum realistisch. Het museum heeft twee
speerpunten: publiek uit heel Nederland naar Nienoord halen op basis van thema’s en de bouwen bewoningsgeschiedenis. Voor wat betreft het tweede speerpunt wordt de collectie rijtuigen
met name ingezet. De waarde van de rijtuigencollectie voor het museum wil men duidelijker
neerzetten. De Kunstraad juicht dat toe want daarmee wordt de actualiteit verhoogd, gaat
het museum meer ‘leven’ en zal het naar verwachting een gunstige uitwerking hebben op een
breed publiek. De depots gaan weer open, de schatkamer wordt getoond en gebruikt. Ook het
tentoonstellingsbeleid oogt aantrekkelijk volgens de Kunstraad, alhoewel evenementen wellicht
een grotere kans bieden om Nienoord weer goed op de kaart te krijgen. De inhoudelijke focus richt
zich op vele thema’s die allemaal erg interessant zijn, maar een echt sterke trigger ontbreekt
nog. De Kunstraad waarschuwt voor versnippering van aandacht. Het ontbreekt de stichting aan
een mission statement dat Nienoord een sterkere positie kan bieden in het culturele veld van
Groningen. De borg herbergt immers een unieke collectie rijtuigen en heeft daardoor een duidelijk
ander profiel dan de andere borgen. De kwaliteit en potentie van dit landgoed biedt veel kansen.
De nieuwe directeur is deskundig en ambitieus en heeft een breed netwerk waar hij gebruik
van wil maken ten behoeve van de borg. Het nieuwe team oogt energiek. De organisatie heeft
duidelijk stappen ondernomen om de bedrijfsvoering te verbeteren. Er liggen echter nog kansen
voor marketing en een sterkere economische verbinding met bedrijven en toerisme, waardoor
een minder afhankelijke positie ontstaat. Qua toepassing van nieuwe media en technieken zijn de
plannen weinig vernieuwend.
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Maatschappelijke waarde
Het museum wil de omgeving meer betrekken. De borg zelf moet uitgangspunt zijn voor de
publieksactiviteiten. Het is nog onduidelijk of het museum ook meer publiek denkt te trekken. Wel
heeft zij een visie op de publieksgroepen en een beeld van het bezoekersprofiel. Een plan voor
hoe meer inverdienvermogen te realiseren ligt er nog niet, maar is wel voorwaarde voor een beter
rendement in de toekomst. De Kunstraad ziet daarbij kansen voor meer inbreng van beleving voor
het publiek, verbinding met bedrijven, toerisme en betaalde activiteiten. Dat maakt het museum
minder afhankelijk van subsidies. De financiële situatie is nog steeds precair, mede door de pech
dat de horecatak twee faillissementen achter elkaar kende waardoor de borg inkomsten gemist
heeft. Zowel de nieuwe directie als de nieuwe horeca-uitbater bieden perspectief. De entreeprijs
mag wat hoger volgens de Kunstraad.
Strategische doelen
De Kunstraad acht de borg een onmisbare schakel voor Het Verhaal van Groningen. De borg is
van grote cultuurhistorische waarde en is een unieke erfgoedlocatie in het Westerkwartier van
de provincie Groningen. Het is een a-typische borg, van een latere periode (19e eeuw) dan de
overige borgen. Dat maakt een ander verhaal mogelijk. Museum Nienoord is een onderdeel van
het landgoed (de borg) en wil in samenhang met de andere organisaties op het landgoed passend
aanbod bieden aan toeristen. Het potentieel van het prachtige landgoed rondom Nienoord kan
ingezet worden voor bijvoorbeeld evenementen. De bijzondere collectie rijtuigen en arrensleeën is
(inter)nationaal bekend en via veel lijnen verbonden met de geschiedenis van Groningen.
In het verlengde van haar visie op de waarde van het complex kan het museum een visie
ontwikkelen op de rol van het museum in de landschappelijke samenhang van NoordNederland (Noordelijke Warande) en zich onderscheiden door een podium te bieden aan andere
instellingen en initiatieven. Er is sprake van nieuwe verbindingen via de tentoonstellingen en het
podiumprogramma. De ideeën over samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen verdienen
meer uitwerking.
De aanvraag voldoet zeker aan de doelen Nieuwe verbindingen leggen en Leven lang cultuur.
Conclusie en advies
Museum Nienoord draagt bij aan het behoud van de collectie Groningen en vertelt op een eigen
wijze het verhaal van de borg en zijn geschiedenis. Het museum heeft na zware financiële
jaren onlangs een doorstart gemaakt. Het heeft een ambitieuze maar realistische visie voor de
toekomst voorgelegd, waarbij het museum via tentoonstellingen en een podiumprogramma nieuwe
verbindingen aangaat. Het belang van het museum en de borg zijn groot voor de regio. De plannen
verdienen nog wel een verdere verdieping en uitwerking. De Kunstraad wil het museum echter
graag een kans bieden en haar vertrouwen in de directie uitspreken.
De Kunstraad vindt het museum subsidiabel voor de provincie, waarbij de Kunstraad de
verwachting uitspreekt dat ook de gevraagde bijdrage van € 40.000 van de gemeente Leek wordt
gehonoreerd. De Kunstraad adviseert het gevraagde bedrag toe te kennen voor het eerste jaar en
de borg de benodigde relevante stukken te laten produceren die bijdragen aan een beeld van een
toekomstbestendig museum. Na een jaar zou de instelling geëvalueerd moeten worden en zal er
opnieuw een besluit moeten worden genomen over het toekennen van subsidie voor de volgende
jaren.

A-status provincie
Huidige subsidie gemeente € - / huidige subsidie provincie € 60.000
Gevraagde subsidie gemeente € - / gevraagde subsidie provincie € 115.000
Geadviseerde subsidie gemeente € - / geadviseerde subsidie provincie € 115.000 voor 2017
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Museum Stad Appingedam
Algemeen
Het streekmuseum toont de historie van het middeleeuwse Appingedam, omliggende regio
en wierdenlandschap, via een vaste opstelling en wisselexposities. De vaste opstelling in het
historische duopand (met 13e eeuwse kelder) verhaalt de stadsontwikkeling aan de hand van
onder meer stadstopografische kaarten, de historie van de regio en het bevat een unieke collectie
geslagen koper. Het museum illustreert het leven van de burgerij door meesterstukken van
Damster zilversmeden te tonen. Jaarlijks bezoeken gemiddeld 11.000 mensen het museum:
28% uit Appingedam, 34% uit de rest van de provincie Groningen, 34% uit de rest van Nederland en
4% uit het buitenland. Er zijn 364 donateurs. Het museum heeft 1,5 fte aan vaste krachten en 40
vrijwilligers.
Plan 2017-2020
Het museum heeft onlangs geïnvesteerd in een extra entreemogelijkheid en wil verder
doorgroeien en toekomstbestendig zijn. Daartoe wil zij onder meer ontzamelen, gericht haar
collectie uitbreiden en digitaliseren. Hiervoor wordt een 3D presentatie gemaakt van de oude
stad en er worden apps ontwikkeld voor wandelaars. Het bezoekersaantal wil zij met (in totaal)
1.000 bezoekers verhogen de aankomende vier jaar. Het museum wil bredere lagen van de
bevolking aanspreken en voor mensen uit alle leeftijden een aantrekkelijk aanbod creëren.
Bij de tentoonstellingen wordt steeds vaker randprogrammering aangeboden. Sociale media
wil zij effectiever inzetten. Ze werkt nauw samen met diverse partners binnen en buiten de
regio. Gezamenlijk werken aan een thema levert het museum hogere bezoekersaantallen op.
Samenwerken draagt volgens het museum bovendien bij aan de leefbaarheid van de regio, die
kampt met bevolkingskrimp en aardbevingsproblemen en sluit aan bij het sociaal economisch
beleid van de regio. Bedrijven stimuleren dit beleid door sponsoring. Het museum springt graag in
op participatieprojecten als het project Erfgoed Eemsdelta, het Damsterveer en educatieprojecten
met CultuurClick Groningen.

Beoordeling
Kwaliteit
Het museum wil vanuit vijf kernlijnen haar positie versterken. Het tentoonstellingsbeleid is
weloverwogen maar wel wat veel en zou wat meer aan mogen sluiten op de regio. Eén grote,
spraakmakende expositie trekt wellicht meer bezoekers dan meerdere kleinere tentoonstellingen.
De vaste presentatie van het museum blijft volgens de Kunstraad wat te veel hangen in de sfeer
van (moderne) oudheidkamer. Zij zou zich meer mogen onderscheiden om te ontsnappen aan een
te beheersmatige, consoliderende aanpak.
De Kunstraad heeft vertrouwen in de professionele staf van dit streekhistorische museum en haar
plannen. De kwaliteit van de activiteiten is goed. Met beperkte middelen wordt veel gerealiseerd.
Maatschappelijke waarde
Het museum draagt bij aan de leefbaarheid van het gebied: het is goed verankerd in de lokale
gemeenschap en gaat spannende samenwerkingen aan, bijvoorbeeld met een zorginstelling.
Het museum is bezig om de collectie digitaal beschikbaar te maken voor het publiek. De
maatschappelijke betekenis blijkt mede uit de aandacht van de regionale pers voor het museum,
de schenkingen en bruiklenen. In de samenwerking met partners mag het museum wat meer
initiatief nemen. Ook de verbinding met Delfzijl mag meer gemaakt worden en de eigentijdse
aansluiting mag wat groter zijn.
Voor wat betreft het aantrekken van mensen lijkt het museum het niet veel anders aan te pakken
dan in de vorige cultuurnotaperiode. Ook nu is de visie daarop wat mager. Het is niet duidelijk hoe
het museum extra mensen en doelgroepen denkt te trekken. Eigenlijk gelooft het museum daar
ook niet zo in: zij zit in een krimp- en aardbevingsgebied waardoor het lastig gevonden wordt meer
bezoekers te trekken. Het museum lift, naast haar eigen educatieprogramma, mee op educatieinitiatieven van organisaties als CultuurClick.
Alhoewel zij wel donaties ontvangt, zou het museum meer aandacht mogen hebben voor het
verwerven van nieuwe middelen en een ondernemende creatieve aanpak. Het baart de Kunstraad
zorgen dat er sprake is van een exploitatietekort.
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Strategische doelen
De verbinding van het museum met de stad Appingedam, de 2e middeleeuwse stad van Groningen,
is belangrijk voor de bijdrage aan Het Verhaal van Groningen maar mag wel wat duidelijker worden
gelegd. Het museum is verankerd in de middeleeuwse geschiedenis van de stad Appingedam en wil
in de komende jaren deze unieke geschiedenis fysiek en digitaal nog sterker onder de aandacht
van het publiek brengen. Het museum richt zich specifiek op de stadsontwikkeling en –typografie.
Het wil een verbindende factor zijn voor culturele instellingen in de omliggende regio. De
Kunstraad vindt dat het expositieprogramma hier iets meer op in zou mogen haken. Dat wil het
museum zelf ook en het geeft aan daar juist de extra gevraagde middelen voor te willen inzetten.
Het museum bevordert het toerisme en draagt bij aan de leefbaarheid van de regio.
Conclusie en advies
Museum Stad Appingedam draagt bij aan het behoud van het cultureel erfgoed en vertelt op een
actieve wijze Het Verhaal van Groningen. Het museum zoekt verbindingen in de regio en gaat
vernieuwende samenwerkingen aan. De organisatie zou in het tentoonstellingsprogramma meer
prioriteit kunnen aanbrengen en inhoudelijk nog meer kunnen aansluiten op thema’s in de regio.
Gezien de plannen en de culturele en maatschappelijke rol die het museum heeft in de regio,
adviseert de Kunstraad de aanvraag te honoreren voor het gevraagde bedrag. Hiermee kan het
museum beter uitvoering geven aan de plannen, zich meer richten op educatie en publiek en een
professionaliseringsslag maken.
De Kunstraad constateert wel dat de subsidie van de gemeente Appingedam daalt en adviseert de
provincie de gemeente Appingedam te wijzen op de gedeelde verantwoordelijkheid.

A-status provincie
Huidige subsidie gemeente € - / huidige subsidie provincie € 59.300
Gevraagde subsidie gemeente € - / gevraagde subsidie provincie € 75.000
Geadviseerde subsidie gemeente € - / geadviseerde subsidie provincie € 75.000

Muzeeaquarium Delfzijl
Algemeen
Het in 2002 opgerichte museum ligt in het krimpgebied van Noord-Oost Groningen: Delfzijl. Het
museum bestaat uit een zeeaquarium en vier afdelingen: archeologie, geologie, schelpen en
scheepvaart, met elk een eigen collectie. De collecties zijn van de stichting, het gebouw van de
gemeente. Het museum beschikt over een museumshop en een restaurette. De omzet was eind
2014 € 85.000. Het museum heeft in de voorgaande jaren ongeveer 17.000 bezoekers per jaar
verwelkomt. In 2015 brachten 20.000 mensen een bezoek aan het museum.
Plan 2017-2020
Het museum moet verplaatst worden wegens een noodzakelijke verhoging en verbreding van de
dijk, waar het museum nu in gehuisvest is. Het nieuwe gebouw komt er sowieso. De tot op heden
kosteloze huisvesting van het museum wordt door de gemeente omgezet naar een structurele
subsidie, mede ter bevordering van de transparantie. Dat betekent dat het museum voortaan
zowel huur als de kosten van nutsvoorzieningen gaat afgdragen aan de gemeente.

Het museum heeft in de afgelopen jaren een proces in gang gezet om de samenhang tussen de
verschillende onderdelen van het museum beter tot uitdrukking te laten komen middels het
volgen van een verhaallijn rondom de zee. Met de ophanden zijnde verhuizing is dit proces in een
stroomversnelling gekomen.
Het museum wil in de nieuwe situatie onderscheid maken tussen een natuur- en een
cultuurhistorische verhaallijn. Er zal gezocht worden naar nieuwe manieren om de collectie op
aantrekkelijker wijze te presenteren en daarbij ook gebruik te maken van meer interactieve
en audiovisuele middelen. Ook de website zal aan de nieuwe situatie aangepast worden, zodat
deze naadloos aansluit op het vernieuwde museum. Voor deze transitie en begeleiding van
de nieuwbouw en verhuizing zijn voor dit project/proces een conservator en een vormgever
ingehuurd. Zij gaan ervoor zorgen dat er in het nieuwe museum een gedegen basis wordt gelegd
als het gaat om (met name) de inrichting.
Het museum kan zich beroepen op een grote schare vrijwilligers (62), die het museum gaande
houdt. Het wenst echter een professionaliseringsslag en wil hiervoor betaalde krachten aanstellen:
een (parttime) directeur en conservator.
Het museum wil meer in de regio komen te staan. Het wil dit bereiken door ook als
ontmoetingsplaats te gaan fungeren, een bezoekerscentrum te worden. Het museum wil de
aankomende jaren bestaande samenwerkingen intensiveren en meer samenwerken met Duitse
instellingen. Zij wil arrangementen gaan aanbieden. Het museum wil de samenwerking zoeken met
de grotere musea, een voortrekkersrol vervullen naar kleinere musea in de regio en opteert voor
de rol van steunfunctie instelling voor het materiële erfgoed. De verwachte openingstijd van het
nieuwe museum is voorjaar 2017.
Beoordeling
Kwaliteit
De Kunstraad heeft waardering voor hetgeen het museum met beperkte middelen tot dusver heeft
gerealiseerd. De verhaallijn die het museum wil realiseren voor een nieuwe opstelling is helder
en zorgt voor een beter verband tussen de nu losse collecties. Als deze toegesneden wordt op de
eigen regio draagt deze bovendien bij aan de positionering van het museum en de geschiedenis
van de regio. De geplande verhuizing biedt het museum de kans een complete en samenhangende
belevenis te creëren door de geschiedenis van de Eemsdelta te vertellen. De vernieuwende
verhaallijn kan zowel de artistieke als de inhoudelijke kwaliteit van het museum verhogen.
Het museum geeft aan de subsidie van de provincie te willen inzetten voor professionalisering van
de organisatie.
Maatschappelijke waarde
De waarde die het museum heeft voor de omgeving is duidelijk: er liggen plannen om het gebied
op te waarderen en meer toerisme aan te trekken. Het museum ziet zelf een rol als
bezoekerscentrum voor informatie over de regio. De verwachting is dat het museum zeker meer
dan de huidige 17.000 bezoekers zal gaan trekken, waaronder Duitse toeristen. Hoe deze
ontvangen kunnen worden is nog niet uitgewerkt.
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Het museum heeft vooral een belangrijke educatieve functie voor de regio. Er worden veel
groepen en scholen ontvangen in het museum waarvoor lesmateriaal beschikbaar is. In het nieuwe
museum zullen educatie en faciliteiten daartoe verder ontwikkeld worden. Er zijn veel vrijwilligers
werkzaam in het museum en er is veel draagvlak onder de bevolking van Delfzijl en omstreken.
Er kan meer samengewerkt worden met andere musea in de provincie Groningen, het thema biedt
daartoe ook voldoende aanleiding. Ook is er ruimte voor meer ondernemerschap. De opbrengsten
uit de winkel en vooral de horeca kunnen veel hoger. Er zijn nauwelijks inkomsten uit giften van
particulieren en sponsors.
Strategische doelen
Het Muzeeaquarium ontwikkelt zich tot een interessant regionaal museum dat het verhaal vertelt
over de ontwikkeling van Delfzijl, de havens en de regio. De Kunstraad is echter niet overtuigd
van het provinciale belang voor de Collectie Groningen. Het museum is vooral een aanraak- en
doemuseum, dat door een naast het museum gepland strand aantrekkelijk is voor een breed
publiek.
Conclusie en advies
Het Muzeeaquarium is een lokaal museum dat zich ontwikkelt tot een aantrekkelijk beleefmuseum
voor een brede doelgroep. De Kunstraad heeft bewondering voor de plannen die het de komende
jaren wil realiseren. De Kunstraad is echter niet overtuigd van de meerwaarde van het museum
voor de Collectie Groningen.
Het museum voldoet evenmin aan de provinciale criteria voor de steunfunctie materieel erfgoed
aangezien het geen advies-, informatie- en platformfunctie vervult voor het brede erfgoedveld.

C-status provincie
Huidige subsidie gemeente € - / huidige subsidie provincie € Gevraagde subsidie gemeente € - / gevraagde subsidie provincie € 25.000
Geadviseerde subsidie gemeente € - / geadviseerde subsidie provincie € -

Noordelijk Scheepvaartmuseum
Algemeen
Het Noordelijk Scheepvaartmuseum is een vereniging met leden. Het is gehuisvest in twee
middeleeuwse panden in het centrum van Groningen: het Canterhuis en het Gotisch Huis.
Het museum is eigenaar van in totaal vier panden, waarvan één het beoogd museumcafé (het
Pomphuis) is en de ander een kantoorpand. Een historisch schip (Emma) maakt deel uit van
de collectie. Volgens de oprichtingsstatuten (1930) is het museum gericht op (objecten met
betrekking tot) de maritieme historie van Noord-Nederland. Het museum heeft 7,5 fte personeel
en 50 vrijwilligers. De omzet bedraagt ongeveer € 500.000 per jaar. Het aantal bezoekers is 30.000
per jaar.
Plan 2017-2020
Het museum heeft gekozen voor een radicale koerswijziging: het wil een museum zijn dat het
verhaal vertelt van de geschiedenis van Groningen en wil daarin nauw samenwerken met het
Groninger Museum en de Groninger Archieven. Hiervoor is een convenant gesloten met genoemde
partijen. De beoogde naam voor het museum is Museum aan de A. Kernactiviteit van het museum
blijft de ontvangst van bezoekers voor de (semi)permanente expositie, daarnaast maakt zij
wisseltentoonstellingen en organiseert zij evenementen. Het Historisch Kwartier, de benaming
voor de geplande openbare stadsruimte, wordt betrokken in de activiteiten. Volgens plan zal
het beoogde historisch museum te zijner tijd de enige plek in de stad zijn waar permanent het
complete historische verhaal van Groningen voor stad en ommeland op een toegankelijke manier
wordt verteld. Verwante instellingen in de stad voor het vertellen van dit verhaal zijn volgens
het museum: het Grafisch Museum, het Universiteitsmuseum, het Oorlogs- en Verzetscentrum
Groningen en Monument en Materiaal. Volgens het Scheepvaartmuseum kan ook het Groninger
Museum, met name op kunsthistorische basis, aandacht blijven besteden aan de Groninger
geschiedenis. Ook met steuninstellingen en historische instellingen buiten de stad zal worden
samengewerkt. Er wordt met digitale technieken en digitaal beeldmateriaal gewerkt, zowel
binnen het museum als in het Historisch Kwartier. Nieuwe vormgeving, nieuwe doelgroepen,
nieuwe objecten en nieuwe partners zorgen voor het ontstaan van een compleet vernieuwd
museum, waarvoor nog een extra pand aangekocht zal moeten worden (het Pakhuis). Het nieuwe
museum gaat haar kwaliteit toetsen door middel van klanttevredenheidsonderzoeken en het
organiseren van feedback van externe specialisten, zoals de partnerinstellingen, waarmee ook
nauw samengewerkt wordt. Het museum wenst haar inkomsten met onder meer een terras aan het
water te vergroten en wil zich meer richten op marketing en pr.

Beoordeling
Kwaliteit
Het Noordelijk Scheepvaartmuseum beschikt over deskundigheid als het gaat om de geschiedenis
van Groningen. Deze beperkt zich niet tot de scheepvaart. Het gewenste bredere aandachtsgebied
en daardoor groter publieksbereik is dan ook goed denkbaar volgens de Kunstraad, te meer daar
dit ook kansen biedt om de regio erbij te betrekken, de geschiedenis van de stad heeft immers
een relatie met haar ommelanden. Inhoudelijk spreekt het idee van een historisch museum dat
zich ook naar het buitengebied uitstrekt en in nauwe samenwerking wordt ontwikkeld met andere
culturele instellingen binnen en buiten de gemeente Groningen, de Kunstraad aan. Het belang
van een herijking van het oude museumconcept naar een breder museum over de Groninger
geschiedenis juicht de Kunstraad ook toe. Dit hangt samen met de toenemende aandacht van
het publiek voor lokale en regionale geschiedenis. Een puur maritiem museum zal het naar
verwachting steeds moelijker gaan krijgen.
De organisatie van het museum heeft ervoor gekozen de aanvraag te doen vanuit het nog op te
richten Museum aan de A. De ingediende aanvraag met bijbehorende stukken is echter
onvoldoende uitgewerkt om er een oordeel op te kunnen baseren. De te nemen stappen om tot het
nieuwe museum te komen zijn niet uitgewerkt en konden in het gesprek ook onvoldoende worden
toegelicht. De Kunstraad heeft, na verzoek om extra informatie, gedetailleerde bijlagen ontvangen
die vooral gaan over de thema-indeling van het beoogde historisch museum. Deze werden in een
later stadium aangevuld met een door Twijnstra en Gudde opgesteld rapport waarin een financiële
doorkijk wordt gegeven naar de nieuwe situatie.
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De voorlopige plannen zijn vooral te karakteriseren als ambities in onderzoek en ontwikkeling en
daardoor zijn onderdelen nog niet uitgewerkt en onzeker. Over de te nemen stappen om van het
huidige Scheepvaartmuseum te komen tot het nieuwe Museum aan de A en het erbij gewenste
publieksbereik, is geen inzicht verschaft. Rond 2019 zou het nieuwe museum moeten openen maar
dit is gebaseerd op aannames zoals de aankoop van een pand in samenwerking met de gemeente.
Ook het draagvlak bij en de samenwerking met de andere partners met een historische collectie is
niet uitgewerkt. Het is ook onduidelijk hoe de verenigingsleden van het museum denken over de
nieuwe plannen.
De Kunstraad ervaart het ontbreken van concrete plannen als een onoverkomelijk gemis. Het
museum zet een koers in die vooralsnog veel risico’s bevat en veel extra middelen vergt van
gemeente en provincie. Daar komt bij dat aangezien aangevraagd wordt vanuit het perspectief
van het historisch museum, de Kunstraad ook geen adequate informatie en inzicht heeft in het
functioneren van het huidige Scheepvaartmuseum. Voor de Kunstraad is dit van waarde, gelet op
de kanttekeningen over het museum in de evaluatie van het eerste jaar van de gemeentelijke
cultuurnota 2013-2016. De Kunstraad miste toen eveneens een duidelijk inhoudelijke museumvisie
waarin ontwikkeling en innovatie een plek kregen. Ook een lange termijn programmering voor
tentoonstellingen en een meerjarenplan voor de inrichting en presentatie van het museum
ontbrak. Het ondernemerschap van het museum was beperkt.
De Kunstraad vraagt zich af, mede door de gang van zaken rondom deze aanvraag en de
kanttekeningen in de evaluatie van 2014, of het huidige team in staat is de transitie naar een
historisch museum, dat de aanzet moet worden voor een historisch kwartier, goed kan oppakken.
Maatschappelijke waarde
De Kunstraad ziet de meerwaarde van het naar buiten treden van het museum en ziet ook een
maatschappelijke rol voor het nieuwe museum. Het museum organiseert buitenactiviteiten,
met weliswaar een historische verwijzing, maar deze overtuigen de Kunstraad nog niet van een
wezenlijke bijdrage richting het gewenste toekomstige concept. Een bredere presentatie van de
Groninger geschiedenis, ook buiten de museummuren, moet wel meerwaarde hebben voor de stad.
De Kunstraad maakt zich zorgen over het ondernemerschap van het NSM. Nog geen kwart van de
begroting wordt uit eigen inkomsten verwacht. Er liggen concrete plannen voor de herinrichting
van het museum maar niet voor de exploitatie, de organisatie (onder meer van draagvlak), de
huidige collectie en het beoogde publieksbereik en dat terwijl het museum van 30.000 naar
50.000 bezoekers wil groeien in vijf jaar tijd. Het museum onderbouwt dit niet. Ook educatie
is niet verder uitgewerkt voor het nieuwe museum. Het museum geeft wel aan momenteel
goede contacten te hebben met het onderwijs, die waarschijnlijk ook voor het nieuwe museum
aangewend zullen worden.

presentatieplekken worden op dit moment niet beantwoord. Pas als dat helder is en door alle
partijen wordt onderschreven kan een uitwerking naar organisatie en huisvesting plaatsvinden en
een doorrekening relevant worden.
De Kunstraad vindt een nadere invulling extra relevant aangezien de samenwerkende partners,
het Groninger Museum en de Groninger Archieven, in hun steunbetuiging enerzijds aangeven de
ambities van het museum te steunen en anderzijds hun rol bij de presentatie van de Groninger
(cultuur)geschiedenis te blijven invullen door eigen presentaties (op basis van hun collecties),
tradities en profielen en in afstemming met partners binnen en buiten de ondertekenaars van het
Erfgoedmanifest.
De Kunstraad adviseert gemeente en provincie om het museum op korte termijn een inhoudelijke
visie en stappenplan te laten opstellen. Het museum krijgt zo de ruimte met een onderbouwd plan
te komen voor een geactualiseerd en toekomstbestendig museum of Museum aan de A. Verder
adviseert de Kunstraad de gemeente om vooraf duidelijkheid te creëren wat zij met het Historisch
Kwartier wil en welke rol het museum en andere culturele instellingen hierin kunnen spelen.
Om de continuïteit van het museum niet in gevaar te brengen adviseert de Kunstraad in het
eerste jaar van de cultuurnota 2017-2020 de provinciale en gemeentelijke subsidie op het huidige
niveau te handhaven. Na een jaar dienen de plannen van het museum opnieuw door de Kunstraad
beoordeeld te worden. Afhankelijk van de beoordeling van de plannen (zowel inhoudelijk
als financieel) en het dan beschikbare budget, kan bekeken worden of een hogere subsidie
noodzakelijk en/of mogelijk is.
A-status gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente € 289.000 / huidige subsidie provincie € 81.000
Gevraagde subsidie gemeente € 403.000 / gevraagde subsidie provincie € 122.450
Geadviseerde subsidie gemeente € 289.000 / geadviseerde subsidie provincie € 81.000 voor 2017

Strategische doelen
Het nieuwe museum zou zeker bij kunnen dragen aan het vertellen van Het Verhaal van Groningen,
aan het leggen van nieuwe verbindingen (partnerschappen), aan een bruisende stad, aan cultuur
als economische propositie en aan een regionale uitstraling. De Kunstraad heeft op basis van
de aanvraag en de gevoerde gesprekken op dit moment echter nog weinig vertrouwen in de
totstandkoming van het Museum aan de A en het historisch kwartier. Groningen zou volgens de
Kunstraad wel gebaat zijn bij een museale netwerkorganisatie die in samenhang de geschiedenis
van stad en ommelanden vertelt.
Conclusie en advies
De Kunstraad kan op basis van de voorliggende aanvraag geen oordeel geven over de nieuwe
plannen van het museum. Ook heeft de Kunstraad geen adequate informatie en inzicht in het
functioneren van het huidige Scheepvaartmuseum.
De Kunstraad vindt het vernieuwen van het museum een aantrekkelijk idee maar de onderbouwing
onvoldoende. Een uitgewerkt museaal concept voor het historisch museum in Groningen ontbreekt
en de gepresenteerde studie van Twijnstra Gudde is naar mening van de Kunstraad vooral een
verkenning van de mogelijkheden. Fundamentele vragen als welke en wiens geschiedenis wordt
getoond en waarom dat een nieuwe presentatie vereist en wat dat dan toevoegt aan de bestaande
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Oorlogs-

en

Verzetscentrum Groningen

Algemeen
De in 1991 opgerichte Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) is een
documentatie- en informatiecentrum, gehuisvest in het pand van de Groninger Archieven.
Het OVCG genereert kennis over het perspectief op de Tweede Wereldoorlog, waarbij ervaringen
en herinneringen van mensen het uitgangspunt zijn. OVGC maakt deze kennis over het regionale
WOII-erfgoed op eigentijdse wijze beleefbaar en geeft het door aan (jongere) generaties. Daarvoor
maakt zij samen met culturele instellingen digitale en fysieke presentaties rondom het thema WOII
en documentaires. Zij verzamelt, beheert en onderzoekt de WOII-collectie Groningen en stelt deze
(digitaal) beschikbaar, onder andere voor onderzoek. Zij biedt haar kennis aan voor duiding van het
materiaal aan een breed en divers publiek.

Het OVCG bedient particulieren, onderzoekers, media, onderwijs en instellingen en maakt
deel uit van het landelijk netwerk WO2-oorlogsbronnen. Op jaarbasis worden 500 (particuliere)
informatiebezoeken in behandeling genomen. De exposities worden door gemiddeld 10.000
bezoekers per jaar bezocht. Op jaarbasis nemen circa 2.000 leerlingen uit primair, voortgezet,
MBO- en HBO-onderwijs (waaronder Pabo) deel aan de educatieve programma’s van OVCG. De
stichting beschikt over 0,5 fte personeel.
Plan 2017-2020
Het OVCG is een kleine organisatie en beschikt over depots, maar niet over een vaste publieksof expositieruimte. Het verhaal van de Tweede Wereldoorlog is niet weg te denken uit de
geschiedenis van Groningen. Waar mogelijk maakt het OVCG met haar kennis en collectie de
oorlogsgeschiedenis zichtbaar in expositieruimtes van het Noordelijk Scheepvaartmuseum, het
Groninger Museum en vele andere regionale musea en centra. Er wordt nauw samengewerkt met
RHC Groninger Archieven en diverse regionale erfgoedinstellingen.

In de komende beleidsperiode wil het OVCG realiseren dat kennis over WO II soepel(er) wordt
ontsloten. Het OVCG wil de herinneringen uit en aan de Tweede Wereldoorlog in alle dimensies
presenteren aan de (Groninger) samenleving. Het OVCG wil voor het onderwijs verrijdbare
trolleys ontwikkelen, die zij multimediaverhalenkoffers van de oorlog noemt. De afgelopen jaren
heeft OVCG een doorlopende leerlijn ontwikkeld op het gebied van WOII-educatie. Deze leerlijn
willen het doorzetten en daarbij samenwerken met partners aan de andere kant van de DuitsNederlandse grens.
Het OVCG ontvangt meer inkomsten van derden dan dat zij subsidie ontvangt. Deze trend wil het
de komende beleidsperiode doorzetten. Benadrukt wordt dat de subsidies van de provincie en
gemeente Groningen noodzakelijk zijn voor dekking van de vaste kosten van de bedrijfsvoering,
maar in de huidige omvang onvoldoende zijn om deze dekking te realiseren.
Beoordeling
Kwaliteit
De kwaliteit van deze organisatie is goed en haar taakstelling helder. OVCG is een solide
kennisorganisatie die met weinig middelen veel doet. Ook de kwaliteit van de activiteiten is
goed te noemen en wordt als zodanig ook gewaardeerd door bezoekers en onderzoekers. Het
oorlogsverleden van Groningen wordt op indrukwekkende wijze multimediaal ontsloten. Het
materiaal is makkelijk toegankelijk want veel is digitaal beschikbaar. Het OVCG drijft volledig
op de gedreven coördinator, wat mooi is, maar de stichting ook kwetsbaar maakt. Het centrum
zou wat de Kunstraad betreft meer zichtbaar mogen zijn. Ook een actiever publieksprogramma is
gewenst.
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Maatschappelijke waarde
Het OVCG maakt deel uit van het landelijk platform educatie van de Stichting Musea en
Herinneringscentra 40-45. Het OVCG is actief in het onderwijs. Zij wil meer provinciebrede projecten oppakken en gaan samenwerken met Duitse partners op het terrein van
erfgoededucatie.
Het grotere publieksbereik valt wat tegen. Aan publieksparticipatie doet de organisatie dan ook
niet actief, behalve in samenwerking met andere (culturele) organisaties. OVCG is afhankelijk van
aangeboden expositieruimten van onder meer de Groninger Archieven, waar het bureau houdt.
Dit heeft voor- en nadelen. Voordeel is dat OVCG optimaal gebruik kan maken van de faciliteiten
en kennis van de Groninger Archieven en mee kan liften op publieksactiviteiten als de Dag van de
Groninger Geschiedenis. Aan de andere kant blijft OVCG ook wat onzichtbaar op deze plek.
De stichting beperkt zich in haar activiteiten tot W.O. II en verbreedt het thema niet naar huidige
maatschappelijke vraagstukken. Motief daarvoor is de angst voor verlies van bestaansrecht
in combinatie met de verwachting dat verbreding voor de organisatie ook een grotere, niet
meer te behappen vraag oproept naar onderzoek. De particuliere onderzoeksvragen nemen in
aantal toe en komen van over de hele wereld. De organisatie vervult hiermee in een specifieke
behoefte maar vraagt hiervoor geen financiële bijdrage. Op andere terreinen is wel sprake van
ondernemerskracht, jaarlijks ontvangt de stichting veel particuliere middelen, bijdragen uit
fondsen en het bedrijfsleven.
Strategische doelen
De stichting draagt met name bij aan Het Verhaal van Groningen. De Tweede Wereldoorlog is een
niet weg te denken hoofdstuk uit de Groninger Geschiedenis. Er wordt naar lokale verbondenheid
gezocht en veel samengewerkt met relevante partners. Door middel van onderzoek, de collectie,
het geven van lezingen en het vrijwilligersbeleid draagt de organisatie bij aan Een leven lang
cultuur. De bijdrage aan talentontwikkeling zit in bescheiden mate in het creëren van de
randvoorwaarden op het gebied van democratisch burgerschap, wetenschapsbeoefening en
erfgoedontwikkeling via kennisoverdracht en het toegankelijk maken van bronnen.
Conclusie en advies
OVCG is een belangrijk documentatie- en informatiecentrum inzake de oorlogsgeschiedenis
van Groningen. OVCG is multimediaal goed ontsloten en is actief in het onderwijs. De komende
jaren wordt meer aandacht gevraagd voor publieksgerichte activiteiten. Om in de toekomst de
herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in de samenleving actueel en relevant te laten zijn
zouden presentatie en educatie meer gericht kunnen zijn op een multi-perspectief beeld van
de Tweede Wereldoorlog, waarbij de focus ligt op wat deze oorlog met mensen heeft gedaan.
De Kunstraad adviseert om de huidige subsidie te handhaven, meer te focussen op bijdragen
van particulieren voor onderzoek en de subsidie meer aan te wenden voor nadrukkelijker
publieksbrede presentatie.

A-status gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente € 34.000 / huidige subsidie provincie € 10.000
Gevraagde subsidie gemeente € 33.300 / gevraagde subsidie provincie € 16.700
Geadviseerde subsidie gemeente € 33.300 / geadviseerde subsidie provincie € 10.000

Openluchtmuseum Het Hoogeland
Algemeen
Het sinds 1959 bestaande Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum geeft een beeld van de
plattelandssamenleving tot 1900. Door een verscheidenheid aan gebouwen te laten zien, zoals
woonhuizen, werkplaatsen, schoolgebouw, café, Joodse slagerij en molen, ontstaat het beeld van
een dorpssamenleving. Naast een vaste opstelling van voorwerpen zijn er wisseltentoonstellingen.
Het museum wordt vooral bezocht door mensen van 40 jaar en ouder. Het museum heeft 6,8 fte
vaste krachten en 50 vrijwilligers. De eigen inkomsten van het museum bedragen 40% van de totale
begroting. Het museum trekt 17.000 bezoekers per jaar.
Plan 2017-2020
Het museum verwacht over enkele jaren de nu nog zorgelijke onderhoudstoestand van het museum
onder controle te hebben. Zij wil zich verder ontwikkelen tot cultuurhistorisch bezoekerscentrum
voor het Noordelijk kustgebied, met nadruk op de thema’s wonen en werken.
Het museum heeft een nieuwe website. Het wil de collectie voor een breder publiek ontsluiten
en meer als ontmoetingsplek fungeren voor historisch geïnteresseerden. Daartoe organiseert zij
lezingen en workshops in het nieuwe, multifunctionele auditorium, dat ook verhuurd wordt.
De verouderde, vaste presentatie wordt gemoderniseerd. Miniwebsites per gebouw zullen de
verhalen en betekenissen van de verschillende gebouwen inzichtelijker maken voor het publiek. De
informatie wordt daartoe aangepast aan verschillende doel- en interessegroepen. Zo komt er een
aparte kinderlijn en een Duitse en Engelse versie. Naast educatie voor leerlingen uit het primair
onderwijs wil het museum zich richten op het middelbaar onderwijs. Qua doelgroepen wil het
museum de leeftijdsgroep van 25 jaar en ouder, met en zonder kinderen meer in huis halen.
Er worden meer werkervaringsplaatsen, stageplekken, werkplekken voor leerlingen met een
verstandelijke beperking en andere maatschappelijke werkplekken aangeboden. Dit vereist meer
begeleiding. Loonkostensubsidies zijn deel van het verdienmodel van het museum.
Het museum is de enige professionele beheerder van een Archeologisch Informatie Punt. Het
museum wenst in aanmerking te komen als Cultuurpijler voor Noord-Groningen en wil een platform
bieden voor debat en activiteiten op het gebied van geschiedenis en cultureel erfgoed.

Beoordeling
Kwaliteit
Openluchtmuseum Het Hoogeland is een professioneel geleide organisatie met een stevige visie
en duidelijke plannen voor de aankomende jaren, waaronder het vernieuwen van de inrichting.
De focus en richting zijn helder. De inzet is afgestemd op het consolideren en het verder werken
aan verbetering na een lastige periode. Het museum heeft een realistisch perspectief op de
mogelijkheden. De Kunstraad heeft ontzag voor de manier waarop het museum 15 eeuwenoude
gebouwen overeind houdt, verstopt in het dorp Warffum, in een uithoek van Nederland, dat
bovendien ook nog eens geteisterd wordt door aardbevingen en krimp. De collectie van het
museum ligt redelijk vast, zodat verhaallijnen en nieuwe technologieën mogelijkheden moeten
bieden om andere dan door nostalgie gedreven doelgroepen te trekken. Het tempo voor de
gewenste vernieuwde opstelling wordt bepaald door de beschikbaarheid van aanvullende
financiering die voorlopig nog niet rond is. Naar de mening van de Kunstraad zou het museum voor
de toekomst meer kunnen werken aan framing en branding.
Maatschappelijke waarde
Het museum heeft een belangrijke functie in dit gebied (het Hooge Wierdenland van het Reitdiep)
dat weinig professionele, culturele organisaties kent. Het sluit zowel materieel als sociaal goed
aan bij de omgeving. Het heeft een drive om de gewenste vernieuwing en vermaatschappelijking
door te zetten. Ook is er bijzondere aandacht voor duurzaamheid. Het museum is een belangrijke
publieksvoorziening in het door krimp geplaagde Noord-Groningen. Voor bezoekers neemt het
museum een onderscheidende positie in. Uit enquêtes blijkt dat mensen speciaal naar het museum
toe gaan voor een dagje uit. Het aantal bezoekers valt wat tegen, ondanks voldoende promotie
met verschillende media, gericht op verschillende doelgroepen. De excentrische ligging en de
publiciteit rondom aardbevingen doen het bezoekersaantal geen goed.
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Het museum heeft
wel aandacht voor het bereiken van nieuwe doelgroepen maar de strategie
..
daarvan mag nog iets beter uitgewerkt. Via gedigitaliseerde verhaallijnen moeten meer jonge
bezoekers (25+) getrokken worden in de toekomst.
Het museum heeft een eigen programma voor het basisonderwijs, waar redelijk gebruik van
wordt gemaakt. Het is de bedoeling om de goed verzorgde educatie voor het basisonderwijs uit te
breiden naar het voortgezet onderwijs.
Het museum is behulpzaam naar vrijwilligersmusea in de omgeving en werkt samen met andere
sectoren als toerisme en arbeidsmarkt. Het museum levert een maatschappelijke bijdrage door
de deelname van vrijwilligers en een structurele inzet van medewerkers met een arbeidshandicap
of achterstand. Er zou wat meer samengewerkt mogen worden met de iets verder weg gelegen
culturele instellingen als het Veenkoloniaal Museum, Museum Stad Appingedam en Folkingestraat
Synagoge en er zouden wat meer relaties gelegd kunnen worden met boerderijen in de omgeving.
De winkel- en horecaomzet is behoorlijk, afgemeten aan het aantal bezoekers. Toch is de
financiële positie van het museum een aandachtspunt. De afgelopen jaren heeft het museum
verlies geleden. Vooralsnog lijkt de organisatie dat op tijd op orde te hebben gebracht, is
het vermogen toereikend en getuigt het museum van ondernemerschap, onder meer door
bezuinigingen te combineren met investeringen.
Strategische doelen
Het museum laat, gelegen middenin Het Hoogeland, de geschiedenis van het Hoogeland zien aan
de hand van zowel het roerend (voorwerpen) als onroerend erfgoed. Het vertelt de verhalen van
het Groninger wierdengebied. Met uitzondering van talentontwikkeling draagt het museum ruim
voldoende bij aan alle provinciale strategische doelen. Er is een actieve samenwerking met De
Verhalen van Groningen, waarmee verhalen worden uitgewisseld. Naast bestaande verbindingen
heeft het museum plannen voor nieuwe samenwerking over de grenzen van provincie en sectoren
heen. Zowel voor bewoners als voor toeristen en recreanten draagt het museum bij aan de
aantrekkelijkheid en de cultuurhistorische waarde van het gebied.
Conclusie en advies
Openluchtmuseum Het Hoogeland is een beeldbepalend, professioneel geleid museum en een
belangrijke publieksvoorziening in het door krimp geplaagde Noord-Groningen. De naar buiten
gerichte houding en maatschappelijke betrokkenheid geven een grote meerwaarde. Het museum
is bezig met een vernieuwingsslag in de opstelling van de collectie en in het bereiken van nieuwe
doelgroepen. Het publieksbereik en de financiën van het museum zijn (nog) aandachtspunten.
De Kunstraad adviseert de aanvraag te honoreren met het gevraagde bedrag. De reden voor de
verhoging is de impuls die de realisatie van de plannen kunnen geven aan het museum zelf en de
regio. Wel kan de provincie de gemeente Eemsmond wijzen op de gedeelde verantwoordelijkheid
voor het museum.

A-status provincie
Huidige subsidie gemeente € - / huidige subsidie provincie € 103.300
Gevraagde subsidie gemeente € - / gevraagde subsidie provincie € 114.000
Geadviseerde subsidie gemeente € - / geadviseerde subsidie provincie € 114.000

Oude Groninger Kerken
Algemeen
De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) stelt zich al meer dan 40 jaar ten doel de historische
kerkgebouwen en hun omgeving in de provincie Groningen te behouden en hergebruik van religieus
erfgoed te bevorderen. De stichting bezit 83 kerken, twee synagogen, acht losstaande torens, vier
pastorieën en 48 historische kerkhoven. Het wekken van belangstelling voor de rijke geschiedenis
van de provincie Groningen en het Groninger landschap, waarin de oude kerken beeldbepalend
zijn, is een ander doel van de stichting. De organisatie is gehuisvest in de Remonstrantse kerk in
de stad Groningen en is een van de grootste particuliere monumentenorganisaties van Nederland.
Plan 2017-2020
De Stichting Oude Groninger Kerken streeft naar het betekenisvol inzetten van oude kerken.
Zij wil dat kerken open, representatieve plekken zijn waar mensen stilstaan bij de vraag welke
waarde erfgoed heeft voor hen. De kerken fungeren als concertzalen, theaters, dorpshuizen,
galeries en debatcentra. Het vinden van nieuwe vormen van gebruik vindt de stichting belangrijk.
De stichting wil in de komende beleidsperiode onderzoeken of de locaties, zowel in de stad (Der
Aa-kerk) als in de provincie, nadrukkelijker kunnen worden aangeboden aan de professionele
Groninger podiumgezelschappen. Het betrekken van nieuwe publieksgroepen bij de collectie wordt
gezien als een belangrijke opgave voor de toekomst. Op jaarbasis trekken de Groningse kerken
32.500 bezoekers, mede door de vele, ook door vrijwilligers georganiseerde activiteiten. Elke
kerkcommissie heeft een eigen website tot haar beschikking om geprogrammeerde activiteiten te
vermarkten. Daarnaast komt er een promotieplan voor de Groninger Orgels.
De stichting wil verder groeien naar een weerbare, flexibele en toekomstgerichte organisatie.
Daarvoor heeft zij de volgende transitiedoelen gesteld aan zichzelf: het versterken en vernieuwen
van de vrijwilligersorganisatie, het ontwerpen van beheer- en gebruikskaders per kerk en het
verder professionaliseren van de kantoororganisatie op het gebied van organisatie- en strategische
communicatiekracht. De collectie kerken zal in de komende beleidsperiode (waarschijnlijk)
groeien naar honderd kerken.
Gestreefd wordt naar het realiseren van draadloos netwerk (wifi) in en rondom de kerken. Ook
de inzet van digitale media op locatie wordt verder ontwikkeld en informatie op locatie (in en
rondom de kerk) per smartphone. Vanuit het Europese samenwerkingsverband ‘Future for Religious
Heritage’ is de tool ‘Religiana’ in ontwikkeling, die volgens een vastgestelde internationale
standaard basisinformatie verstrekt op alle smartphones, tablets en computers. De tool heeft
grote toeristische mogelijkheden.
De stichting wil vrijwilligers beter faciliteren en samen met hen ‘ondernemend vrijwilligerswerk’
vormgeven. Vrijwilligers die bereid zijn nieuwe dingen uit te proberen worden ondersteund via
een stimuleringsbudget. De voorwaarde voor inzet van dit budget is dat de doelstelling moet zijn
te vernieuwen en een breder publiek te trekken. Best practises van lokale kerkcommissies worden
doorgegeven.
De stichting heeft de POM-status verkregen en is daarmee bestempeld tot Professionele
Organisatie voor Monumentenbehoud. Voordeel is dat ze daarmee voorrang krijgt bij het
toekennen van subsidies voor restauratie en herbestemming. Door de aardbevingsproblematiek
is schade ontstaan aan zestig procent van de totale collectie van de stichting. Dat vergt extra
aandacht voor schadeherstel en bouwkundige versterking.
De stichting vraagt voor het eerst subsidie aan bij de gemeente Groningen vanwege toevoeging van
de Der Aa-kerk als cultuurpodium in de stad.

Beoordeling
Kwaliteit
De plannen voor 2017-2020 zijn zowel realistisch als ambitieus en idealistisch. Het beleid, de
prioriteiten en de verbeterpunten zijn adequaat geformuleerd. Er worden duidelijke keuzes
gemaakt, de ontwikkelingsstrategie is goed doordacht. De organisatie weet goed te koersen vanuit
de oorspronkelijke doelen en met aandacht voor de aardbevings- en krimpproblematiek, tevens
aandacht te geven aan de maatschappelijke context.
Er is een zeer publieksvriendelijke, informatieve website. De inzet voor digitale ontsluiting is
overtuigend en biedt ruimte aan uitbreiding en vernieuwing.
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De SOGK is een kundige, professioneel geleide en publieksvriendelijke organisatie die adequaat
inspeelt op situaties en kansen die zich aandienen, zonder daarbij onnodig hoge risico’s te nemen.
De stichting overziet het veld, heeft draagvlak en invloed. De transitievoorstellen die de stichting
doet zijn een goede voorzet richting verdere professionalisering.
Maatschappelijke waarde
De Kunstraad vindt de SOGK een belangrijke voorziening voor het leefklimaat in de provincie
Groningen (vooral buiten de stad), die breed actief is in de Groningse samenleving. De
uitgangspunten van deze organisatie worden maatschappij-relevant bevonden. Naast behoud van
de beeldbepalende oude kerken staat het wekken van de belangstelling voor de rijke geschiedenis
van de provincie Groningen en het Groninger landschap centraal. Er wordt veel samengewerkt met
toerisme- en natuurorganisaties.
De SOGK wil haar vrijwilligersorganisatie versterken via ondernemend vrijwilligerschap. De
Kunstraad vindt dat een interessante, nieuwe manier van de maatschappij erbij betrekken maar
vraagt zich af of deze activiteit tot de kerntaak behoort van de SOGK en of hiervoor een beroep
kan worden gedaan op de cultuurbegroting. Het pleit wel voor de organisatie dat men vooral in wil
zetten op draagvlakvergroting onder het publiek.
De inzet op educatie is groot en grondig. Het publieksbereik (32.000 bezoeken) valt in verhouding
wat tegen maar wordt ruim gecompenseerd door de actieve vrijwilligersparticipatie.
De instandhouding van het cultureel erfgoed is voor een belangrijk deel afhankelijk van subsidies
maar SOGK heeft dat weten te koppelen aan een eigen inverdienvermogen dat mede is gebaseerd
op beleggingen. Daarnaast en dankzij de opgebouwde naam en de aansprekende kerntaak, weet
SOGK veel middelen vanuit particuliere fondsen, giften en legaten te genereren.
Voor wat betreft de podiumfunctie, die de Der Aa-kerk heeft voor culturele instellingen in de
stad, ziet de Kunstraad dat er voorzien wordt in een behoefte. Het gaat hier echter puur om een
facilitaire voorziening die geen deel uitmaakt van een inhoudelijk programma van de Der Aa-kerk.

subsidie uit de transparante begroting voor de benodigde transitie als extra subsidie te honoreren.
Voor wat betreft de gevraagde subsidie bij de gemeente voor de Der Aa-kerk adviseert de
Kunstraad negatief. De plannen zijn facilitair van aard en maken geen onderdeel uit van een
inhoudelijk programma. Voor de ondersteuning zijn andere financiële oplossingen denkbaar.
Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan constructies waarbij de huurder mede verantwoordelijk
wordt gemaakt voor opbrengsten uit publieksinkomsten. Het bijdragen aan gemiste huurinkomsten
vindt de Kunstraad discutabel.
C-status gemeente, A-status provincie
Huidige subsidie gemeente € - / huidige subsidie provincie € 74.500
Gevraagde subsidie gemeente € 45.000 / gevraagde subsidie provincie € 364.000
Geadviseerde subsidie gemeente € - / geadviseerde subsidie provincie € 98.000

Strategische doelen
Er wordt ruim bijgedragen aan de strategische doelen van de provincie, die tevens naadloos
passen in de omgevings- en toerismevisie van de provincie. De stichting draagt actief bij aan
het presenteren van de Collectie Groningen en met het wekken van belangstelling voor de rijke
Groninger geschiedenis aan Het Verhaal van Groningen. Het leggen van nieuwe verbindingen is van
evident belang voor de organisatie omdat zij daarmee het maatschappelijk mandaat voor oude
kerken vergroot. Er wordt bijgedragen in talentontwikkeling in het restauratievak. De economische
impact is hoog vanwege het onderhoud aan de gebouwen. Er is sprake van kennisoverdracht en het
betrekken van de lokale omgeving.
Conclusie en advies
De SOGK draagt op een actieve en betekenisvolle wijze bij aan het behoud van de Collectie
Groningen en Het Verhaal van Groningen. De stichting legt verbindingen, zowel binnen de culturele
sector als daarbuiten en heeft een goed educatief programma. De participatie van vrijwilligers bij
het behoud en het gebruik van het cultureel erfgoed is groot.
De Kunstraad vindt een hogere bijdrage voor de SOGK op zijn plaats omdat de organisatie
extra kosten maakt voor de realisatie van de strategische doelen. De Kunstraad adviseert niet
het gevraagde bedrag te honoreren. Buiten het feit dat de aanvraag een te grote hap uit de
beschikbare provinciale middelen zou nemen, is in de aanvraag een groot deel opgenomen dat niet
gehonoreerd kan worden. Dit betreft een bijdrage voor de instandhouding. De provincie subsidieert
activiteiten die bijdragen aan strategische doelen en stelt geen aanvullende financiering voor
instandhouding van Rijksmonumenten beschikbaar.
Ook de opgevoerde kosten voor het activeren van vrijwilligers passen naar mening van de
Kunstraad niet binnen de doelen van de provinciale cultuurnota maar eerder bij het provinciale
leefbaarheidbudget. De SOGK zou de vrijwilligers kunnen ondersteunen om hier een aanvraag voor
in te dienen.
De Kunstraad adviseert een bescheiden hogere subsidie toe te kennen omdat de stichting
beeldbepalend is voor de provincie Groningen, veel vrijwilligers en betrokken publiek heeft,
ondernemend is en een grote impact heeft op de regio. Zij draagt actief bij aan het presenteren
van de Collectie Groningen. De Kunstraad adviseert daarvoor een deel van de extra gevraagde
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Veenkoloniaal Museum
Algemeen
Het Veenkoloniaal Museum (VM) is een regionaal historisch museum, opgericht in 1939, dat de
kennis over de Groninger Veenkoloniën wil vergroten. Van de Veenkoloniën staan de wording,
de archeologie, de zeevaart, de strokarton- en de aardappelzetmeelindustrie centraal. Het
tot de collectie behorende museumschip Familietrouw is het oudste, nog in originele staat
verkerende, turfschip van de provincie. Het schip wordt in de vaart gehouden met vrijwilligers en
is actief binnen de hele provincie. Het museum heeft een samenwerkingsovereenkomst met het
Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela en het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal. Het museum heeft
3,5 fte betaalde krachten, 110 vrijwilligers, 850 vrienden, 22.500 bezoekers per jaar en 2.475
Facebookvolgers.
Plan 2017-2020
Naast de vaste en wisseltentoonstellingen organiseert het museum in samenwerking met diverse
partners cursussen, workshops, lezingen, inspiratie- en doemiddagen, de jaarlijkse Winkler
Prinsdag en de regionaal-historische boekenmarkt. Het museum is al sinds de jaren ‘70 ook buiten
de muren van het museum actief. Ook de komende beleidsperiode zet het deze activiteiten voort.
Voor wat betreft de wisselexposities richt het museum zich bij de zomerexposities meer op kunst
en algemene thema’s en in de wintermaanden op regionaal-historische thema’s.
Het museum is in de vorige beleidsperiode een samenwerking aangegaan om ook toeristen, die
kennis willen maken met sporen van het verleden in het landschap, te kunnen bedienen. Gidsen
gaan op aanvraag ook met kleine groepen op pad. Deze dienstverlening wordt op prijs gesteld.
Het VM geniet veel draagvlak in de regio. Dit blijkt onder meer uit de betrokkenheid van de
bevolking bij het opzetten van tentoonstellingen, het in bruikleen geven van objecten, maar ook
uit de aantallen vrijwilligers en volgers op Facebook. Tentoonstellingen en activiteiten worden
laagdrempelig gehouden, zonder aan kwaliteit in te boeten.
Sinds 1989 is het museum de uitgever van de Veenkoloniale Volksalmanak. Hierin vinden amateur
historici een podium om hun verhalen en bevindingen te kunnen publiceren.
In de komende beleidsperiode wil het VM meer dan 80% van al zijn foto’s digitaal beschikbaar
stellen. Samenwerkingspartners zijn het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal en Kapiteinshuis
Pekela, met wie het VM het kenniscentrum voor de Groninger veenkoloniën vormt. Ook wordt
samengewerkt met De Verhalen van Groningen en met musea direct over de grens (in Emsland en
Ost-Friesland). Sinds 10 jaar is er een samenwerkingsverband met musea in Letland vanwege de
raakvlakken die er zijn op het gebied van vervening, arbeidsmigratie en scheepvaart.
Een door het VM uitgevoerde analyse van de afgelopen tien jaar heeft uitgewezen dat grote
en veelal dure en arbeidsintensieve projecten een zware wissel trekken op de organisatie en
niet of nauwelijks de gewenste extra bezoekers en/of financiën opleveren die er aan werden
toegeschreven. Mede daarom zal het aantal wisseltentoonstellingen geleidelijk naar beneden
worden bijgesteld. Daarentegen wil het VM meer en gerichter aandacht aan educatie gaan
besteden. Dat is de hoofdreden waarom het museum een verhoging vraagt.
De financiering bestaat voor de helft uit subsidie en de andere helft wordt gegenereerd uit
entreegelden, bijdragen van fondsen, de vrienden van het museum, giften en sponsorcontracten.

Beoordeling
Kwaliteit
Het Veenkoloniaal Museum is een historisch museum dat belangrijk is voor de regio en zich
bewezen heeft als speler in het Groningse culturele veld. De inhoudelijke koers is helder, evenals
de prioriteiten en aandachtspunten. Het museum heeft een realistische kijk op wat er nodig
is. Dankzij zijn netwerk vervult het museum een rol als podium, kenniscentrum, vraagbaak en
historische vereniging. De beleidsvoornemens van het museum zijn herijkt en er wordt goed
gereflecteerd op het eigen tentoonstellingsbeleid. De Kunstraad vindt het een verstandige
beslissing om meer te focussen en niet alleen maar meer te willen doen. Het museum heeft
kwalitatief een hoogwaardige traditie en zet deze in de nieuwe plannen voort. Het heeft een
eigentijdse en informatieve website en bereikt veel met weinig middelen.
In de afgelopen decennia heeft het museum een culturele spilfunctie vervuld maar de Kunstraad
constateert dat de handhaving en ontwikkeling van deze functie met moeite behouden wordt. Het
huidige museum is zich daarvan bewust en wil hier graag in investeren.
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De positionering op landelijk niveau zou krachtiger kunnen. Meer dynamiek zou wenselijk zijn
voor dit museum. De verhouding ambitie versus geplande inkomsten lijkt wat uit balans en de vele
voorziene activiteiten zouden wat strategischer kunnen worden ingezet. Verder heeft de Kunstraad
alle vertrouwen in de plannen van het museum.

4.2. Adviezen

Maatschappelijke waarde
Vooralsnog is het museum gericht op de directe regio (Veendam), waar het nog steeds veel
draagvlak geniet en een belangrijke verbinder is. Het is goed geworteld in de eigen stad en
heeft veel vrijwilligers. Er zijn contacten met het onderwijs en ondernemers en projecten
met zorginstellingen. De band met de regio zou nog wat sterker inhoudelijk kunnen worden
onderbouwd. Het museum zou zich meer kunnen verbinden aan maatschappelijke vraagstukken
in de regio, die ook representatief zijn voor grote delen van Nederland (denk aan krimp
bijvoorbeeld). Gelet op de ingrijpende sociale ontwikkelingen in de regio is de aanpak van de
thematiek wat aan de traditionele kant. De ambitie van het museum om verder te kijken is
grensoverschrijdend (gericht op Duitsland en Estland). De Kunstraad ziet ook graag meer focus op
de relatie met de veengebieden in Drenthe (kanalenstructuur), Friesland (Gorredijk en omstreken)
en het Groene Hart van Noord en Zuid Nederland (De Venen). Het museum zou stimulator en
partner kunnen zijn voor inhoudelijk en ruimtelijk verbindende routes als de Turfroute. Het begrip
veenkoloniaal verdient modernisering voor betere aansluiting onder de jeugd, het is een nogal
abstract begrip en draagt niet bij aan het onderscheidend vermogen van de instelling. De relatie
met kunstenaars zou wat de Kunstraad betreft verder ontwikkeld mogen worden en de inzet van
de sociale media zou groter mogen zijn, al zet het museum voorzichtige stappen in die richting.
De Kunstraad adviseert om een strategie te ontwikkelen om meer bezoekers te trekken, meer
inkomsten te genereren en om een nieuw marketing-/promotiebeleid te ontwikkelen.

Algemeen
Een groep kunstenaars bedacht een concept om in tijdelijk beschikbare, leegstaande panden
(in beheer van CareX) nieuwe werk-, experimenteer- en presentatieplekken voor kunstenaars
te organiseren. Samen met bestuursleden van de Huurders Vereniging Kunstenaars (HVK) is
hiervoor door de initiatiefnemers in 2009 Stichting Art Indeed opgericht. De stichting realiseerde
tot nu toe in zes tijdelijke panden meer dan honderdvijftig werkplekken en zes werk- en
experimenteerruimten waar jaarlijks tientallen presentaties worden georganiseerd. Ook
ondersteunt ze HVK en de pandeigenaren (woningcorporaties) voor de huisvesting van circa
honderd kunstenaars in vijf permanente panden. Zo’n 300 makers staan op de wachtlijst voor een
werkplek.
Art Indeed heeft 0,8 fte aan arbeidskracht en 9 onbetaalde krachten met daarnaast een poule van
vrijwilligers.

Strategische doelen
Het museum heeft de beschikking over twee wisseltentoonstellingsruimten en vertelt daarbij niet
alleen Het Verhaal van de Groninger Veenkoloniën maar biedt ook een podium aan professionele
kunstenaars. Het Veenkoloniaal Museum is een spin in het regionaal maatschappelijke web. Het
museum zou een sterkere verbinding kunnen leggen tussen de eigen doelen en die van de regio
en daarin een reflectieve rol kunnen spelen. Er wordt inhoudelijk aansluiting gezocht bij musea in
buurgemeenten.
Conclusie en advies
Het Veenkoloniaal Museum is een historisch museum met een regionale betekenis. Het museum
draagt bij aan de Collectie Groningen, vertelt Het Verhaal van Groningen en biedt een podium
aan professionele kunstenaars. Het museum zet zich in als verbinder. De Kunstraad mist een
stimulerende rol als het gaat om de verbinding naar andere veenregio’s in Nederland, zowel in de
ontwikkeling van inhoudelijke programma’s als toeristisch-recreatieve producten.
De Kunstraad adviseert de provincie een hogere bijdrage toe te kennen om een marketing- en
promotiestrategie te ontwikkelen en de verbinding met andere Nederlandse veenregio’s te leggen.
Met net wat meer middelen zou de spin off van het museum wat groter kunnen zijn, waardoor ook
de inkomsten kunnen toenemen.

A-status provincie
Huidige subsidie gemeente € - / huidige subsidie provincie € 119.100
Gevraagde subsidie gemeente € - / gevraagde subsidie provincie € 135.000
Geadviseerde subsidie gemeente € - / geadviseerde subsidie provincie € 135.000
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uitvoerende kunstinstellingen

Art Indeed

Plan 2017-2020
Art Indeed ziet zichzelf als een basisvoorwaarde voor het cultureel leven in Groningen: zonder
betaalbare werkruimtes geen kunst. De stichting professionaliseert zichzelf momenteel. Uit
onderzoek naar de administratieve en organisatorische processen en de wensen van de stichting
kwam de aanbeveling de overlapping en inmenging van de besturen van Art Indeed en HVK
anders te regelen. Onderzoek naar de identiteit en het imago van Stichting Art Indeed geeft
aan dat naamsverandering in Stichting HaViK gewenst is. De stichting laat ook onderzoeken hoe
zichtbaarheid en naamsbekendheid vergroot kunnen worden. Op grond van die conclusies en
aanbevelingen geven ze verder inhoud aan pr-beleid en professionalisering.
In verschillende Groningse wijken zorgt de stichting ervoor dat er panden zijn waarin kunst
geproduceerd wordt. De makers organiseren er workshops, projecten, evenementen, atelierroutes
en presentaties en ze participeren in de buurt. Zo bereiken ze de bewoners.
Omdat de makers participeren in de stichting en over het algemeen onbetaald werkzaamheden
verrichten, kan er low budget gewerkt worden en wordt er met weinig budget veel bereikt. Dit
ervaart de stichting als een kracht en als een kwetsbaarheid, waarin ze een betere balans wil
aanbrengen.
Streven is om binnen het netwerk (waarin veel andere kunstenaarsinitiatieven zitten) voor
Groninger makers meer tentoonstellingen op andere plekken in Nederland en in het buitenland te
realiseren. Zo vond de afgelopen twee jaar een pilotproject plaats tussen makers uit Groningen
en Hamburg, een initiatief van Art Indeed en Künstlerhaus Frise. Groninger kunstenaars verbleven,
experimenteerden en presenteerden in Hamburg, en vice versa. Er gingen 30 makers uit Groningen
naar Hamburg en er kwamen 12 makers uit Hamburg naar Groningen. Dit initiatief sluit aan bij de
overeenkomst die gesloten is tussen Stadt Hamburg en de gemeente Groningen, waarin staat dat
beide steden nauw gaan samenwerken op het gebied van de creatieve industrie. In beide steden
wordt het netwerk wereldwijd uitgebreid en worden mogelijke kruisbestuivingen, presentaties en
andere impulsen vergroot.
Art Indeed wil ruimte blijven bieden aan experiment en talentontwikkeling, onder meer door
het bieden van presentatieruimtes zoals Projectruimten Noorderstation, de Portiersloge, Y2 en
Temporary Art Space. Met het project De TalentTafel gaan ze in samenwerking met Minerva/Frank
Mohr Instituur bottom-up in kaart brengen wat er nodig is om talent verder te ontwikkelen in
Groningen.
Art Indeed wil een actieve rol spelen in het Groninger broedplaatsenbeleid. Zo is ze samen
met de Triodos bank bezig om borgstellingsregelingen voor creatieve broedplaatsen in de stad
Groningen mogelijk te maken. Plannen voor broedplaatsen kunnen door de stichting op inhoud en
haalbaarheid worden getoetst.
Om alle plannen te kunnen realiseren heeft men 2,5 fte aan betaalde krachten nodig (0,8 fte
loondienst en 1,7 extern), waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
De stichting wil worden aangemerkt als Cultuurpijler.
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Beoordeling
Kwaliteit
Op basis van het gemeentelijke beleid voor de periode 2013-2016 is CareX verantwoordelijk
gesteld voor het beheer van de website en de toewijzing van atelierruimtes. Art Indeed treedt
daarbij op als belangenbehartiger en levert inhoudelijke expertise.
De Kunstraad is overtuigd van de kennis en expertise die de organisatie heeft op het gebied van
tijdelijke werkplekken c.q. broedplaatsen voor kunstenaars. Art Indeed is ook een belangrijke
verbindende schakel om op deze plekken tentoonstellingen te organiseren.
Maatschappelijke waarde
Het belang van voldoende atelierruimte en expositieruimte voor kunstenaars in de gemeente
Groningen is evident. Het maatschappelijk effect en het belang van de tentoonstellingsactiviteiten
voor het publiek zijn beperkt.
Strategische doelen
Art Indeed draagt door de inzet op betaalbare werk- en presenteerruimtes voor jonge kunstenaars
vooral bij aan het doel Ruim baan voor talent.
Conclusie en advies
De Kunstraad vindt het van waarde dat er in Groningen een voorziening is die zich (in
samenwerking met CareX) vanuit een onafhankelijke rol en met kennis van zaken inzet voor
ateliers en broedplaatsen.
De Kunstraad ziet dat Art Indeed op dit vlak belangrijke stappen zet, maar vindt de tijd nog
niet rijp om de organisatie hiervoor meerjarig te ondersteunen. Daar komt bij dat de Kunstraad
zich afvraagt in hoeverre deze voorziening gefinancierd moet worden uit de cultuurbegroting,
aangezien het eerder om een voorwaardenscheppende rol dan een uitvoerende of producerende
rol gaat. Het dekken van de kosten via verhuur in combinatie met een bijdrage uit economische
middelen ligt wellicht eerder voor de hand. Voor de organisatie van concrete tentoonstellingen of
projecten kan een beroep worden gedaan op de incidentele cultuursubsidies.

C-status gemeente
Huidige subsidie gemeente € - / huidige subsidie provincie € Gevraagde subsidie gemeente € 80.000 / gevraagde subsidie provincie € Geadviseerde subsidie gemeente € - / geadviseerde subsidie provincie € -

Boventoon Theater
Algemeen
Stichting Boventoon Theater, opgericht in 2013, heeft als doel het programmeren, regisseren,
coördineren en ondersteunen van muziektheater. Zij richt zich op bestaand buitenlands en
nieuw Nederlands repertoire. Koen van Dijk wordt artistiek leider, regisseur en begeleider van
nieuwe schrijvers en componisten. Daarnaast heeft de stichting een bestuur en directie, en het
personeel dat de activiteiten gaat organiseren zal worden ingehuurd. Op het platform Arthouse
kunnen geïnteresseerden en belanghebbenden op het gebied van muziektheater samenkomen en
informatie vinden. Talent kan zich met behulp van het platform ontwikkelen en verbreden, en ook
wordt er via het platform nieuw repertoire ontwikkeld. Het platform moet vorm krijgen door het
aangaan van samenwerkingen met kunstgerelateerde opleidingen en studenten en alumni daarvan,
en amateurtalent uit de regio Groningen. Boventoon Theater richt zich op een hoogopgeleid
publiek van 25+, studenten en musicalliefhebbers. Op dit moment krijgt zij geen structurele
subsidie.
Plan 2017-2020
In 2017 start Arthouse met het realiseren van een aantal voorstellingen en producties en wil
daarmee concreet invulling geven aan de samenwerkingsverbanden met andere partijen. De
te realiseren producties vallen onder het Off Broadway-genre, en zijn gericht op theaters met
maximaal 499 stoelen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de producties Nieuw Nederlands
en Bestaand Buitenlands. In het project Apollo Synergy wordt samenwerking gezocht met
verschillende theatergerelateerde opleidingen in Groningen, om zo samen een creatieve
voorstelling te maken. Een ander project is Composer in Concert, waarin een bekende
musicalcomponist wordt uitgenodigd om samen met topartiesten uit de Nederlandse musicalwereld
een optreden te geven. In het productieoverzicht is een stijgende lijn zichtbaar in het aantal
en soort activiteiten, doordat deze gefaseerd worden vormgegeven. Arthouse wil naast de
muziektheaterproducties bijvoorbeeld ook masterclasses en workshops aanbieden. In de komende
beleidsperiode wordt ook een website gerealiseerd waarop het platform vorm moet krijgen.
Daarnaast wil Boventoon Theater toegroeien naar een eigen fysieke locatie, dat is echter nog een
toekomstvisie en geen direct onderdeel van deze subsidieaanvraag. Arthouse heeft al wel ideeën
voor producties die plaats kunnen vinden wanneer een eigen locatie is gevonden.
Boventoon Theater wil aangemerkt worden als Cultuurpijler, omdat zij aangeeft uniek te zijn in
het culturele bestel van Noord-Nederland: zij faciliteert en produceert muziektheater. Door het
vormgeven van een platform brengt zij deelnemers uit de culturele wereld bij elkaar en ontstaat
er een broedplaats voor nieuwe initiatieven, die bijdraagt aan de werkgelegenheid.

Beoordeling
Kwaliteit
Arthouse is een beoogd platform voor muziektheater waar nieuw Nederlands muziekrepertoire
ontwikkeld wordt. Het gaat hierbij om de zogenoemde Off-Broadway musicals (voor kleinere zalen
tot 500 stoelen) die Nederland zelden bereiken. De Kunstraad heeft waardering voor het beoogde
profiel van Arthouse omdat hiermee een lacune in het Groningse culturele veld kan worden gevuld.
Ook is de Kunstraad positief over het vakmanschap van de artistiek leider. Problematisch is echter
de realiteitswaarde van de voorgenomen plannen. De aanvraag schetst een toekomstbeeld, niet
gestaafd door marktonderzoek. De organisatie heeft tot noch toe een succesvolle musicalproductie
gerealiseerd en een tweede activiteit die in eerste instantie succesvol oogde afgelast. Er is geen
pilot geweest in samenwerking met het onderwijs. Er zijn intentieverklaringen voor samenwerking
ondertekend door verschillende onderwijsinstellingen, maar de artistiek-inhoudelijke
verantwoordelijkheid van de onderwijsinstellingen op onderdelen van de te ontwikkelen producties
is niet helder uitgewerkt. Vooralsnog is er daarom te weinig aanwijzing dat de beoogde plannen
voldoende inhoud zullen krijgen. De cultuuurnotaperiode 2017-2020 lijkt daarmee te vroeg te
komen voor de organisatie.
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Maatschappelijke waarde
Arthouse kan als productiehuis voor opkomend talent een bijdrage leveren aan talentontwikkeling.
Daarmee zou de organisatie kunnen fungeren als ‘kleefband’ voor talent in Noord-Nederland.
Voor dit ontwikkelingstraject gaat Arthouse verbindingen aan met onderwijs- en culturele
instellingen. De plannen getuigen van optimisme, daadkracht en ondernemerschap, maar
opvallend is het ontbreken van een scenario bij tegenvallende inkomsten uit subsidies. De
geschatte sponsorinkomsten zijn bovendien hoog en lijken onrealistisch. Ook springt in het oog
dat het publieksbereik voor 2017 lager wordt ingeschat dan voor 2014 (het jaar van de succesvolle
productie), terwijl de gevraagde gemeentelijke en provinciale bijdrage hoger ligt dan toen. Een
onderbouwde visie op het publieksbereik is onderbelicht gebleven in de aanvraag.
Strategische doelen
Arthouse kan bij bewezen succes een bijdrage leveren aan Ruim baan voor talent, Nieuwe
verbindingen leggen en in beperktere mate Cultuur en economie.
Conclusie en advies
De Kunstraad waardeert de ambitie van Arthouse/Stichting Boventoon Theater, maar heeft twijfels
over de realiteitswaarde van de voorgenomen plannen. De organisatie kan nog te weinig bogen op
successen uit het verleden en zou er goed aan doen in fases aan dit nieuwe plan te bouwen door
eerst meer producties te realiseren en daarbij de samenwerking met het Noorderpoort college
te intensiveren en te formaliseren. Voor de komende cultuurnotaperiode acht de Kunstraad de
plannen onvoldragen en nog te breed.

C-status gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente: € - / huidige subsidie provincie: € Gevraagde subsidie gemeente: € 70.000 / gevraagde subsidie provincie: € 20.000
Geadviseerd bedrag gemeente: € - / geadviseerd bedrag provincie: € -

Broedplaats EMG Faktors
Algemeen
Broedplaats EMG Faktors is sinds 2013 actief in de gelijknamige voormalige graansilo aan het
Eemskanaal. EMG Faktors wil een stadspodium zijn dat gericht is op talentontwikkeling en
stimulering van cultureel ondernemerschap (van amateurs en professionals). De activiteiten
hebben betrekking op popmuziek en aanverwante thema’s en genres. De organisatie bestond
in 2015 uit 2,8 fte op inhuurbasis en 6 fte vrijwillig. EMG Factors verhuist naar het voormalige
Suikerunieterrein. EMG Faktors maakt geen onderdeel uit van de cultuurnota 2013-2016.
Plan 2017-2020
EMG Faktors heeft drie kernactiviteiten geformuleerd voor de periode 2017-2020. Ten eerste wil
de organisatie een plek en begeleiding bieden aan beginnende culturele ondernemers, die hun
eigen productie willen realiseren. De tweede kernactiviteit is het verzorgen van een artistiek
sterk hedendaags programma, waarin plaats is voor talent. De programmering wordt deels door
externe partijen verzorgd en deels door de stichting zelf. Binnen de eigen programmering is
aandacht voor rootsmuziek, projecten gericht op maatschappelijke thema’s en nieuwe media,
concertavonden, lokale en internationale samenwerkingsverbanden. De derde kernactiviteit is het
uitbreiden van en investeren in de ‘cultural community’, door bij te dragen aan de ontwikkeling
van het Suikerunieterrein (in samenwerking met daar gevestigde partijen). Andere activiteiten zijn
twee tot drie clubavonden (dansavonden) per maand en horeca-activiteiten. In totaal verwacht de
organisatie 121 activiteiten in 2017 en 148 activiteiten in 2020 te realiseren.
De doelgroep van EMG Faktors is divers in leeftijd en achtergrond. De stichting ziet de komende
periode vooral een uitdaging in het bedienen van de doelgroep 30+. Het aantal bezoeken wordt
geraamd op 23.080 in 2017 en 30.120 in 2020.
De totale uitgaven worden voor 2017 geschat op € 328.560,-. Dit is een forse toename ten opzichte
van 2015, te verklaren door de inzet van extra personeel (4,5 fte) en een verwachte stijging van
huisvestingskosten.

Beoordeling
Kwaliteit
EMG Faktors wil via crowdsourcing – de bezoeker als curator – een interessant en artistiek
hoogwaardig popprogramma presenteren op het Suikerunieterrein. De Kunstraad onderschrijft
het belang van een dergelijke, laagdrempelige presentatieplek voor het prilste talent in de stad
Groningen maar heeft twijfels over de artistieke samenhang in het programma. Veel activiteiten
zijn georganiseerd door derden. De samenhang komt vooral van de locatie, die zich leent voor
beleving en een eigen, vast publiek aantrekt.
EMG Faktors wil op het gebied van talentontwikkeling niet enkel faciliteren, maar ook begeleiding
bieden. De Kunstraad mist echter een onderbouwde visie op talentontwikkeling. Welke bijdrage
het traject aan de ontwikkeling van talent levert en op welke manier het talent wordt doorgeleid
is in de plannen niet uitgewerkt.
Maatschappelijke waarde
EMG Faktors heeft een open, laagdrempelig karakter. In feite kan iedereen met een interessant
idee er terecht voor ondersteuning en uitvoering. Nieuwe initiatieven die buiten de reguliere
kaders vallen, kunnen hier ontstaan. Participatie vormt in wezen het fundament van de
organisatie. Een broedplaats, in de betekenis van een verzameling ateliers en creatieve
ondernemers, is EMG echter niet. Vooral amateurkunstbeoefening vindt er een podium, hetzij
geprogrammeerd naast professionele acts, maar dit professionele aanbod is relatief klein.
De Kunstraad is positief over het track record van de organisatie. In korte tijd is een bruisende
sfeer neergezet, een indrukwekkend aantal samenwerkingspartners gevonden, kreeg de organisatie
warme belangstelling van de media en is een relatief groot publiek bereikt. Minder overtuigd is
de Kunstraad van het ondernemerschap van de organisatie. De verhouding tussen personeels- en
programmakosten is niet in balans. De prioriteit lijkt niet te liggen bij een inhoudelijke investering
in talentontwikkeling, zodanig dat de organisatie zich op de langere termijn sterker zou kunnen
positioneren.
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Strategische doelen
EMG Faktors maakt zich sterk voor participatie en samenwerkingen om talent een podium
te geven. De organisatie draagt bij aan een bruisende stad, omdat het een plek biedt aan
nieuwe initiatieven die elders geen ruimte krijgen. Hoewel er publiek en talent van buiten de
gemeentegrenzen wordt aangetrokken, levert de organisatie naar de mening van de Kunstraad
geen duidelijke bijdrage aan provinciale strategische doelen.
Conclusie en advies
De Kunstraad waardeert het laagdrempelige karakter van EMG Faktors en de prestaties die
de organisatie de afgelopen jaren heeft geleverd met beperkte middelen. De gerichtheid op
participatie, samenwerking met talrijke instellingen en het imago dat daarmee is opgebouwd is
zondermeer positief. De Kunstraad meent dat EMG Faktors vooral op sociaal vlak een waardevolle
toevoeging vormt op het bestaande aanbod (primair voor de stad Groningen). De voorgenomen
activiteiten van EMG Faktors passen echter onvoldoende binnen deze regeling, gezien het feit dat
het zwaartepunt bij amateurkunst ligt en de visie op programmering en talentontwikkeling binnen
een broedplaatscontext erg mager is uitgewerkt. Daarom adviseert de Kunstraad de aanvraag niet
te honoreren.

C-status gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente: € - / huidige subsidie provincie: € Gevraagde subsidie gemeente: € 85.000 / gevraagde subsidie provincie: € 41.000
Geadviseerd bedrag gemeente: € - / geadviseerd bedrag provincie: € -

Centrum Beeldende Kunst
Algemeen
Het Centrum Beeldende Kunst (CBK) ondersteunt de beeldende-kunstsector en wil een breed
publiek in aanraking brengen met kunst en cultuur. Naast kunst in de openbare ruimte richt het
CBK zich op talentontwikkeling van kunstenaars en is het een presentatiepodium voor Groninger
kunstenaars.
Het CBK heeft een formatie van 10,89 fte (waarvan inhuur 1,5 fte). Het CBK werkt gericht met
vrijwilligers en biedt daarvoor coaching aan.
Plan 2017-2020
Op het terrein van talentontwikkeling wil het CBK een belangrijke link zijn tussen opleiding
en beroepspraktijk, een schakel naar het publiek en een matchmaker tussen kunstenaars
én opdrachtgevers. Dit vindt plaats via kunstprojecten op maat (opdrachten, masterclasses
en coachingsprojecten), opdrachten op festivals en evenementen (zoals Noorderzon) en
talentontwikkeling gerelateerd aan het eigen podiumbeleid. Het CBK biedt ruimte en
ondersteuning aan Gronings talent (jong en midcareer) met werk dat regionaal is geworteld of
georiënteerd en het CBK faciliteert het Hendrik de Vriesstipendium met het evenement Wildvang.
Via Kunst op Straat zet het CBK actief in op het realiseren van nieuwe kunstwerken, de organisatie
van publieksactiviteiten en het beheer van ruim 400 kunstwerken. Er wordt actief aansluiting
gezocht bij stads- en gebiedsontwikkeling om kunst in een vroegtijdig stadium inhoudelijk in te
passen en kostenbesparend te werken. Ook wordt gekeken naar maatschappelijke thema’s als
duurzaamheid en vergroening. Het CBK wil zich daarbij niet alleen op de stad Groningen maar ook
op de regio richten.
Als presentatiepodium richt het CBK zich op het faciliteren van Groninger kunstenaars.
Kunstenaars die pas afgestudeerd zijn of al wat verder zijn in hun ontwikkeling. Het CBK biedt een
presentatieplek aan kunstprojecten die een verbinding leggen met de stad Groningen en de regio
en een verbinding maken met het publiek.
Vanuit de laboratoriumfunctie wil het CBK jaarlijks op een nieuwe locatie in de provincie
Groningen samenwerkingen zoeken met bedrijfs- en maatschappelijke sectoren.
Naast de adviesfunctie voor stad en regio waar instellingen, burgers en overheden terecht
kunnen voor vragen, wil het CBK de beeldende kunstsector faciliteren en versterken door het
delen van expertise, doen van onderzoek en organiseren van netwerk- en kennisbijeenkomsten.
In samenwerking met andere kenniscentra, zoals Cultuur&Ondernemen wil het CBK jaarlijks een
symposium of workshop organiseren ter versterking van het cultureel ondernemend vermogen van
de sector. In Noordelijk verband zet het CBK in op regionaal overstijgende samenwerkingsprojecten
en een Noordelijk convenant openbare ruimte.
Het CBK gebruikt educatieve, participatieve en informatieve activiteiten om kunst een extra
verdieping te geven en te koppelen aan het publiek. Dit gebeurt onder meer via het digitale
platform Kunstspot en het stadsbrede magazine Kunst en Stad. Kunstspot is daarnaast een
instrument voor meer afstemming binnen de sector.
De gevraagde bijdrage is bedoeld voor het versterken van de activiteiten in de stad en de
uitbreiding van de activiteiten naar de provincie.
Het CBK opteert voor de functie van Cultuurpijler omdat naar eigen zeggen al veel van de taken
die aan een Cultuurpijler worden toegedicht onderdeel zijn van het reguliere werk van het CBK en
om meer voeding te kunnen geven aan een divers en eigentijds kunstenveld.

Beoordeling
Kwaliteit
De Kunstraad mist bij het CBK, net als in de voorgaande periode, een heldere analyse van de
positie in het kunstenveld en in het verlengde hiervan een logische en onderbouwde vertaling van
de visie naar concrete doelen, projecten en resultaten. Dit is extra urgent nu het CBK ook subsidie
aanvraagt bij de provincie.
De activiteiten van het CBK op het terrein van kunst in de openbare ruimte zijn evident. De Kunst
op Straat activiteiten hebben kwaliteit en de daaraan gekoppelde Kunst op Maat trajecten zijn
waardevol in het kader van talentontwikkeling. De Kunstraad onderschrijft de ambitie van het
CBK om op dit terrein een expertisecentrum in te richten voor Noord-Nederland. Op educatief
terrein ziet de Kunstraad positieve ontwikkelingen, onder meer in de samenwerking met het
Tschumipaviljoen.
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Op de andere terreinen is de rol van het CBK minder duidelijk. Het aspect van het faciliteren
van en het bemiddelen voor de beeldende kunstsector van Groningen wordt wel als beleidspunt
genoemd, maar is niet concreet gemaakt. Het CBK heeft een onduidelijke rol door tegelijk
presentatie-instelling te zijn, waarbij de schijn van concurrentie met andere, minder
gesubsidieerde podia voor beeldende kunst kan ontstaan.
Kunstspot is een leuk en goed initiatief, dat zoals het CBK zelf al suggereert, kan uitgroeien naar
een breder Noordelijk digitaal platform voor de beeldende kunst. Kunst en Stad is vooral een
promotiemiddel voor de eigen activiteiten en niet voor het hele veld, zoals in het beleidsplan
geclaimd wordt.
De positie van het CBK als gemeentelijke dienst blijft diffuus. De Kunstraad mist een
onafhankelijke raad van advies, die kan bijdragen aan het draagvlak en als een inhoudelijke
gesprekspartner kan fungeren voor de directie bij beleidsontwikkeling en uitvoering.
Het organisatiemodel lijkt het CBK in de weg te staan om zich echt onderscheidend te
ontwikkelen. Ook in de financiering lijkt het CBK een hoge overhead en personeelslasten te
houden. Organisatorisch ziet de Kunstraad niet echt flexibiliteit ontstaan. Volgens het CBK zit deze
flexibiliteit wel in de activiteitenkosten.
Maatschappelijke waarde
Het CBK heeft een grote toegevoegde maatschappelijke waarde met betrekking tot kunst in de
openbare ruimte. Het gesprek over de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting wordt hierdoor actief
gestimuleerd.
Het CBK schetst daarnaast een grote variëteit aan programma’s en projecten met diverse
samenwerkingspartners. Het is de Kunstraad niet altijd even duidelijk in welke concrete
behoefte deze voorzien en hoe vaak deze, voor zover zij ook in de huidige beleidsperiode zijn
georganiseerd, worden afgenomen. In de reflectie van andere organisaties in de sector wordt
het CBK gekenschetst als een organisatie die veel tijd nodig heeft om zaken op te pakken en niet
actief inspeelt op actuele ontwikkelingen. Ook in de verbinding met actuele thema’s als identiteit
en cultuurhistorie, mist innovatief denken.
De Kunstraad ziet weinig ondernemerschap bij het CBK. De huidige organisatorische constructie
zit deze in de weg, maar ook binnen deze beperkingen is het CBK niet actief in het creëren van
nieuwe geldbronnen. Waar andere culturele ondernemers geld vragen voor hun adviezen, doet het
CBK dit niet. Het wegvallen van de ISV gelden is opgevoerd om een hogere subsidie aan te vragen,
terwijl het CBK juist op dit terrein veel expertise en een goede naam heeft opgebouwd waarvoor
betaald zou kunnen worden. Overigens realiseert de Kunstraad zich dat het ook helpt om in de
startfase van een opdracht zelf wat kapitaal te hebben om anderen te kunnen overtuigen om te
investeren in een kunstwerk.
Strategische doelen
Het CBK draagt actief bij aan de strategische doelen op het gebied van talentontwikkeling met
name via Kunst op Maat en Kunst op Straat.
We constateren wel dat op het gebied van talentontwikkeling andere partijen zoals NP3
(bijvoorbeeld via het project Young Grunn Artists met het Groninger Museum) en Sign (met
activiteiten gericht op Academieverlaters) een sterkere positie hebben dan het CBK. Het CBK is
eerder volger dan trekker. We zien dat het CBK en NP3 samenwerking zoeken op dit vlak via de
pilotmanifestatie kunst in de openbare ruimte. De Kunstraad betreurt het dat Sign hierin niet is
betrokken.
De bijdrage van het CBK aan de provinciale doelstelling Cultuur als economische propositie, ten
aanzien van het vestigingsklimaat, recreatie/toerisme en/of (inter)nationale uitstraling, wordt in
de plannen onvoldoende hard gemaakt.

Om concurrentie te voorkomen adviseert de Kunstraad de presentatieactiviteiten van het CBK
niet langer te ondersteunen dan wel uitsluitend voor tentoonstellingen gericht op de oudere, aan
Groningen gerelateerde, kunstenaars.
Gelet op het beschikbare financiële kader en de andere aanvragen binnen de sector beeldende
kunst, adviseert de Kunstraad de gemeente de subsidie te beperken tot de gemeentelijke bijdrage
en de inzet van de middelen te labelen zoals hiervoor geschetst.
De Kunstraad adviseert de provincie geen meerjarige subsidie aan het CBK te verlenen. Activiteiten
in de provincie kunnen worden ondersteund door gemeenten of op projectbasis via incidentele
middelen cultuur.
C-status gemeente (voor extra bijdrage naast budget gemeentelijke dienst), C-status provincie
Huidige subsidie gemeente € 85.000 (naast budget gemeentelijke dienst € 578.000) / huidige
subsidie provincie € Gevraagde subsidie gemeente € 263.750 / gevraagde subsidie provincie € 46.250
Geadviseerde subsidie gemeente € - (naast budget gemeentelijke dienst € 578.000) / geadviseerde
subsidie provincie € -

Conclusie en advies
Het CBK heeft met Kunst op Straat en de daaraan gekoppelde talentbegeleiding een programma
voor kunst in de openbare ruimte dat kwalitatief, herkenbaar en onderscheidend is. Het uitbouwen
naar een Noordelijk expertisecentrum is naar mening van de Kunstraad kansrijk. Het CBK heeft
daarnaast een duidelijke positie als plek waar burgers en overheden terecht kunnen voor advies.
Ook als belangenbehartiger en in promotionele zin kan het CBK een actieve rol vervullen, met
name via het nieuwe platform Kunstspot.
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Club Guy & Roni
Algemeen
Club Guy & Roni maakt dansproducties voor een (inter)nationaal publiek en bestaat uit een
kleine, vaste kernorganisatie met een grote flexibele schil (10,1 fte in 2014). De organisatie heeft
een tweehoofdige directie met Guy Weizman als artistiek directeur en Harmen van der Hoek als
zakelijk directeur. Roni Haver is als artistiek leider dans verantwoordelijk voor de artistieke lijn
binnen Club Guy & Roni en naast haar werk als choreograaf ook verantwoordelijk voor de selectie
van dansers, de danstrainingen en de Poetic Disasters Club, platform voor talentontwikkeling en
participatie. Club Guy & Roni werkt nauw samen met kunstenaars uit de wereld van muziek, film,
theater, beeldende kunst en wetenschap. De organisatie ontvangt momenteel structurele subsidie
van de gemeente Groningen en het FPK.
Plan 2017-2020
Club Guy & Roni wil met de voorstellingen samenleving en podiumkunsten weer dicht bij elkaar
brengen. De complexe wereld buiten het theater vangt Club Guy & Roni in een eigen filmische
danstaal die een belangrijke rol inruimt voor livemuziek en humor en die de grenzen tussen hoge
en lage cultuur doorbreekt. Club Guy & Roni zoekt het publiek binnen en buiten het theater op,
maar ook in de publieke ruimte, in clubs en tijdens evenementen. Club Guy & Roni is altijd op zoek
naar samenwerking tussen disciplines. Daarom wordt er in 2017-2020 nog intensiever samengewer
kt met toneelgezelschap NNT. Op het gebied van productie, publiciteit en marketing gaan Club Guy
& Roni en NNT nauw met elkaar samenwerken. Per 1 januari 2017 is de tweehoofdige directie van
Club Guy & Roni in diezelfde rol ook verantwoordelijk voor het NNT. In de komende beleidsperiode
willen zij samen de Machinefabriek ontwikkelen als dé creatieve hub voor podiumkunsten voor
zowel makers als publiek. Club Guy & Roni maakt deel uit van het Noordelijk cultuurprogramma
‘We the North’ experimenteerregio 2017-2020. Inzet is om in 2017-2020 de lokale cofinanciering te
laten groeien tot 50% (cf de landelijke norm) en de eigen inkomsten te laten toenemen tot 40% cf.
de richtlijnen FPK.
In de nieuwe beleidsperiode zet Club Guy & Roni in op de volgende drie ambities: het bijdragen
aan de artistieke ontwikkeling van de moderne dans, het creëren van een nieuwe interdisciplinaire
voorstellingsvorm samen met het NNT en het ontwikkelen van talent met de Poetic Disasters Club.
Een van de belangrijkste ontwikkelingen is dat de artistieke lijnen van Roni Haver en Guy Weizman
sterker ten opzichte van elkaar worden geprofileerd (beiden één grotezaalproductie per jaar).
Haver zal in haar werk de grenzen verkennen van de mogelijkheden binnen de moderne dans, met
een sterke focus op de grens van wat een lichaam fysiek kan ‘vertellen’. Daarin ontwikkelt zij
de artistieke lijn door die met producties als het Hofvijverconcert, Midnight Rising, Mechanical
Ecstasy en ‘in your face’-producties van de Poetic Disasters Club is ingezet. De voorstellingen zijn
specifiek gericht op het bereiken van een (nieuw) danspubliek zowel in de theaterzaal als buiten
de reguliere theaters. Guy Weizman zal inhoudelijk de nadruk leggen op de verdere ontwikkeling
van het interdisciplinaire onderzoek en de maatschappelijke rol van de podiumkunsten. Die
zoektocht krijgt vorm in een intensieve samenwerking met het NNT: de twee organisaties vormen
samen een nieuw interdisciplinair huis voor grotezaalproducties waarin dans, muziek en theater
de belangrijkste pijlers vormen. Naast de grote-zaalproducties wordt jaarlijks een kleine-zaal/
festivalproductie en/of een buitenlandse reprise gerealiseerd. In totaal gaat het om de presentatie
van 100 voorstellingen per jaar in Nederland en het buitenland, waarvan 20 in Groningen, voor
minimaal 20.000 bezoekers.
Het talentontwikkelingstraject Poetic Disasters Club wordt verder geprofessionaliseerd. Het
initiatief richt zich op de ontwikkeling van jonge, talentvolle dansers (jaarlijks zes). Met de Poetic
Disasters Club wordt gewerkt aan nieuwe dansvormen die buiten de traditionele infrastructuur
van theaters en schouwburgen worden gepresenteerd. Nieuw wordt de samenwerking tussen de
Poetic Disasters Club en de jongeren-community NNTWEE voor creatieven tussen 18 en 25 jaar in
Groningen. Jaarlijks maakt de Poetic Disasters Club één voorstelling specifiek voor scholieren in de
provincie. In totaal wil Club Guy & Roni 1500 scholieren bereiken met educatieve activiteiten in
stad en provincie.
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Club Guy & Roni wil aangemerkt worden als Cultuurpijler. Het gezelschap is sterk internationaal,
maar meent dat de nieuwsgierigheid van het Groningse publiek, de relatieve veiligheid van haar
perifere ligging, het artistieke talent van een jonge generatie makers, de
samenwerkingsbereidheid van culturele partners en de aanwezigheid van de vele podia en festivals
succesfactoren zijn die Groningen verbinden met de wereld en vice versa.
Beoordeling
Kwaliteit
Club Guy & Roni heeft zich in relatief korte tijd ontwikkeld tot een eigenzinnig en belangrijk
Gronings product dat in staat is om een groeiend (jong) publiek aan zich te binden. De
internationale markt is veroverd, waardoor de voorstellingen in prominente theaters in het
buitenland getoond kunnen worden.
De artistieke kwaliteit van het gezelschap is hoog. Het werk van Weizman en Haver is heftig,
energiek, origineel en de club zoekt telkens naar nieuwe impulsen en samenwerking. Experiment
met vermenging van disciplines is vrijwel altijd geslaagd gebleken.
Club Guy & Roni legt een stevige visie neer op de rol van het gezelschap in de toekomst. Naast de
interdisciplinaire samenwerking met het NNT en talentontwikkeling wil het gezelschap bijdragen
aan de artistieke ontwikkeling van de moderne dans door grenzen op te zoeken, te slechten en
te verleggen. Binnen deze nieuwe werkvorm kunnen Weizman en Haver zich meer individueel
profileren.

voorstellingen. De Kunstraad is ervan overtuigd dat deze ten goede komen aan een jonge, diverse
doelgroep die normaliter niet gauw in aanraking komt met moderne dans.
De Kunstraad gaf in de gemeentelijke evaluatie in 2014 aan het te betreuren dat het commitment
van de gezamenlijke overheden beperkt was waardoor Club Guy & Roni zich geconfronteerd
zag met moeilijk realiseerbare prestatie-eisen van het FPK. De Kunstraad heeft dan ook begrip
voor het feit dat de organisatie een verhoging van de subsidie aanvraagt en wil aan deze wens
gehoor geven. Tegelijkertijd vindt de Kunstraad dat creativiteit en eigen ondernemerschap van de
organisatie meer aangesproken mogen worden dan beschreven in het voorliggende plan. Daarbij
ziet de Kunstraad zich geconfronteerd met flinke druk op het cultuurnotabudget. De Kunstraad
acht om bovenstaande redenen een bedrag van € 120.000 namens de gemeente en €€ 16.000
names de provincie uit het cultuurbudget plus € 90.000 uit het Cultuurpijlerfonds ten behoeve van
de matching voldoende om de voorgenomen plannen te kunnen realiseren.
A-status gemeente
Huidige subsidie gemeente: € 115.000 / huidige subsidie provincie: Gevraagde subsidie gemeente: € 500.000 / gevraagde subsidie provincie: € 200.000
Geadviseerd bedrag gemeente: € 120.000 / geadviseerd bedrag provincie: € 16.000
Geadviseerd bedrag Cultuurpijlerfonds: € 90.000

Maatschappelijke waarde
Club Guy & Roni wil de komende periode sterker inzetten op educatie en participatie. Succesvolle
projecten als Niemandsland in samenwerking met De Steeg en ook Move It, gericht op kinderen
in kansbuurten, laten zien dat de organisatie op een heel eigen manier maatschappelijke
verantwoordelijkheid neemt in de stad en in de regio. De Poetic Disasters Club krijgt veel
weerklank als ontwikkelingstraject voor jonge dansers.
Het ondernemerschap is voldoende. De Kunstraad constateert weliswaar dat de organisatie
in vier jaar tijd volwassen geworden is, maar in de stukken is niet direct veel ambitie op het
gebied van ondernemerschap terug te vinden. Men wil 15% meer publiek bereiken. Dat lijkt fors
voor vernieuwend aanbod, maar concreet gaat het om 3.000 extra bezoeken in 2020. Andere
onderdelen van ondernemerschap (nieuwe financiële afspraken, flexibele vormen van spelen,
bundelen van krachten) worden uitgebreider beschreven maar zijn voor een deel ‘wensen’.
Voor 2017-2020 vraagt Club Guy & Roni om te voldoen aan de eisen van het FPK en te komen tot
een betere verhouding tussen landelijke, provinciale en gemeentelijke subsidie. De Kunstraad
heeft hier begrip voor. Uit de cijfers blijkt overigens niet dat verhoging van het subsidiebedrag tot
een substantiële verhoging van het aantal voorstellingen en projecten leidt. De personele kosten
stijgen flink, deels verklaard door het aantrekken van nieuwe medewerkers en aannemen van
dansers in vaste dienst (beoogd: 24 fte). De organisatie verwacht verder dat de huisvestingskosten
van het nieuwe onderkomen zullen stijgen, vanwege marktconforme huurprijzen. De aan het
CiBoGa terrein gekoppelde huisvestingskosten vallen echter buiten de advisering 2017-2020.
Strategische doelen
Club Guy & Roni draagt als enige internationale dansgezelschap in Noord-Nederland in belangrijke
mate bij aan de uitstraling van Groningen en cultuur als economische factor.
Club Guy & Roni wil met het NNT in de Machinefabriek een creatieve hotspot tot stand brengen
waar vele culturele verbindingen kunnen en zullen ontstaan. Nadrukkelijk zoekt de club nieuwe
verbindingen in de regio, deels in het maatschappelijke domein. Ook draagt het gezelschap in
belangrijke mate bij aan talentontwikkeling in de dans.
Conclusie en advies
Club Guy & Roni behoort artistiek gezien tot de top, is goed verankerd in het Groningse culturele
veld en heeft internationale reikwijdte (en draagt daarmee aantoonbaar bij aan cultuur als
economische propositie). Het gezelschap levert een positieve bijdrage aan het profiel van
Groningen als stad van talent en regio met lef. Dat er een professioneel dansgezelschap aanwezig
is in deze provincie is al redelijk uniek te noemen maar de Kunstraad ziet voor de provincie vooral
meerwaarde in de trajecten met verbindende kwaliteit die de organisatie opzet naast de reguliere
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De Noorderlingen
Algemeen
De Noorderlingen Vooropleiding Theater is twee in één: opleiding en productiehuis voor jongeren
tussen de 12 en 20 jaar. De vooropleiding biedt talenten een meerjarig les- en trainingsprogramma,
gegeven door een team van professionele makers; van acteurs en regisseurs tot componisten en
choreografen. Uit de meest getalenteerde jongeren die van theater hun beroep willen maken,
wordt jaarlijks een productiegroep samengesteld. De Noorderlingen heeft landelijk naam als
hofleverancier van jong talent aan toneelscholen. Sinds 1 mei 2015 is Lotte Lohrengel regisseur,
artistiek directeur en docent van De Noorderlingen. Er is een kleine vaste kern (2,9 fte in 2014),
aangevuld freelancers en een aantal vrijwilligers. De Noorderlingen maakt deel uit van de
gemeentelijke en provinciale cultuurnota 2013-2016.
Plan 2017-2020
De Noorderlingen heeft de ambitie om dé vooropleiding theater voor jongeren uit het gehele
Noorden te zijn door het aanbieden van hoogstaande, professionele vaklessen aan talentvolle
jongeren en het maken van artistiek hoogwaardige producties waarbij theater de maatschappij
in wordt gebracht, beginnend talent een podium krijgt en het publiek nieuw theater ziet.
De Noorderlingen wil het contact met de kunstvakopleidingen verstevigen om het curriculum
continu te vernieuwen en het docententeam versterken met makers van buitenaf. Daarvoor is
het noodzakelijk om de bedrijfscultuur te optimaliseren met een sterk professioneel team dat
vanuit een gezamenlijke visie opereert, efficiënt en flexibel zijn eigen individuele capaciteiten
op meerdere terreinen kan inzetten, en nieuwe uitdagingen aanpakt. Zo wordt het lesprogramma
in de komende jaren verdiept door in het eerste half jaar per groep een vaste docent aan
te stellen en daarnaast een wisselende reeks van lessen (dramaturgie, zang, dans, cameraacteren, communiy arts, performance etc.) van gastdocenten aan te bieden. De productiegroepvoorstellingen wordt teruggebracht van vier naar drie en één individueel traject dat kan resulteren
in een voorstelling of werkpresentatie. Bij de keuze van samenwerkingspartners, gastdocenten
en regisseurs is de inplanting in Groningen en Noord-Nederland een belangrijk uitgangspunt. De
Noorderlingen gaat actief op zoek naar divers publiek en talent.
Artistieke samenwerking vindt plaats met Grand Futura en Station Noord door het bieden van
ontwikkelplaatsen. Met Het Houten Huis wordt expertise gedeeld en OPSB, Noorderzon, het Grand
en Jonge Harten zijn Groningse speelplekken. Andere partners zijn NNT, NNTWEE, Club Guy & Roni,
De Steeg en overige jonge makers, gezelschappen en acteurs, waarvoor De Noorderlingen graag
optreedt als coproducent. VRIJDAG, Jonge Harten en landelijke jeugdtheaterscholen/werkplaatsen
zijn belangrijke samenwerkingspartners ter versterking van de keten van talentontwikkeling
voor jongeren en jonge makers. De organisatie biedt stageplekken aan theaterstudenten (HBO)
en levert een bijdrage aan ‘We the North’ met een pilot over deskundigheidsbevordering in het
cultuuronderwijs aan het Preadinius Gymnasium. Ook internationaal wil de organisatie zich verder
profileren.
Het vinden van nieuwe geldstromen voor een gezonde financiële basis is een belangrijke uitdaging.
Het doel is een kleine groep van particulieren en bedrijven die graag en bewust bijdragen aan
de ontwikkeling van jong talent, aan De Noorderlingen te verbinden door Cultuur Pakt Noord,
crowdfunding en partnerships. Per 2017 wordt de bijdrage voor activiteiten, lessen en de
productiegroep verhoogd (Jeugdcultuurfonds en Stadjerspas ter ondersteuning).
De Noorderlingen hoopt in 2018 te verhuizen naar het CIBOGA-terrein om in twee studio’s
activiteiten te ontplooien. In dezelfde nieuwbouw komen ook studio’s en kantoren voor Club
Guy & Roni en Het Houten Huis, waardoor inhoudelijk en organisatorisch meer en efficiënter
samengewerkt kan worden.
De Noorderlingen opteert voor Cultuurpijler als spil in de keten van talentontwikkeling
(productiehuis en vooropleiding) voor toptalent uit Noord-Nederland.
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Beoordeling
Kwaliteit
De Noorderlingen is – zoals de organisatie zelf terecht zegt - dé theatervooropleiding voor
jongeren in het Noorden en bekleedt een eigen plaats in de keten van talentontwikkeling. De
stichting onderscheidt zich zowel door het maken van artistiek hoogwaardige producties als het
hoge opleidingsniveau van de acteurs/makers in spe. Ten opzichte van de jeugdtheaterschool in
Groningen ligt de focus op een doelgroep van 12 jaar en ouder.
Het opleidingstraject is kwalitatief goed dankzij goede en diverse vakdocenten en selectie aan
de poort. Er is aandacht voor vele genres, van teksttoneel tot mime en improvisatie, conform de
breedte en overlap van het huidige podiumkunstenveld. Door met wisselende, ervaren regisseurs
en makers te werken blijven de voorstellingen divers, artistiek hoogwaardig en inhoudelijk
interessant.
Maatschappelijke waarde
De Noorderlingen richt zich primair op talentontwikkeling van de geselecteerde jongeren.
Maatschappelijke doelen zijn in de aanvraag minder scherp verwoord. Eens per jaar maakt de
productiegroep een voorstelling over een maatschappelijk geëngageerd thema. In positieve zin
valt op dat onder de nieuwe artistiek leider meer zichtbaarheid en een meer open karakter
van het instituut wordt nagestreefd. Dit heeft geleid tot nieuwe samenwerkingen en een groter
publieksbereik in de provincie. De organisatie is goed ingebed in de professionele culturele
infrastructuur. De verbindende kwaliteit is goed naar andere (collega-)instellingen, festivals,
productiehuizen, regionaal en (inter)nationaal.
De Kunstraad beoordeelt het ondernemerschap van De Noorderlingen met een magere voldoende.
Het verdienmodel is wat eenzijdig en de verhouding subsidies en eigen inkomsten is niet in balans,
zeker niet in het huidige tijdsgewricht.
De organisatie heeft in de huidige cultuurnotaperiode huisvestingsproblemen gekend. De
decentrale huisvesting van De Noorderlingen had een negatief effect op de eigen inkomsten. Het is
aannemelijk dat een centrale plek in de nabije toekomst leidt tot meer leerlingen. De verhuizing
naar het CIBOGA-terrein is tevens om inhoudelijke redenen zeer aan te moedigen. Wel oogt de
verwachte huurprijs fors voor deze organisatie (waarbij moet worden opgemerkt dat de aan het
CiBoGa terrein gerelateerde huisvestingskosten buiten de advisering 2017-2020 vallen).
Strategische doelen
De Noorderlingen heeft bewezen talent te kunnen opleiden en doorgeleiden naar regionale en
nationale kunstvakopleidingen. De doorstroom is met 90% hoog te noemen. Tevens zijn de (oud)
leerlingen ambassadeurs van de opleiding, waarmee een bescheiden bijdrage wordt geleverd aan
de positionering van Groningen als cultuurstad en City of Talent. Oud-Noorderlingen zetten hun
ervaring als professional vaak weer in voor de vooropleiding, bijvoorbeeld door een regie van de
productiegroep.
Conclusie en advies
De Noorderlingen behoort tot het culturele DNA van stad en ommelanden. De kwaliteit van het
aangeboden talentontwikkelingstraject is steevast hoog. Een selecte groep jongeren heeft hier
profijt van maar de kwaliteit van het instituut en de voorstellingen straalt af op de hele provincie.
De Kunstraad meent dat de ambassadeursfunctie van De Noorderlingen zeer van belang is voor de
economische propositie (leef- en vestigingsklimaat, landelijke uitstraling, nieuwe verbindingen).
Daarom stelt de Kunstraad voor de aanvraag van De Noorderlingen te honoreren.
Gezien de mogelijkheden die er nog uit ondernemerschap te halen zijn en de al te forse
afhankelijkheid die De Noordelingen creëren ten opzichte van overheidsgeld, adviseert de
Kunstraad om niet af te wijken van de geadviseerde subsidie in 2013-2016, met inachtneming van
de weggevallen subsidie voor de maatschappelijke baan.

A-status voor gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente: € 55.000 + € 18.000 incidenteel / huidige subsidie provincie: € 106.000
Gevraagde subsidie gemeente: € 100.000 / gevraagde subsidie provincie: € 100.000
Geadviseerd bedrag gemeente: € 75.000 / geadviseerd bedrag provincie: € 100.000

92

Advies over de aanvragen van de culturele instellingen in de gemeente en provincie Groningen / 2017-2020

De Oosterpoort

en

Stadsschouwburg

Algemeen
De Oosterpoort en Stadsschouwburg (OPSB) vormen samen een werkmaatschappij van de gemeente
Groningen. De OPSB programmeert en presenteert jaarlijks ruim 500 voorstellingen en concerten in
de categorieën klassieke muziek, muziek, theater, dans, cabaret, jeugdtheater, opera en musical.
De focus ligt op Top en Lab. Daarnaast biedt OPSB huizen en zalen voor amateurverenigingen
binnen de podiumkunsten en voor zakelijke evenementen. De theater- en concertorganisatie
Groningen heeft een staf van vaste (ambtelijke) medewerkers van 66,6 fte.
De gemeente heeft de Kunstraad verzocht alleen inhoudelijk over de voorgenomen plannen van
OPSB te adviseren.
Plan 2017-2020
De missie voor 2017-2020 wordt als volgt geformuleerd: ‘OPSB wil in het hart van de samenleving
een inspirerend actueel, gastvrij en technisch optimaal podium bieden aan belangwekkende
kunstenaars, met daarbij zoveel mogelijk, maar vooral het juiste publiek, dat van dat aanbod
in een gastvrije, comfortabele en passende ambiance kennis kan nemen, waarbij de uitvoering
hiervan binnen budgettaire kaders is en meetbaar en toetsbaar’.
OPSB stelt zich ten doel het belangrijkste theater buiten de Randstad te zijn, ofwel tot de top vijf
theaters van Nederland te horen. Bij de programmering wordt vastgehouden aan de keuze voor
Top (internationale topsegment) en Lab (beginnende makers). OPSB werkt nauw samen met andere
podia in het land om met name internationale top dansprogrammering mogelijk te maken. Daarbij
wordt extra aandacht ingeruimd voor de werving van nieuw en jong publiek. OPSB wil hét podium
zijn voor nieuwe (inter)nationale ontwikkelingen, interessante cross-overs en eigenzinnigheid,
cutting edge en ruimte voor ontwikkeling en innovatie.
OPSB blijft bij de programmering van klassieke muziek kwalitatief aansluiten bij de programmering
in de drie grote steden in de Randstad: Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. OPSB is aangesloten bij
het landelijk zalenoverleg. Kwalitatief wil OPSB het voor Groningen hoogst haalbare presenteren:
interessant repertoire, uitstekend (samen)spel en boeiende presentaties door (internationaal)
gelauwerde topmusici. Daarnaast wordt in jong muziektalent geïnvesteerd door Koffie Klassiek
concerten in samenwerking met het Prins Claus Conservatorium.
OPSB profileert zich in de popprogrammering vooral met Americana, singer-songwriters en in
toenemende mate met artiesten binnen de ‘alternatieve’ popcultuur. Ook biedt OPSB een podium
aan nieuw Nederlands talent. Verder heeft OPSB aandacht voor ‘het verleden, het heden en de
toekomst van jazz’.
De jeugdprogrammering is volgens OPSB geslonken door de sluiting van het Kruithuis. Het Grand
Theatre heeft slechts een deel hiervan overgenomen. OPSB uit hier zijn zorg over.
OPSB opteert voor de functie van Cultuurpijler op het gebied van programmering (uitgebreid
netwerk), publieksonderzoek (kwaliteit van marketing- en crm-systemen) en organisatie van de
podiumkunsten (zelfontwikkeld boekingssysteem).

Beoordeling
Kwaliteit
OPSB heeft al jaren een herkenbare signatuur met een sterke programmering. De geboden
programma’s zijn van hoge kwaliteit en in sommige gevallen zelfs uitzonderlijk voor Groningen.
Hieruit spreekt het vakmanschap van de programmeurs maar ook de rest van de organisatie.
De activiteiten hebben, mede door de grote hoeveelheid samenwerkingen met gerenommeerde
partners, een grote realiteitswaarde. Vooral de top-programmering van OPSB is onderscheidend.
De lab-programma’s komen wat minder aan bod in de aanvraag. De Kunstraad zou graag zien
dat OPSB de labfunctie ontwikkelt in samenspraak met de andere instellingen die zich op dit
terrein begeven. De Kunstraad vraagt zich tevens af of de ambitie om hét podium voor (inter)
nationale ontwikkelingen, cross-overs en eigenzinnigheid te zijn verstandig en logisch is. Andere
podiumkunstinstellingen in stad profileren zich al sterk op dit gebied (NNT, Club Guy & Roni, Grand
Futura en Noorderzon).

4. Adviezen instellingen
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Maatschappelijke waarde
Hoewel het educatieve aanbod van de organisatie een korte geschiedenis heeft en de visie op
educatie wat algemeen is verwoord, kan worden vastgesteld dat het bereik goed is. Voortzetting
en verdieping van dit aanbod in samenwerking met de partners kan alleen maar tot meer succes
leiden.
De Kunstraad vindt dat OPSB actiever invulling zou kunnen geven aan haar voortrekkersrol voor
culturele partijen in de stad. Daarbij is het van cruciaal belang om te openen naar stedelijke
initiatieven. De Kunstraad krijgt signalen uit het veld dat dit niet altijd het geval is.
De Wijkjury is het meest aansprekende voorbeeld van ‘buiten de eigen muren werken en over
grenzen heen kijken’. Samenwerking met (geheel) andere domeinen komt opmerkelijk genoeg
sporadisch voor. Maatschappelijke betrokkenheid en een gevoelde noodzaak tot verbinding mag
echter wel verwacht worden van zo’n grote organisatie.
Het totale publieksbereik is erg goed te noemen. De gemiddelde zaalbezetting bij de verschillende
genres ligt hoog waarmee kan worden vastgesteld dat het geboden programma appelleert aan de
behoefte van de potentiële doelgroepen, die middels een voorbeeldstellende ticket- en CRM-tool
geanalyseerd worden.
Het ondernemerschap is voor de Kunstraad moeilijk te beoordelen omdat OPSB onderdeel uitmaakt
van de gemeentelijke organisatie. Met betrekking tot de wens en mogelijkheid ondernemend te
zijn heeft dit voor- en nadelen. De 50% eigen inkomsten is redelijk maar vanuit landelijk oogpunt
bezien geen topscore.
In het evaluatierapport ‘Evalueren en vooruit kijken’ (2014) constateerde de
Kunstraad dat verzelfstandiging van OPSB noodzakelijk is voor het gezond
functioneren van deze instelling in de toekomst. Op dit moment lijkt verzelfstandiging geen
urgentie te hebben voor OPSB en evenmin voor de gemeente. Toch wil de Kunstraad nogmaals
benadrukken dat de positie van OPSB als gemeentelijke werkmaatschappij het cultureel
ondernemerschap en het draagvlak van andere instellingen niet ten goede komt.
Strategische doelen
OPSB heeft de keuze voor de absolute top en daarnaast talent vastgelegd in haar visie waarmee
de organisatie aansluiting vindt bij het doel Ruim baan voor talent. Het aanbod van de top levert
een stroom van publiek op waarmee een evidente bijdrage wordt geleverd aan de economie van de
stad. OPSB heeft de potentie om verbinder te zijn op tal van terreinen. De organisatie werkt met
zeer veel organisaties samen om tot de juiste programmering te komen voor het juiste publiek.
Met de Arts Academy wordt gestreefd naar (nog) meer verdieping in het programma. Ook de
eerder genoemde Wijkjury is een interessante ontwikkeling die de positie van de organisatie in de
samenleving kan versterken. De Kunstraad vindt het overigens een gemiste kans dat OPSB weinig
uitgesproken is in haar maatschappelijke rol terwijl de programmering daar uitstekend aanleiding
toe geeft. Hoe de ontmoeting in brede zin, anders dan ‘artiest ontmoet publiek en vice versa’
inhoudt en kleur krijgt, is niet uitgewerkt.
Conclusie en advies
De Kunstraad is inhoudelijk positief over de aanvraag van OPSB, vooral vanwege het heldere
profiel, de sterke programmering en het onmiskenbare belang hiervan voor de stad Groningen. De
Kunstraad wil wel nadrukkelijk meegeven dat van een organisatie van dergelijke omvang met een
relatief forse subsidie een stevigere maatschappelijke of verbindende rol mag worden verwacht.

A-status gemeente
OPSB valt als werkmaatschappij buiten het financiële kader van dit advies.
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De Steeg
Algemeen
De Steeg maakt theaterproducties voor jongeren vanaf 11 jaar. Jaarlijks worden minimaal 250
voorstellingen gespeeld op en voor scholen van het voortgezet (speciaal) onderwijs en het
middelbaar beroepsonderwijs. De Steeg werkt met jonge acteurs binnen het kader van hun
opleiding en met professionele acteurs. De organisatie bestond in 2014 uit 10,6 fte betaald
(waarvan 8,2 fte stages) en 0,6 fte vrijwillig. Zowel de gemeente als de provincie Groningen
hebben in 2013-2016 middelen voor De Steeg beschikbaar gesteld buiten de cultuurnota.
Plan 2017-2020
De Steeg heeft de ambitie om haar positie als dé aanbieder op het gebied van educatief
jongerentheater in Noord-Nederland te verstevigen en zich verder te ontwikkelen tot een
duurzame succesvolle culturele onderneming. De komende jaren blijft De Steeg zich richten op het
ontwikkelen en aanbieden van educatieve theatervoorstellingen voor jongeren vanaf 11 jaar, over
actuele thema’s die vragen om verdieping, nuancering en reflectie. De keuze voor de onderwerpen
is afhankelijk van de actualiteit (wat speelt er in de wereld om ons heen) en de wensen van
scholen (wat speelt er op school). Alle voorstellingen passen binnen de handtekening die De Steeg
onder artistieke leiding van Karin Noeken heeft ontwikkeld: voorstellingen waarin de taal en de
leefwereld van jongeren duidelijk herkenbaar zijn. Het bereik groeit naar verwachting van 16.800
in 2017 naar 23.390 in 2020.
Op het punt van vormgeving wil De Steeg zich de komende jaren verder ontwikkelen, onder
andere door het inhuren van betere vormgevers en technici en het vergroten van het budget voor
dit onderdeel om de artistieke zeggingskracht van de voorstellingen te vergroten. Verder wil de
organisatie de artistieke kwaliteit verbeteren door vaker te werken met pas afgestudeerde acteurs
naast de stagiaires.
De Steeg gaat een educatief medewerker aanstellen (0,4 fte), om scholen de mogelijkheid te
bieden lessen en/of workshops door De Steeg te laten verzorgen. De educatief medewerker
krijgt daarnaast de taak scholen te informeren over het aanbod en de manier waarop dit past
binnen een doorlopende leerlijn, scholen te betrekken bij het maakproces van de voorstellingen
(stimuleren van co-creatie) en te adviseren over een nog betere afstemming tussen het aanbod
en het onderwijs, zowel in inhoudelijk als in praktisch opzicht. De Steeg wil hiermee de
inbedding van de voorstellingen in het onderwijs verbeteren en constateert hier bij de scholen
behoefte aan is. Daartoe wordt ook in digitale technologieën geïnvesteerd. De aanstelling van de
marketingmedewerker wordt uitgebreid met 0,4 fte.
De Steeg heeft de intentie om haar positie binnen het culturele veld verder te verstevigen door
samenwerking met andere culturele organisaties in Groningen (zoals het NNT). De Steeg zoekt ook
samenwerking buiten het culturele veld: bij elke te ontwikkelen voorstelling wordt gezocht naar
een maatschappelijke organisatie bij wie De Steeg op basis van het thema en de doelgroep kan
aansluiten.
Tot slot wil De Steeg in 2017-2020 verhuizen naar een nieuwe locatie met beschikking over een
theaterzaal, omdat er op dit moment te weinig betaalbare zalen (vlakke vloer, 120 stoelen)
voor schoolvoorstellingen beschikbaar zijn. De organisatie heeft nog geen concrete locatie in
gedachten.

Beoordeling
Kwaliteit
De Kunstraad is positief over de kwaliteit van de voorstellingen van De Steeg. Het technisch
kunnen is goed te noemen, zowel qua dramaturgie en regie als qua spel. De aansluiting op de
belevingswereld van de doelgroep is sterk georganiseerd: er zitten veel herkenbare elementen in
de voorstellingen. Het onderscheidend vermogen van De Steeg ligt in het feit dat deze organisatie
als enige in de provincie Groningen op zo’n grote schaal actuele theaterproducties met een
maatschappelijke inslag produceert voor jongeren in de middelbare schoolleeftijd. Inmiddels
heeft De Steeg veel ervaring met deze doelgroep opgebouwd. De afzet bewijst dat er vanuit de
onderwijssector vertrouwen bestaat in de producten en de expertise van De Steeg. Uniek is ook
het gegeven dat De Steeg met acteurs werkt die veelal van een MBO-theateropleiding komen.
De verbinding met andere culturele instellingen in de omgeving kent een paar stevige artistieke
partners, zoals Club Guy & Roni (en het NNT in de nabije toekomst). De relatie met Het Houten
Huis, dat zich op leerlingen in het primair onderwijs richt, lijkt vooralsnog geen inhoudelijke
vruchten af te werpen.
4. Adviezen instellingen
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De Steeg werkt voornamelijk vraaggericht. Dit is een sterk punt hoewel het aan te bevelen is
om ook aanbodgericht te werken. Het zou de eigenheid, zichtbaarheid en vastberadenheid ten
opzichte van collega-instellingen en scholen kunnen vergroten.
Maatschappelijke waarde
De Steeg heeft een belangrijke functie verworven op het gebied van jongerentheater en weet met
haar voorstellingen een brede en diverse doelgroep in Noord-Nederland te bereiken – waarbij met
name de VMBO-doelgroep een belangrijke aanvulling vormt ten opzichte van andere aanbieders.
Het contact met scholen en de jongeren zelf is goed te noemen en wordt geconsolideerd. De Steeg
wil een educatiemedewerker aantrekken om het lesmateriaal bij de voorstellingen beter in te
bedden op scholen.
De maatschappelijke waarde van De Steeg is voornamelijk instrumenteel: door jongeren te laten
kennismaken met de theatertaal, worden verbeeldingskracht en inlevingsvermogen getraind.
Daarbij worden voor jongeren actuele onderwerpen bespreekbaar gemaakt. De impact hiervan
wordt in de aanvraag niet inzichtelijk gemaakt door onderzoek. Ook wordt er geen vervolgbeleid
beschreven bijvoorbeeld in samenwerking met andere aanbieders van jongerentheater. Op dit punt
kan De Steeg zich ontwikkelen.
Het ondernemerschap van De Steeg beoordeelt de Kunstraad met een voldoende. Er wordt veel
gerealiseerd met weinig middelen en dat is lovenswaardig. Het aantal voorstellingen dat jaarlijks
wordt gespeeld en het bijbehorend bereik zijn bovendien relatief hoog. De Kunstraad constateert
tegelijkertijd dat de particuliere middelen erg teruglopen (terwijl de organisatie juist focust op
partners buiten het culturele veld) en er geen visie is op donateurs, sponsoren of alternatieve
vormen van inkomsten, zodat de financieringsmix volledig afhankelijk is van verkoop, particuliere
fondsen en overheidssubsidie.
De Steeg staat onder enige druk: de ambities kunnen niet structureel worden uitgewerkt. Dit
heeft zijn weerslag op de voorliggende plannen. De zichtbaarheid van De Steeg in de stad en de
Noordelijke provincies is goed en zal verder moeten groeien, daartoe wil de organisatie een PR- en
educatiemedewerker aantrekken.
Strategische doelen
De Steeg levert als producerende en distribuerende instelling een bijdrage aan Een leven lang
cultuur, maar zoals hierboven al beschreven gaat men wel sterk uit van aannames over het
effect van theaterreceptie door de doelgroep. Talentontwikkeling is tevens een belangrijk doel
voor De Steeg. De Steeg hoopt dat door het aanbieden van stageplaatsen en werkplekken voor
pas afgestudeerden (MBO’ers) acteertalent behouden kan blijven voor Groningen. De visie
van De Steeg op talentontwikkeling is verder vrij beperkt, omdat het vooral lijkt te gaan om
werkverschaffing.
De Steeg koppelt actuele Groningse thema’s aan de voorstellingen, zoals ‘Healthy Ageing’. Aan Het
verhaal van Groningen wordt inhoudelijk aandacht besteed, hetzij incidenteel. De verbinding met
sterke culturele partners is groeiende.
Conclusie en advies
Hoewel de artistieke visie van De Steeg ondergeschikt is aan haar maatschappelijke en educatieve
doelstellingen, beoordeelt de Kunstraad – anders dan vier jaar geleden – de inhoudelijke
kwaliteit van De Steeg als voldoende. De Steeg heeft expertise opgebouwd met betrekking tot
een doelgroep die niet automatisch in aanraking komt met theater en speelt tevens een rol in
het doorgeleiden van spelerstalent van MBO-opleidingen. De Kunstraad heeft hier waardering
voor. Ook moedigt de Kunstraad de (artistieke) samenwerking van De Steeg met andere
theatergezelschappen in Groningen en de ontwikkeling van eigenstandig aanbod aan. Omdat
De Steeg een volstrekt eigen positie in de keten heeft, adviseert de Kunstraad beide overheden
(ondanks enkele kanttekeningen) de aanvraag te honoreren met een A-status. Er is begrip voor de
wens om professioneel door te groeien maar omdat er naar het oordeel van de Kunstraad ruimte
ligt voor meer ondernemerschap en de druk op het cultuurnotabudget hoog is, stelt de Kunstraad
voor om het huidige subsidieniveau te handhaven.

A-status gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente: € 25.000 incidenteel / huidige subsidie provincie: € 60.000 (niet uit
cultuurbegroting)
Gevraagde subsidie gemeente: € 80.000 / gevraagde subsidie provincie: € 80.000
Geadviseerd bedrag gemeente: € 25.000 / geadviseerd bedrag provincie: € 60.000
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Electronic Music Society
Algemeen
Stichting Electronic Music Society (EMS) is eind 2015 opgericht en voortgekomen uit Paradigm
(v.o.f.). Tijdens het Amsterdam Dance Event in oktober 2015 ontving Paradigm prijzen voor de
beste underground club van de Benelux en de Users Choice Award.
EMS bevordert als kweekvijver de productie en presentatie van elektronische en dancemuziek.
Nieuw talent, begeleid door professionals, doet ervaring op in de alternatieve dance scene en
aanverwante branches. EMS realiseert ‘totaalconcepten’. Dit kunnen eigen producties zijn, maar
ook crossovers met andere sectoren zoals klassieke muziek en dans. Verder wil EMS duurzame
oplossingen inzake nutsvoorzieningen bevorderen en toepassen.
In 2016 bestaat de organisatie uit 20 mensen (tijdelijke loondienst en zzp). Daarnaast zijn er
200 doorlopende vrijwilligerscontracten en worden daarbovenop elk jaar 800 extra vrijwilligers
aangetrokken voor de grotere producties.
Plan 2017-2020
EMS wil in de periode 2017-2020 als culturele nederzetting op het voormalige Suikerunieterrein
bijdragen aan het culturele klimaat in de provincie Groningen, door het opleiden en coachen van
nieuw talent, het programmeren van een veelheid aan evenementen en het bedienen van een
groot publiek uit de regio en daarbuiten, met zowel eigen producties als de (inter)nationale top op
het gebied van dance. Geplande evenementen zijn onder meer het Paradigm Festival, NYE en NYD,
Koningsdag en –nacht, Clubnights, Loodsrave (Festival), festival voor moderne dans, experimentele
elektronica, klassieke muziek en theaterkunsten i.s.m. NNT en Club Guy & Roni, externe festival
hostings, lezingen, kunstexposities, dancefestival voor kids, events in samenwerking met hoger
onderwijsinstellingen en events tijdens Eurosonic. Het aanbod groeit van 178 producties in 2017
naar 205 in 2020.
EMS wil de opleiding van vrijwilligers en de doorstroming naar betaald werk en zelfstandig
ondernemerschap structureel, doelgericht en professioneel vorm gaan geven middels
participatietrajecten. Daartoe wordt een coördinator talentontwikkeling aangesteld (1fte). De
organisatie wil groeien van 12 fte in 2017 naar 18 fte in 2020.
De doelgroep van EMS is breed. Per event wordt gekozen voor een bepaalde segmentatie. Een
nieuw publiek wordt aangetrokken door het ontwikkelen en programmeren van nieuw aanbod,
zoals dancefeesten voor kinderen en een werkweek i.s.m. Minerva, speciaal voor studenten. De
organisatie ambieert 50.000 betaalde bezoeken in 2020.

Beoordeling
Kwaliteit
Dance heeft doorgaans een commercieel karakter maar EMS wil inzetten op en investering in
creatieve en culturele ontwikkeling, waarbij dance events ‘totaalbelevingen’ zijn. Paradigm heeft
de afgelopen jaren bewezen dat dit concept gewaardeerd wordt door een groeiend publiek. Voor
het verder ontwikkelen van experimentele dance als kunstdiscipline is niet alleen visie nodig maar
ook erkenning van andere partners. Het feit dat de organisatie prijzen heeft gewonnen, goede
pers heeft en crossovers realiseert met professionele culturele partners geeft vertrouwen in de
artistieke kwaliteit die EMS nastreeft.
De Kunstraad is minder overtuigd van de realiteitswaarde van de beoogde talentontwikkeling. De
wijze waarop talent begeleid en doorgeleid wordt is nog niet helder uitgewerkt en de organisatie
heeft slechts een beperkt track record kunnen opbouwen op dit specifieke gebied.
Maatschappelijke waarde
EMS ziet zichzelf niet alleen als cultureel, maar ook als sociaal ondernemer. De instelling zet zich
in als community en kweekvijver. Het maatschappelijke karakter hiervan is evident. Er zijn zeer
veel vrijwilligers betrokken bij de organisatie, hetgeen getuigt van een groot draagvlak voor de
activiteiten. Een deel van de subsidie is bestemd voor het begeleiden van de vrijwilligers omdat
men daar vooralsnog onvoldoende toe in staat is geweest.
Paradigm heeft de afgelopen jaren ondernemerschap getoond maar er zijn tekorten opgebouwd.
De plannen en de begroting voor de toekomst zijn ambitieus: inkomsten in 2020 zijn meer dan
verdubbeld ten opzichte van 2014. Paradigm en EMS zijn organisatorisch en financieel elkaars
belangrijkste partners.

4. Adviezen instellingen
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De geldstromen van de nieuwe stichting en het oude Paradigm zijn op dit moment nog niet helder
van elkaar gescheiden (de organisatie is daar nog mee bezig). In combinatie met de
organisatiestructuur, waarbij is gekozen voor een ongebruikelijke tussenvorm van een
bestuursmodel (bezoldigd) en RvT-model waarin de oprichters van Paradigm zitting nemen
(onbezoldigd), heeft de Kunstraad twijfels over de transparantie van de bedrijfsvoering.
Strategische doelen
EMS heeft internationale allure en levert daarmee een bijdrage aan het bruisende karakter van de
stad en omgeving. EMS wil daarnaast aansluiten bij Ruim baan voor talent, door een bijdrage te
leveren aan de ontwikkeling van talent. Nieuwe verbindingen ontstaan door samenwerking met het
onderwijs, maatschappelijke organisaties als het UWV en tal van culturele partners.
Conclusie en advies
De Kunstraad heeft waardering voor de bevlogen manier waarop deze jonge organisatie in korte
tijd een onderscheidende club en festivals van internationale allure heeft gerealiseerd. Het lijkt
erop dat de aanvraag voor structurele subsidie iets te vroeg kwam voor de gloednieuwe stichting,
gezien de onrijpe plannen op het gebied van talentontwikkeling en de formele zaken die nog niet
op orde zijn. De Kunstraad heeft vooral vertrouwen in voortzetting van de activiteiten van de
V.O.F. Paradigm. De Stichting EMS zal zich eerst nog moeten bewijzen alvorens voor structurele
subsidie in aanmerking te komen.

C-status gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente: € - / huidige subsidie provincie: € Gevraagde subsidie gemeente: € 59.000 / gevraagde subsidie provincie: € 59.000
Geadviseerd bedrag gemeente: € - / geadviseerd bedrag provincie: € -
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Eurosonic Noorderslag
Algemeen
Hoofdactiviteit van Stichting Noorderslag is het vierdaagse evenement in januari: Eurosonic als
springplank voor actuele en veelbelovende Europese acts, die in ruim dertig zalen in de Groningse
binnenstad optreden en festival Noorderslag als graadmeter voor Nederlandse muziek. De
Eurosonic Noorderslag Conference faciliteert netwerkgelegenheid en internationalisering en
doorstroming van artiesten. Tijdens ESNS worden verschillende prijzen uitgereikt. Andere
onderdelen zijn Eurosonic Air, met een gratis toegankelijk podium in de binnenstad van Groningen,
en Grunnsonic – waar lokale artiesten zich kunnen presenteren aan de nationale en internationale
muzieksector door een optreden tijdens ESNS. Daarnaast is de organisatie het hele jaar actief met
een wekelijks gepubliceerde Europese chart en gedurende het festival seizoen met optredens van
opkomende Europese artiesten op 100 festivals in heel Europa in het project ETEP.
De organisatie bestond in 2014 uit 29,4 fte in totaal (1,9 fte vast contract). ESNS ontvangt
structurele subsidie van de gemeente, provincie en het Rijk en een hoge incidentele bijdrage uit
Europa.
Plan 2017-2020
De organisatie zal in de komende beleidsperiode de huidige activiteiten in grote lijn blijven
voortzetten, binnen de activiteiten vernieuwen en de kwaliteit verder verbeteren. De
belangrijkste artistieke ambitie voor 2017-2020 is de spin-off voor artiesten verder vergroten.
Elke artiest die op ESNS speelt, moet rendement uit zijn investering halen, onder meer in de vorm
van een tour, optredens, media-exposure en/of publishing deals. Deze ambitie resulteert in de
volgende subdoelen:
- het vergroten van het publieksbereik; kwalitatief en kwantitatief, live en via de media;
- het versterken en verbreden van de platformfunctie van Eurosonic Noorderslag. Hoe sterker
deze positie als platform, hoe groter de effectiviteit voor de sector;
- het versterken van de voorhoedepositie van ESNS.
Om meer rendement te realiseren voor de artiesten, wil ESNS investeren in de kwaliteit en
innovativiteit m.b.t. de programmering, promotie en productie. Er zal een Artist Village worden
ingericht in de Suikerfabriek, ten behoeve van ontmoetingen met internationale collega’s tijdens
Eurosonic.
Met ingang van 2017 wil men Eurosonic Air als vast onderdeel opnemen in het programma, om het
publieksbereik te vergroten en lokaal publiek toegang te geven tot verschillende muzikale acts.
Ook wordt hiermee de band met lokale ondernemers versterkt.
De afgelopen jaren is geëxperimenteerd met speciale producties, waaronder het programma
Surinaams Goud. Dit programma wordt doorontwikkeld om de artistieke ontwikkeling van de
(Nederlandse) muzieksector te versterken.
De organisatie wil de kwaliteit van het conferentieprogramma de komende jaren verder versterken
door hierin te investeren. Men wil onder andere de redactie van het programma verbeteren. Op
de conferentie komt meer aandacht voor Europees debat over cultuurpolitiek. Men wil daarmee
bijdragen aan gunstig beleid voor de sector.
Met de European Production Innovation Conference (EPIC) wil ESNS een nieuwe doelgroep bereiken
die geïnteresseerd is in innovatie en ontwikkelingen op productiegebied. De organisatie wil in de
komende periode verder investeren in het verder ontwikkelen van dit programmaonderdeel. ESNS
initieerde het project ETEP (European Talent Exchange Programma), waarin 100 Europese festivals
samenwerken om Europese bands internationaal beter te laten doorstromen. In de komende
periode is hiervoor een nieuwe subsidie van de Europese Unie beschikbaar gesteld, waarmee de
samenwerking verder geïntensiveerd kan worden.
Andere speerpunten zijn samenwerking met lokale en internationale partners, talentontwikkeling
(o.a. in de vorm van stages) en het toegankelijk maken van kunst en cultuur voor iedereen in
Groningen.
Stichting Noorderslag wil aangemerkt worden als Cultuurpijler vanwege de centrale functie die
de organisatie heeft in een internationaal netwerk. Ook is zij gangmaker en voorloper in het
teweegbrengen van nationale, internationale en regionale samenwerkingen.
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Beoordeling
Kwaliteit
ESNS is een nationaal en internationaal erkend evenement en neemt daarmee een unieke positie
in. De organisatie slaagt erin te zich te blijven ontwikkelen, ook met het oog op de toenemende
concurrentie in Europa. Het is in deze snel veranderende omgeving voor ESNS van essentieel
belang om aantrekkelijk en interessant genoeg te blijven voor Europese bands en professionals.
Eurosonic is dé springplank voor Europees talent. De programmering wordt mede vormgegeven
door meerdere partijen in alle deelnemende Europese landen, maar ook door lokale en regionale
partijen. Het programma is over het algemeen van hoge kwaliteit, mede dankzij de programmeurs
en de kwaliteit van de samenwerkingspartners. Het doorboeken van acts op Europese festivals en
in clubs geeft aan dat het festival zeggingskracht heeft. Er wordt een unieke bijdrage geleverd aan
het circuit in Europa (en dus ook Nederland). De toevoeging van EPIC levert een extra dimensie op
voor de productie-industrie van met name festivals en evenementen.
Maatschappelijke waarde
ESNS geeft zelf aan geen educatieve rol te spelen maar de Kunstraad constateert dat een
aantal activiteiten wel onder deze noemer geschaard kan worden. Het festival geeft blijk van
interessante ideeën op dit gebied, in samenwerking met Groningse onderwijsinstellingen, maar
geeft daarbij terecht aan dat educatie geen prioriteit heeft en alleen ontwikkeld kan worden bij
aanvullende financiering.
Grootste waarde van het festival is de verbindende kwaliteit voor zowel de culturele als creatieve
sector. Met nagenoeg de hele sector wordt samengewerkt, waarbij ESNS duidelijk op zoek gaat
naar het gezamenlijk belang.
Het festival richt zich op zowel de muziekindustrie als op reguliere festivalbezoekers. Door de
uitbreiding met Eurosonic Air heeft de organisatie het aantal bezoekers weten te verdubbelen.
Indirect weet ESNS een zeer groot publiek te bereiken met uitzendingen op radio en tv in veel
landen en uitgebreide aandacht via internet en sociale media.
Het ondernemerschap van de organisatie is zeer goed te noemen omdat met beperkte middelen
maximale output wordt gerealiseerd. De organisatie geeft in de aanvraag nadrukkelijk aan dat
Europese subsidies ESNS in de gelegenheid hebben gesteld sterk te groeien en te investeren
in kwaliteit en media-exposure. De bedrijfsvoering is daardoor te zeer financieel verankerd in
incidentele gelden uit Europa. Deze afhankelijkheid maakt het evenement kwetsbaar, zeker door
toenemende concurrentie van andere festivals met betrekking tot EU-gelden. Om hier verandering
in te brengen, wordt meer structurele subsidie bij de gemeente en provincie Groningen
aangevraagd dan voorheen.

Daarnaast adviseert de Kunstraad om ESNS aan te merken als Cultuurpijler. ESNS beschouwt
het Cultuurpijlerschap als breder dan alleen cultuur; het betreft de gehele creatieve industrie.
Hier zou helder beleid op gevoerd moeten worden zodat extra activiteiten als Cultuurpijler
niet ondersneeuwen in het totale beleid van de organisatie. De Kunstraad adviseert om ESNS te
vragen om aan te geven hoe zij deze rol als gangmaker in regionale, nationale en internationale
samenwerkingen kan invullen. De extra inzet moet worden gefinancierd uit het beoogde
Cultuurpijlerfonds.
A-status voor gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente: € 130.000 uit cultuurnotabudget + incidentele bijdragen voor de EBBA’s
en Eurosonic Air / huidige subsidie provincie: € 111.400 + incidentele bijdragen voor de EBBA’s en
Eurosonic Air
Gevraagde subsidie gemeente: € 415.500 / gevraagde subsidie provincie: € 316.500
Geadviseerd bedrag gemeente: € 133.000 / geadviseerd bedrag provincie: € 110.000
Geadviseerd bedrag Cultuurpijlerfonds: € 100.000
ESNS ontvangt in 2017 voor Eurosonic Air € 30.000,- uit het evenementenbudget van de provincie.
Stapeling is hier wat betreft de provincie betreft toegestaan.

Strategische doelen
De aanvrager toont volgens de Kunstraad overtuigend aan dat het festival bijdraagt aan alle
strategische doelen. Vooral Cultuur en economie komt sterk naar voren. ESNS is een blikvanger,
een evenement van internationale allure, belangrijk voor citymarketing en sluit naadloos aan
bij Groningen als City of Talent. Bovendien heeft de middenstand aantoonbaar profijt van het
evenement.
Conclusie en advies
ESNS is een internationaal erkend topevenement, blijft zich ontwikkelen en opereert steeds
meer in de totale markt van de creatieve industrie. De aanvraag scoort zeer hoog op artistieke
en verbindende kwaliteit, positionering, oorspronkelijkheid, publieksbereik en ondernemerschap.
Bovendien geeft de organisatie helder aan op welke manier zij een bijdrage levert aan de
beleidsprioriteiten. Het culturele en ook economische belang van ESNS voor de provincie
Groningen is evident.
De Kunstraad ondersteunt de gedachte dat ESNS voor de voortzetting van het evenement tamelijk
afhankelijk is van Europese gelden en dat dit een risico met zich meebrengt. Tegelijkertijd zou
honorering van de gevraagde subsidie een onevenredige claim op het krappe cultuurbudget
betekenen. De Kunstraad adviseert de gemeente en provincie om € 133.000 namens de gemeente
en € 110.000 namens de provincie toe te kennen en bij het daadwerkelijk wegvallen van Europese
subsidiegelden de subsidie alsnog te verhogen, waarbij het wenselijk zou zijn dat de extra
middelen vanuit Economische Zaken worden toegekend.
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Festival Hongerige Wolf
Algemeen
Festival Hongerige Wolf (FHW) is sinds 2011 een driedaags, multidisciplinair, landelijk, cultureel
festival in de gemeente Oldambt in Noordoost-Groningen. Het hele dorp Hongerige Wolf de schuren, straten, dijken, weilanden, huizen - vormt het decor voor het festival. Vrijwel
alle bewoners werken elk jaar actief mee aan de totstandkoming van FHW. De organisatie
programmeert onontdekt talent en/of geeft een podium aan nieuw werk geïnspireerd op de
locatie, in de disciplines theater, muziek, literatuur, beeldende kunst, dans, film, fotografie,
performance en installatiekunst. De organisatie bestaat uit 1 betaalde directeur (0,7 fte) en circa
150 vrijwilligers.
Plan 2017-2020
De organisatie van het jaarlijkse festival in juli is de kernactiviteit van de stichting.
Daarnaast wordt de nevenactiviteit Hongerige Wolf EXPRESS verder ontwikkeld (acht keer per
jaar). Er zijn reeds twee edities geweest van dit rondreizende minifestival, dat dezelfde visie
uitdraagt als FHW: presentatie van onontdekte talenten en nieuw werk van ervaren makers. FHW
heeft verder de ambitie een ‘Residence’ te realiseren: een plek in Hongerige Wolf die het hele
jaar open is, ingericht als podium en verblijfplek voor artiesten. De residence fungeert tevens als
museum en b&b en wordt gerund door bewoners van het dorp. De reden voor de ontwikkeling van
deze nevenactiviteiten is het feit dat de stichting in hoge mate afhankelijk is van de inkomsten
van het festival. Met meerdere activiteiten door het jaar heen verwacht men de balans te
verbeteren en een buffer te kunnen opbouwen bij slecht weer en tegenvallende inkomsten. Naast
bovengenoemde activiteiten wil FHW onontdekt cultureel talent gaan volgen en begeleiden.
Voor de marketing wordt een onderscheid gemaakt in vijf doelgroepen: nieuwe festivalbezoekers,
festivalgangers en cultuurliefhebbers van 20-40 jaar uit voornamelijk de Randstad en de stad
Groningen, de lokale bevolking (bezoekers en vrijwilligers), 60-plussers die ook Oerol bezoeken en
toeristen of recreanten.
Het aantal betaalde bezoeken in 2017-2020 wordt begroot op 10.000 per jaar.
De organisatie geeft aan dat de structurele subsidie met name wordt aangevraagd voor de
activiteiten buiten het jaarlijkse festival om.

Beoordeling
Kwaliteit
De Kunstraad heeft waardering voor het profiel dat FHW in de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld.
De combinatie van bewonersparticipatie, een bewuste keuze voor de regio, laagdrempelige sfeer
en programmering trekt veel bezoekers van buiten Groningen aan. Het festival wordt gedragen
door de lokale community. Er ontbreekt echter een helder uitgewerkte artistieke visie op de
programmering, die volgens de Kunstraad een onvoldoende onderscheidend karakter heeft. FHW
wil onontdekte talenten en ervaren makers met nieuw werk een podium bieden maar legt in de
aanvraag onvoldoende uit met welk doel en op welke manier. De extra activiteiten doorheen
het jaar zouden toegevoegde waarde kunnen hebben voor het festival en de omgeving, maar de
Kunstraad is hiervan niet overtuigd vanwege de te algemene inhoudelijke en financiële uitwerking.
Maatschappelijke waarde
Het publieksbereik van FHW is opvallend goed; het festival heeft de buzz mee en stuurt hier ook
bewust op door haar opvallende publiciteit.
De manier waarop het festival gerund wordt, met nauwe betrokkenheid van de dorpsbewoners
en zeer veel vrijwilligers, is inspirerend en energiek te noemen. Hierin schuilt ook een risico: de
continuïteit van het festival is afhankelijk van de inzet van de (als enige betaalde) directeur en de
participatie van de deelnemende kernen. Na enkele jaren te hebben gepionierd wil de organisatie
professionaliseren. Om de organisatie meer handen en voeten te kunnen geven zijn de wil tot
verandering bij de directie en vrijwilligers en een stevig ondernemingsplan noodzakelijk.
FHW zegt te streven naar een eerlijke (onkosten)vergoeding voor artiesten, maar uit de begroting
en het gesprek blijkt dat de verhouding tussen de vergoeding voor de directie en artiesten scheef
is. De landelijke tendens dat er steeds minder op basis van uitkoop gewerkt wordt, mag hier niet
de motivatie voor zijn.
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Strategische doelen
FHW draagt volgens de Kunstraad voornamelijk bij aan de doelen Samenleven met cultuur en
Cultuur en economie, met het op de kaart zetten van de regio en de nauwe betrokkenheid van
dorpsbewoners, vrijwilligers en middenstand.
Conclusie en advies
FHW is actief in een deel van Groningen waar het kunstaanbod dun bezaaid is. De Kunstraad
heeft waardering voor de wijze waarop de organisatie lokaal draagvlak weet te creëren en
bovendien een opvallend groot publiek van buiten Groningen bereikt. De organisatie vervult vooral
een interessante maatschappelijke rol in de directe omgeving van het dorp Hongerige Wolf. In
artistieke zin blijft het festival wat achter. Er ontbreekt een heldere lijn en het gepresenteerde
aanbod is weinig onderscheidend, hoewel het festival wel een instapfunctie vervult voor onbekend
talent. Om deze reden adviseert de Kunstraad de aanvraag van FHW alleen te honoreren bij
voldoende budget.

B-status provincie
Huidige subsidie gemeente: € - / huidige subsidie provincie: € Gevraagde subsidie gemeente: € - / gevraagde subsidie provincie: € 15.000
Geadviseerd bedrag gemeente: € - / geadviseerd bedrag provincie: € -. FHW ontvangt in 2016 en
2017 een subsidie van € 15.000 vanuit het provinciale evenementenbudget.

Five Great Guitars
Algemeen
Stichting Five Great Guitars heeft als missie de gitaarmuziek te vernieuwen en integratie te
bewerkstelligen tussen diverse muziekstijlen, met de nadruk op Jazz, pop- en wereldmuziek. De
stichting tracht haar missie onder meer te verwezenlijken door het organiseren van concerten,
workshops en festivals. Op deze manier vormt de stichting een platform voor jong (gitaar)talent,
gearriveerde musici en (professionele) musici afkomstig uit andere delen van de wereld. Five
Great Guitars draagt hiermee de artistieke visie uit van gitarist Jan Kuiper, die in 2002 de stichting
oprichtte. Jan Kuiper is directeur en artistiek en uitvoerend leider van Stichting Five Great
Guitars. In de periode 2002-2015 werden meer dan 650 concerten gegeven in tal van verschillende
bezettingen, voornamelijk in het VSCD-circuit. Stichting Five Great Guitars maakt geen onderdeel
uit van de huidige cultuurnota.
Plan 2017-2020
In de periode 2017-2020 ligt de focus uitsluitend op het geven van concerten.
Stichting Five Great Guitars heeft voor deze periode één belangrijke artistieke ambitie en dat
is het creëren van nieuwe (gitaar)muziek, waarin improvisatie een essentieel al dan niet het
meest essentiële element is. Deze nieuwe muziek zal altijd worden gepresenteerd in combinatie
met bijzondere muzikale en niet-muzikale disciplines, zoals yoga. Voor de periode 2017-2020
zal stichting Five Great Guitars op maat gesneden producties uitvoeren in zowel het kleine als
het grote podiumcircuit. Het totaal aantal voorstellingen zal per jaar uiteenlopen, omdat de
producties per jaar qua grootte en uitvoering verschillend zijn. De speelplaatsen variëren van
het Concertgebouw in Amsterdam , De Oosterpoort (The Five Great Guitars the reunion met de
top van Nederlandse gitaristen ) tot kleine (jazz)podia en theaters overal in het land, waarmee
vooral nieuwe doelgroepen worden bereikt, met voor die podia vaak ook ongewone muziek. In
het project Jongens van de Zee legt men verbinding tussen muziek, geschiedenis en literatuur,
door de muziek van Jongens van de Zee te combineren met verhalen, poëzie en proza over de
verschillende(cultuur)landschappen van de stad en provincie Groningen.
Omdat Five Great Guitars al jaren actief is in zowel het grote als het kleine podiumcircuit heeft
ze een grote achterban dat door de culturele diversiteit binnen de projecten zeer gemêleerd
is. De organisatie heeft de ambitie om het percentage bezoekers onder de 18 jaar (waaronder
toekomstige gitaartalenten) te laten toenemen door een lagere tariefstelling i.s.m. met het
Groningen Guitar College en te experimenteren met een zogenaamde Kind-Ouder-Deal.

Beoordeling
Kwaliteit
De Kunstraad beoordeelt de artistieke kwaliteit van het specifieke concept ‘Five Great Guitars’ als
goed. Five Great Guitars heeft een sterke positie in het veld van de geïmproviseerde gitaarmuziek
en onderscheidt zich door het bijeenbrengen van gitaristen van diverse culturele achtergronden.
Het concept brengt vele uitingen op één instrument bij elkaar, vanuit de kracht van verschillende
muzikale culturen. Dit zorgt voor een spannende dynamiek, voedt het spelniveau van de musici,
inspireert amateurs, professionals en liefhebbers en heeft zijn weerslag op educatie via de
zelfstandig opererende instelling Groningen Guitar College.
De geschetste plannen voor 2017-2020 zijn echter dun te noemen. Hoewel in concrete gevallen
bijzondere concerten worden ontwikkeld, is de manier waarop de aanvraag is uitgewerkt
schetsmatig en soms wel erg algemeen waardoor de Kunstraad moet vertrouwen op behaalde
resultaten in het verleden. Een deel van de activiteiten vormt bovendien enkel de voortzetting
van ideeën die hun weg reeds gevonden hebben. De yogaconcerten zijn een nieuw element in de
aanvraag en daarvan vreest de Kunstraad dat zij het concept Five Great Guitars mogelijk uithollen.
De aangevraagde subsidie lijkt hoofdzakelijk bedoeld voor experiment: meer repetitietijd
waardoor de muzikanten in de gelegenheid worden gesteld een verdiepingsslag te maken. Mogelijk
krijgt deze verdieping zijn beslag bij het publiek maar dit aspect is in de aanvraag niet concreet
uitgewerkt.
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Maatschappelijke waarde
De stichting levert met de concerten en het Groningen Guitar College een bijdrage aan educatie.
Ze voedt de belangstelling van iedereen die meer wil leren over gitaarmuziek in de provincie
Groningen en de cirkel daaromheen. Het Groningen Guitar College als zodanig valt echter buiten
de subsidieaanvraag.
De organisatie werkt samen met De Oosterpoort voor de yogaconcerten. Er ligt volgens de
Kunstraad een kans voor meer inhoudelijke samenwerking met derden in de provincie Groningen.
Het ondernemerschap van de stichting is momenteel niet erg transparant. Zo is het bijvoorbeeld
onduidelijk hoe de persoonlijke activiteiten van de artistiek leider en de activiteiten van het
collectief zich tot elkaar verhouden. Opvallend is verder dat de organisatie de Code Cultural
Governance nog niet in acht neemt. De organisatie is wel bereid hier op korte termijn aan te
werken. Al met al roept de beleidsvoering wat twijfels op over de bestuurskracht van de stichting.
Strategische doelen
Five Great Guitars is een landelijk opererende stichting, gevestigd in Grijpskerk. De aanvrager is
volgens de Kunstraad niet in het bijzonder gericht op de provincie of stad Groningen, afgezien van
de educatieve activiteiten (waarvoor niet specifiek wordt aangevraagd) en het project Jongens van
de Zee.
Conclusie en advies
De Kunstraad is met name positief over het sterke concept ‘Five Great Guitars’, dat landelijke
uitstraling heeft. Daarbij heeft de Kunstraad vertrouwen in de kwaliteiten van artistiek leider
Jan Kuiper, die aan de overige concertreeksen - zoals de yogaconcerten - ongetwijfeld voldoende
artistiek-inhoudelijke invulling kan geven. Op beleidsniveau is de Kunstraad kritisch over de
voorgenomen plannen, die onvoldoende uitwerking kennen. De Kunstraad adviseert de aanvraag te
honoreren bij voldoende budget en op voorwaarde dat de stichting de Code Cultural Governance
per 2017 in acht neemt.

B-status gemeente en provincie (positief maar vanwege onvoldoende middelen afwijzen)
Huidige subsidie gemeente: - / huidige subsidie provincie: Gevraagde subsidie provincie: € 40.000 / gevraagde subsidie gemeente: € 40.000
Geadviseerd bedrag gemeente: € - / geadviseerd bedrag provincie: € -
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Grand Futura
Algemeen
Begin 2015 werd de Stichting Grand Theatre Groningen failliet verklaard. De Oosterpoort/
Stadsschouwburg is tot 1 juli 2016 verantwoordelijk voor de programmering en exploitatie van
het theater. Grand Futura is een nieuwe stichting, opgericht om een nieuw, onafhankelijk en
toekomstbestendig Grand Theatre te ontwikkelen. De directie, Mark Yeoman (ook artistiek
directeur van Noorderzon) en Niek vom Bruch, wil het Grand Theatre behouden als centrale plek
in het Noorden voor het tonen van toonaangevende, onafhankelijke podiumkunsten en het Grand
Theatre herpositioneren als productiehuis voor residentie- en coproductieactiviteiten. Zij willen
een inspirerende omgeving bieden voor nieuwe generaties, de organisatie en financiën stabiliseren
en van het Grand Theatre opnieuw een geliefde (internationale) productie- en presentatieplek
in het Noorden maken. De kernorganisatie blijft beperkt, passend bij de nieuwe financiële
werkelijkheid. Voor de activiteiten wordt geput uit een uitgebreid netwerk van freelancers. Deze
basis biedt een open, platformachtige organisatie waar externe producenten of organisaties (met
eigen geld) bij kunnen aanhaken.
Plan 2017-2020
Het beleidsplan van Grand Futura kent drie pijlers: programmeren, produceren en een brede
maatschappelijke rol. Het beleid is gebaseerd op een nieuwe ‘architectuur’ die bestaat uit negen
overtuigingen:
1- programmeren + produceren onder één dak.
2- Noord Nederland als unieke werkplek.
3- Station Noord (samenwerkingsverband podiumkunsten).
4- talentontwikkeling inclusief loopbaanontwikkeling.
5- intergenerationeel (mentorpool).
6- internationaal.
7- interdisciplinair.
8- digitaal.
9- connectiviteit.

Met de programmering wil het Grand zich weer nadrukkelijk in het landelijke circuit van vlakke
vloertheaters zetten. De nadruk ligt op kwaliteitsaanbod van Nederlandse en Vlaamse theater-,
dans- en muziek(theater)groepen. Het aanbod is groot en breed en daarom zal er naar verwachting
nauw overleg blijven met De Oosterpoort/Stadsschouwburg over afstemming en eventuele
uitwisseling van voorstellingen. Voor de muziekprogrammering is stichting Prime een belangrijke
partner, evenals Vera/Simplon. In de loop van de komende jaren zal deze reguliere programmering
meer focus krijgen. Zo zal het aanbod van interdisciplinaire projecten en ‘language no problem’
voorstellingen groeien, mede in lijn met het internationale profiel van het productiehuis en
de snel groeiende groep internationale bewoners in de stad. Gezien de rol van het Grand in
het Nederlandse theaterveld zoekt Grand Futura opnieuw aansluiting bij het netwerk van De
Coproducers en Circuit X om nieuwe makers podia te bieden. Vooralsnog is het uitgangspunt dat er
85 tot 90 ‘reguliere’ voorstellingen per jaar worden geprogrammeerd.
Het Grand is een huistheater voor producenten in de stad, zoals Het Houten Huis, Club Guy&Roni,
Prime en De Noorderlingen. Deze rol blijft het Grand houden en kan wellicht worden uitgebreid
naar andere gezelschappen uit het Noorden. In de toekomst toont Grand Futura ook werk dat
binnen Station Noord 2.0 wordt gerealiseerd. Ook voor de festivals blijft het Grand een belangrijk
podium: Noorderzon, Jonge Harten, soundsofmusic en Eurosonic/Noorderslag. Op jaarbasis zullen
er 40 tot 45 voorstellingen door de partners uit de stad en regio in het Grand Theatre gespeeld
worden. De focusprogrammering, zoals de start van een seizoen en schoolvakanties (jeugdaanbod),
maar ook verkiezingen of andere maatschappelijk belangrijke gebeurtenissen, zal op jaarbasis
nog eens 65 activiteiten bedragen. Er is tevens de ambitie om internationaal te programmeren en
buiten de stad. Die plannen worden verder uitgewerkt in nauwe samenwerking met Noorderzon en
in overleg met De Oosterpoort/Stadsschouwburg. Voor de marketing, publiciteit en voorverkoop
wordt blijvende samenwerking met De Oosterpoort/Stadsschouwburg onderzocht, maar daarnaast
bestaat ook de behoefte om een eigen gezicht te tonen.
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Een bijzondere positie in de programmering nemen de jaargasten in: een maker of groep die een
jaar lang aan het Grand verbonden is en van wie ook in de overige jaren werk te zien is. Er zijn
plannen in de maak met Jan Martens, Wende Snijders en Moeremans&Sons. Met het productiehuis
opteert Grand Futura voor een BIS-subsidie, de gemeentelijke bijdrage betreft de zichtbaarheid
van internationale makers als zij in het Grand werken. Grand Futura moet een breed theater
worden dat het midden houdt tussen een cultureel ondernemer en een sociaal ondernemer. Grand
Futura zoekt de komende jaren naar de juiste werkvormen om bijvoorbeeld nieuw publiek te
bereiken waarbij de artistieke autonomie van de makers uitgangspunt is. Zichtbaarheid van de
makers is daarbij een belangrijk startpunt, variërend van informatie op de website en andere
(sociale) media, tot het tonen van het gemaakte werk. Tegelijkertijd zal de participatie van een
diversiteit aan mensen Grand Futura inspireren tot nieuwe ideeën, programma’s en activiteiten. In
samenwerking met Het Houten Huis wordt de creativiteit van kinderen aangesproken. Tot slot wil
Grand Futura als Cultuurpijler lokale en regionale makers ondersteunen.
Beoordeling
Kwaliteit
De plannen van het nieuwe Grand Futura ademen bevlogenheid. De traditie en rijke geschiedenis
van het Grand Theatre als vrijplaats voor makers vormt de basis waarop de nieuwe organisatie
wil doorbouwen. Tegelijkertijd heeft Grand Futura de ambitie om een open, toegankelijk
en verbindend theater zijn, waar presentatie, productie en residentie op organische wijze
gecombineerd kunnen worden. Het Grand presenteert en coproduceert lokaal en internationaal.
Het profiel van Grand Futura is nog niet erg concreet beschreven in de aanvraag en hangt
bovendien sterk samen met de eventuele toekenning van BIS-gelden.
Maatschappelijke waarde
De voorgenomen plannen rondom programma, productie en connecties zijn ambitieus en deels
inventief. Er lijkt vanuit het Groningse culturele veld ook voldoende draagvlak te bestaan voor de
koers die de nieuwe organisatie wil varen. Grand Futura treedt nadrukkelijk coproducerend op. De
Kunstraad is positief over het uitgangspunt van een ‘mentored work space’, waarbij Grand Futura
makers begeleidt naar zelfstandigheid. De raad herkent en waardeert de sterke hand van Yeoman,
maar hoopt dat makers artistieke ruimte en mogelijkheid tot experiment wordt geboden. Door
de makers ook artistiek te laten landen in Groningen en hun werk in verschillende fasen te delen
met het publiek, zou sterke lokale verbinding kunnen ontstaan. Ook het onderbrengen van lokale
podiumkunstenaars en festivals kan bevorderlijk zijn voor de lokale inbedding. Grand Futura heeft
speciaal oog voor de doelgroep 16-25 jaar, die sterk vertegenwoordigd is in de stad Groningen.
Grand Futura heeft een coördinerende rol in Station Noord 2.0. De BIS-aanvraag is onder andere
op dit talentontwikkelingsonderdeel gericht. De werkwijze van Station Noord 2.0 behoeft nadere
uitwerking, net als de vraag op welke manier de ‘eigen’ talentontwikkelingsactiviteiten in het
Grand zich verhouden tot de beoogde talentontwikkelingsactiviteiten op het CiBoGa-terrein
(Machinefabriek).
Hoewel het ondernemerschap in de aanvraag wat onderbelicht blijft heeft de organisatie wel
degelijk een onderbouwd businessmodel. De financieringsstromen van de basisorganisatie,
presentatie en productie zijn helder gescheiden, waarmee financiële risico’s voor een groot deel
kunnen worden ondervangen. Gezien de recente geschiedenis en de onzekerheid over BIS-gelden
acht de Kunstraad dit verstandig.

Conclusie en advies
Omdat de plannen voor 2017-2020 nog in ontwikkeling zijn en het uiteindelijke profiel van Grand
Futura sterk samenhangt met de eventuele toekenning van BIS-gelden, moet de Kunstraad voor
zijn oordeel in belangrijke mate afgaan op de bewezen kwaliteit van de artistiek en zakelijk
directeur en het onmiskenbare belang van vooraleerst de presentatiefunctie van Grand Futura
voor Noord-Nederland. Ook het bestaande draagvlak voor de nieuwe organisatie bij de stedelijke
culturele instellingen is in het oordeel van belang. Op basis van genoemde feiten oordeelt de
Kunstraad positief over de voorgenomen plannen.
De Kunstraad constateert ook dat de organisatie erg veel tegelijkertijd wil en daarmee een fors
beroep doet op de beschikbare structurele middelen. Op dit moment is het vooral van belang
dat Grand Futura als organisatie een goede start kan maken. Daarom adviseert de Kunstraad
de aanvraag bij de gemeente (expliciet gericht op de basisorganisatie en programmering) te
honoreren met een bedrag van € 400.000 uit het cultuurnotabudget voor het eerste jaar van de
cultuurnotaperiode en eind 2017 inhoudelijk en financieel de balans op te maken, waarna de
hoogte van het subsidiebedrag voor 2018-2020 vastgesteld kan worden. Daarnaast adviseert de
Kunstraad om Grand Futura als Cultuurpijler aan te wijzen op het vlak van talentontwikkeling
inclusief het ondersteunen van regionale makers en de organisatie te vragen om aan te geven hoe
zij deze rol kan invullen. De extra inzet moet worden gefinancierd uit het Cultuurpijlerfonds.

A-status gemeente, B-status provincie
Gevraagde subsidie gemeente: € 700.000 / gevraagde subsidie provincie: € 50.000
Geadviseerd bedrag gemeente: € 400.000 in 2017, eind 2017 opnieuw vaststellen / geadviseerd
bedrag provincie: uit Cultuurpijlerfonds
Geadviseerd bedrag Cultuurpijlerfonds: € 100.000 (minimaal)

Strategische doelen
Grand Futura zou in de toekomst aan alle vijf de doelen een bijdrage kunnen leveren. In de
ontwikkeling, begeleiding en doorgeleiding van talent kan Grand Futura een belangrijke rol spelen
(binnen en buiten Station Noord 2.0). Er is zelfs een stappenplan gemaakt om kwetsbaar aanbod
te laten groeien en zijn weg te laten vinden op andere plekken in de keten. In het beste geval kan
Grand Futura optreden als megaverbinder, als natuurlijke plaats en partner voor debat. Wel zou
dan nadrukkelijker de verbinding met andere domeinen (en de uitdagingen die daar spelen) en
afstemming met het Groninger Forum en De Machinefabriek moeten worden gezocht.
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Groninger Museum
Algemeen
Het Groninger Museum voor Stad en Lande (GM) is opgericht in 1953 en verzamelt kunst en
cultureel erfgoed, bewaart (ook voor andere instellingen) en onderzoekt dit, exposeert en draagt
over aan een groot publiek. De collectie bestaat uit regionaal archeologische voorwerpen, kunst
(De Ploeg, postmodern en hedendaags), mode en design. Eigenaar van de collectie is Stichting
Kunstbezit en Oudheden Groninger Museum. Het museum nam Wall House over per 1 januari 2016.
Het museum vervult een ondersteunende rol voor kleinere musea. Het museum heeft 58 fte en 7
fte (62) vrijwilligers.
Plan 2017-2020
Het GM richt zich primair op het collectioneren, conserveren en tentoonstellen van kunstwerken
en historische objecten. Zoals in het mission statement opgenomen is het museum extrovert
en veelkleurig en richt het zich op een breed publiek. Met de presentaties van nationale en
internationale betekenis, wil het GM het publiek verwonderen en aanzetten tot meningsvorming.
Voor de komende periode staan de volgende grote tentoonstellingen op het programma: Rodin.
Genie aan het werk (2017), Romantiek in het Noorden (2017-2018), Nieuw elan in Groningen. De
Ploeg 1918 (2018) alsmede exposities rond kunstenaars als Maarten Baas, Dale Chihuly, Iris van
Herpen en Daan Roosegaarde.
Het GM wil naast haar kerntaken inhoudelijke expertise blijven leveren aan Groningse musea.
Talentontwikkeling is een belangrijk speerpunt voor het museum. Zo kent GM al 20 jaar lang
het stipendium- en opdrachtsysteem, waarbij het museum zich meerdere jaren aan een jonge
kunstenaar verbindt. Met NP3 is het project Young Grunn Artist opgezet. Er is een traject voor
conservators in opleiding en op alle afdelingen werken stagiairs. Ook op het gebied van educatie
wil het museum een belangrijke rol blijven vervullen. Zij richt zich daarbij niet alleen op het
primair onderwijs, maar ook op het voortgezet, middelbaar, hoger en universitaire onderwijs.
Museummedewerkers geven les, er wordt een museumbus ingezet (van het Nationaal Bus Museum),
er is een JuniorClub en een kinderatelier. Het museum werkt actief samen, regionaal en (inter)
nationaal, ook crossover. Met als doel de collectie van het GM zoveel mogelijk tonen, het bereiken
van een groter en meer divers publiek, de binding met de regio vergroten en het versterken
van de culturele infrastructuur van Groningen. GM kent een vriendenclub en voor studenten en
jongvolwassenen is er de GM-insiders met speciale activiteiten. Er wordt gezocht naar een nieuwe,
continue vorm van publieksonderzoek. Nieuwe doelgroepen zullen worden bereikt via het Wall
House en het nieuwe ‘online museum’. Daarnaast worden nieuwe vormen van bedrijfssponsoring
ontwikkeld in het verlengde van de Groninger Museum Salon.
GM opteert voor de positie van Cultuurpijler voor twee geplande grote projecten/
tentoonstellingen, omdat daar veel Groningse partners bij betrokken zijn: De toekomst van de
stad (2017 of 2018) en 75 jaar vrij (2020).

Beoordeling
Kwaliteit
Het Groningen Museum is een extrovert en veelkleurig museum dat de aandacht trekt, ook ver
buiten Groningen. Het museum realiseert met een relatief kleine organisatie een divers en
professioneel tentoonstellingsaanbod. Het vakmanschap is zichtbaar in de tentoonstellingen maar
wordt bijvoorbeeld ook duidelijk uit de erkenning van buitenlandse musea voor de kwaliteit van de
presentaties.
De zeggingskracht van de afzonderlijke tentoonstellingen is goed, maar over het geheel genomen
mist een duidelijke lijn of visie in het aanbod. De Kunstraad herkent geen duidelijk inhoudelijk
profiel. Het museum geeft aan dat dit inherent is aan de diversiteit van de collectie. Er is een
veelheid aan onderwerpen waar aandacht aan besteed kan worden, op verschillende terreinen
(kunst, kunstnijverheid, design) en uit verschillende periodes en van regionaal, nationaal of
internationaal belang en dat draagt niet bij aan de herkenbaarheid.
De wintertentoonstellingen worden geselecteerd op de potentie van grote blockbusters/
spraakmakende publiekstrekkers. Ze zijn van belang voor de landelijke bekendheid van het
museum en het publieksbereik c.q. inkomsten, maar staan vaak weer los van de collectie. Het
ontbreken van een duidelijke eigen identiteit is wel een risico voor het museum. Zeker nu het
Groninger Museum meer concurrentie heeft gekregen van andere regionale musea (als de
Fundatie, het Drents Museum en het Fries Museum) en van spectaculaire tentoonstellingen elders
in Nederland.
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De Kunstraad is onder de indruk van de talentenprogramma’s. Het museum ondersteunt al twintig
jaar jonge kunstenaars en ontwerpers via opdrachten en stipendia en bouwt daarmee ook op een
slimme manier aan de eigen collectie. De samenwerking met Academie Minerva, de RUG en NP3
(Young Grunn Artist) hebben een duidelijk toegevoegde waarde voor de talentontwikkeling in de
stad en provincie.
Maatschappelijke waarde
Het museum is aantrekkelijk voor een breed publiek. Het museum zet sterk in op educatie
en publieksparticipatie in lijn met de kerntaak voor een museum. Het museum werkt op een
constructieve wijze via passende programma’s en een mobiliteitsplan aan het vergroten van het
aantal schoolbezoeken. Er is kennis over de samenstelling van het publiek en er zijn ambities om
nieuwe doelgroepen te bereiken. De waardering van het publiek voor het tentoonstellingsaanbod is
positief.
Economisch gezien is het museum een belangrijke factor voor het vestigingsklimaat en vormt
de spinn-off van de bezoekers van buiten de stad een economische impuls voor de binnenstad.
Het museum is zeer succesvol in de verkoop van tentoonstellingen en het coproduceren van
tentoonstellingen met andere musea. De programmering van publiekstrekkers als ‘David Bowie is’
en ‘Rodin’ getuigt van goed ondernemerschap.
In de afgelopen jaren heeft het museum de binding met de stad en de regio versterkt. Dit komt
onder meer tot uiting in de ondersteuning van kleine musea in de regio (met kennis en bruiklenen)
en aandacht voor de regionale (kunst)geschiedenis. Het museum wordt steeds meer gezien als een
belangrijke samenwerkingspartner en neemt daarin ook een actieve rol als trekker. Het museum
streeft naar een goede balans tussen regionaal draagvlak en nationale, internationale profilering.
De plannen voor het Wall House zijn nog niet goed genoeg uitgewerkt om hierover een mening te
kunnen vormen.
Het aantal bezoekers ligt gemiddeld op 200.000 per jaar, waarvan 12% uit de stad Groningen, 3%
uit de provincie Groningen, 72% uit de rest van Nederland en 13% uit het buitenland. Jaarlijks
bezoeken 12.000 leerlingen het museum.
Strategische doelen
Het Groninger Museum is van groot belang voor de (inter)nationale uitstraling van Groningen
en genereert veel media aandacht. Via tentoonstellingen en activiteiten zowel in het eigen
museum als in de regio, draagt het wezenlijk bij aan de aantrekkingskracht van Groningen als
vestigingsplaats. Het vervult een belangrijke bijdrage op het gebied van talentontwikkeling en
nieuwe verbindingen leggen.
Conclusie en advies
Het Groninger Museum is een veelkleurig museum dat de aandacht trekt, ook ver buiten
Groningen. De kwaliteit van de presentaties is hoog en de samenwerking is zeer divers zowel
binnen als buiten de museumsector. De talentenprogramma’s vervullen een belangrijke waarde
evenals de economische betekenis van het museum voor de stad en regio.
Zorgpunt is het ontbreken van een duidelijk inhoudelijk profiel, weliswaar inherent aan de
variëteit van de collectie, maar dit draagt niet bij aan de herkenbaarheid van het museum. In een
tijdperk waarin de concurrentie groot is vormt dit naar mening van de Kunstraad een risico.
De Kunstraad adviseert het Groninger Museum aan te wijzen als Cultuurpijler voor de beeldende
kunst (naast de verbindende rol die het al vervult op het gebied van erfgoed) en daartoe een
deel van de geadviseerde structurele subsidie 2017-2020 toe te bedelen vanuit het beoogde
Cultuurpijlerfonds. Nadere afspraken over de invulling van deze rol zijn noodzakelijk.

A-status gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente € 3.821.000 / huidige subsidie provincie € 980.400
Gevraagde subsidie gemeente € 3.780.935 / gevraagde subsidie provincie € 966.565
Geadviseerde subsidie gemeente € 3.755.935 / geadviseerde subsidie provincie € 941.565
Geadviseerd bedrag Cultuurpijlerfonds: € 50.000 (minimaal)
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Haydn Jeugd Strijkorkest
Algemeen
De Stichting Haydn Jeugd Strijkorkest (HJSO), opgericht in 1989, geeft concerten met een
ensemble van jong strijktalent. Het doel is om jong muzikaal talent te ontdekken en te
ontwikkelen. Het orkest heeft 35 leden in de leeftijd van 12-19 jaar. Voor aspirant leden is er
het Haydn Voorbereidend Strijkorkest, dat bestaat uit 25 leden van 9-14 jaar. Behalve concerten
worden er kamermuziekavonden, concertreizen en workshopweekenden georganiseerd en wordt
er jaarlijks een cd of dvd uitgebracht, een jaarlijkse onderneming met zowel een educatief doel
– het samenspelen om te komen tot een zo perfect mogelijk product – als een promotioneel doel.
Het orkest staat sinds 2005 onder leiding van Jan-Ype Nota, Gijs Philip van Schaik begeleidt het
aspirantenorkest. Het is op natuurlijke wijze ingebed in de infrastructuur van de klassieke muziek,
doordat de artistiek leider een spilfiguur is met belangrijke contacten binnen Conservatorium
en Noord Nederlands Orkest. Thuisbasis van het Haydn Jeugd Strijkorkest is de Lutherse Kerk in
Groningen. Het kantoor heeft onderdak bij het Prins Claus Conservatorium. Voor de concerten
wordt naar een balans gezocht tussen dicht bij huis (in de Lutherse Kerk, De Oosterpoort of op
diverse locaties in de provincie Groningen) en bijzondere optredens in het land (Grachtenfestival,
Concertgebouw). Het Haydn Jeugd Strijkorkest ontvangt structurele subsidie van de gemeente en
provincie.
Plan 2017-2020
In de komende jaren wil het HJSO blijven werken aan de primaire doelstelling: het opsporen
en begeleiden van extra getalenteerde jonge strijkers in Noord-Nederland. De kernactiviteiten
blijven het organiseren van wekelijkse repetities, concerten, een studieweekend, cd-opnames,
kamermuziekevenementen en buitenlandse concertreizen. Het orkest treedt in de komende
periode, net als eerder, jaarlijks met 2 à 3 jonge solisten op. Voor de ontwikkeling van de strijkers
wordt af en toe een uitstapje naar een ander genre gemaakt: in 2019 wil het HJSO een productie
realiseren met een dansopleiding. Het HJSO blijft investeren in een goede relatie met docenten
zodat de aanwas van nieuw talent wordt gegarandeerd. Het orkest wil zich meer presenteren
op middelbare scholen, er zullen hiervoor contacten worden gelegd met vier scholen in de stad
Groningen.

Beoordeling
Kwaliteit
Het HJSO is een actieve, verbindende schakel tussen jong talent en de professionele
muziekpraktijk. Landelijk gezien neemt zij hierdoor een bijzondere positie in. Het orkest is een
natuurlijk onderdeel geworden van Groningen als culturele stad. Het HJSO is tevens van belang
voor de steden en dorpen in de regio, waar middelen soms schaars zijn. Het vacuüm dat daardoor
ontstaat wordt op natuurlijke wijze gevuld door een jeugdorkest van niveau.
Het orkest zet hoog in op kwaliteit. De kwaliteit van de activiteiten en bijbehorende
doelstellingen zijn volgens de Kunstraad realistisch qua resultaat, dankzij het ingebrachte en
uitgestraalde vakmanschap. Men zoekt bewust verbindingen met andere kunstdisciplines, terwijl
ook niet geschroomd wordt om nieuw werk in het repertoire op te nemen.
Maatschappelijke waarde
Ondanks het feit dat het orkest exclusief is, levert het HJSO dankzij een open houding een
waardevolle maatschappelijke bijdrage aan de regio. De toenemende wisselwerking met andere
kunstdisciplines draagt hier aan bij. Het orkest heeft als primaire taak talentontwikkeling en
positioneert zich hiermee duidelijk in het educatieve veld waar het actief aansluiting en voeding
zoekt. Talentontwikkeling is geen doel van de provincie Groningen maar door ontwikkelkansen
te scheppen op hoog niveau en voor een breed publiek, weet het HJSO met de activiteiten een
relevante verbindende én economische bijdrage te leveren aan de regio.
Er is sprake van belangstelling vanuit een gemêleerd publiek. Het publieksbereik vloeit voort
uit de wens ongeveer tweewekelijks op te treden, vooral in stad en regio, en dit ook in diverse
samenwerkingen te doen, waarbij ook gekeken wordt buiten de kaders van de klassieke muziek.
De afgelopen drie jaar was GasTerra hoofdsponsor van het HJSO. Een mooi resultaat maar HJSO
ondervindt net als veel andere instellingen hinder van de landelijke trend dat sponsorbereidheid
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afneemt. Ook zijn belangrijke partners als OPSB volgens de organisatie minder tot samenwerking
bereid dan voorheen. De organisatie zal zich de komende periode ondernemend moeten tonen.
Het ondernemerschap doet echter enigszins ouderwets aan. Online activiteit wordt niet als
beleidsprioriteit genoemd en copyright wordt langs traditionele lijnen bekeken. Tegelijkertijd
constateert de Kunstraad dat de organisatie zich bescheiden opstelt en met een klein budget veel
activiteiten weet te realiseren.
Strategische doelen
Het orkest is breed zichtbaar en speelt door samenwerkingen, educatietrajecten, optredens op
uiteenlopende festivals en optredens in bijvoorbeeld verzorgingshuizen in op vele publieksgroepen.
Die samenwerking maakt dat een nichegezelschap zich toch breed laat zien. Deze brede
zichtbaarheid, die zeker nog kan worden versterkt via bijvoorbeeld goede online strategie, draagt
bij aan Groningen als aantrekkelijke regio en stad om zich te vestigen.
Conclusie en advies
De Kunstraad onderschrijft de noodzaak van een meerjarige bijdrage: het HJSO is een uniek
orkest met waarde en uitstraling voor de stad en de provincie dat met een klein budget
ontwikkelkansen schept voor jong talent en bovendien veel inspirerende concerten realiseert
voor een hoofdzakelijk regionaal publiek. Het HJSO heeft landelijk en internationaal gesproken
een bescheiden maar belangrijke ambassadeursfunctie. Extra meerwaarde voor de stad ziet de
Kunstraad nog in laagdrempelige schoolgebonden optredens waarbij een breed publiek in contact
wordt gebracht met klassieke muziek.

A-status gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente: € 14.000 / huidige subsidie provincie: € 15.000
Gevraagde subsidie gemeente: € 15.000 / gevraagde subsidie provincie: € 15.000
Geadviseerd bedrag gemeente: € 15.000 / geadviseerd bedrag provincie: €15.000

Het Houten Huis
Algemeen
In 2013 startte Het Houten Huis als BIS-jeugdtheatergezelschap voor Noord-Nederland met
standplaats Groningen. Het kernteam bestaat uit Elien van den Hoek, David van Griethuysen,
Martin Franke en Inez de Bruijn. De prijswinnende voorstellingen van het gezelschap bereiken
een zeer divers publiek van alle leeftijden (van kleuter tot puber meestal in schoolverband) met
uiteenlopende achtergronden. Een belangrijke doelgroep betreft de mensen die niet makkelijk
naar het theater komen, zoals kinderen en volwassenen die in krimpgebieden wonen. De
voorstellingen zijn vanwege de non-verbale en muzikale speelstijl ook te volgen voor mensen met
een beperking of taalbarrière. Het Houten Huis speelt door het hele land en in het buitenland,
gemiddeld 178 voorstellingen per jaar. De organisatie bestond in 2014 uit 8,7 fte.
Plan 2017-2020
In de komende periode wordt nadrukkelijker de zoekende mens centraal gesteld en het thema
zelfoverwinning uitgediept. Ook is er meer ruimte voor experiment en onderzoek. Jaarlijks
zijn er proeftuinperiodes waarin zonder de druk van een voorstelling verschillende thema’s, en
speelmuziek-en vormgevingsstijlen worden onderzocht. Deze onderzoeken resulteren in 2020 in
een locatie- of zaalproductie (werktitel Carte Blanche). De vrijheid om niet alles van te voren
te weten is voor het gezelschap van essentieel belang om zichzelf te blijven inspireren en te
ontwikkelen en om spontaan te kunnen reageren op ontwikkelingen om ons heen. De organisatie
betrekt het publiek bij deze onderzoeken door ieder jaar toonmomenten te organiseren. Dit kan
een gesprek met het publiek zijn, de presentatie van een vooronderzoek of een open repetitie.
Het Grand Theatre is het belangrijkste podium en moet de meest bruisende jeugdtheaterplek
van het Noorden worden met de ‘Jeugdwerkplaats’en ‘Theatermakkers’, een programma waarin
kinderen voor een dag het theater runnen. Elke voorstelling van Het Houten Huis wordt gekoppeld
aan een maatschappelijke organisatie. Met het NNT wordt samengewerkt bij voorstellingen op
middelbare scholen. Nieuwe samenwerkingspartners zijn De Noorderlingen en Gregory Caers, een
internationaal gerenommeerd theatermaker. Daarnaast gaat men met Holland Opera en het NNO
op zoek naar een kruisbestuiving tussen de ‘Houten Huis-muziek’ van Martin Franke en klassieke
muziek. Verder worden reprises gespeeld o.a. van Vuurtoren Wacht langs dorpen en steden van
de eilanden en langs de gehele noordelijke kust waar vuurtorens staan. Verder zal het Europees
uitwisselingsproject 5x5x5 uitmonden in een voorstelling, gespeeld door en voor jongeren. Op het
gebied van talentontwikkeling werkt het gezelschap samen met Station Noord. Verder gaat Het
Houten Huis door met een ontwikkelingstraject voor stagiaires in uiteenlopende functies, zodat zij
kunnen doorgroeien tot volwaardig acteur, technicus, educatief medewerker of productieleider.
Ook op het gebied van educatie en marketing staat onderzoek hoog in ‘t vaandel om tot
vernieuwende vormen te komen. Op landelijk vlak werkt Het Houten Huis mee aan expertiseontwikkeling in cultuureducatie door samen te werken met de andere BIS-jeugdinstellingen.
Door middel van het project ‘Klasse Theater’ en door aansluiting bij het Landelijk Kennisinstituut
Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Met Tryater, NT jong en partners van het project ‘Klasse
Theater’ worden educatiemethodes uitgewisseld.
Het Houten Huis wil Cultuurpijler zijn vanwege de voortrekkersrol op het vlak van samenwerking
binnen de jeugdcultuur.

Beoordeling
Kwaliteit
Het Houten Huis is een aanwinst voor de gemeente en provincie Groningen. De muzikale en
verbeeldingsvolle voorstellingen van het jeugdgezelschap zijn toegankelijk en gelaagd, waarmee
een diverse doelgroep van kinderen, maar ook volwassenen wordt aangesproken. De artistieke
signatuur geeft Het Houten Huis een unieke en bijzondere positie in het Noorden.
In relatief korte tijd heeft het gezelschap inbedding gevonden, landelijk en regionaal. De komende
jaren wil men de opgebouwde relaties verder verstevigen en daarbij meer ruimte creëren voor
onderzoek en experiment. De sprankelende plannen getuigen van realiteitszin en reflectie op het
eigen functioneren. Daarin is de organisatie gegroeid.
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Maatschappelijke waarde
De Kunstraad heeft waardering voor de speciale aandacht die Het Houten Huis als producerende en
distribuerende instelling schenkt aan krimpplaatsen in de provincie. Uit de genoemde activiteiten
en dwarsverbanden blijkt dat Het Houten Huis een goede verbinder is, zowel binnen als buiten het
culturele domein, voor jong en oud, stad en provincie, ervaren en onervaren theaterbezoekers. De
herkenbare artistieke signatuur wordt doorgezet in de marketing, op een creatieve en inspirerende
manier. Het Houten Huis heeft bovendien een belangrijke educatieve functie, die doordacht wordt
ingevuld.
Het ondernemingsplan lijkt wat te stagneren in 2017-2020. De ambities op dit vlak zijn bescheiden
maar de Kunstraad heeft hier begrip voor gezien de kwetsbare situatie waarin Het Houten Huis
zich de afgelopen jaren bevond. De activiteiten zijn nu realistischer becijferd, waarmee de
personeelskosten flink omhoog gaan. Er wordt een groter beroep gedaan op het cultuurnotabudget
met het oog op de hoge prestatie-eisen van OCW. Ook de huisvestingskosten nemen toe, vanwege
de voorgenomen verhuizing naar het CiBoGa-terrein. De Kunstraad moedigt de verhuizing aan
omdat gedegen huisvesting (inclusief repetitieruimte) al te lang een probleem vormt voor deze
organisatie en clustering van producerende gezelschappen tot interessante inhoudelijke resultaten
kan leiden, voor de partners zelf en voor het publiek. De aan het CiBoGa terrein gekoppelde
huisvestingskosten vallen echter buiten de advisering 2017-2020.
Strategische doelen
Het Houten Huis is – gelet op de landelijke uitstraling van de provincie Groningen – een belangrijke
BIS-instelling in Groningen en levert een kwalitatieve en economische bijdrage aan de regio.
De instelling draagt bij aan de doelen Nieuwe verbindingen leggen, Een leven lang cultuur
en Samenleven met cultuur. Daarnaast is de Kunstraad positief over de integrale aanpak van
talentontwikkeling, door deelname aan Station Noord 2.0 en een traject voor stagiairs, niet alleen
op artistiek maar ook op organisatorisch vlak.
Conclusie en advies
Het Houten Huis neemt als kwalitatief hoogstaand BIS-jeugdgezelschap een onderscheidende
positie in. De plannen voor de komende jaren laten zien dat de organisatie inmiddels gesetteld
is in Groningen en gegroeid is in professionaliteit. Over de open houding en de verbindende
kwaliteiten van het gezelschap is de Kunstraad uiterst positief.
Bij de gemeentelijke evaluatie (2014) was de kwetsbaarheid van de organisatie een punt van zorg.
De Kunstraad was van mening dat waardering voor de artistieke top in Groningen niet voldoende
tot uitdrukking kwam in de toegekende middelen van gemeente en provincie. Hoewel de druk
op het cultuurbudget opnieuw groot is, meent de Kunstraad dat de bijdrage van de gemeente
minimaal gelijk dient te blijven aan de huidige toegekende structurele en incidentele gelden,
gezien het belang van deze instelling voor Groningen en de indrukwekkende geleverde prestaties
in 2013-2016.
Daarnaast adviseert de Kunstraad de provincie Het Houten Huis te ondersteunen omdat het
gezelschap als BIS-instelling met verbindende kwaliteit een bijzonder waardevolle en kwalitatieve
toevoeging vormt op het culturele aanbod voor de jeugd – maar ook volwassenen - in de gehele
provincie. Het Houten Huis draagt bovendien bij aan de nationale uitstraling van de provincie
Groningen en versterkt de gewenste dynamiek tussen stad en regio. De provinciale bijdrage kan uit
het beoogde Cultuurpijlerfonds komen om daarmee het aandeel regionale cofinanciering meer in
balans te brengen met de rijksbijdrage.

A-status gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente: € 36.000 + € 30.000 incidenteel / huidige subsidie provincie: € Gevraagde subsidie gemeente: € 66.000 / gevraagde subsidie provincie: € 45.000
Geadviseerd bedrag gemeente: € 66.000 / geadviseerd bedrag provincie: uit Cultuurpijlerfonds
Geadviseerd bedrag Cultuurpijlerfonds: € 35.000 (minimaal)
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Het

nieuwe

Simplon

Algemeen
Simplon maakte onderdeel uit van de gemeentelijke cultuurnota 2013-2016 maar is in 2013 failliet
gegaan. Stichting Het nieuwe Simplon is datzelfde jaar opgericht door de directie van Vera. Met
ingang van de nieuwe beleidsperiode zal de exploitatie van Het nieuwe Simplon en Vera vanuit een
koepelorganisatie plaatsvinden (omvang 17,2 fte betaald plus 29,2 fte vrijwillig in 2017).
Simplon programmeert en presenteert op het gebied van popmuziek (EDM, hiphop, urban), cultuur
en lifestyle voor jongeren uit de stad Groningen en omstreken van 16 tot 27 jaar. Daarnaast biedt
Simplon een podium aan jong talent binnen de popcultuur.
Plan 2017-2020
Na een roerige periode streeft Simplon naar een stabiele, financieel gezonde organisatie die
continuïteit garandeert voor de medewerkers en samenwerkende partijen. De alliantie met Vera
biedt een toekomstbestendig perspectief. Er wordt een centrale besturingseenheid ingevoerd
waarin directievoering, financiën, planning & control en marketing zijn ondergebracht met
daaronder twee uitvoerende eenheden voor beide podia. Men verwacht een gunstige balans tussen
overhead en uitvoering waardoor een stabiele exploitatiebasis onder Simplon kan worden gelegd.
Uitgaande van de organisch opgebouwde profilering, waarbij Vera zich heeft gespecialiseerd in
de indiepop en -rock en Simplon zich richt op hiphop, urban en EDM, is het streven erop gericht
beide accommodaties te laten uitgroeien tot de natuurlijke basis van alle elementen van die
muziekstroming in Groningen en omstreken.
Simplon wil een groei van 100% in de publieksaantallen realiseren ten opzichte van 2014. Het
totale bezoekersaantal wordt voor Simplon en Vera samen geschat op 74.000 in 2017 en 85.000 in
2020. Het accent ligt voor Simplon op het beter wortelen van het aanbod in de stad. Urban House
Groningen blijft hierin een belangrijke samenwerkingspartner.
Simplon wil in 2017-2020 jaarlijks 200 avonden programmeren (samen met Vera gaat het om 440
tot 480 concerten per jaar). Simplons programmering van elektronische muziek kenmerkt zich
door opkomende internationale DJ’s en live-acts. Op het vlak van urban en hiphop boekt Simplon
nieuwe en gevestigde Nederlandse acts en enkele internationale namen. De jonge, opkomende
Nederlandse pop- en rockbands die Simplon programmeert komen deels uit de regio, waarbij
Simplon een ontwikkelfunctie heeft, en deels uit de rest van Nederland. Verder worden jaarlijks
acht foto- en beeldende kunstexposities ingericht die gekoppeld zijn aan het muziekprogramma.
Simplon richt daarbij een online platform in om makers en publiek samen te brengen.
Simplon zet zich als laboratorium in voor integratie van popcultuureducatie in het reguliere
aanbod, door studenten van het Noorderpoort College doorlopend stageplaatsen aan te bieden
(evenementen, licht- en geluidtechniek) en het programma Popsport, dat in samenwerking met
Deinum Netwerk Popeducatie Groningen wordt georganiseerd. Popsport is een coachingprogramma
voor jonge, talentvolle muzikanten en bands, die meer willen met hun eigen muziek.
Simplon zet tot slot in op de ontwikkeling van Subciety: een softwaretool voor programmeurs
waarmee de onderlinge communicatie beter kan worden afgestemd. Subciety is onderdeel van
een groter digitaal project dat in samenwerking met culturele instellingen, bedrijven, RUG- en
Hanzehogeschoolstudenten wordt uitgewerkt.
Simplon wenst aangemerkt te worden als Cultuurpijler omdat de nieuwe organisatie zich opstelt
als een grassroots movement, die van onderop ideeën en initiatieven van derden omarmt en
cureert.

Beoordeling
Kwaliteit
Simplon heeft van oudsher een goede naam in de dance, hip hop en urban met daarnaast een
breed aanbod van met name lokaal talent voor een jonge doelgroep. Simplon werkt veel samen
met externe partijen om programma’s te ontwikkelen en op het scherpst van de snede te kunnen
programmeren. Het vakmanschap van de organisatie is gelegen in de samenwerkingen. Artistiekinhoudelijk is er sprake van voldoende bewezen kwaliteit. Niet alle optredens zijn van hoge
kwaliteit maar dit is inherent aan het feit dat Simplon een podium biedt aan talent.
De Kunstraad vindt het te prijzen dat Vera het eigen profiel van Simplon wil behouden in
combinatie met een gedegen bedrijfsvoering. Juist in aanwezigheid van elkaar kunnen Simplon en
Vera zich sterker profileren.
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Maatschappelijke waarde
Door de samenwerking met tal van partners staat Simplon middenin de samenleving. De
verbindingen liggen nadrukkelijk op educatief en participatief gebied. Door creatie van
een continue praktijkwerksituatie in samenwerking met het Noorderpoort college en het
coachingsprogramma Popsport wordt het educatief programma kwalitatief uitgebreid met
doordacht en interessant aanbod. De intensieve samenwerking met Urban House Groningen sluit
organisch aan op de profilering van het podium van oudsher. Wat het effect van de aangeboden
educatieve programma’s in kwalitatieve dan wel kwantitatieve zin is, wordt uit de aanvraag niet
geheel duidelijk. Vooral marketingdoelen lijken hierin van belang: de programma’s leiden tot
verhoging van het publieksbereik en/of participatie. Anderzijds kan aansprekende programmering
voor de doelgroep de drempel om in dezelfde locatie educatieve activiteiten te bezoeken
wegnemen.
De activiteiten van Simplon zijn herkenbaar voor de te bereiken doelgroepen en vinden onder
specifieke doelgroepen behoorlijke aftrek. Simplon onderscheidt zich van andere podia door het
bereiken van cultureel divers publiek (ook in samenwerking met Urban House Groningen). Simplon
wil 100% groeien in publieksaantallen ten opzichte van 2014. Of dit een realistische doelstelling
is wordt in de aanvraag niet onderbouwd. Het podium zit na het faillissement echter weer in een
opbouwfase, dus lijken de vooruitzichten hierop positief.
Op bedrijfsmatig en bestuurlijk vlak lijkt er sprake te zijn van professionalisering dankzij de
geïntegreerde bedrijfsvoering met Vera. Daarbij moet worden aangemerkt dat uit de geïntegreerde
begroting niet direct kan worden herleid of Simplon financieel gezond is en hoe de financieringsmix
er precies uitziet. De Kunstraad acht het wel aannemelijk dat Simplon binnen twee jaar een solide
basis heeft.
Strategische doelen
Simplon draagt bewezen bij aan het aantrekken, begeleiden en doorgeleiden van talenten uit de
hele provincie Groningen (Ruim baan voor talent en Een leven lang cultuur). Door samenwerking
met andere instellingen ontstaat een inhoudelijk sterk talentontwikkelingsprogramma binnen
de specifiek gekozen popgenres. De instelling levert als onderdeel van de popmuziekketen in
economische zin een bijdrage aan de nationale uitstraling van Groningen als popstad en -regio,
hetzij bescheiden.
Conclusie en advies
Simplon heeft als podium en talentontwikkelaar op het gebied van urban, hiphop en EDM een
belangrijke en onderscheidende functie in de keten. De geïntegreerde bedrijfsvoering met Vera
geeft vertrouwen in een wederzijds versterkende inhoudelijke profilering van beide instellingen en
een gedegen bedrijfsvoering. De Kunstraad is verder van mening dat Simplon van alle aanvragers in
dit segment de best geoutilleerde talentbegeleider is en het ontwikkelingsprogramma inhoudelijk
het sterkst heeft onderbouwd. De Kunstraad adviseert daarom de aanvraag te honoreren.
Vera en Simplon vragen een investeringsbudget van € 100.000 bovenop de huidige
exploitatiesubsidie, bedoeld als zaaigeld voor nieuwe lokale initiatieven van externe partijen.
Hoewel de Kunstraad een dergelijke wens begrijpt, zijn de plannen hiervoor te beperkt uitgewerkt
om deze goed te kunnen beoordelen. De Kunstraad adviseert om de subsidie voor beide
instellingen ten opzichte van de huidige situatie te verhogen (binnen redelijkheid van het krappe
financiële kader), waarmee nieuwe initiatieven met derden naar het oordeel van de Kunstraad
eerst voldoende kunnen worden bekostigd.
Vera en Simplon vragen samen een subsidie van € 25.000 aan bij de provincie. De Kunstraad
adviseert dit bedrag te oormerken voor Vera als Cultuurpijler, waarbij tevens een rol is weggelegd
voor Simplon als talentbegeleider in de regionale popketen (zie verder advies Vera).

A-status gemeente
Huidige subsidie gemeente: € 238.000 / huidige subsidie provincie: € Gevraagde subsidie gemeente: € 280.000 (voor Simplon alleen) / gevraagde subsidie provincie:
€ 25.000 (voor Simplon en Vera gezamenlijk)
Geadviseerd bedrag gemeente: € 250.000 / geadviseerd bedrag provincie: € - (zie advies Vera)
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House

of

Design

Algemeen
House of Design is een platform voor professioneel design en richt zich op het verbinden van
ontwerpers met bedrijfsleven, overheid en publiek. Hiervoor initieert en organiseert House of
Design projecten, nationaal en internationaal. De stichting House of Design is opgericht in 2013;
daarvoor was House of Design sinds 1996 onderdeel van Blackmore Media.
House of Design is een netwerkorganisatie, dat voor elk project een passend team creëert.
De stichting heeft geen personeel in dienst en huurt medewerkers in via Blackmore Media (de
eenmanszaak van Eileen Blackmore) of op freelancebasis. Fysieke basis van de stichting is de
historische watertoren De Bovenkamer in Groningen.
Plan 2017-2020
House of Design wil de innovatieve kracht van ontwerpers stimuleren, onder de aandacht
brengen bij bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheid en publiek/consumenten en hiervoor een
verbindende schakel zijn. Via drie lijnen worden activiteiten ontwikkeld: onderzoek/innovatie,
educatie en bewustwording. De kernactiviteiten richten zich op onderzoek en innovatie, waarin
House of Design samenwerkt met kennisinstellingen (educatie) en het onderzoek en tastbare
resultaten presenteert aan het publiek (bewustwording).
Het doel van de activiteiten is innovatie via het sluiten van ketens en daarmee de stimulering
van een duurzame economie en toekomstbestendige werkgelegenheid in Noord-Nederland c.q.
Groningen.
De komende jaren richt men zich op projecten rondom de thema’s: circulair design, biobased
economy en biomimicry, energie, water, lokale fabricage, veranderende binnenstad en innovatie.
Rondom deze thema’s worden er waardeketengesprekken, workshops, lezingen en (korte)
tentoonstellingen georganiseerd. Deze thema’s komen ook terug in enkele internationale projecten
waarin House of Design partner is (MoMents - InterregA, GoFlaneur – Creative Europe).
Daarnaast worden innovatieve concepten tussen MKB en ontwerper gegenereerd via de design
pressure cooker methode. Bij de presentatie van veelbelovende, duurzame technieken wordt
verder aansluiting gezocht bij festivals (als Nacht van Kunst en Wetenschap en Noorderzon) en
openbare activiteiten (als Dag van de Architectuur en Open Monumentendag).
Door de betrokkenheid bij diverse projecten binnen Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 wil
House of Design zorgdragen voor een verbinding tussen Groningen en Friesland.
Subsidie wordt gevraagd om meer ruimte te creëren voor verdieping en meer zichtbaarheid te
geven aan de activiteiten.
House of Design opteert voor de functie van Cultuurpijler. Als een onafhankelijke creatieve
innovatieve motor van het Noorden wil House of Design anderen faciliteren in de creatieve industrie
en crossovers realiseren tussen creatieve industrie en andere Noordelijke thema’s als energie,
biobased economy, zorg en water. Naast facilitator vervult House of Design naar eigen zeggen voor,
door en met de creatieve industrie in Noord-Nederland een functie op het gebied van creatie,
stimuleren en educatie.

Beoordeling
Kwaliteit
De Kunstraad is positief over de adviesfunctie van House of Design waarin de aandacht gericht is op
kennisdeling, bewustwording en het stimuleren van de inzet van ontwerpers in productieprocessen.
De organisatie heeft op dit terrein een goed nationaal en internationaal netwerk. De
publieksfunctie is minder duidelijk. Er is geen uitgewerkte artistieke programmering en de geplande
publieksactiviteiten zijn van korte duur en kleinschalig, waardoor de impact gering is.
De website en de digitale presentatievormen zijn niet erg up to date en sluiten qua uitstraling niet
erg aan bij de beoogde doelen van de organisatie.
Maatschappelijke waarde
House of Design draagt bij aan de talentontwikkeling binnen het kunstvakonderwijs (TU Delft,
Hanzehogeschool et cetera) en legt verbindingen met diverse partijen. Binnen de creatieve
economie heeft de organisatie een eigen positie verworven, met specifieke kennis en knowhow.
Er is echter niet direct sprake van een bijdrage aan de profilering en uitstraling van Groningen als
design stad.
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Het publieksbereik is, met uitzondering van de activiteiten op de festivals, beperkt en mist een
duidelijke strategie.
Het valt de Kunstraad op dat House of Design een forse subsidie aanvraagt bij de gemeente en
provincie, waar het juist bij opdrachtgevers erop hamert dat ontwerpers worden betaald voor
hun inzet. Hoewel de organisatie zich deels laat betalen voor haar expertise, knowhow en inzet
en als organisatie een goede naam heeft opgebouwd, kan de organisatie naar de mening van de
Kunstraad meer ondernemerschap tonen.
De Kunstraad plaatst kanttekeningen bij de begroting, waarop hoge bedragen zijn opgenomen voor
personeelskosten en marketing, pr en voorlichting. Ook de relatie tussen activiteiten waarvoor
subsidie wordt gevraagd en eigen (commerciële) activiteiten is niet helder. Nader opgevraagde
informatie heeft de Kunstraad niet overtuigd. Op dit moment is onduidelijk of de provincies
Drenthe en Friesland een bijdrage gaan verlenen. Mocht dit het geval zijn dan zal dit eerder op
projectbasis zijn dan een meerjarige ondersteuning.

Jeugdcircus Santelli

Strategische doelen
House of Design draagt bij aan de strategische doelen maar doet dit vooral vanuit een economisch
perspectief. De organisatie is eerder gericht op innovatieve vraagstukken vanuit het bedrijfsleven
en kenniscentra dan op de zelfontplooiing van ontwerpers dan wel het bereiken van een breed
publiek.

Plan 2017-2020
Santelli wil in de komende beleidsperiode de kernactiviteiten van de vorige periode aanhouden:
het aanbieden van vaste lessen, het aanbieden van cursussen en workshops op het gebied van
circustechnieken, het aanbieden van workshops aan scholen en instellingen op het vlak van
cultuureducatie en het aanbieden van workshops aan instellingen waarbij circustechnieken als
middel worden gebruikt om sociale doelstellingen te behalen. Binnen de kernactiviteiten wil
Santelli wel de doelgroepen uitbreiden, door zich ook op ouderen en ouders met jonge kinderen te
richten. Circus Santelli wil zich in de komende periode ook toeleggen op het organiseren van meer
kortlopende cursussen en workshops die aan zeer grote groepen op scholen aangeboden kunnen
worden. Om de kwaliteit van de lessen te waarborgen is Santelli actief bezig met het vasthouden
van medewerkers door ze ook in te zetten voor cursussen en workshops. Santelli wil ook aandacht
schenken aan het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden met culturele instellingen,
scholen en verzorgingstehuizen.

Conclusie en advies
House of Design is een actief designplatform met een goed netwerk. De organisatie beweegt zich
naar de mening van de Kunstraad meer op het terrein van de (creatieve) economie dan op het
gebied van de kunsten. Het verbinden van ontwerpers met bedrijfsleven, onderwijs en overheid
is een belangrijke functie, maar niet direct een functie die vanuit het cultuurbudget ondersteund
moet worden. De adviesfunctie zou naar het oordeel van de Kunstraad zelfstandig kunnen
functioneren, net als eerdere jaren. De talentbegeleiding kan zijn weg vinden via programma’s
van de kennisinstellingen. Voor gerichte projecten met een sterke publiekscomponent kunnen
projectsubsidies worden aangevraagd.

C-status gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente € - / huidige subsidie provincie € Gevraagde subsidie gemeente € 55.000 / gevraagde subsidie provincie € 36.750
Geadviseerde subsidie gemeente € - / geadviseerde subsidie provincie € -

Algemeen
Circus Santelli, opgericht in 1962, maakt circusvoorstellingen met kinderen, jongeren en
jongvolwassenen. De organisatie bestaat uit een kleine groep vaste medewerkers, een groep
volwassenen vrijwilligers (60) een groep professionele circusartiesten en 200 leden. Er wordt les
gegeven in diverse circustechnieken in dienst van de voorstellingen maar ook in het kader van
cultuureducatie op scholen of in het sociaal cultureel werk. Santelli gebruikt circus namelijk ook
als middel: onder andere om mensen meer te laten bewegen en eenzaamheid onder ouderen te
verminderen. Het circus heeft een eigen pand. Voorstellingen worden gegeven op de eigen locatie,
op festivals, in theaters, op scholen en in buurthuizen in de stad Groningen maar ook daarbuiten.
In totaal gaat het om ongeveer 30 voorstellingen per jaar. Jeugdcircus Santelli krijgt een bijdrage
van € 18.000 van de gemeente (tot 2017, in het kader van maatschappelijke baan).

Beoordeling
Kwaliteit
Santelli heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt van een speeltuinvereniging in de jaren ‘60
tot het jeugdcircusinstituut dat het nu is. De afgelopen periode is een verdiepingsslag gemaakt:
de organisatie biedt gedegen cursussen en vaklessen aan en werkt met deelnemers toe naar
een technisch goede show. Missie en visie worden in het plan niet heel helder omschreven maar
Santelli is vooral gericht op het maken van contemporaine circustheatervoorstellingen met
deelnemers waarbij circus als middel wordt ingezet om mensen (van verschillende generaties) te
binden, samen te brengen, vertrouwen te geven en plezier te hebben. Artistiek gesproken heeft
men oog voor nieuwe vormen van circus, waarbij regelmatig interdisciplinair gewerkt wordt.
Maatschappelijke waarde
Santelli is gericht op actieve cultuurparticipatie in de discipline (jeugd)circus. Daarmee voegt
Santelli iets oorspronkelijks toe aan het bestaande stedelijke aanbod. De organisatie werkt met
diverse Groningse instellingen (cultuur-, sport-, onderwijs- en zorginstellingen) samen en is
tevens kennisinstituut voor landelijke en internationale koepelorganisaties in het vakgebied. De
voorstellingen en straatoptredens vinden regelmatig hun weg buiten de regio en incidenteel ook
in het buitenland. Participatie door middel van schoolse activiteiten is voor een dergelijke kleine
organisatie opvallend hoog.
Santelli werkt hard aan het vasthouden van een continue stroom publiek en cursisten. Voor de
voorstellingen worden meer bezoekers verwacht door samenwerking met culturele instellingen
als VRIJDAG (Jeugdtheaterschool). Meer aandacht voor de PR zou wenselijk zijn, maar daarvoor
ontbreken begrijpelijkerwijs de uren.
De Kunstraad heeft waardering voor de actieve en betrokken houding van de kleine maar ter zake
kundige organisatie. Inmiddels is er een voltallig bestuur aangesteld. Pluspunt op het gebied van
ondernemerschap is het hoge percentage eigen inkomsten van de organisatie (85%).
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Strategische doelen
Gezien de heldere sociale doelstelling van Santelli en de veelheid aan samenwerkingspartners in de
sociale hoek wordt ruim voldoende bijgedragen aan de strategische doelen Nieuwe verbindingen
leggen, Een leven lang cultuur en Samenleven met cultuur. Talent wordt intern opgeleid en blijft
soms aan als trainer of stroomt door naar podiumkunst- of sportopleidingen.
Conclusie en advies
Santelli is een van de grotere jeugdcircussen van Nederland en heeft plaatselijk en landelijk
een goede reputatie opgebouwd. De Kunstraad waardeert de actieve en betrokken houding
van de kleine maar ter zake kundige organisatie, die daadwerkelijk verbinding weet te leggen
tussen deelnemers met uiteenlopende achtergronden, culturele en maatschappelijke partners.
De doelstelling van de organisatie is primair gericht op actieve cultuurparticipatie, in discipline
onderscheidend van andere stedelijke aanbieders.
Santelli vraagt voor de komende cultuurnotaperiode een bijdrage om de weggevallen
gesubsidieerde baan te compenseren. De Kunstraad acht dit legitiem en adviseert de gemeente om
de organisatie in 2017-2020 opnieuw te ondersteunen. De raad is van mening dat het gevraagde
bedrag bij voorkeur uit het budget van SoZaWe zou moeten komen, gelet op de aard van de
activiteiten van Santelli en vraagt de gemeente zich hiervoor in te spannen.

A-status gemeente
Huidige subsidie gemeente: in 2015 en 2016 heeft Santelli € 18.000 ontvangen voor een
gesubsidieerde medewerker. Dit bedrag kwam vanuit de gemeentelijke dienst SoZaWe. In 2017
vervalt deze bijdrage / huidige subsidie provincie: € Gevraagde subsidie gemeente: € 20.000 / gevraagde subsidie provincie: € Geadviseerd bedrag gemeente: € 20.000 / geadviseerd bedrag provincie: € -

Jonge Harten Festival
Algemeen
Het Jonge Harten Festival is een jaarlijks terugkerend negendaags theaterfestival voor jong
publiek in de leeftijd van 12 tot 29 jaar, dat in de maand november op diverse locaties in de stad
Groningen plaatsvindt. Dat zijn, naast de Stadsschouwburg en het Grand Theatre, ook bijzondere
pop-up locaties. Het programma is gericht op jongeren en studenten. Daarnaast worden met
schoolvoorstellingen en workshops scholieren bereikt. In Groningen heeft Jonge Harten een vaste
relatie met De Oosterpoort/Stadsschouwburg en met het Grand Theatre. De organisatie opereert
met een klein professioneel team (1,5 fte in 2014) ondersteund door stagiaires en vrijwilligers (120
jongeren en studenten in 2014). Het Jonge Harten Festival ontvangt structurele subsidie van het
Fonds Podiumkunsten en de gemeente en provincie Groningen.
Plan 2017-2020
In de komende beleidsperiode wil Jonge Harten zich nog meer profileren als platform voor
talentontwikkeling. Op ieder vlak werken of denken al jonge mensen mee en Jonge Harten wil de
activiteiten en organisatie hier nog meer op inrichten. Daarmee wil Jonge Harten zich niet alleen
richten op het eindproduct, maar vooral ook op het proces, kennismaking en uitwisseling. Jonge
Harten streeft ernaar om in de periode 2017-2020 te groeien van 10.000 naar 12.000 bezoekers.
De programmering van het festival zal in de komende jaren in grote lijn lijken op de lijn die is
ingezet in 2012, met veelal jonge makers. Enkele projecten die vorm zullen krijgen in de komende
periode zijn coproducties met Eric van de Wijdeven en SOAP, Karlijn Kistemaker (Kompagnie
Kistemaker), Karel Hermans en Aukje Schaafsma samen met Tryater. Ook coproduceert Jonge
Harten net afgestudeerde makers met Stichting Grand Futura. Jonge Harten wil daarnaast jonge
makers begeleiden in het maken van voorstellingen specifiek voor jongeren: zo maken Hermans
en Schaafsma een voorstelling voor de leeftijdsgroep van 12 tot 17 jaar. Met Grand Futura wordt
een project opgestart waarin jonge makers een week de tijd krijgen om een plan te maken en
een schets hiervan te presenteren op het festival. Verder maakt Jonge Harten semi-professionele
voorstellingen met jongeren. In 2017 viert Jong Harten haar 20-jarig jubileum. In het kader
daarvan worden twee voorstellingen geproduceerd, waarvan een in samenwerking met De
Noorderlingen.
Samenwerkingen met Noordelijke partners als Vera, De Oosterpoort en muziekopleidingen
zullen in de periode 2017-2020 verder versterkt worden. Door tijdens het festival ook muziek te
programmeren hoopt men jong muzikaal talent en muziektheater een podium te bieden en publiek
via muziek in aanraking te brengen met theater.
Jonge Harten gaat coproducties maken met Station Noord en wil hiermee de samenwerking op het
gebied van talentontwikkeling met andere podiumkunstinstellingen in Noord-Nederland versterken.
Het project Jonge Harten op Reis zal worden gecontinueerd, ook in de komende periode worden
voorstellingen geprogrammeerd op scholen in de provincie. In de periode 2017-2020 verkent de
organisatie of het festival nog meer kan uitbreiden naar de omgeving, vanuit de stad Groningen als
basislocatie. Ook zal Jonge Harten blijven samenwerken met kunstvakopleidingen uit het Noorden,
zoals in het project ArtQuake. Hierin maken studenten en jonge professionals interdisciplinaire
producties, die het publiek in de openbare ruimte in beweging moeten krijgen.
Jonge Harten wil aangemerkt worden als Cultuurpijler omdat zij naar eigen zeggen een belangrijke
rol vervult op het gebied van talentontwikkeling van jonge makers en ontwikkeling van een jong
publiek.

Beoordeling
Kwaliteit
Jonge Harten hanteert een helder profiel en een duidelijke missie: het festival brengt jongeren in
aanraking met hoogwaardige kunst die in een voor hen aansprekende vorm wordt gepresenteerd.
Jonge Harten wil er niet alleen zijn voor jong publiek maar ook voor jonge makers en voor jong
organisatorisch talent. Ook op nationaal niveau is Jonge Harten een belangrijk en uniek festival
voor jongeren en jonge theatermakers.
Jonge Harten wenst zich nog meer te profileren als platform voor ontwikkeling. In dat licht
onderneemt en wil men veel. Daarmee onderscheidt het zich ook maar daarin zit ook het gevaar
veel te doen om maar overeind te blijven. In de stukken spreekt de organisatie van een learning
community en het verder uitbouwen van Jonge Harten tot een community. Dat is een prachtige,
maar stevige opgave.
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Maatschappelijke waarde
Jonge Harten is een festival voor en vooral ook door jonge mensen. De organisatie zelf is gering
qua omvang, daarentegen is de participatie van vrijwilligers groot. Educatie gebeurt niet louter
bij de voorstellingen zelf maar is verweven in het gehele proces. Het festival bevat educatieve
aspecten voor de medewerkers, participanten en het publiek, dat naast de voorstellingen ook kan
deelnemen aan workshops en dergelijke.
Het publieksbereik is met 10.000 bezoekers prima. Voorstellingen door jonge makers trekken
doorgaans in de reguliere programmering bij theaters maar moeizaam nieuw publiek. Jongeren
kunnen dus kennelijk wel bereikt worden door het in een dergelijke festivalsetting te plaatsen.
Indrukwekkend is het aantal activiteiten en middelen dat is bedacht om nieuw publiek te bereiken.
De organisatie heeft te maken gehad met bezuinigingen. Echter, door de goed doordachte
werkwijze, als netwerkorganisatie, is Jonge Harten sterk en krachtig. Om haar plek in het
veld te verstevigen onderhoudt zij, hoe klein men zelf ook is buiten de festivaldagen om, veel
verbindingen en contacten met anderen in het veld. Opvallend is dat er nauwelijks sponsoring
plaatsvindt hoewel daarbij meteen moet worden opgemerkt dat afname van sponsorbereidheid een
algemene tendens is die veel instellingen treft. De Kunstraad denkt overigens wel dat - juist door
de band die Jonge Harten heeft weten op te bouwen met jongeren - het festival een sterke positie
heeft om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Hier ligt een kans.
Strategische doelen
Jonge Harten levert als theaterfestival voor jongeren, studenten en jonge makers een bijdrage aan
de nationale uitstraling van de provincie Groningen en laat zich tijdens het festival provinciebreed
zien. Jonge Harten kijkt vanuit een veelomvattend perspectief naar talent. De organisatie draagt
op verschillende manieren bij aan talentontwikkeling. Door de ruime opdracht aan zichzelf om
iedereen te laten leren ontstaan er nieuwe verbanden. De samenwerking met andere partners
in het culturele veld draagt bij aan een sterke sector. Het festival heeft tot slot een onmisbare
functie in het creëren van een bruisende stad.
Conclusie en advies
Het Jonge Harten Festival is landelijk gezien uniek, draagt bij aan een positief beeld van de regio
en vormt een waardevolle toevoeging op het podiumkunstenaanbod in de provincie. De Kunstraad
is positief over het beleidsplan van Jonge Harten, dat gedegen is en goed doordacht. De ideeën
rond educatie en het festival als community overtuigen. De organisatie heeft een duidelijke
ontwikkeling voor ogen. Plusplunt is de emancipatoire functie van het festival: jongeren vanuit de
hele provincie worden met theater in aanraking gebracht, krijgen een duw in de rug en kunnen
zich hierdoor verder ontwikkelen. De economische betekenis hiervan – met het oog op leefbaarheid
en een aantrekkelijk vestigingsklimaat – mag niet uit het oog worden verloren. Meerjarige subsidie
is van essentieel belang voor deze voor Groningen belangrijke organisatie.

A-status gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente: € 65.000 / huidige subsidie provincie: € 17.000
Gevraagde subsidie gemeente: € 80.000 / gevraagde subsidie provincie: € 20.000
Geadviseerd bedrag gemeente: € 65.000 / geadviseerd bedrag provincie: € 20.000

Kulturele Kommissie Winsum
Algemeen
Stichting Kulturele Kommissie Winsum (SKKW) is in 1978 opgericht en organiseert gemiddeld twee
professionele theater-, cabaret-, muziek- en/of literaire voorstellingen per maand op diverse
podia in Winsum. De organisatie bestaat uitsluitend uit vrijwilligers (25 in 2014). SKKW maakt geen
onderdeel uit van de provinciale cultuurnota 2013-2016.
Plan 2017-2020
SKKW wil in de periode 2017-2020 elk seizoen gemiddeld eens per veertien dagen een
professionele voorstelling presenteren op één van de podia in Winsum (Zalenverhuur De Hoogte,
De Blauwe Schuit, Obergumer Kerk, Sportschool Winsum, Boogplein). Doelgroep is 15+, maar
minimaal eens per jaar wordt tevens een kindervoorstelling geprogrammeerd. De programmering
bestaat uit een breed scala aan disciplines en bekende en beginnende artiesten wisselen elkaar af,
in de overtuiging daarmee een breed en nieuw publiek te interesseren.
SKKW wil met de activiteiten een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de regio de cohesie in
de samenleving bevorderen, door een ontmoetingsplaats te zijn voor inwoners en artiesten. Het
publiek bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de regio noord en noordwest Groningen.
De samenwerking met andere instellingen in Winsum en omgeving wordt gecontinueerd om een
zo divers mogelijk aanbod te garanderen. Minimaal een keer per jaar vindt overleg plaats met de
politieke portefeuillehouder van de Gemeente Winsum over het culturele aanbod en de rol van
SKKW daarin. SKKW heeft momenteel een vast samenwerkingsverband met het Filmhuis Winsum.
De traditionele ‘Nijjoarsveziede’ blijft gehandhaafd dankzij inzet van vele vrijwilligers.
In 2018 bestaat de stichting 40 jaar. Om dit te vieren, zullen extra activiteiten gepland worden.
De plannen daarvoor zijn op dit moment niet bekend, maar hoogstwaarschijnlijk wordt een
theaterspektakel geproduceerd.
SKKW stelt de eigen technische theatervoorzieningen (licht en geluid) ook de komende periode
beschikbaar aan andere organisaties die gebruik maken van haar vaste podium.
SKKW vraagt subsidie aan voor de exploitatie.

Beoordeling
Kwaliteit
SKKW heeft heldere doelstellingen die dankzij vele vrijwillige inzet en met minimale middelen
worden behaald. Het aangeboden programma is niet erg oorspronkelijk maar wel breed, er worden
voorstellingen uit het hele land gepresenteerd en er is ruime aandacht voor Groninger acts.
Het programma vormt een duidelijke aanvulling op het lokale culturele aanbod en onderscheidt
Winsum van andere plattelandsgemeenschappen waar cultuur op minder structurele basis wordt
gepresenteerd.
Maatschappelijke waarde
Een van de doelstellingen van SKKW is de leefbaarheid in de omgeving te vergroten door het
culturele klimaat te bevorderen. SKKW bereikt voornamelijk publiek uit Winsum en omgeving
hoewel de organisatie aangeeft dat er ook bezoekers uit andere delen van Nederland en uit het
buitenland op specifieke voorstellingen afkomen. Dat is mooi meegenomen en kan positieve
effecten hebben op het imago van de regio, maar de Kunstraad beoordeelt de werking van SKKW
toch primair als lokaal.
De begroting is realistisch en zeer bescheiden met een erg hoog eigen inkomstenpercentage.
Er zijn geen concrete plannen voor groei of professionalisering. De bezoekersaantallen van de
reguliere programma’s lopen licht terug maar dit compenseert SKKW met eigen producties die veel
bezoekers trekken (ruim 2.000 per jaar).
Strategische doelen
Door een podium te bieden aan regionale producties die onder andere focussen op de Groninger
geschiedenis draagt SKKW bij aan de versterking van Het Verhaal van Groningen. De Groningse
producties kunnen bovendien een springplak zijn voor nieuw talent. SKKW levert tevens een
waardevolle bijdrage aan Samenleven met cultuur, door cultuurdeelname en leefbaarheid rondom
Winsum te bevorderen.
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Conclusie en advies
De Kunstraad is positief over de belangrijke culturele en maatschappelijke functie van SKKW
voor Winsum en omgeving. Met de brede programmering, eigen producties (die mogelijk voor
incidentele subsidies in aanmerking komen) en gedegen bedrijfsvoering heeft SKKW bovendien
een voorbeeldfunctie voor andere culturele commissies in de provincie. De Kunstraad acht de
bovenregionale werking en economische propositie van SKKW echter klein. Daarmee sluit de
aanvraag niet voldoende aan op de formele criteria en strategische doelen van de provincie. De
Kunstraad adviseert de subsidieaanvraag vanuit dit oogpunt niet te honoreren.

C-status provincie
Huidige subsidie gemeente: € - / huidige subsidie provincie: € Gevraagde subsidie gemeente: € - / gevraagde subsidie provincie: € 3.000
Geadviseerd bedrag gemeente: € - / geadviseerd bedrag provincie: € -

Luthers Bach Ensemble
Algemeen
Stichting Luthers Bach Ensemble (Luthers Bach Ensemble) voert sinds 2006 het werk van J.S. Bach
(in het bijzonder zijn cantates) en dat van zijn tijdgenoten uit. Er wordt gewerkt vanuit de visie
van een authentieke uitvoeringspraktijk. Concerten vinden plaats in het Noorden van Nederland en
Duitsland waarbij de Evangelische Lutherse Kerk in Groningen als thuisbasis fungeert. Het Luthers
Bach Ensemble bestaat uit een gezelschap van professionele musici en vocalisten (kleinkoor).
Het Luthers Bach Ensemble geeft kennis en ervaring door aan het projectkoor, dat bestaat uit
amateurmusici. De organisatie wordt geleid door artistiek leider Tymen Jan Bronda, het bestuur en
een aantal actieve vrijwilligers. Het Luthers Bach Ensemble ontvangt vanaf de oprichting jaarlijks
een incidentele bijdrage van de Kunstraad Groningen. Daar zit men momenteel op het maximum (€
15.000 per jaar).
Plan 2017-2020
Voor de periode 2017-2020 blijft de focus van het Luthers Bach Ensemble gericht op het uitvoeren
van muziek van Bach en tijdgenoten. Daarnaast gaat het ensemble zich verbreden door de
gebieden muziektheater en opera te verkennen. Het ensemble wil meer optreden in het westen
van het land én in het buitenland. Ook wil het ensemble meer spelen op festivals. Naast de
kernactiviteiten gaat het Luthers Bach Ensemble werken aan projecten met gastdirigenten,
bijzonder repertoire, en grootschalige projecten in samenwerking met onder andere Opera2Day,
Groningse instellingen voor Oude Muziek en gerenommeerde ensembles. Het Luthers Bach
Ensemble wil zich richten op talentontwikkeling: het projectkoor wordt omgedoopt tot Bach
Academie. Dit koor is gericht op coaching en opleiding, terwijl het projectkoor nog meer zal
professionaliseren. Vanaf 2017 krijgt het nieuwe Schnitgerorgel van de Lutherse kerk een
prominente rol toebedeeld. Rondom de ingebruikname van het orgel wordt een vijftal projecten
geprogrammeerd. Onderscheidend in de komende periode zijn de mini-opera’s, semi-scenische
uitvoeringen en licht geënsceneerde voorstellingen. Door te kiezen voor een minder statische vorm
van uitvoeren, hoopt het Luthers Bach Ensemble niet alleen de muziek nog indringender over te
brengen op het publiek, maar ook een jonger publiek aan te spreken.
Het Luthers Bach Ensemble wil samen met Musica Antiqua Nova en het Centrum voor Oude
Muziek & Dans aangemerkt worden als Cultuurpijler, omdat zij gezamenlijk de positie van Oude
Muziek willen versterken en vernieuwen. Zij gaan zich samen voor een groot deel richten op
talentonwikkeling.

Beoordeling
Kwaliteit
Het Luthers Bach Ensemble heeft zich in de afgelopen tien jaar stap voor stap ontwikkeld en
verwerft langzaamaan een eigen plaats in de bovenregionale muziekcultuur. De kwaliteit van het
ensemble staat buiten kijf en de avontuurlijkheid is de afgelopen periode toegenomen.
Uit de aanvraag van de organisatie blijkt dat de ambities hoog zijn, alsmede het streven zich door
het aantrekken van interessante gastdirigenten te verbeteren. Dat is prijzenswaardig en draagt bij
aan het profiel van dit kwaliteitsensemble.
De publieksgroep die de zeggingskracht en waarde van het Luthers Bach Ensemble (h)erkent is
vooralsnog klein. De algemene belangstelling voor muziek van louter voor 1800, in een authentieke
setting, is relatief beperkt. Vooral in de stad Groningen heeft het Luthers Bach Ensemble sterke
concurrentie, ook van gezelschappen van buiten Groningen die de stad aandoen. De Kunstraad
heeft waardering voor het feit dat het Luthers Bach Ensemble probeert waar mogelijk de grenzen
op te rekken, bijvoorbeeld door samenwerkingsverbanden met Opera2Day en VoxLumnis. Het
Luthers Bach Ensemble verstevigt hierdoor zijn positie als producerend gezelschap.
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Maatschappelijke waarde
Het ensemble werkt met een gemengde samenstelling van musici, professionals, beginnende
professionals en amateurs, in combinatie met interessante gastdirigenten. Dit op zich is bijzonder
te noemen voor de klassieke muziek community, ook al staat deze manier van werken soms op
gespannen voet met kwaliteitsontwikkeling. Het Luthers Bach Ensemble laat zich zien als verbinder
en flexibel ensemble binnen het genre Oude Muziek. Het ensemble heeft een vast publiek dat wat
ouder en vertrouwd met klassieke muziek is en noodzakelijkerwijs zal moeten worden verjongd
en aangevuld. Het afzetgebied zou uitgebreid kunnen worden met Friesland en Drenthe zodat het
Luthers Bach Ensemble zich als barokensemble van Noord-Nederland blijvend kan handhaven.
De Kunstraad heeft vertrouwen in het sterke, sturende bestuur van de organisatie. Het
ondernemingsmodel is wat voorzichtig, er wordt gewerkt met beperkte middelen en veel
vrijwilligers. Dat is begrijpelijk gezien de omzet en omvang van huidige subsidies.
Strategische doelen
Het Luthers Bach Ensemble is in staat om nieuwe verbindingen te leggen en draagt bij aan
talentontwikkeling door het aanbieden van zomercursussen, samenwerking met het Prins Claus
Conservatorium en het aantrekken van gastdirigenten. De Kunstraad is niet volledig overtuigd van
de gevoelde noodzaak om zich breder in de stad te profileren. Dit verdient echter wel aanbeveling.
Het ensemble heeft een duidelijkere rol in de provincie waar het regelmatig optreedt en een
trouwe aanhang kent (Loppersum, Leens, Appingedam, Noordbroek, Sappemeer). Daarmee draagt
het ensemble bij aan de kwaliteit van het aanbod en een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat.
Conclusie en advies
Het Luthers Bach Ensemble heeft zich in tien jaar tijd kwalitatief ontwikkeld tot een ensemble
met bovenregionale uitstraling. De Kunstraad is om artistiek-inhoudelijke redenen ontvankelijk
voor de wens tot structurele subsidiering. Met de gevraagde structurele subsidie kan het ensemble
zich artistiek verder ontwikkelen, in beperkte mate professionaliseren en samenwerkingen een
steviger fundament geven. Tegelijkertijd constateert de Kunstraad dat het ensemble een beperkte
aanvulling vormt op het bestaande (tamelijk sterke) aanbod Oude Muziek. De publieksgroep van
het ensemble is beperkt en de concurrentie in Groningen groot. Daarom adviseert de raad de
aanvraag alleen te honoreren bij voldoende budget.

B-status gemeente en provincie (positief maar vanwege onvoldoende middelen afwijzen)
Huidige subsidie gemeente: € - / huidige subsidie provincie: € Gevraagde subsidie gemeente: € 15.000 / gevraagde subsidie provincie: € 10.000
Geadviseerd bedrag gemeente: € - / geadviseerd bedrag provincie: € -

Music

and

Fun

Algemeen
De Stichting Music and Fun (MAF) organiseert sinds 1996 laagdrempelige muziekactiviteiten in
de Groningse wijk Beijum. MAF beheert een oefenruimte met opnamefaciliteiten, apparatuur,
instrumenten en een busje. Die staan ter beschikking van startende lokale amateurmusici en
bandjes. Wekelijks maken gemiddeld 12 bands en muziekacts gebruik van de oefenruimte. Ook
biedt MAF instaplessen voor basischoolleerlingen die kennis willen maken met een instrument.
Dit laatste gebeurt ook in Lewenborg. Jaarlijkse muziekevenementen die door MAF georganiseerd
worden zijn Funfestival Beijum en The Voice of Beijum (ook in Oosterpark en Hoogkerk).
Muzieksessions van MAF vinden maandelijks plaats in Beijum.
MAF streeft ernaar om op wijkniveau activiteiten te organiseren die de betrokkenheid bij muzieken cultuuractiviteiten bevorderen, wijknetwerken versterken en bijdragen aan de leefbaarheid
in de wijk. De thuisbasis van MAF is buurtcentrum het Trefpunt in Beijum. De organisatie wordt
gerund door een bestuur, vrijwilligers en een banenpooler met een muziekachtergrond. De
organisatie werkt onder andere samen met Vensterwijk Beijum en MJD jeugd- en jongerenwerk en
buurtcentra. MAF krijgt structurele subsidie van de gemeente Groningen.
Plan 2017-2020
In de komende beleidsperiode wil MAF de bestaande activiteiten kwalitatief en kwantitatief
verbeteren. Ook zal MAF wijkmuziekprojecten in andere wijken stimuleren met het MAF-concept
als voorbeeld. Er is daarvoor contact met meerdere personen en instellingen in de wijken
Oosterpark, Hoogkerk, Woonschepenhaven en Vinkhuizen. In overleg met de gemeente en in
samenwerking met MJD is er materiaal gemaakt in de vorm van een promo-DVD en folders, dat het
verder uitrollen van het programma naar andere wijken moet bevorderen. Inzet is bijvoorbeeld
om het concept The Voice of Beijum verder uit te breiden naar andere wijken en jaarlijks tot een
stedelijke finale te komen.

Beoordeling
Kwaliteit
MAF is een waardevolle organisatie voor de wijken Beijum en Lewenborg. MAF maakt in de
plannen zonder omhaal helder welke plek ze in beide wijken inneemt. De organisatie exploiteert
oefenruimte en staat aan de basis van veelal de eerste kennismaking van scholieren met
muziekonderwijs. Deze elementaire vorm van participatie is niet weg te denken uit de keten.
MAF voert haar concept en bijbehorende activiteiten al jaren met succes uit. De organisatie is
bereid om het concept uit te rollen naar andere wijken in de stad Groningen, hetzij in de vorm van
ondersteuning en advies in verband met de beperkte menskracht.
Maatschappelijke waarde
De activiteiten van MAF liggen op het grensvlak van cultuur en welzijn: men richt zich in eerste
instantie op wijkbewoners die niet vanzelfsprekend aanhaken bij traditionele vormen van cultuur.
Bovendien vormt de organisatie in wezen de basis voor laagdrempelig muziekonderwijs voor
iedereen. Waar mogelijk wordt samengewerkt met relevante instellingen; talent wordt verder
geleid.
De Kunstraad is van mening dat MAF wel erg bescheiden is in de aanvraag. Er is enige zorg over
de continuïteit van de organisatie, die volledig draait op een Banenpooler en vijf vrijwilligers. De
gemeentelijke bezuiniging van 10% heeft ertoe geleid dat MAF met het Funfestival is gestopt.
Strategische doelen
MAF is betrokken bij alle muziekactiviteiten in de wijken waar zij actief is. MAF levert door het
bevorderen van actieve cultuurparticipatie een bijdrage aan de doelen
Samenleven met cultuur, Een leven lang cultuur en Nieuwe verbindingen leggen.
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Conclusie en advies
De Kunstraad heeft veel waardering voor het succes dat MAF boekt in de wijken Lewenborg en
Beijum. MAF speelt een belangrijke rol in de muzikale keten door vaak de allereerste kennismaking
met muziekbeoefening te faciliteren en te begeleiden. MAF weet haar doelgroep goed te bereiken
en het concept is inmiddels overdraagbaar naar andere wijken.
Nu MAF beweegt richting wijkbrede cultuurparticipatie en VRIJDAG een opdracht heeft op
dit gebied, ligt het voor de hand dat beide partijen de komende periode tot structurelere
samenwerking komen. MAF heeft reeds aangegeven hiervoor open te staan.
De Kunstraad adviseert om het gevraagde subsidiebedrag te honoreren met een A-status.

Noord Nederlands Orkest

A-status gemeente

Plan 2017-2020
Vanaf het seizoen 2016-2017 geeft het NNO meer focus aan de programmering. Het brengt het
aantal labels van de concerten terug en gaat experimenteren onder de noemer ‘Symfonisch nieuwe
stijl’. Wat succesvol is wordt verder uitgewerkt. Het NNO focust scherper op product-markt
combinaties om publiek en inkomsten te realiseren in plaats van via meer concerten. Minder maar
beter is het streven. Het aantal educatie- en innovatieprojecten neemt overigens juist toe.
De koppeling van programma aan publiek krijgt zijn vertaling in de labels Symfonisch, Symfonisch
nieuwe stijl, crossovers, Barok en Eigentijds Klassiek. Daarnaast speelt het NNO drie à vier keer
per jaar Nederlandse- of wereldpremières van eigentijdse muziek, waaronder bewust geregeld
Nederlandse componisten. Het Grootsymfonische repertoire blijft de basis in de programmering
van de komende jaren. De jaarlijks terugkerende bouwstenen zijn het kerst- en nieuwjaarsconcert,
de Matthäus Passion, de begeleiding van de Nederlandse Reisopera, het filmmuziekprogramma,
nieuwe concertformats en de Jeugdconcerten. Het NNO overweegt schoolconcerten (voor het
voortgezet onderwijs) op te nemen. Om de twee jaar is het NNO partner bij de Young Pianist
Foundation in het Muziekgebouw Amsterdam. In Utrecht speelt het NNO jaarlijks bij de Avro/
Tros VRIJDAGconcertserie en twee keer in de programmering van TivoliVredenburg. Het NNO
streeft ernaar om vier keer per jaar in het Concertgebouw Amsterdam te spelen. Hierdoor
profileert het NNO zich als Noordelijk ‘exportproduct’ en genereert het landelijke aandacht. Met
openluchtconcerten in de drie provincies begint en eindigt ieder seizoen. Gemiddeld drie keer per
beleidsperiode speelt het NNO in het (nabije) buitenland. De mate waarin het NNO variatie toelaat
in het programma hangt af van de externe mogelijkheden (opdrachten van derden, wensen van
zalen/publieksgroepen) en de beschikbare budgetten. Het NNO stimuleert de publieksontwikkeling
voor klassieke muziek in het Noorden door actief met de zalen samen te werken. De komende
jaren zal de bezoekerservaring (de customer journey) centraal staan in de aanpak. Zowel in de
programmering als de communicatie en marketing sluit het NNO aan bij Noordelijke samenwerking
en regionale thema’s en evenementen: 2018 Leeuwarden Culturele Hoofdstad is van Europa
met iepen mienskip als motto en voor Groningen verhalen over Groningse componisten en
de geschiedenis van het orkest. Streven is deze te koppelen aan een jaarlijks concert op een
historische plek in stad of provincie.
Het NNO zou in de nieuwe periode 2017-2020 graag de benodigde financiële armslag krijgen
om als professionele en beeldbepalende organisatie in het Noorden anderen inhoudelijk en/
of facilitair te ondersteunen en opteert daarom als Cultuurpijler. Ook wil het NNO een aantal
samenwerkingsverbanden intensiveren (ten behoeve van Groningen bruist!) in het kader van
het Cultuurpijlerschap, plus een aantal nieuwe verbindingen aangaan met andere/kleinere
instellingen.

Huidige subsidie gemeente: € 14.000 / huidige subsidie provincie: € Gevraagde subsidie gemeente: € 13.500 / gevraagde subsidie provincie: € Geadviseerd bedrag gemeente: € 13.500 / geadviseerd bedrag provincie: € -

Algemeen
Het Noord Nederlands Orkest (NNO) is sinds de fusie met het Frysk Orkest in 1989 het
symfonieorkest van Groningen, Friesland en Drenthe. Het orkest maakt deel uit van de landelijke
BIS en ontvangt subsidie van de Noordelijke provincies en gemeenten Groningen en Leeuwarden.
Programmering en artistiek beleid zijn in handen van artistiek leider Marcel Mandos. Het NNO
speelt in concertzalen en diverse locaties (openlucht, festivals, kerken en dergelijke) in de
Noordelijke provincies en daarbuiten. Het NNO bestond in 2014 uit ruim 94 fte.

Beoordeling
Kwaliteit
Het NNO pakt met verve de rol die verwacht mag worden van een moderne orkestonderneming.
De organisatie verwoordt helder hoe zij in de tijd staat. De voorgenomen plannen getuigen van
zelfreflectie en zetten een helder, eerlijk beeld neer van een rijpe organisatie. De missie wordt
in alle toonaarden verwezenlijkt en leidt tot behoud en uitdragen van de traditie enerzijds, maar
ook tot een uitgebreid scala aan activiteiten en samenwerkingen buiten de ‘orkestbak’. Daarmee
neemt het NNO niet alleen een stevige eigen positie in maar heeft het ook een voortrekkersrol
vergeleken met andere orkesten in Nederland. Bewaking van het eigen profiel is cruciaal en
op lange termijn van belang voor het onderscheidend vermogen van het NNO. Vakmanschap en
zeggingskracht lijken gewaarborgd maar subsidiekortingen kunnen het orkest op termijn uithollen.
Maatschappelijke waarde
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Het NNO speelt als grote organisatie flexibel in op verschillende niveaus van educatie. Daarmee
wordt een brede doelgroep bereikt. Het publieksbereik is goed, stabiel en helder gedifferentieerd.
Het NNO bevindt zich in een financieel gezonde situatie en er is sprake van een sterk bewust
cultureel ondernemerschap. Er is veerkracht betoond bij het opvangen van de bezuinigingen en het
orkest lijkt hier sterker en dynamischer te zijn uitgekomen.
Dat neemt de indruk niet weg dat het orkest soms overvraagd wordt op het punt van wendbaarheid
en positionering.
Het NNO verbindt zich met een grote variëteit aan partijen, binnen en buiten de cultuursector. Het
accent ligt daarbij vooral op partijen in Groningen.
Strategische doelen
Het NNO is als Noordelijk orkest een visitekaartje van het Noorden en met de stad Groningen als
standplaats straalt dit het sterkst af op de provincie Groningen. Het NNO is een overtuigende
speler in stad en provincie en toont zich omgevingsbewust als initiator en partner. Het werkt aan
interdisciplinaire verbindingen. Het NNO bindt veel verschillende publieksgroepen aan zich door
het brede profiel, de vele samenwerkingen en regionale spreiding van concerten. Via analyse van
gegevens zoekt het NNO naar mogelijkheden om dit evenwicht te behouden en te verbeteren.
Conclusie en advies
Het NNO scoort zeer hoog op kwaliteit, maatschappelijke waarde en draagt onmiskenbaar bij aan
de strategische doelen van gemeente en provincie. Het orkest heeft een ambassadeursfunctie voor
Groningen waarmee een bijdrage wordt geleverd aan economische belangen. De Kunstraad heeft
grote waardering voor de prestaties van deze moderne orkestonderneming die landelijk gezien een
voorloper is. Afgezet tegen andere symfonieorkesten in het land ontvangt het NNO een relatief
lage subsidie van de regionale en lokale overheden. Gezien het belang van het orkest voor de regio
ligt een verhoging van de subsidie van de provincie volgens de Kunstraad in de rede.
Ook een verhoging van de subsidie van de gemeente is wenselijk om het aandeel regionale
financiering meer in balans te brengen met de Rijkssubsidie. Hiertoe adviseert de Kunstraad om
aanvullende gelden uit het beoogde Cultuurpijlerfonds toe te kennen.

A-status voor gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente: € 37.000 / huidige subsidie provincie € 20.000
Gevraagde subsidie gemeente: € 50.000 / gevraagde subsidie provincie: €50.000
Geadviseerd bedrag gemeente: € 40.000 / geadviseerd bedrag provincie € 20.000
Geadviseerd bedrag Cultuurpijlerfonds: € 40.000
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Noord Nederlands Toneel
Algemeen
Het Noord Nederlands Toneel (NNT) is sinds de jaren tachtig de theatervoorziening van het
Noorden. Het NNT wordt binnen de landelijke BIS gefinancierd (€2.500.000,-). Het NNT is
gehuisvest in De Machinefabriek, de theaterwerkplaats en vlakkevloertheater van het gezelschap.
Het NNT is tevens het huisgezelschap van de Stadsschouwburg. Het NNT realiseert op seizoensbasis
acht producties, waarvan drie grote zaalproducties. Met de verschillende educatie-, participatieen talentontwikkelingsactiviteiten kent het NNT een vrijwel complete educatieketen (workshops,
Dichterbij en NNTWEE). Ola Mafaalani is sinds 2009 artistiek leider en algemeen directeur. Per
1 januari 2017 neemt Guy Weizman haar taken over, samen met artistiek leider Julie Van den
Berghe.
Plan 2017-2020
Zowel in vorm als door inhoud wil het NNT deze multigelaagde tijd duiden. Het NNT gaat daarom
als groot theatergezelschap producties maken die voor een breed, hedendaags publiek relevant
zijn. Voorstellingen die nieuwe verbindingen leggen tussen kunstdisciplines, tussen kunst en de
wereld, tussen makers en het publiek en tussen publiek onderling. Door acteurs, dansers, musici,
regisseurs en andere kunstenaars de werkvloer met elkaar te laten delen kunnen ze van elkaar
leren: van elkaars artistieke bronnen, dramaturgie, verhalen en methodes. De gezamenlijke
directie met Club Guy & Roni versterkt de gewenste nieuwe verbindingen. Het NNT en Club Guy &
Roni gaan ook zeer intensief met elkaar samenwerken op het gebied van marketing, educatie en
productie met als mogelijk resultaat een fusie in de periode 2021-2024.
Elk jaar maakt het NNT drie voorstellingen gebaseerd op literatuur of (nieuw) theaterrepertoire
in de grote zaal, waarvan er in ieder geval één wordt gemaakt door vaste maker Julie Van den
Berghe en één door Guy Weizman. Zoals in het huidige beleidsplan kiest het NNT voor drie
type voorstellingen. Type I is een groot gemonteerde, artistiek uitdagende voorstelling op basis
van nieuwe of iets minder bekende teksten in samenwerking met Club Guy & Roni en vaste
muzikale partner Asko|Schönberg. Type II wil de gekozen thematiek ook voor een groter publiek
toegankelijk maken met bekender toneelrepertoire of een lichtere benadering. Type III betreft
de voorstellingen voor het zomerseizoen. Naast de drie artistieke hoofdlijnen blijft het NNT de
Groningse regio bij het gezelschap betrekken door de voorstellingen te laten reizen langs de
verschillende regiotheaters en buurtcentra. In De Machinefabriek toont het NNT het werk van
jonge makers, of losse onderzoeksprojecten onder de noemer NNTRaw. In De Machinefabriek
worden lezingen en debatten georganiseerd en op VRIJDAG gaat de deur open voor Proeflokaal
op VRIJDAG. De kunstopleidingen Minerva en Sint-Lucas (Gent) zullen worden betrokken bij de
inrichting van De Machinefabriek en het organiseren van tentoonstellingen. Met het netwerk van
podiumkunsteninstellingen (De Oosterpoort/Stadsschouwburg, Noorderzon, Grand Theatre en
Het Houten Huis) wordt gewerkt aan het profiel van Groningen als nationaal en internationaal
brandpunt voor interdisciplinaire podiumkunsten. Internationale partners zijn de Koninklijke
Vlaamse Schouwburg en Staatstheater Mainz. Bijzondere partners in de komende periode zijn
Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 die coproducent is van de gelegenheidsvoorstelling King
of the Meadows en Caré. Met Oerol en het Amsterdamse Bos wordt samengewerkt aan meerdere
zomervoorstellingen. Andere doelstellingen zijn het publieksbereik te laten groeien naar 40.000 in
2020 onder andere door de publieke functie van De Machinefabriek als nieuwe creatieve hotspot,
talentontwikkeling (jonge makers begeleiden) en groei van betrokkenheid van jongeren door actief
in te zetten op de generatie creatieven tussen 18 en 25 jaar in samenwerking met Poetic Disasters
Club.
Het NNT wil Cultuurpijler zijn voor het verstevigen en verder ontwikkelen van de zogenoemde
Groningse school van interdisciplinair theater, enerzijds om een breder publiek te genereren,
anderzijds omdat samenwerken een noodzakelijke voorwaarde is om interdisciplinair en
productgedifferentieerd te kunnen werken. Het NNT geeft beginnend talent en young professionals
de mogelijkheid om van netwerk en expertise gebruik te maken. Deze interdisciplinaire
samenwerking is tevens een belangrijk onderdeel van het programma ‘We the North’.
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Beoordeling
Kwaliteit
Het NNT formuleert in de voorgenomen plannen een heldere, onderscheidende visie. Het NNT
bouwt aan een nieuw interdisciplinair theaterhuis, waar actueel, innovatief totaaltheater
gemaakt wordt, altijd met tekst als uitgangspunt. Het NNT wil hiermee internationale koploper
zijn. De Kunstraad vindt het van lef getuigen dat dit grote BIS-gezelschap eigenzinnige, rock
’n roll-achtige voorstellingen wil brengen voor een breed publiek, op verrassende plekken. De
interdisciplinaire benadering van het NNT ligt in het DNA van de artistiek leider en de gekozen
samenwerkingsverbanden besloten.
De al in gang gezette samenwerking met Club Guy & Roni wordt geïntensiveerd: men deelt de
artistieke en zakelijke leiding. De huiskamer is de Machinefabriek, die een creatieve hotspot moet
worden. Een verhoogd activiteitenniveau aldaar kan de gezelschappen meer binding met de stad
bezorgen en andersom.
Maatschappelijke waarde
Het NNT legt de nadruk op opbouw van een community (waartoe de toeschouwer kan toetreden),
waarbij ook de maatschappelijke waarde van de activiteiten voor het gezelschap van groot belang
is. De Kunstraad is positief over deze aanpak.
Het gezelschap heeft sterke culturele partners, zowel regionaal als landelijk. Het educatie- en
talentontwikkelingsbeleid is breed en vrij compleet en heeft volgens de Kunstraad nog meer
potentie nu het NNT en Club Guy & Roni onder één dak opereren. Belangrijk pluspunt is dat het
NNT niet top-down werkt en daadwerkelijk verbinding zoekt. Door dat te doen met een fors
verzoek aan subsidie wordt de slag van daadwerkelijk cultureel ondernemerschap echter gemist,
terwijl uit de plannen ook niet blijkt hoe een groter en meer divers publiek wordt bereikt.
Positieve punten in het ondernemerschap zijn het samenbrengen van de overhead van beide
organisaties en het streven de omzet te verhogen door horeca, eigen programmering en verhuur.
Strategische doelen
Het NNT draagt bij aan het doel Ruim baan voor talent: vrijwel de hele keten is in huis. De
genoemde samenwerkingen op het gebied van educatie en talentontwikkeling getuigen van een
gezonde, open houding. Het NNT verbindt zich actief met een circuit dat kan profiteren van haar
expertise en vice versa. Hiermee is het NNT in staat om ‘nieuwe verbindingen te leggen’. Verder
draagt het gezelschap bij aan de doelen Een leven lang cultuur en Cultuur en economie (hoewel
geen subsidie wordt aangevraagd bij de provincie).
Conclusie en advies
De Kunstraad heeft waardering voor het lef dat het NNT als BIS-instelling toont met deze
vernieuwende plannen. Met de verregaande interdisciplinaire samenwerking met Club Guy&Roni
onderscheidt het NNT zich van andere gezelschappen in het land. Dat met de interdisciplinaire
focus een dans- en toneelgezelschap verloren zouden gaan, lijkt een onterechte vrees. Beide
uitersten van het spectrum – dans en toneel – zijn door eigenzinnige makers als Roni Haver en Julie
van den Berghe geborgd. Guy Weizman opereert daar precies tussenin met zijn ‘totaaltheater’.
De inbedding van Guy Weizman in de lokale context geeft vertrouwen in het behoud van de relatie
met het bestaande publiek, terwijl er onder zijn artistieke bewind ook ruimte ontstaat voor
nieuwe
verbindingen. De Kunstraad adviseert de plannen van het NNT te honoreren met een A-status.
Het NNT vraagt een verhoging van de huidige subsidie aan ten behoeve van een verhoogd
activiteitenniveau in de Machinefabriek en ontwikkeling van het interdisciplinaire huis. De
organisatie geeft daarbij aan momenteel te afhankelijk te zijn van incidentele gelden en van de
vier grote BIS-gezelschappen het minste geld te besteden te hebben. De Kunstraad heeft begrip
voor dit standpunt en is van mening dat het NNT – net als enkele andere landelijk gesubsidieerde
Groningse instellingen – op een relatief beperkt aandeel regionale cofinanciering kan rekenen,
terwijl het gezelschap tot een van de meest vooruitstrevende instellingen van Groningen
gerekend mag worden en een grote (maatschappelijke) verantwoordelijkheid heeft in de keten.
Tegelijkertijd rekent de Kunstraad op meer creativiteit en ondernemerschap dan de voorgelegde
plannen tentoonspreiden. Een bijdrage van € 50.000 uit het Cultuurpijlerfonds ten behoeve van de
matching is volgens de Kunstraad reëel.

A-status gemeente

Noorderlicht
Algemeen
Noorderlicht is een platform voor internationale fotografie en maakt deel uit van de landelijke
culturele Basisinfrastructuur. Naast een jaarlijkse fotomanifestatie, presenteert de Noorderlicht
Fotogalerie aan het A-Kerkhof gedurende het jaar een tentoonstellingsprogramma en organiseert
Noorderlicht reizende tentoonstellingen in binnen- en buitenland.
De organisatie heeft een omvang van 3,9 fte vast en 0,5 fte tijdelijk personeel.
Plan 2017-2020
Noorderlicht wil een breed publiek in contact brengen met inspirerende en maatschappelijk
relevante fotografie en fotografische beeldverhalen. Noorderlicht staat voor fotografie die
een actueel en maatschappelijk geëngageerd perspectief biedt, zowel regionaal, landelijk als
internationaal.
De drie inhoudelijke rode draden voor de komende jaren zijn: de relatie met de natuurlijke
omgeving, kunst en wetenschap en sociaaleconomische structuren. In het jaarprogramma kiest
Noorderlicht voor meer zichtbaarheid het hele jaar door en een gelijkmatiger evenwicht tussen
de verschillende soorten projecten die Noorderlicht organiseert. De manifestatie zal niet langer
op één hoofdlocatie plaatsvinden, maar verspreid over meerdere locaties, per jaar afwisselend
in Groningen en Friesland. Daarnaast worden projecten geïnitieerd die leiden tot een presentatie
in de fotogalerie (acht tentoonstellingsperiodes) of op locatie (Noordelijke musea en openbare
ruimte). Noorderlicht ontwikkelt hiervoor een eigen herbruikbaar podium. Samenwerking met
andere spelers in de noordelijke infrastructuur voor (beeldende) kunst en internationale partners
is daarbij inzet.
Naast de genoemde presentatieactiviteiten, verstrekt Noorderlicht opdrachten (minimaal zeven
per jaar), werkt het aan een tweejarig research project Ghana en ontwikkelt het buitenlandse
exposities (zes per jaar). De website wil Noorderlicht meer gaan benutten als een dynamisch,
alternatief presentatieplatform. Via het programma Nieuw licht begeleidt Noorderlicht nieuw
talent via stimuleringsopdrachten, traineeships, masterclasses, euroclasses en curatorenmeetings.
Op het educatief vlak richt Noorderlicht zich met name op middelbare scholieren en het MBO. Qua
participatie zal Noorderlicht zich extra gaan richten op studenten en 50-plussers.
Om meer slagkracht te genereren vraagt Noorderlicht een hogere bijdrage om de organisatie uit
te breiden met 0,6 fte op directieniveau en 1,4 fte voor pr, marketing en projectleiding. Hiermee
komt de personele bezetting uit op 6,2 fte, de formatie van vóór 2013.
Noorderlicht opteert voor de positie van Cultuurpijler en wil haar expertise en diensten ter
beschikking stellen aan collega-instellingen, die zo fotografie op een hoog niveau kunnen
integreren in hun eigen activiteiten.

Beoordeling
Kwaliteit
Noorderlicht zoekt al jaren de verschillende gezichten en grenzen van de fotografie op, gedreven
en ambitieus. Noorderlicht heeft een grote expertise opgebouwd en slaagt er in nieuw talent te
scouten en actuele, maatschappelijke thema’s te benoemen en beeldend te (laten) onderzoeken.
De kwaliteit van de activiteiten is op alle niveaus hoog.
De Kunstraad snapt de keuze van Noorderlicht om zich als landelijke presentatie instelling te
concentreren op de tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Met het loslaten van de grote
fotomanifestatie (die wisselend plaatsvond in Groningen en Leeuwarden) wil Noorderlicht zich met
een variëteit aan activiteiten meer tonen in de hele Noordelijke regio en de druk op de organisatie
zowel organisatorisch als financieel verminderen. Ook de vele andere activiteiten die plaatsvinden
in de maand september en daarmee de concurrentie, was een reden voor Noorderlicht om de
activiteiten beter te spreiden.
Het loslaten van een centrale festivallocatie is volgens de Kunstraad wel een risico omdat het kan
leiden tot versnippering en het merk Noorderlicht diffuser maakt.
De Kunstraad is positief over de mogelijkheden die Noorderlicht, als aanvulling op de fysieke
presentaties, ziet voor het gebruik van de website als digitaal platform. Op deze manier vult
Noorderlicht zijn (internationale) rol op het terrein van de fotografie eigentijds in.

Huidige subsidie gemeente: € 185.000 / huidige subsidie provincie: € Gevraagde subsidie gemeente: € 500.000 / gevraagde subsidie provincie: € Geadviseerd bedrag gemeente: € 200.000 / geadviseerd bedrag provincie: € Geadviseerd bedrag Cultuurpijlerfonds: € 50.000
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Maatschappelijke waarde
De activiteiten trekken een zeer divers publiek, zowel lokaal, nationaal als internationaal. De
functie van Noorderlicht om vakmanschap en kennis door te geven is mooi en noodzakelijk. Dat dit
op verschillende niveaus gebeurt en voor verschillende doelgroepen, is van grote maatschappelijke
waarde.
Noorderlicht werkt met verschillende partners binnen en buiten het kunstenveld en realiseert
steeds nieuwe samenwerkingsverbanden. In de komende beleidsperiode gaat de aandacht uit naar
de Noordelijke musea en Culturele Hoofdstad 2018. Noorderlicht sluit in de keuze van de thema’s
(zoals eerder bewezen met Suiker) aan op Het Verhaal van Groningen, die zowel in regionaal als
internationaal perspectief worden geplaatst.
De aandacht van Noorderlicht gaat vanzelfsprekend uit naar de kwaliteit van de activiteiten.
Het ondernemerschap lijkt wat achter te blijven, mede veroorzaakt door afwezigheid van een
medewerker pr en marketing. Het valt de Kunstraad echter op dat de nieuwe plannen met een
gevraagde verhoging van de subsidie niet leiden tot een toename van het aantal (betalende)
bezoekers. Dit kan te maken hebben met het feit dat in de nieuwe plannen meer activiteiten in de
openbare ruimte gaan plaatsvinden waarvoor het niet mogelijk is entree te heffen.
Strategische doelen
Via de kernactiviteiten maar ook in de samenwerking met museale en educatieve instellingen,
de aandacht voor maatschappelijke thema’s en het investeren in talent, draagt Noorderlicht
actief bij aan de strategische doelen inclusief de uitgangspunten in de notitie Noordelijke
experimenteerregio. Noorderlicht draagt bij aan Cultuur als economische propositie (uitstraling
van de provincie en landelijke media-aandacht). Met de nieuwe werkwijze om meer gespreid
activiteiten te organiseren is Noorderlicht naast de stad Groningen meer zichtbaar in de regio.
Conclusie en advies
Noorderlicht is nationaal en internationaal een toonaangevend podium voor de fotografie, dat sterk
bijdraagt aan de uitstraling van Groningen. Noorderlicht heeft een grote expertise opgebouwd en
slaagt er steeds weer in nieuw talent te scouten en actuele, maatschappelijke ontwikkelingen te
benoemen en beeldend te (laten) onderzoeken. Daarnaast vervult Noorderlicht een belangrijke rol
in het verlenen van opdrachten.
De keuze om zich met een variëteit aan activiteiten meer te tonen in de hele Noordelijke regio
en daarmee het loslaten van een centrale festivallocatie, begrijpt de Kunstraad maar acht het
tegelijkertijd een risico omdat het kan leiden tot versnippering en het merk Noorderlicht diffuser
maakt.
De Kunstraad constateerde al eerder dat de druk op de financiën zorgde voor een uitholling van de
organisatie. Gezien de unieke positie van Noorderlicht, met zowel een internationaal profiel als
een duidelijke worteling in de regio, vindt de Kunstraad een hogere bijdrage gerechtvaardigd. De
uitdaging ligt bij Noorderlicht om de zichtbaarheid, zowel fysiek als bij het publiek, te behouden
dan wel te versterken.

A-status gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente € 173.000 (incidenteel € 43.000) / huidige subsidie provincie € 116.000
(incidenteel € 57.000)
Gevraagde subsidie gemeente € 285.000 / gevraagde subsidie provincie € 220.000
Geadviseerde subsidie gemeente € 200.000 / geadviseerde subsidie provincie € 150.000
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Noorderzon
Algemeen
Noorderzon (1990) is een elfdaags internationaal performing arts festival in het Noorderplantsoen
en de binnenstad. Het festival trekt jaarlijks met ongeveer 500 hedendaagse voorstellingen ruim
150.000 bezoekers. De organisatie maakt onderdeel uit van de door de Europese Commissie
gefinancierde netwerken NXTSTP en Create to Connect. Voor de programmering wordt intensief
samengewerkt met partners in de stad. Noorderzon is co-producent van nieuw internationaal werk
(met steun van Ammodofonds) van talentvolle makers uit de hele wereld. Noorderzon ontvangt
subsidie van het FPK en van stad en provincie. De organisatie bestaat uit een kleine professionele
staf onder leiding van Femke Eerland (algemeen directeur) en Mark Yeoman (artistiek directeur),
die voor het festival (altijd in de maand augustus) wordt versterkt met een tijdelijke crew en ca.
800 vrijwilligers. Mark Yeoman is in 2016 ook aangetreden als artistiek directeur van Grand Futura.
Noorderzon ontving de afgelopen periode drie prijzen, waaronder de Groninger Cultuurprijs en de
Erepenning van de stad Groningen. In 2015 bestond Noorderzon 25 jaar.
Plan 2017-2020
De fundamenten van het festival blijven in de komende periode hetzelfde: een interdisciplinair,
trendsettend en trendvolgend podiumkunstenfestival, een makelaar in ontmoetingen, een platform
voor spiegeling en dialoog, een brug slaan tussen artistieke actualiteit en brede toegankelijkheid.
Noorderzon wil in 2017-2020 alle aspecten van het festival (nog meer) volgens deze fundamenten
vormgeven; van een beter horeca-aanbod tot specifieke doelgroepen marketing. Het scouten en
(co)produceren van nieuw en uitdagend werk krijgt verdere verdieping en het festivalplatform
wordt nog meer ingezet voor duiding. Internationalisering ziet Noorderzon niet als doel op
zich, maar als window on the world. Noorderzon wil graag laten zien dat de hele wereld één
grote gemeenschap is, waar een aantal universele thema’s leidend is. Noorderzon wil daarbij
de balans tussen groot sociaal zomerfeest en kunstenfestival scherp bewaken; niet groeien in
omvang, wel in betekenis en verdieping. Door de (vernieuwde) stevige banden met het Grand
Theatre gaan Noorderzon en het Grand 1 tot 5 coproducties per jaar realiseren en residenties
bieden aan buitenlandse makers die begeleiding en context krijgen. Noorderzon ziet veel
voordelen in deze samenwerking op het vlak van publieksbereik en talentontwikkeling. Naast het
internationale hoofdprogramma, biedt Noorderzon een uitgebreid en divers aanbod als festivals
binnen het festival met het beproefde gast-curator model voor de onderdelen: literatuur, muziek,
kinderprogramma, beeldende kunst, lokale initiatieven, wetenschappelijk scholingsprogramma en
maatschappelijk programma.
Specifiek voor de komende edities is de nadruk op maatschappelijke en wetenschappelijke
thema’s. De NoorderZomerSchool wordt voortgezet en een nieuw maatschappelijk geëngageerd
programma wordt toegevoegd onder de werktitel: Difficult problems made easy by Noorderzon.
Noorderzon breidt de werving bij private fondsen uit en richt zich intensiever op
sponsoropbrengsten van met name jonge IT-bedrijven. Ook in dit voornemen streeft Noorderzon
naar collectiviteit, onder meer als mede-initiatiefnemer van CultuurPaktNoord en als onderdeel
van de koplopersgroep omtrent het oprichten van een Noordelijk Cultuurfonds. In 2017-2020 hoopt
Noorderzon in gezamenlijkheid hier meer vorm aan te kunnen geven. Nieuwe geldstromen zijn
voor Noorderzon belangrijk om ook in de toekomst te kunnen blijven coproduceren, toegankelijk
te kunnen blijven (vriendelijk prijsbeleid), verdieping door maatwerk te bieden en duurzaam en
innovatief te zijn.
Noorderzon ziet zich als Cultuurpijler vanwege de inzet voor duurzame collectiviteit o.a. in veel
geïnitieerde, informeel georganiseerde netwerken.
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Beoordeling
Kwaliteit
Noorderzon heeft een scherp artistiek profiel opgebouwd, waarin zowel oog is voor de lokale
context als de voortdurend veranderende wereld om ons heen. De festivalformule is helder:
internationaal, actueel interdisciplinair theater voor een nieuwsgierig publiek wordt gecombineerd
met de toegankelijke en verwelkomende context van een zomerfestival. Het gepresenteerde
onafhankelijke aanbod vormt een afspiegeling van wat er op dit moment in de wereld gemaakt
wordt. Noorderzon toont veel premières en voorstellingen die nog niet eerder in Nederland of
Europa te zien waren. De organisatie opereert in een internationaal festivalnetwerk waardoor
onafhankelijke makers kunnen touren. Ook de internationale co-creatie, ECP, create to connect en
NXTSTP zijn gericht op het bevorderen van presentatiekansen voor makers.

Noordpool Orkest

Maatschappelijke waarde
Educatie in samenwerking met het onderwijs verdient nog verdere invulling. De relatie met
onderwijs, wetenschap en maatschappij krijgt nu vorm via het inhoudelijke programma.
Noorderzon is betrokken bij interessante samenwerkingsverbanden als Innofest en de
Noorderzomerschool. Ook het werken met gastcuratoren draagt bij aan de kwaliteit van het
programma en de lokale inbedding.
Noorderzon heeft een duidelijk beeld van het publiek en bedient bezoekers met interessante
campagnes op maat. Het terrein laat groei van bezoekersaantallen eigenlijk niet toe. De innovatie
en het ondernemerschap zullen daarom ergens anders vandaan moeten komen. Positieve punten
zijn het constante oog op verbindingen om bijvoorbeeld sponsoring te bevorderen, maar ook de
scherpe blik op de gevaren en grote vrijwilligersomgeving. In het ondernemerschap heeft men het
over de ‘lerende organisatie’, maar die krijgt in de plannen nog geen concrete invulling.
De organisatie is financieel gezond maar kwetsbaar. De organisatiestructuur, waarbij de artistiek
en algemeen leider het kloppend hart vormen van alle activiteit, baart de Kunstraad enige zorgen.
Persoonlijke gedrevenheid is een noodzakelijke voorwaarde voor het succes van het festival maar
kan op termijn ook een te zware belasting inhouden.

Plan 2017-2020
Het Noordpool Orkest wil de komende beleidsperiode het profiel van ‘avontuurlijk orkest van 42
ongetemde musici’ waarmaken en zich ontwikkelen tot een Noordelijk Metropole Orkest. Hiertoe
gaat de organisatie eigen artistieke projecten ontwikkelen die een toevoeging zijn op het aanbod
van lichte muziek op de VSCD-podia en een impuls betekenen voor de ontwikkeling en speelcultuur
van het orkest zelf. Eerder zijn met het Radiohead-project, Vasalis en ‘Violet, muziek voor
morgen’ al eigenzinnige concertproducties gerealiseerd. De komende jaren gaan deze projecten
op verzoek in reprise (gemiddeld vier concerten per jaar). Daarnaast worden jaarlijks een à twee
nieuwe eigen producties gerealiseerd. Zo produceert het Noordpool Orkest samen met zangeres
Iris Kroes (winnaar Voice of Holland) in het kader van Leeuwarden Culturele hoofdstad in 2017 en
2018 een omvangrijk project, waarin de ontwikkeling van nieuw repertoire samengaat met een
onderzoek naar muziekeducatie in Europa. Daarnaast gaat het orkest een samenwerking aan met
de producers/dj’s van Noisia: nieuwe composities resulteren in een drum’n bass symphony, die op
zomerfestivals wordt uitgevoerd. Verder wordt de muziek van de Britse muzikant en zanger Peter
Gabriel gearrangeerd tot een vijfdelige symfonie.
Naast de eigen producties worden coproducties gerealiseerd, onder meer met de drie Noordelijke
omroepen (avondvullend muziekproducties voor tv) en Noordelijke artiesten. Andere activiteiten
zijn een jaarlijkse festivaldag in het UMCG, concerten in projecten van derden, activiteiten op
het gebied van talentontwikkeling en de ontwikkeling en lancering van de virtuele orkestacademie
i.s.m. steuninstellingen voor cultuureducatie in Noord-Nederland.
De gevraagde meerjarige ondersteuning is bedoeld voor onderdelen van het jaarprogramma die
daadwerkelijk een publieke financieringsbehoefte kennen, de eigen producties en de educatieve
en talentontwikkelingsactiviteiten.

Strategische doelen
Noorderzon draagt hoofdzakelijk bij aan de doelen Ruim baan voor talent, Nieuwe verbindingen
leggen en Cultuur en economie. Noorderzon biedt ruimte voor experiment en nieuw werk en is
daarmee een interessante proeftuin voor artiest en publiek. Het festival is zich bewust van de
noodzaak tot samenwerking en functioneert als ontmoetingsplaats voor alle tot stand gebrachte
samenwerking. Tot slot trekt Noorderzon een breed publiek van binnen en buiten de provincie.
Daarmee vormt het festival een waardevolle aanvulling op de bruisende stad en aantrekkelijkheid
van de regio.
Conclusie en advies
De Kunstraad is positief over het inhoudelijk en financieel sterke format van Noorderzon, waarmee
een groot en breed publiek van binnen en buiten de provincie Groningen wordt bereikt. De
economische en promotionele waarde van het festival is groot. Noorderzon maakt al jaren een
essentieel onderdeel uit van het culturele bestel in het Noorden. De Kunstraad constateert dat
de organisatie zich overvraagd voelt door politieke regelgeving en prestatie-eisen op landelijk en
gemeentelijk niveau. Daardoor dreigt het gevaar dat het festival te ver af komt te staan van de
core business. De Kunstraad wil meegeven dat het van primair belang is dat de organisatie uitgaat
van haar eigen kracht en kunnen en de kern vast en overeind houdt: er is genoeg om trots op te
zijn. Een verhoging van de provinciale bijdrage, zoals gevraagd, ligt daarom nu niet in de rede.

A-status voor gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente: € 452.000 / huidige subsidie provincie: € 111.100
Gevraagde subsidie gemeente: € 490.000 / gevraagde subsidie provincie: € 200.000
Geadviseerd bedrag gemeente: € 490.000 / geadviseerd bedrag provincie: € 112.000
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Algemeen
Het Noordpool Orkest is in 2010 opgericht door componist en pianist Reinout Douma. Het orkest
bestaat uit 42 professionele musici uit Noord-Nederland en is qua repertoire enigszins vergelijkbaar
met het Metropole Orkest. Het brengt nieuw repertoire in de lichte muziek in interactie met
andere kunstdisciplines.
In de afgelopen jaren heeft het Noordpool Orkest samengewerkt met allerlei instellingen en
musici uit de (inter)nationale klassieke – jazz- en popwereld. Een aantal projecten is incidenteel
door de Kunstraad ondersteund, waaronder het Vasalis-project met zangeres Janne Schra en het
jaarprogramma 2015.

Beoordeling
Kwaliteit
Het Noordpool Orkest is een breed inzetbaar orkest dat projecten van zware artistieke inhoud en
precisie combineert met lichtere samenwerkingen. Het experiment wordt daarbij niet geschuwd.
Uitgangspunt is altijd nieuwe, autonome orkestmuziek die binding heeft met de omgeving.
Het orkest verdiept het eigen kunnen en heeft tegelijkertijd een naar buiten gerichte blik die
resulteert in uiteenlopende samenwerkingen en contexten, regionaal en nationaal. Kwaliteit en
zeggingskracht gaan zo hand in hand. De Kunstraad is onder de indruk van de snelle ontwikkeling
die het orkest in korte tijd heeft doorgemaakt, tot een orkest dat snel geworteld is in de
Noordelijke regio’s, waarbij artistieke visie en zakelijke visie stevig met elkaar verbonden zijn.
Maatschappelijke waarde
De organisatie heeft een doordacht educatie- en talentontwikkelingsbeleid voor de doelgroep 15
tot 25 jaar. Bijzonder vindt de Kunstraad de ontwikkeling van de virtuele orkestacademie, waarbij
amateurs en jonge professionals thuis of tijdens de muziekles kunnen meespelen met het orkest
(online orkestpartijen) en feedback ontvangen van orkestleden. Het orkest wil daarnaast een
opleidingsplaats zijn voor jonge musici van het conservatorium, die hun talent hier in de praktijk
kunnen brengen. Daarmee bevordert het orkest de doorstroming van professioneel talent.
Het orkest weet verschillende publieksgroepen te mengen en de samenwerking met regionale
omroepen is sterk waardoor een breed publiek kan worden bereikt. Het ondernemerschap biedt
ruimte voor ontwikkeling.
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Terecht wordt gesteld dat het aanleggen van buffers noodzakelijk is, 10% van de jaaromzet is
daarbij wellicht nog wat aan de voorzichtige kant. Het orkest wil in 2017-2020 een einde maken
aan zelfexploitatie, zonder veel aan flexibiliteit te verliezen. Het vraaggerichte werken moet
meer in balans komen met de gewenste inhoudelijke ontwikkeling van het orkest. De Kunstraad
onderschrijft deze doelstelling.
Strategische doelen
Het leggen van verbindingen met andere kunstdisciplines loopt als een rode draad door de
activiteiten van het Noordpool Orkest. Het orkest verbindt bovendien doelgroepen in de regio,
heeft een brede spreiding van publiek, van producties als Vasalis tot voorstellingen met Rooie
Rinus. Er wordt samengewerkt op alle niveaus: met amateurs, professionals en omroepen. Het
Noordpool Orkest positioneert zich stevig in de regio en draagt daarmee bij aan het culturele
profiel van het Noorden en het criterium Cultuur en economie. Ook de implementatie van jonge
aankomende musici met bijbehorende training is van hoog niveau en voor de regio van belang.
Conclusie en advies
Het Noordpool Orkest is in relatief korte tijd uitgegroeid tot één van de visitekaartjes van het
Noorden. De Kunstraad is zeer positief over de artistieke en onderscheidende kwaliteit van het
Noordpool Orkest. Het gepresenteerde beleid voor 2017-2020 is doordacht en getuigt van visie.
De inhoudelijke keuze voor artistieke- en programmaontwikkeling en minder afhankelijkheid
van opdrachtgevers acht de Kunstraad legitiem. Wanneer het vraaggerichte profiel het enige
verdienmodel zou blijven, zou het orkest op de langere termijn in gevaar komen. De Kunstraad
adviseert de aanvraag te honoreren ten behoeve van de ontwikkeling van de autonome producties,
de educatieve en talentontwikkelingsactiviteiten (gemeente) en verankering van de positie van het
orkest in de provincie Groningen.

A-status gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente: € - / huidige subsidie provincie: € Gevraagde subsidie gemeente: € 40.000 / gevraagde subsidie provincie: € 20.000
Geadviseerd bedrag gemeente: € 30.000 / geadviseerd bedrag provincie € 20.000

NP3
Algemeen
NP3 is een plateau dat zich richt op de ontwikkeling van de experimenterende beeldende kunst.
NP3 heeft een onderzoekend karakter, waarbij de hedendaagse kunstenaarspraktijk centraal staat
in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van cultuur, economie, politiek,
technologie en wetenschap. NP3 doet dit vanuit drie verschillende locaties in Groningen.
De organisatie bestaat uit een artistiek en zakelijk directeur en een project- en
publiciteitsmedewerker (1,9 fte waarvan 0,5 vast, 1,0 tijdelijk en 0,4 inhuur). Sinds 2015 werkt
NP3 ook met een re-integratiebaan voor de functie van productiemedewerker. Daarnaast worden
vrijwilligers ingezet. NP3 heeft een Raad van Advies met deskundigen uit de (internationale)
kunstwereld van kunstenaars, curatoren, critici tot onderzoekers.
Plan 2017-2020
NP3 zet het beleid de komende jaren voort op de drie locaties in Groningen: BurO GrOningen de
white cube, MOBI de mobiele industriële containerkunsthal (die verhuist van het Ebbingekwartier
naar het Suikerunieterrein) en EMMa het interactieve multimedia programma in de videobusstop
van Rem Koolhaas, die hij in 1990 ontwierp ter gelegenheid van de manifestatie What a
wonderful World. Hier vinden de kernactiviteiten plaats op het vlak van presentatie, productie,
talentontwikkeling, onderzoek, reflectie, communicatie, publieksbereik en duurzame (cross)
sectorale samenwerking.
De komende jaren legt NP3 de focus nog meer op de verdieping en ontwikkeling van
talentvolle kunstenaars en het onderzoek naar het toekomstmodel kunstenaarschap. NP3 blijft
experimenteren met en onderzoek doen naar verschillende tentoonstellingsvormen. De in
2015 ingezette onderzoekslijnen, nieuwe samenwerkingen en verdienmodellen in MOBI Valley
worden voortgezet, te weten DADAta LAB (big data als grondstof met TNO en ontwerper Tjeerd
Veenhoven), KoffieDrabLAB (koffiedik als grondstof met DNV GL) en Collectorsligthem LAB (unieke
verzamelingen uit onder meer nalatenschappen en duurzame verlichting als grondstof). De
labs concentreren zich op een regionale aanpak, die omgezet worden naar een format die ook
toepasbaar is in andere regio’s.
Het geplande jaarprogramma voor de periode 2017-2020 bestaat concreet uit:
- BurO GrOningen: zes tentoonstellingsetalage-projecten, drie white cube tentoonstellingen en
drie publieke bijeenkomsten.
- MOBI: drie grote tentoonstellingen, twee residenties, twee tot drie kleinere presentaties en de
verdere ontwikkeling van de labs.
- EMMa: drie kunstwerken.
Het talentenprogramma van NP3 richt zich op: kunstenaars binnen haar programma en individuele
begeleiding op verzoek, langlopende trajecten zoals Young Grunn Artists (een vaste samenwerking
tussen NP3 en het Groninger Museum waarvan het nieuwe traject start eind 2016/begin 2017) en
talentontwikkeling in het onderwijs.
NP3 is een traject gestart met het CBK voor een nieuwe kunstmanifestatie in 2017, waarbij
Groninger kunstenaars (stad en regio) een tijdelijk kunstwerk realiseren in de openbare ruimte.
Het streven is om de manifestatie tweejaarlijks te laten plaatsvinden.

Voor coaching van individueel talent (van inhoudelijk advies tot subsidieaanvraag), wil NP3 het
systeem van no cure no pay instellen. NP3 vraagt een bijdrage naar draagkracht van de kunstenaar.
NP3 vraagt voor de basisactiviteiten subsidie aan bij de gemeente op het niveau van de vorige
cultuurnota met een aanvullende bijdrage voor de tweejaarlijkse kunstmanifestatie van NP3 en
het CBK. Daarnaast vraagt NP3 om een bijdrage van de provincie voor de regionale ontwikkelingen
in MOBI Valley.
De formatie zal uitbreiden naar 2,4 fte in 2017 en 2,8 fte in 2020.
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Beoordeling
Kwaliteit
NP3 is een idealistische organisatie die sterk gelooft in het vermogen van de kunst om
maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen. Met die overtuiging en motivatie heeft
de organisatie de afgelopen periode veel activiteiten gerealiseerd. Het team heeft een goed
netwerk en inhoudelijke kennis. De organisatie moet er wel voor waken zich niet blind te staren
op de kunstenaarspraktijk, maar juist de verbinding te blijven zoeken met andere sectoren.
De kunstenaarspraktijk is met name interessant in relatie tot talentontwikkeling van (jonge)
kunstenaars.
NP3 levert met de containerkunsthal MOBI en MOBI Valley Lab een unieke en vernieuwende
bijdrage aan de sector en scoort daarom hoog op oorspronkelijkheid. Ook de experimenten
met verschillende presentatievormen bij BURO Groningen hebben een innovatief karakter. Op
het gebied van digitalisering is de interactieve programmering van de Videobusstop EMMa een
interessante aanvulling in de openbare ruimte.
Maatschappelijke waarde
De educatieve activiteiten richten zich voornamelijk op de professionalisering van studenten
uit het kunstvakonderwijs, in de vorm van rondleidingen, gastlessen en ondersteuning bij
onderzoeksvraagstukken. Het talentontwikkelingsprogramma Young Grunn Artists dat NP3 samen
met het Groninger Museum uitvoert, heeft zich bewezen als zeer waardevol voor de Groninger
infrastructuur. Het talentontwikkelingsprogramma met het CBK voor kunstenaars die werken in de
openbare ruimte kan hierop een interessante aanvulling zijn, mits dit ook gebeurt in samenwerking
met Sign.
Het publieksbereik is sterk gericht op kunstprofessionals, maar dankzij de containerkunsthal
MOBI en EMMa wordt ook een breder publiek bereikt. De Kunstraad vraagt zich wel af wat het
daadwerkelijke publieksbereik is. De verhuizing naar het Suikerunieterrein kan de zichtbaarheid
van NP3 bij het brede publiek aantasten door de excentrischer ligging en het samengaan met
andere experimentele organisaties.
Op het gebied van ondernemerschap lijken de activiteiten binnen MOBI Valley Lab
aanknopingspunten te bieden voor meer verbindingen met het bedrijfsleven en de creatieve
industrie, en van daaruit ook met andere geldstromen.
Strategische doelen
NP3 draagt via de activiteiten die plaatsvinden op diverse locaties met name bij aan de
strategische doelen Ruim baan voor talent en Nieuwe verbindingen leggen.
Conclusie en advies
NP3 is een idealistische organisatie die zich actief inzet om met kunst maatschappelijke
veranderingen teweeg te brengen. Het team heeft veel inhoudelijke kennis en een goed netwerk.
Op het gebied van talentontwikkeling heeft de organisatie zich met Young Grunn Artists bewezen
en biedt het nieuwe talentenprogramma voor kunst in de openbare ruimte een interessant
perspectief. De Kunstraad verwacht hierbij van NP3 en CBK wel dat zij actief samenwerken met
Sign en optimaal gebruik maken van de daar aanwezige expertise.
De Kunstraad roept NP3 op niet alleen te focussen op de kunstenaarspraktijk maar ook te waken
voor een goede verbinding met andere sectoren en het publiek. De verhuizing van MOBI van het
centrum naar het Suikerunieterrein kan een negatief effect hebben op het publieksbereik.
Gezien het stedelijke karakter van NP3 dat sterk gericht is op de autonome kunstenaar en vooral
speciaal geïnteresseerde bezoekers bereikt, adviseert de Kunstraad de gemeente een bijdrage
te verlenen op het huidige niveau. De Kunstraad verwacht van NP3 een duidelijker focus in de
activiteiten zodat ambities betaalbaar blijven en ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd.
Een bijdrage van de provincie vindt de Kunstraad niet aan de orde vanwege het ontbreken van een
duidelijke provinciale promotionele of economische waarde.

A-status gemeente, C-status provincie
Huidige subsidie gemeente € 91.000 / huidige subsidie provincie € Gevraagde subsidie gemeente € 100.000 / gevraagde subsidie provincie € 25.000
Geadviseerde subsidie gemeente € 91.000 / geadviseerde subsidie provincie € -
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Peter

de

Grote Festival

Algemeen
Het Peter de Grote Festival, opgericht in 1997, is een jaarlijks elf-daags kamermuziekfestival
dat in de zomer plaatsvindt in de drie Noordelijke provincies, met als hart van het festival
de stad Groningen. Het programma valt uiteen in twee delen: de concertserie en de Summer
Academy. Het festival staat sinds 2011 onder artistieke leiding van Paul Komen (concertpianist
en hoofdvakdocent piano aan het Prins Claus Conservatorium). De organisatie is gehuisvest
in en maakt gebruik van faciliteiten en personeel van het Prins Claus Conservatorium. De
concertserie bestaat uit circa 50 kamermuziekconcerten op karakteristieke locaties in de stad
en de Noordelijke provincies met gerenommeerde musici afkomstig van over de hele wereld.
Het repertoire is divers: barok, romantiek en 20e-eeuws, maar ook hedendaags repertoire komt
aan bod. Het festival streeft een laagdrempelig programma na dat wordt omlijst met cultuurtoeristische arrangementen. De Summer Academy is gericht op 80 tot 100 jonge, getalenteerde
muziekstudenten uit binnen- en buitenland: pianisten, strijkers en aangevuld met, jaarlijks
wisselend, andere instrumenten. Dagelijks worden er individuele lessen en ensemblelessen
gegeven door topdocenten. Op dit moment krijgt het Peter de Grote Festival structurele subsidie
van gemeente en provincie.
Plan 2017-2020
In de komende periode zal weinig veranderen aan het Peter de Grote Festival, de organisatie is
tevreden met de gang van zaken. De focus zal blijven liggen op het neerzetten van hoogstaande,
verrassende en afwisselende kamermuziekconcerten en het bieden van kansen aan jong talent.
Wel wil men meer mogelijkheden zoeken om jong talent te laten doorgroeien in het festival. Na
het binden van jonge deelnemers aan de Summer Academy wil men het talent laten doorgroeien in
de ‘volwassen’ ensembles, zodat zij uiteindelijk opgeleid zijn tot professionele musici en docenten
binnen het festival, conservatorium en de gehele (Noordelijke) muziekwereld. Het festival gaat
door met het jaarlijks programmeren van nieuwe componisten, minder bekende Nederlandse en
Groningse componisten en zal aansluiting zoeken bij relevante evenementen zoals Leeuwarden
Culturele Hoofdstad 2018.

Beoordeling
Kwaliteit
Het Peter de Grote Festival is het enige in zijn soort in Noord-Nederland op het terrein van de
kamermuziek. Het festival draagt bij aan een spreiding van muziekactiviteiten door de provincie.
De organisatie kent een positieve ontwikkeling zowel in programmatische zin als wat betreft de
locaties van de concerten. De geselecteerde werken en componisten vormen een aanvulling op het
reguliere aanbod van kamermuziekseries.
De formule van het festival is echter niet zozeer oorspronkelijk te noemen en zal zich blijvend
moeten bewijzen. De Summer Academy maakt onderdeel uit van een klassieke muziekcultuur die
wereldwijd al decennia bestaat: muziekleerlingen en studenten spelen in de zomer door en krijgen
les van een docent die zij bewonderen. Wat innovatie betreft heeft de Kunstraad enige twijfel
of het Peter de Grote Festival scherp genoeg op de wind vaart. Klassieke muziek wordt tenslotte
minder breed gedragen dan in de tijd dat het festival begon en er is tamelijk sterke concurrentie:
Groningen kent een levendige muziekcultuur.
Maatschappelijke waarde
De kracht van het festival is dat in korte tijd veel concerten met jonge en ervaren musici kunnen
worden gerealiseerd op diverse plekken in de regio. In hoeverre er sprake is van een noodzakelijke
aanvulling op de Jong Talent klas van het Prinses Christina Concours en de activiteiten van het
conservatorium zelf, is moeilijk te zeggen. Ook blijven inhoudelijke samenwerkingsverbanden wat
onderbelicht in het plan, er wordt vooral een voortzetting van samenwerkingen op praktisch vlak
benoemd.
Het conservatorium en het Peter de Grote de Festival staan bestuurlijk en financieel los van elkaar
en dat is een belangrijk formeel punt voor de Kunstraad. Het conservatorium biedt het festival
facilitaire steun en ruimtes om niet. Het Peter de Grote Festival beschikt zelf over een financiële
buffer om eventuele tekorten op te vangen.
De Kunstraad erkent het fijnmazige netwerk tussen het festival en de provincie, en betreurt
dat de provincie Groningen als enige van de drie Noordelijke provincies het festival structureel
ondersteunt.
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Strategische doelen
In de beschreven activiteiten en beleidsvoornemens komt de bijdrage aan de strategische
doelen in voldoende mate door. Het Peter de Grote Festival levert een bijdrage aan Nieuwe
verbindingen leggen, Ruim baan voor talent, Een leven lang cultuur, Samenleven met cultuur en
Cultuur en economie, in het bijzonder met betrekking tot de internationale sfeer, het leef- en
vestigingsklimaat en toerisme/recreatie.
Conclusie en advies
Als enige professionele Noordelijke kamermuziekfestival positioneert het Peter de Grote Festival
zich goed en draagt het bij aan de (inter)nationale uitstraling van Groningen als muziekregio. De
Kunstraad ziet breed beschouwd vooral meerwaarde voor de provincie: de programmering sluit
naadloos aan op het landschap van de vele kerkjes en de bestaande fietscultuur, de concerten
vinden plaats in plaatsen waar het muzikaal aanbod beperkt is en economisch interessant is
dat ook veel Stadjers en mensen van buiten de regio deze concerten bezoeken. De Kunstraad
heeft waardering voor de activiteiten van het Peter de Grote Festival in de stad Groningen maar
constateert ook dat het stedelijk aanbod klassieke muziek vrij groot is. Een ondernemende,
innoverende houding is daarom van belang de komende cultuurnotaperiode. De Kunstraad
adviseert de gemeente en provincie de aanvraag te honoreren en de bedragen vast te stellen op
het in 2013-2016 geadviseerde niveau.

A-status gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente: € 23.000 / huidige subsidie provincie: € 37.500
Gevraagde subsidie gemeente: € 30.000 / gevraagde subsidie provincie: € 40.000
Geadviseerd bedrag gemeente: € 26.000 / geadviseerd bedrag provincie: € 37.500

Platvormwest
Algemeen
Stichting Platvormwest is een nog jong initiatief (2014) van Gert Sennema en Willem Wessels.
De stichting heeft tot doel het op interdisciplinaire wijze vormgeven van hedendaagse culturele
bewegingen door zich te oriënteren op geschiedenis, natuur en sociaal-maatschappelijke
ontwikkelingen ter plaatse. Met ingang van 2017 plaatst Platvormwest elk jaar een mobiel
bouwwerk met kunst- en cultuurprogrammering in één van de Groningse regio’s (Noord - Oost Stad - West). Daarmee wil de organisatie de zichtbaarheid van het gebied vergroten en ruimte
bieden voor verbeelding ten opzichte van het gebied en haar problematiek c.q. mogelijkheden.
Plan 2017-2020
Het bouwwerk, of ‘lanceerbasis O.’, is opgebouwd uit losse elementen en komt telkens een jaar
lang op vooralsnog onbekende plaatsen te staan, afhankelijk van actualiteit en noodzaak. Daarna
wordt ze gedemonteerd en verhuisd (in optioneel andere verschijningsvorm) naar elders in de
provincie. De lanceerbasis is een fysieke laboratorium-, werk- en presentatieruimte die uitnodigt
tot herdefinitie van geschiedenis, natuur en sociale samenhang. Ook wil ze de dynamiek van het
gebied en de gemeenschap in beeld brengen en bijdragen aan een mogelijke versterking daarvan.
In het plan wordt een indeling van de activiteiten in kwartalen gemaakt. In de maanden januari tot
en met maart 2017 wordt (door jonge kunstenaars) onderzoek verricht naar verhalen en mensen in
de omgeving van de gekozen locatie (laboratoriumfunctie). Aansluitend nodigt Platvormwest in dit
denk-werk-huis drie kunstenaars uit van (inter-)nationale kwaliteit, al dan niet uit verschillende
disciplines. Zij bedenken tussen april en juni onder faciliterende regie van Platvormwest
een gemeenschappelijke agenda, een kunstproduct: Agenda Animo (werkplaatsfunctie). Het
kunstproduct raakt inhoudelijk aan een (lokaal) maatschappelijk onderwerp en biedt ruimte voor
beschouwing en debat. Het denk- en maakproces van de kunstenaars wordt inzichtelijk gemaakt.
Onderdeel van de opdracht is het vinden van aansprekende vormen van publiciteit voor een zo
groot mogelijk bereik van bovenregionaal of nationaal publiek. Dit resultaat wordt van juli t/m
september doorontwikkeld en voorbereid door een grote(re) groep van jonge kunstenaars uit de
verschillende kunstopleidingen (film- foto- beeldende kunst, muziek, etc.) van Nederland en zo
mogelijk uit andere Europese landen. Agenda Animo is van oktober t/m december voor publiek
toegankelijk (presentatiefunctie). Uit het gesprek met de instelling blijkt dat de periode van een
jaar mogelijk wordt teruggebracht tot drie maanden, om het project levensvatbaar te houden en
kernachtiger te laten zijn.
Platvormwest ziet lanceerbasis O. als hoofdactiviteit voor de periode 2017-2020. Daarnaast werkt
Platvormwest aan een artistieke beschouwing over het leven en welzijn van kunstenaar Johan van
der Dong, vooral in relatie tot de plek waar hij is geboren en getogen; het door industrie gevormde
Hoogkerk. Uitvoering is vooralsnog gepland in 2018. Verder ontwerpt en ontwikkelt Platvormwest
andere kunstproducten. Platvormwest wil met name faciliterend, coördinerend en inspirerend
te werk gaan en betrekt hierbij graag uiteenlopende partners (o.a. VRIJDAG, De Oosterpoort en
Academie voor Bouwkunst).
Regie en redactie in kwestie blijft bij de initiatiefnemers. Platvormwest wil bovenal ruimte bieden
aan expertise en inzichten van ervaren en jonge kunstenaars.

Beoordeling
Kwaliteit
Platvormwest heeft de intentie om zich met Lanceerbasis O. stevig te positioneren in diverse
regio’s van de provincie Groningen. Het bouwwerk doet dienst als tijdelijk huis voor kunstenaars
en fungeert tevens als publieke ruimte waar presentaties en optredens plaatsvinden. De
frisse, creatieve blik van buiten moet voor dynamiek, nieuwe oplossingen en verbindingen
in het gebied zorgen. De Kunstraad vindt het voorliggende idee op zich spannend, maar de
kwaliteit van de activiteiten kan niet goed worden beoordeeld aangezien de activiteiten vorm
krijgen in samenspraak met nader te bepalen kunstenaars. Er ontbreekt bovendien een visie
op de specifieke mogelijkheden van het gebouw. Ook de beoogde regiefunctie van de artistiek
leider(s) is nog te onuitgewerkt. De realiteitswaarde van de aanvraag wordt niet gestaafd
door haalbaarheidsonderzoek of vastgelegde kunstenaars en samenwerkingen. De Kunstraad is
positief over eerder werk van Sennema en Wessels die ruime ervaring hebben met het maken en
produceren van culturele projecten in de regio, maar beoordeelt de voorliggende plannen als te
prematuur.
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Maatschappelijke waarde
Het uitgangspunt van deze aanvraag is de dialoog die kunstenaars aangaan met de omgeving
waarin ze gestationeerd worden. Platvormwest wil jonge kunstenaars koppelen aan gevestigde
kunstenaars en ook het primair en secundair onderwijs uit de regio bij de activiteiten betrekken.
Dat is een ambitieus maar opnieuw nog onuitgewerkt streven. In potentie is de verbindende
kwaliteit van Platvormwest goed; tussen de kunstenaars zelf, naar de omgeving , scholen,
bewoners en hun verhalen.
Met betrekking tot het publieksbereik kunnen feitelijk geen uitspraken worden gedaan, omdat de
activiteiten nog niet helder zijn en de organisatie de PR per project wil bepalen.
De Kunstraad heeft vraagtekens bij het ondernemerschap van de organisatie. De balans in de
personele lasten lijkt verstoord omdat een onevenredig deel daarvan ten bate komt van de
organisatoren en regisseur, in plaats van de betrokken kunstenaars.
Strategische doelen
Naast het leggen van nieuwe verbindingen en samenleven met cultuur zou Platvormwest een
bijdrage kunnen leveren aan Het Verhaal van Groningen. Alle strategische doelen zijn op papier
aanwezig en vertaald, hoewel over de realiteitswaarde twijfels bij de Kunstraad bestaan.
Conclusie en advies
De Kunstraad heeft in algemene zin vertrouwen in het werk van Sennema en Wessels en waardeert
hun gedrevenheid maar acht het voorliggende plan nog te weinig concreet en doordacht om
aanspraak te kunnen maken op structurele provinciale subsidie. Er bestaat een zekere mate van
vrijblijvendheid: contacten met kunstenaars en instellingen zijn hier en daar gelegd maar zonder
echte resultaten. De Kunstraad adviseert de initiatiefnemers om incidenteel te starten met
deelprojecten en van daaruit toe te werken naar een stevig, levensvatbaar concept.

C-status provincie
Huidige subsidie gemeente: € - / huidige subsidie provincie: € Gevraagde subsidie gemeente: € - / gevraagde subsidie provincie: € 80.000
Geadviseerd bedrag gemeente: € - / geadviseerd bedrag provincie: € -

..

Poeziepaleis
Algemeen
Stichting Poëziepaleis, opgericht in 2008, wil zoveel mogelijk kinderen en jongeren in
Nederland met poëzie in aanraking brengen, docenten daartoe handvatten aanreiken en
schrijftalent begeleiden. Kernactiviteit van de stichting is het organiseren van twee landelijke
dichtwedstrijden, één voor jongeren en één voor kinderen, met daaraan gekoppeld de publicatie
van dichtbundels met winnaars. Daarnaast laat zij kinderen op speelse wijze kennismaken met
poëzie door lesmateriaal, workshops en masterclasses aan te bieden. Verder organiseert het
Poëziepaleis onder meer Dichter bij 4 mei en de jaarlijkse verkiezing van de Kinderdichter in
de stad Groningen. Het kinderdichterproject is ook in verschillende gemeenten in de provincie
Groningen (Vlagtwedde, Grootegast, Ten Boer, Zuidhorn) en Drenthe (Tynaarlo) georganiseerd. De
organisatie bestond in 2014 uit 1,9 fte. In de huidige cultuurnotaperiode ontvangt het Poëziepaleis
naast de gemeentelijke bijdrage een bijdrage uit het Letterenfonds.
Plan 2017-2020
In de komende beleidsperiode zal het Poëziepaleis door blijven gaan met het organiseren van de
landelijke wedstrijden Kinderen en Poëzie en Doe Maar Dicht Maar. Ook het project Kinderdichter
zal voortgezet worden. Dit project probeert men de komende tijd ook in de provincies Drenthe
en Friesland te starten (in Tynaarlo is dit al gelukt). Op aanvraag zal het project ook in andere
gemeentes of stadsdelen in Groningen uitgevoerd worden. Ook Dichter bij 4 mei wordt opnieuw
georganiseerd.
Voor de komende periode zijn de volgende speerpunten genoemd: het Poëziepaleis wil zorgen
voor een groei van 10% van het aantal deelnemers aan de grote landelijke wedstrijden, men wil
het project Kinderdichter internationaliseren, om het jaar een finale van Kinderen en Poëzie
organiseren, nieuwe edities van Jonge Dichter des Vaderlands organiseren, de finale van Doe
Maar Dicht Maar koppelen aan een literair festival, dichtbundels met winnende gedichten blijven
uitgeven, nieuwe activiteiten ontwikkelen in crossovers van poëzie en muziek, meer inzetten op
digitale en interactieve media – door het lanceren van een nieuwe website met interactief forum,
het creëren van een doorlopende leerlijn poëzie voor basisscholen en aanpassing van bestaande
lesmaterialen aan recente ontwikkelingen in het onderwijs.
Stichting Poëziepaleis wil het aantal fte’s in de komende periode verhogen om meer aandacht te
kunnen besteden aan marketing- en pr-activiteiten (naar totaal 2,3 fte in 2020).

Beoordeling
Kwaliteit
De missie van het Poëziepaleis is zoveel mogelijk kinderen en jongeren met poëzie in aanraking
te laten komen. De stichting organiseert wedstrijden op lokaal en landelijk niveau. Ook wordt
gewerkt aan een doorlopende leerlijn poëzie voor het basisonderwijs. Inhoudelijk kent het plan
voor 2017-2020 weinig wijzigingen ten opzichte van de huidige periode. De organisatie is landelijk
en lokaal goed ingebed, draagt bij aan het positieve imago van Groningen als letterenstad en heeft
een goed track record opgebouwd. Waar de producten van het Poëziepaleis sprankelen en veel
verbeelding bevatten, mist de Kunstraad bij de organisatie zelf een gemotiveerd plan om visie en
profiel verder te versterken. Een krachtiger profiel zou ten goede komen aan de overlevingskansen
van de organisatie op de langere termijn.
Maatschappelijke waarde
Het Poëziepaleis vervult een belangrijke functie op het gebied van talentontwikkeling aan de basis
en kennismaking met poëzie als kunstvorm op jonge leeftijd, landelijk en regionaal. De doelgroep
(6 tot 18 jaar) wordt voornamelijk via scholen bereikt middels een beproefde mix van wedstrijden,
lesmateriaal, workshops en masterclasses.
Waar eerder wel eens is getwijfeld aan de lokale zichtbaarheid van het Poëziepaleis, dat
gestationeerd is in Groningen maar landelijk opereert, acht de Kunstraad de regionale bijdrage van
de organisatie met een project als de Kinderdichter bewezen (de kinderen tonen in hun gedichten
trots ten aanzien van hun eigen leefomgeving, in elke regio wordt over geheel eigen onderwerpen
gedicht).
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De begroting is realistisch en zelfs bescheiden te noemen, de organisatie realiseert veel
activiteiten met weinig middelen. Opvallend is de afname van publieksinkomsten (€ 28.057
in 2014 en € 15.000 in 2017). De organisatie verklaart dit zelf door een intensieve succesvolle
samenwerking met Het Houten Huis in 2014. De ambitie om de komende periode 10% meer
deelnemers te bereiken is lovenswaardig maar de Kunstraad ziet onvoldoende gemotiveerd op
welke manier de organisatie dit wil bereiken.
Strategische doelen
Het Poëziepaleis levert een duidelijke bijdrage aan Ruim baan voor talent en vormt een
belangrijke schakel voor de doelgroep 6 tot 18 jaar in het provinciale en gemeentelijke doel Een
leven lang cultuur. De activiteiten beperken zich niet tot educatie, het Poëziepaleis moet in eerste
instantie worden aangemerkt als een producerende en distribuerende lettereninstelling voor de
jeugd.
Het strategische doel Samenleven met cultuur heeft raakvlak met projecten met
kinderziekenhuizen, ‘make a wish’ en workshops voor gehandicapten in het verleden. Het
Poëziepaleis wil deze activiteiten voortzetten in 2017-2020.
Conclusie en advies
De Kunstraad is positief over de bijdrage die het Poëziepaleis levert aan de ontwikkeling van
jongeren in Noord-Nederland op het gebied van poëzie. Hiermee positioneert de organisatie zich
onderscheidend ten opzichte van andere lettereninstellingen. Het Poëziepaleis heeft landelijk
bereik en de producten (dichtbundels) zijn van goede kwaliteit. Projecten als ‘Dichter bij 4
mei’ versterken het positieve imago van Groningen als regio met een stevige letterentraditie.
De organisatie combineert landelijke projecten met lokale projecten, zoals de ‘Kinderdichter’,
waarmee een bescheiden bijdrage wordt geleverd aan de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in
de regio.
De Kunstraad adviseert de gemeente en provincie om de aanvraag te honoreren met prioriteit.
Een totale subsidie van € 37.000 namens gemeente en provincie acht de Kunstraad voldoende, niet
alleen vanwege budgettaire krapte maar ook omdat er wat de voorgenomen activiteiten betreft
weinig afwijking lijkt te bestaan ten opzichte van de huidige subsidieperiode.

A-status gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente: € 27.000 / huidige subsidie provincie: € Gevraagde subsidie gemeente: € 30.000 / gevraagde subsidie provincie: € 17.000
Geadviseerd bedrag gemeente: € 27.000 / geadviseerd bedrag provincie € 10.000

Prime
Algemeen
Stichting Prime wil een breed en nieuwsgierig publiek kennis laten maken met actuele muziek van
hoge kwaliteit. Dit doet zij vanuit haar rol als podium en producent. Prime is opgericht in 1987 en
kent een kleine projectorganisatie waarin uitsluitend wordt gewerkt met zzp’ers. De artistieke
en financiële leiding ligt in handen van Frits Selie, producent van Prime is Bob Klaassen. Prime
werkt met meerdere instellingen en locaties samen en zorgt er hierdoor voor dat het publiek
in steeds wisselende context muziek kan beleven. Prime organiseert het festival soundsofmusic
en verschillende projecten en concerten door het jaar heen. In de periode 2009-2015 maakte
Prime onderdeel uit van de totale subsidie voor het Grand Theatre – tot het faillissement. Prime
is per 2015 verdergegaan in de vorm van twee gelieerde stichtingen: Prime en soundsofmusic. De
geoormerkte structurele gelden die in de cultuurnota 2013-2016 aan het Grand Theatre waren
toegekend zijn na het faillissement door de provincie Groningen aan het festival soundsofmusic
toegekend. In het afgelopen seizoen programmeerde Prime, in de overgangsfase, op verzoek van
tijdelijke beheerder Stadsschouwburg/Oosterpoort een reeks concerten in het Grand Theatre.
Plan 2017-2020
Prime bundelt in de plannen voor 2017-2020 een aantal activiteiten die de afgelopen jaren
vanuit verschillende andere rechtspersonen en samenwerkingsverbanden werden georganiseerd.
In de komende periode wil Prime zich richten op het organiseren van het jaarlijkse festival
soundsofmusic, het ontdekken van talentvolle muzikanten en deze ondersteunen door het bieden
van opdrachten en internationale ontmoetingen, het organiseren van concerten rond actuele
muziek en het vormgeven van ‘nieuwe kunst op oude locaties’: muzikanten verbinden aan
historische locaties in de provincie Groningen en concerten organiseren rond het Schnitgerorgel in
de Der Aa-kerk.
Met de stichting Grand Futura zijn samenwerkingsafspraken gemaakt voor de inzet van een
zelfstandig programmeringsbudget door Prime in de periode 2017-2020 van het nieuwe Grand
Theatre. Prime organiseert haar activiteiten in een (muzikaal) netwerk met, naast Grand Futura,
onder anderen: Prins Claus Conservatorium, Der Aa-kerk, VERA, Studium Generale, Galerie Sign,
Orgelpark, Young Composers Meeting. Het aantal ‘losse’ concerten zonder context wordt in deze
periode teruggebracht van ongeveer 20 naar 14, om meer ruimte te bieden voor talentontwikkeling
en opdrachten aan musici. Samen met de Stichting Oude Groninger Kerken wil Prime opdrachten
geven aan kunstenaars, musici en componisten. Zij worden gekoppeld aan een van de locaties
van de Stichting Oude Groninger Kerken in stad en provincie en maken een installatie, concert of
performance naar aanleiding van de ruimte. De eindpresentatie hiervan kan onderdeel zijn van
een festival als Terug naar het Begin. Talentontwikkeling wordt bewerkstelligd door opdrachten te
geven aan (ex-)studenten van Academie Minerva en het Conservatorium. Ook is Prime coproducent
van jonge maker Dunja Jocic in kader van een talentontwikkelingstraject. Prime neemt zich voor
om elke twee jaar een vergelijkbaar traject met een jonge componist op te starten. Ook zal Prime
samen met jonge geluidskunstenaars geluidswandelingen gaan maken, gericht op stad en provincie
Groningen.

Beoordeling
Kwaliteit
Prime heeft in het landelijke culturele veld een uitstekende naam. Een stad als Groningen leent
zich uitstekend voor een dergelijke organisatie: de stad beschikt over een bruisend muzikaal
leven, kunstvakopleidingen en een groot potentieel aan publiek. De provincie beschikt over een
bijzonder landschap van kerken die als podium dienen.
De organisatie is inhoudelijk sterk en vormt een bijzondere spil tussen kerken als podium en het
netwerk van de nieuwe muziek met goede connecties in de landelijke scene. De organisatie heeft
bewezen in staat te zijn zich te ontwikkelen: van redelijk elitaire strijder in een niche van de
moderne klassieke muziek tot een slimme netwerkorganisatie waarin de technisch hoogstaande
improvisatie, maar ook nieuw gecomponeerde muziek een platform vindt, op een grote diversiteit
aan podia: van een guerillaconcert in een leegstaande winkel tot een slagwerkconcert in een
Middeleeuwse Kerk. Dat zorgt voor een unieke context voor muziek(theater) en voorziet in een
behoefte in de relatie kunsten-erfgoed.
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Maatschappelijke waarde
Hoewel Prime een niche in de muziekwereld bedient (hetgeen ook uit het beperkte beoogde bereik
van 5.000 in 2017 spreekt), is de organisatie desondanks in staat gebleken nieuw (jong) publiek te
trekken. Het motto “voor nieuwsgierige oren” is effectief gebleken. Organisatorisch en publicitair
weet de organisatie met beperkte middelen een uitstekend en spraakmakend product neer te
zetten. De kansen die aan jonge muziekmakers geboden wordt om in een wisselwerking met
gevestigde namen hun eigen weg te gaan, is exemplarisch. Prime geeft ook zeer regelmatig ruimte
aan suggesties van buitenaf, zoals van jonge musici van het Conservatorium.
De Kunstraad beoordeelt het werk van Prime als zeer belangrijk in het segment vanwege de
voortrekkersrol. Juist omdat nieuwe muziek moeilijk in de markt ligt is de presentatiefunctie van
Prime van cruciaal belang voor nieuwe ontwikkelingen in het genre. Het beoogde marketingbudget
van Prime oogt met € 5 per bezoeker fors maar lijkt onvermijdelijk. Verdere verfijning van de
marketingstrategie is aan te bevelen.
Strategische doelen
Prime levert een goede bijdrage aan Ruim baan voor talent – verschillende jonge makers hebben
hun eerste stappen op het gebied van improvisatie en uitgeschreven muziek in de provincie gezet
en weet als landelijk opererende netwerkorganisatie uitstekend nieuwe verbindingen te leggen.
Tevens draagt Prime bij aan Cultuur als economische factor, als Gronings boegbeeld voor nieuwe
muziek, gepresenteerd in het voor Groningen zo unieke kerkenlandschap.
Conclusie en advies
Prime heeft acht jaar lang onder het Grand Theatre gefunctioneerd. De organisatie kreeg
gedecentraliseerd Rijksgeld en deelde in de totale subsidie voor het Grand Theatre – tot het
faillissement. De nu aangevraagde meerjarige subsidie is bedoeld voor continuïteitsbewaking
en dient als bodem voor de fondsenwerving (het aangevraagde subsidiebedrag ligt lager dan het
volume aan incidentele aanvragen van de afgelopen jaren).
De Kunstraad is positief over de positionering en kwalitatief hoogwaardige activiteiten van Prime
en onderschrijft de noodzaak van structurele subsidiëring van deze sinds 2015 verzelfstandige
stichting. De verbinding met erfgoedorganisaties leidt tot bijzondere resultaten en Prime vervult
landelijk gezien een voortrekkersrol in het segment van de moderne klassieke muziek. De
Kunstraad acht een totaalbedrag van € 50.000 namens beide overheden samen voldoende om de
organisatie de benodigde continuïteit te kunnen bieden.

A-status gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente: € - / huidige subsidie provincie: € Gevraagde subsidie gemeente: € 47.500 / gevraagde subsidie provincie: € 22.500
Geadviseerd bedrag gemeente: € 35.000 / geadviseerd bedrag provincie: € 15.000

Sign
Algemeen
De Stichting Sign heeft zich sinds de oprichting in 1990 ontwikkeld tot een interdisciplinair
experimenteel podium voor jonge kunstenaars. Met regelmaat is er werk te zien van jonge,
pas afgestudeerde kunstenaars uit heel Nederland. Met deze landelijke oriëntatie is Sign uit op
uitwisseling en confrontatie met wat elders in het land op het gebied van de beeldende kunst
gebeurt.
De organisatie bestaat uit een artistiek directeur (gesubsidieerde baan tot 2017) en een zakelijk
directeur (gefinancierd via projecten). Daarnaast werkt Sign met vrijwilligers en stagiairs.
Plan 2017-2020
Sign wil de komende periode het beleid handhaven en intensiveren op nationaal niveau. Het
beleid blijft experimenteel en interdisciplinair, grensoverschrijdend maar altijd ten dienste van de
inhoud. Dit staat centraal in de diversiteit van de presentaties maar ook in de samenwerking met
andere partijen, kennisoverdracht en verspreiding. Educatieve activiteiten zijn geïncorporeerd in
de inhoudelijke activiteiten. Ook is het plan om bredere, gelaagde projecten te realiseren met
connotaties met andere sectoren.
De podiumfunctie richt zich op presentaties en projecten met jonge kunstenaars. Sign biedt jonge
kunstenaars ruimte om zich te presenteren maar ook om zich te ontwikkelen en nieuw werk te
initiëren. In de eigen kunstruimte, in de openbare ruimte of een festivalomgeving. De komende
jaren wil men meer reflectie bieden in de vorm van commentaar van externe deskundigen. Ook is
er aandacht voor het regelen van tijdelijke residentie of werkplekken voor kunstenaars.
Daarnaast wil Sign Noordelijke talentvolle kunstenaars of combi’s elders presenteren. Op plekken
als Charleroi of Düsseldorf (vanwege netwerk kunst in de openbare ruimte), tijdens manifestaties
(als Kunstvlaai, Supermarket Artfair, Stockholm), bij collega kunstinitiatieven of opleidingen
elders. Er wordt structureel samengewerkt met Academie Minerva/Frank Mohr Instituut en op
projectbasis met partijen als het CBK, House of Design en diverse andere partijen, ook nationaal.
Sign wil vanaf 2017 jaarlijks een kunstprijs uitreiken om Sign als podium voor jonge kunst te
etaleren en een talentvolle kunstenaar of collectief te stimuleren. Tenslotte zal de komende
jaren extra aandacht uitgaan naar digitale technologie, zowel in de projecten als in de eigen
bedrijfsvoering.
Sign vraagt een hogere subsidie aan dan in de vorige periode, om de continuïteit van
de activiteiten in de toekomst te garanderen. Hiermee wordt ook het wegvallen van de
gesubsidieerde baan van de artistiek directeur opgevangen.

Beoordeling
Kwaliteit
Sign heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een levendig en betrouwbaar experimenteel
podium. Sign is in staat zich steeds opnieuw te positioneren ten aanzien van ontwikkelingen in
de kunstwereld. De organisatie is sterk in het scouten van talent en beschikt over een enorme
werklust. De zeggingskracht van de activiteiten richting publiek stralen vooral energie en zin uit.
Sign heeft een groot netwerk opgebouwd en heeft veel ervaring in het opzetten van projecten en
presentaties. De projecten zijn veelal verfrissend en eigenzinnig en laten een goed inzicht in de
tendensen van de kunstwereld zien. De website en de digitale presentatievormen zijn up to date
en passen qua vormgeving bij wat ze willen uitdragen.
Maatschappelijke waarde
Sign heeft onmiskenbaar een maatschappelijke waarde als podium voor jonge experimentele
kunst, maar ook op educatief gebied in relatie tot het kunstvakonderwijs en andere vormen van
educatie om een brede groep te betrekken bij het denken over en participeren in kunstprojecten.
Door projecten in de openbare ruimte wordt ‘en passant’ ook een minder makkelijk te bereiken
groep bereikt. Sign staat open voor samenwerking en vindt de samenwerkingspartners zowel
binnen als buiten de stad.
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Het ondernemerschap van Sign in het genereren van eigen inkomsten (in natura) is
bewonderenswaardig. De Kunstraad ziet wel dat de vele activiteiten en de beperkte financiële
bijdrage een zware wissel trekt op de organisatie. Voor de komende jaren lijkt het verstandig iets
minder op te pakken en meer focus aan te brengen.
Strategische doelen
Sign levert een bijdrage aan alle strategische doelen. Talent scouten en stimuleren
zich te ontwikkelen is de succesvolle corebusiness van de organisatie. Sign heeft veel
samenwerkingsverbanden die vooral op inhoudelijke drijfveren zijn gestoeld en die al hebben
geleid tot boeiende presentaties en projecten. De aandacht voor jonge kunstenaars (afgestudeerd,
op de Academie of in het middelbaar onderwijs) draagt bij aan de dynamiek in de kunstwereld en
maakt Groningen en het Noorden voor hen interessanter om te leven en te wonen.
Conclusie en advies
Sign is een dynamisch en interdisciplinair platform voor de experimentele kunst, dat ook buiten
Groningen bekend is. Met de focus op jonge kunstenaars en een landelijke oriëntatie, vervult
Sign een duidelijke eigen rol ten opzichte van de activiteiten van NP3. Sign heeft een sterke
positie opgebouwd richting het kunstvakonderwijs en weet door haar educatieve en enthousiaste
werkwijze een brede groep mensen te betrekken bij kunstprojecten.
De Kunstraad vindt het gerechtvaardigd dat ten opzichte van de voorgaande periode een hogere
subsidie wordt verleend voor de activiteiten van Sign en ter compensatie voor het wegvallen van
de maatschappelijke baan. De gemeentelijke bijdrage komt daarmee ook meer in evenwicht met
de bijdrage aan ‘collega-instelling’ NP3. De Kunstraad vraagt Sign wel meer focus te brengen in het
programma zodat de activiteiten behapbaar blijven.

A-status gemeente
Huidige subsidie gemeente € 40.000 / huidige subsidie provincie € Gevraagde subsidie gemeente € 120.000 / gevraagde subsidie provincie € Geadviseerde subsidie gemeente € 70.000 / geadviseerde subsidie provincie € -
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Stichting Literaire Activiteiten Groningen
Algemeen
De Stichting Literaire Activiteiten Groningen (SLAG) werd in 2009 op verzoek van de gemeente
opgericht met als doel meer eenheid te brengen in het stedelijk letterenbeleid. Daartoe werden
drie bestaande initiatieven waaronder de poëziefestivals Dichters in de Prinsentuin en de
Poëziemarathon, bestuurlijk in één stichting samengebracht. Drie redactieraden, een voor elke
activiteit, realiseren onder leiding van een coördinator de programmering van de twee genoemde
poëziefestivals en van het literaire festival Het Grote Gebeuren. Daarnaast beheert SLAG de
literaire website van Groningen. Het Groninger Forum biedt SLAG kantoorruimte in het gebouw van
de stadsbibliotheek; Biblionet ondersteunt SLAG door (tegen betaling) de financiële administratie
van de stichting uit te voeren. De zakelijk coördinator is in loondienst. De festivalcoördinatoren
en webredacteur werken als zelfstandige opdrachtnemers. SLAG ontvangt structurele subsidie
van provincie en gemeente en heeft voor de komende cultuurnotaperiode tevens een aanvraag
ingediend bij het Letterenfonds.
Plan 2017-2020
In de periode 2017-2020 wil SLAG de kernactiviteiten, bestaande uit de festivals en het online
platform voor Literair Groningen, verder verstevigen en laten doorgroeien. SLAG geeft aan dat de
bezoekersaantallen van de festivals groeien en wil deze daarom voortzetten in de huidige vorm.
Door de inrichting van de organisatie aan te passen komt er meer ruimte voor de volgende
onderdelen: samenwerking, internationalisering en talentonwikkeling, en nieuwe (co)producties.
Hiervoor wil SLAG onder andere een directeur aanstellen die is belast met de dagelijkse leiding
van de organisatie.
In 2017 zal het 20-jarig bestaan van het festival Dichters in de Prinsentuin groots worden gevierd.
Het jaar daarop wordt het 10-jarig bestaan van het festival Het Grote Gebeuren gevierd.
SLAG verdeelt het activiteitenplan voor de komende beleidsperiode in drie onderdelen. Ten eerste
talentontwikkeling en samenwerking: SLAG wil veelbelovende dichters professionele redactionele
begeleiding bieden, talentvolle vertalers opdrachten geven, jong schrijftalent de kans te geven
om verslag te doen van hun festivals en hun werk te publiceren op de website en organisatorisch
talent op te leiden tot projectmedewerker of programmacurator. SLAG wil hiervoor samenwerken
met o.a. het Peter de Grote Festival, Poëziepaleis, Jonge Harten Festival en de Poetic Disasters
Club van Guy & Roni. In de periode 2017-2020 wil SLAG aanstormend literair talent nog meer in de
gaten houden, onder andere samen met Literair Dispuut Flanor. Daarnaast ambieert de organisatie
een grotere rol bij de begeleiding van de Huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen, en wordt
op verzoek van de gemeente Groningen de verkiezing en begeleiding van de Stadsdichter bij SLAG
ondergebracht.
Ten tweede internationalisering: veelbelovende buitenlandse dichters zullen uitgenodigd worden
voor Dichters in de Prinsentuin om het publiek te laten kennismaken met andere talen en culturen.
De Nederlandse vertalers van hun werk krijgen een belangrijke rol in het programma van het
festival. Daarnaast werkt SLAG aan samenwerking met een literatuurfestival in Bremen, door
auteurs voor festivals uit te wisselen en een coproductie met jonge schrijvers uit Groningen en
Bremen te realiseren.
Ten derde maatschappelijke waarde en participatie: SLAG vindt het belangrijk om ook ‘niet-lezers’
een prettige literaire ervaring te bezorgen. SLAG probeert daarom om het samenleesproject van
The Reader Organisation (Liverpool) naar Groningen te halen. Mensen met weinig leeservaring
lezen onder begeleiding verhalen en praten samen over de beleving daarvan. SLAG wisselt hiervoor
informatie uit met Het Lezerscollectief in Vlaanderen. Daarnaast wil SLAG de fysieke aanwezigheid
van literatuur vergroten: door kunstwerken te laten plaatsen op goed zichtbare plaatsen in wijken
of dorpen.
De website van SLAG zal in de periode 2017-2020 worden uitgebreid met een literaire landkaart.
Bezoekers kunnen zo nog beter zien welke activiteiten waar plaatsvinden en wie er actief is in
literair Groningen. Samenwerking met De Verhalen van Groningen wordt gezocht om de literaire
Groningse geschiedenis beter te kunnen ontsluiten.
SLAG zegt aangemerkt te willen worden als Cultuurpijler omdat de organisatie al jaren het
voortouw neemt in vernieuwende literaire samenwerkingsprojecten en talentontwikkeling,
binnen het kader van haar literaire festivals die (inter)nationaal waardering oogsten, maar ook
daarbuiten.
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Beoordeling
Kwaliteit
SLAG vervult een belangrijke rol en functie voor de literatuur in Noord-Nederland. De organisatie
wil de komende periode vooral doorgaan op de ingeslagen weg om meer ruimte te creëren voor
samenwerking, internationalisering en talentontwikkeling. De Kunstraad ziet de producties
met partners uit andere disciplines, vertaalprojecten en maatschappelijke projecten als het
samenleesproject met veel belangstelling tegemoet.
De Kunstraad heeft vertrouwen in de kwaliteit van de organisatie, die sinds het ontstaan in 2009
succesvolle inspanning heeft geleverd om de verschillende werkculturen binnen de festivals te
verenigen. Inmiddels is er sprake van kruisbestuiving tussen de festivals waarmee de inhoud verder
aan kwaliteit kan winnen. Bovendien slaagt de organisatie erin om Groningen als letterenstad op
de kaart te zetten zoals met de uitreiking van de VSB Poëzieprijs.
Maatschappelijke waarde
Kernactiviteit is de organisatie van een drietal festivals: Poëziemarathon, Dichters in de
Prinsentuin en Het Grote Gebeuren. Het bereik van de festivals is bescheiden maar niet buiten
proportie ten opzichte van het budget. Het aantal betalende bezoekers stijgt maar dit leidt niet
tot een gelijkaardige stijging van inkomsten uit publiek. Bij de doelgroep heerst nog overwegend
het idee dat literatuur gratis is. Door grote aantallen bezoekers toch een kleine bijdrage te laten
betalen hoopt SLAG een omslag in het denken te creëren.
De tak talentontwikkeling is niet erg uitgebreid en heeft tamelijk voor de hand liggende
onderdelen. De meeste ambitie lijkt te zitten in de leesprojecten waarmee SLAG toenadering
zoekt tot een publiek dat wellicht nog schroomt om de festivals te bezoeken.
De website heeft een deugdelijke functie in het ontsluiten van informatie over en voor het
literaire veld in Groningen, waarmee ook een bijdrage geleverd wordt aan Het Verhaal van
Groningen.
Strategische doelen
SLAG heeft een ontontbeerlijke functie in Groningen en in de literaire keten van Nederland
(professionals). Landelijke aantrekkingskracht gaat vooral uit van Dichters in de Prinsentuin maar
ook de eerder genoemde uitreiking van de VSB Poëzieprijs in Groningen is een prestatie van
economisch belang. SLAG heeft internationale samenwerkingspartners maar deze contacten lijken
vooral voor de schrijvers zelf van belang en trekken niet zozeer een internationaal publiek naar de
manifestaties van SLAG.
SLAG levert een duidelijke en interessante bijdrage aan Samenleven met cultuur, met de
meeleesprojecten en projecten gericht op literatuur in het straatbeeld. De opzet van deze
projecten is realistisch, SLAG start met een pilot en is goed geïnformeerd over vergelijkbare
projecten in het buitenland.
Talentontwikkeling lijkt een speerpunt voor SLAG. De precieze invulling van het
talentontwikkelingstraject en het uiteindelijke doel ervan blijven echter wat onderbelicht in de
plannen.
Conclusie en advies
SLAG kan met recht de belangrijkste speler in het Groningse literaire veld worden genoemd.
Landelijke aantrekkingskracht gaat vooral uit van Dichters in de Prinsentuin maar ook de uitreiking
van de VSB Poëzieprijs in 2016 toont aan dat SLAG economische waarde heeft.
De organisatie heeft zich kwalitatief ontwikkeld sinds de oprichting in 2009 en maakt een zeer
vastberaden en positieve indruk op alle niveaus, van vrijwilligers tot bestuur. De Kunstraad
is bovendien onder de indruk van de manier waarop SLAG als literaire organisatie haar
maatschappelijke rol oppakt, provinciebreed.
De Kunstraad adviseert SLAG aan te wijzen als Cultuurpijler voor de letteren en daartoe een
deel van de geadviseerde structurele subsidie 2017-2020 toe te bedelen uit het beoogde
Cultuurpijlerfonds. Nadere afspraken over de invulling van deze rol zijn noodzakelijk.

A-status gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente: € 33.000 / huidige subsidie provincie: € 30.000
Gevraagde subsidie provincie: € 42.500 / gevraagde subsidie gemeente: € 42.500
Geadviseerd bedrag gemeente: € 25.000 / geadviseerd bedrag provincie: € 30.000
Geadviseerd bedrag Cultuurpijlerfonds: € 20.000 (minimaal)
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Subciety Talentontwikkeling
Algemeen
Stichting Subciety Talentontwikkeling is eind 2015 opgericht nadat nachtclub en
ontmoetingscentrum Subsonic aan de Grote Markt datzelfde jaar in september gesloten werd.
Subsonic faciliteerde sinds 2011 een laagdrempelige kennismaking met (underground) dance van
regionaal, nationaal en internationaal talent, hoofdzakelijk voor de doelgroep 18-35 jaar. Alle
inkomsten van Subsonic kwamen uit horeca, entreegelden en opdrachten. Stichting Subciety
Talentontwikkeling zet de activiteiten van Subsonic voort. De beoogde organisatie van Subciety
bestaat in 2017 uit 8,8 fte betaald en 0,2 fte vrijwillig.
Plan 2017-2020
Aan de gemeente wordt een bijdrage gevraagd voor een nieuw fysiek cultureel centrum in de
binnenstad (Oosterstraat 13). De activiteiten die in Subciety plaatsvinden, zijn een voortzetting
van de activiteiten in Subsonic: DJ-optredens van hoofdzakelijk elektronisch georiënteerde
artiesten. Talentontwikkeling en ontplooiing staan voorop als kernwaarden. Net als in de jaren
2011-2015 wordt er wederom getracht zoveel mogelijk toonaangevende artiesten naar Groningen
te halen en deze aansluiting te laten vinden met de lokale behoeften van artiesten en publiek. In
het pand worden tevens nevenactiviteiten aangeboden, zoals theater, danslessen, dancefeesten,
yoga, colleges, workshops, lezingen, werk- en studieruimte, horeca. Aankomend kook-talent
wordt een ervaringsplaats geboden en Subsonic wil als eerste locatie in Groningen een volwaardig
drink-alternatief bieden op het gebied van suikervrij en alcoholvrij uitgaan en op eigentijdse wijze
bewustwording onder jongeren stimuleren.
Aan de provincie wordt een bijdrage gevraagd voor een online platform, dat culturele partijen en
burgers verbindt, bezoekers beloont voor interactiviteit en stad en ommelanden op vernieuwende
wijze in de etalage zet. Eind 2015 is al een agendatool ontwikkeld die alle dance-aanbieders
in Groningen met elkaar verbindt, hen in staat stelt programma’s discreet uit te wisselen en
doelgroepen optimaal over de stad te verspreiden. De volgende stap, waarvoor nu subsidie wordt
aangevraagd, is een totaaloverzicht van alle cultuuraanbieders en horecagelegenheden in de stad,
voor stadjer en toerist. Deze marketingtool moet het geheel van activiteiten overzichtelijker en
accurater in beeld brengen dan de huidige kanalen kunnen (Facebook, Uitkalender, Groningen
Live). De tool wordt vervolgens uitgebreid voor de hele provincie en aangeboden aan andere
steden in Nederland en daarbuiten.
De organisatie wil op moderne wijze invulling geven aan Het Verhaal Van Groningen, door een
interactieve database van heden en verleden te ontwikkelen en deze constant actief blijven
voorzien van input, in nauwe samenwerking met het Groninger poparchief en constant gericht op
innovatie.
Subciety wenst aangemerkt te worden als Cultuurpijler, onder meer omdat de organisatie haar
activiteiten, netwerk en kennis zo veel mogelijk tracht te bundelen en delen met potentiële
samenwerkingspartners.

Beoordeling
Kwaliteit
In de enthousiasmerende plannen beschrijft de aanvrager de ideeën over de toekomstige
organisatie die grotendeels gebaseerd zijn op de successen van Subsonic, een club die
bewezen bestaansrecht had. Naast de nachtclub/danceavonden, die eerder zonder subsidie
gerealiseerd konden worden, wil Subciety vernieuwen door 24/7 uiteenlopende activiteiten
te organiseren die de doelgroep aanspreken en verbindt. Hoe dit vorm zal krijgen is echter
nog niet uitgekristalliseerd in een helder beleid. In de aanvraag legt men verder nadruk op
talentontwikkeling. Subciety schept voorwaarden – een podium en enige begeleiding – waarbinnen
talenten elkaar kunnen inspireren. Opnieuw geldt dat er op dit punt nog geen beleid is ontwikkeld
waardoor de Kunstraad zich geen helder beeld kan vormen van de doelstellingen en inrichting van
het talentontwikkelingstraject. De realiteitswaarde van het plan is daarom moeilijk te beoordelen.
De online tool, waarvoor een bijdrage wordt gevraagd aan de provincie, beoordeelt de Kunstraad
als interessant. De organisatie laat hiermee zien dat zij zich breed inzet voor de hele sector.
Toch acht de Kunstraad dit onderdeel van de aanvraag niet subsidiabel omdat de tool feitelijk
gezamenlijke marketing betreft en de ontwikkelingskosten reeds gesubsidieerd zijn. Het zou
fair zijn als de kosten voor de tool worden opgebracht vanuit het marketingbudget van alle
deelnemende partijen.
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Maatschappelijke waarde
De organisatie heeft in de aanvraag geen visie verwoord op educatie of participatie. Wel is
duidelijk dat men met de activiteiten in de Oosterstraat een eigen community probeert op te
bouwen. De talentontwikkeling behoeft nog concrete invulling.
Het verwachte publieksbereik is opvallend goed te noemen voor een dergelijk beperkte capaciteit.
Subciety werkt samen met veel partijen binnen de dance- en popsector en horecapartners.
Vanuit de historie kan aangemerkt worden dat Subsonic een voorbeeld was van cultureel
ondernemerschap. Opvallend was daar dat de prijzen laag werden gehouden en de inkomsten
vooral uit de horecaomzet kwamen. In dit plan mist de Kunstraad een stevige onderbouwing
waarom subsidie voor de komende periode noodzakelijk is.
Strategische doelen
Hoewel de aanvrager aangeeft aan alle strategische doelen een bijdrage te leveren, is de indruk
van de Kunstraad dat de organisatie op dit moment vooral gericht is op de zoektocht naar
mogelijkheden om het succes van Subsonic te evenaren en in vernieuwde vorm voort te zetten. De
Kunstraad is positief over de wijze waarop de organisatie nieuwe verbindingen wil leggen tussen en
met partners en bezoekers. Ook zou Subciety een wezenlijke bijdrage kunnen gaan leveren aan de
bloei van dance in de stad, met een humuslaag van waaruit onervaren producers en organisatoren
kunnen opgroeien.
Conclusie en advies
De Kunstraad heeft waardering voor het prikkelende concept dat deze jonge, ambitieuze
ondernemers willen uitrollen in de Oosterstraat. Zij hebben een geheel eigen, actuele manier van
denken en sluiten daarmee aan bij een veranderende maatschappij. De aanvraag voor structurele
subsidie van de gemeente en provincie lijkt echter een stap te vroeg te komen voor de organisatie
omdat zij zich op veel fronten nog in de ontwikkelfase bevindt. Het gebrek aan helder beleid
op cruciale punten maakt het moeilijk om uitspraken te doen over de realiteitswaarde van de
plannen. In de voorliggende plannen maakt de aanvrager onvoldoende duidelijk waarom subsidie
noodzakelijk geacht wordt, aangezien een deel van het beoogde programma in eerdere jaren
zonder subsidie werd georganiseerd.
De tool, waarvoor bij de provincie wordt aangevraagd, acht de Kunstraad niet subsidiabel
omdat de ontwikkelkosten reeds gesubsidieerd zijn en uitvoeringskosten door de deelnemende
instellingen gezamenlijk zouden moeten worden opgebracht.

C-status gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente: € - / huidige subsidie provincie: € Gevraagde subsidie gemeente: € 100.000 / gevraagde subsidie provincie: € 80.000
Geadviseerd bedrag gemeente: € - / geadviseerd bedrag provincie: € -
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Swingin’ Groningen
Algemeen
De Stichting Swingin’ Groningen, opgericht in 1987, organiseert een terugkerend festival waarin
jazz en cross over-muziek centraal staan. Het is een gratis openluchtfestival op diverse podia in
de binnenstad van Groningen. De organisatie van het festival ligt in handen van het bestuur van
de stichting. De organisatie ziet zichzelf nadrukkelijk als maatschappelijk omdat er veel aandacht
is voor werkervarings- en stageplaatsen. Naast bekende en minder bekende namen is er veel
aandacht voor aankomend talent; dit laatste aspect wordt uitgewerkt in samenwerking met het
Prins Claus Conservatorium in de Northern European Jazz Talent Contest. Een ander onderdeel
is het project Stadskabaal waarbij zo’n 100 kansarme jongeren de gelegenheid krijgen om onder
professionele leiding een half jaar te werken aan een muzikale performance met een optreden
voor een groot en breed publiek. Daarbij wordt samengewerkt met onder meer VRIJDAG. Swingin’
Groningen ontvangt op dit moment geen structurele subsidie.
Plan 2017-2020
In de komende beleidsperiode blijft de kernactiviteit van Swingin’ Groningen het organiseren
van het festival. De organisatie wil de programmering in deze periode uitbreiden met een
vernieuwend randprogramma, waarin creatieve allianties worden aangegaan om talent uit
de regio te stimuleren. Het randprogramma moet zorgen voor samenhang in het aanbod van
talentontwikkeling en bestaat naast het eerder genoemde Northern European Jazz Talent
Contest en Stadskabaal uit meerdere activiteiten. De hoofdlijnen zijn verder MartiniJazz, een
jazzweek waarin professionele muzikanten samen gaan spelen met talent van alle niveaus, en
het Talentenpodium, waarbij een aantal talentvolle bands langere tijd worden begeleid om hun
vakmanschap te verbeteren. Daarnaast is er een special guest en organiseert Swingin’ Groningen
in de aanloop naar het festival meerdere optredens in de provincie. De organisatie wil Stad en
ommeland met elkaar verbinden door enkele van deze activiteiten regionaal op te zetten. Ook
wil zij talent in de omgeving nadrukkelijk een kans geven. Met deze randprogrammering wil de
organisatie de maatschappelijke impact in de regio versterken en zich ook inzetten voor een
versterking van de samenwerking tussen professionele- en amateurkunst.

Beoordeling
Kwaliteit
De organisatie ziet zichzelf als het grootste jazzfestival van Noord-Nederland, met uitstraling
naar de provincie en de potentie toeristen te trekken. De Kunstraad onderschrijft de economische
waarde van het festival. Van de artistieke waarde is de Kunstraad echter niet overtuigd. Swingin’
Groningen richt zich op de programmering van ‘pure’ jazzmuziek, een breed en toegankelijk genre
dat op steeds minder plaatsen in Nederland te horen is. Dat is op zich lovenswaardig maar een
scherpere artistieke visie lijkt noodzakelijk. Het gevaar bestaat dat de organisatie in de veelheid
van activiteiten een steeds minder samenhangend geheel presenteert.
Swingin’ Groningen is een professionele organisatie met voldoende vakmanschap. Er is een
oprechte drive te bespeuren om een breed publiek te interesseren voor deze vorm van jazz. De
Kunstraad mist in de plannen echter een lange termijnvisie. Volgens de organisatie zelf hangt dit
samen met het ontbreken van structurele subsidie.
Hoewel er enige internationale aandacht bestaat voor de talentenprijs is de Kunstraad van mening
dat de internationale allure van het festival beperkt is.
Maatschappelijke waarde
Het publieksbereik is goed, hetgeen samenhangt met de gratis toegankelijkheid van de podia.
Er is sprake van maatschappelijke relevantie waar het gaat om samenwerking met verschillende
opleidingen en een brede activiteitenprogrammering vanuit het oogpunt om een groot
publiek kennis te laten maken met jazz. De Kunstraad is vooral te spreken over de plannen
voor Stadskabaal, deze maken nieuwsgierig. Stadskabaal betekende in het verleden voor de
deelnemende kinderen een eerste kennismaking met een instrument en een bijzonder optreden
voor een groot en breed publiek. De Kunstraad vindt verder dat de plannen voor Podium voor
talent meer uitwerking verdienen.
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Swingin’ Groningen laat het MKB en cultuur hand in hand gaan. Er wordt gewerkt vanuit een sterk
Gronings netwerk. Dat netwerk is breed en maatschappelijk bewust. Ondanks het feit dat het
festival sterk verweven is met het MKB, blijkt dat niet uit de opbrengsten van sponsorwerving; wel
uit die van de advertentie-inkomsten. De groei van inkomsten vanuit bedrijven blijft opvallend
achter bij die vanuit de fondsen.
Swingin’ Groningen zou meer samenwerking kunnen initiëren met grote Groningse podia voor het
binnenhalen van acts, maar ook met de andere Groningse organisaties die jazz promoten, ook al
betreft dit een ander soort jazz. Voor de internationale programmering wordt samengewerkt met
conservatoria.

Tschumipaviljoen

Strategische doelen
De organisatie doet aan talentontwikkeling (hoewel men hierbij vooral faciliterend optreedt),
draagt bij aan Groningen als bruisende stad en realiseert brede participatie. Ook is het evenement
van economische waarde voor de provincie.

Plan 2017-2020
De stichting beschouwt het paviljoen als een stedelijk podium dat verbonden is met de openbare
ruimte. De organisatie zet net als in voorgaande jaren in op de realisatie van vier projecten
per jaar en een project voor jong talent (alumni van Academie Minerva en de School voor de
Architectuur). De aard van het project wordt bepaald door de seizoenen: in het voorjaar en zomer
is er ruimte voor kinetische en interactieve projecten, in de herfst en winter voor projecten
waarin lichtbronnen een rol spelen.
Aangezien de curator in oktober 2019 met pensioen gaat, wil men ter voorbereiding daarop
gaan werken met gastcuratoren. Hiervoor denkt men aan samenwerking met de stichting Taak
in Amsterdam en het Edith Russ Haus in Oldenburg. In samenwerking met het CBK wordt een
educatief programma voor het voortgezet onderwijs aangeboden.
Voor een actievere promotie en marketing van het paviljoen zal een apart programma van aanpak
worden opgesteld. Voor de uitvoering hiervan is een medewerker (0,2 fte) op vrijwillige basis
aangetrokken.
Het Tschumipaviljoen vraagt een hogere subsidie omdat naast gastcuratoren ook kosten van een
toekomstige coördinator (voor 20 uur per week) en een bedrag voor een jaarlijks educatief project
opgenomen zijn in de begroting.

Conclusie en advies
De Kunstraad is positief over de plannen van Swingin’ Groningen, maar vindt niet dat ze de hoogste
prioriteit hebben gezien de artistieke visie die meer uitwerking behoeft. De Kunstraad ziet vooral
vanwege de nauwe relatie met het MKB en het inspirerende onderdeel Stadskabaal de economische
en maatschappelijke meerwaarde van het festival. De Kunstraad adviseert de aanvraag alleen te
honoreren bij voldoende budget.

B-status gemeente en provincie (positief maar vanwege onvoldoende middelen afwijzen)
Huidige subsidie gemeente: € - / huidige subsidie provincie: € Gevraagde subsidie gemeente: € 40.000 / gevraagde subsidie provincie: € 40.000
Geadviseerd bedrag gemeente: € - / geadviseerd bedrag provincie: € -. Stichting Swingin’
Groningen ontvangt in 2016 en 2017 een subsidie van € 20.000 vanuit het provinciale
evenementenbudget.

Algemeen
Het Tschumipaviljoen is in 1990 neergezet op het Hereplein voor de manifestatie What a wonderful
World. Het glazen gebouw werd ontworpen door de architect Bernard Tschumi. Sinds 1995 wordt
het architectonisch bijzondere gebouw beheerd door respectievelijk de Stichting De School en de
Stichting Tschumipaviljoen met het doel er kunstenaarsprojecten in te realiseren. De gemeente is
verantwoordelijk voor het onderhoud. Het Tschumipaviljoen heeft een curator die in dienst is bij
de gemeente Groningen.

Beoordeling
Kwaliteit
Het Tschumipaviljoen is een buitengewoon architectonisch monument met een autonome
programmering. Het multidisciplinaire karakter van de activiteiten in het paviljoen
vertegenwoordigen een niche in het kunstenveld. De kwaliteit van de tijdelijke kunstwerken is
hoog. De programmering is constant maar kent weinig interactie met publiek of organisaties in
de stad. Het paviljoen functioneert als een kunstwerk in de openbare ruimte, niet zozeer als een
presentatiepodium.
De Kunstraad is onder de indruk van het educatieve project dat in samenwerking met het CBK is
ontwikkeld in het kader van het 25 jarig bestaan en ook de komende jaren wordt voortgezet.
Maatschappelijke waarde
De maatschappelijke waarde van het paviljoen is gelegen in de architectuur, als uniek statement
in de openbare ruimte. De dynamiek van de programmering moet ervoor zorgen dat het paviljoen
gezien wordt. De vraag is of dit ook bewust zo wordt ervaren door het passerende publiek. Een
eerder aangekondigde, heldere publieksstrategie ontbreekt nog steeds. Gezien de aard en ligging
van het paviljoen is de betekenis van het paviljoen voor de stad naar de mening van de Kunstraad
hiermee te beperkt.

Met het toekomstige vertrek van de huidige curator zoekt het Tschumipaviljoen naar een
nieuwe formule. De Kunstraad ziet kansen voor het werken met gastcuratoren, maar gelet op de
ruimtelijke opgave van het gebouw zou dit een beperkt aantal moeten zijn, zodat kennis van de
ruimtelijke werking van het paviljoen kan worden opgebouwd. Ook is een duidelijker uitgewerkte
inhoudelijke meerjarenvisie nodig om een herkenbare signatuur te borgen. De Kunstraad vindt
het niet efficiënt dat naast de curatoren nog een coördinator nodig is. Voor de coördinerende
functie zou de organisatie ook gebruik kunnen maken van de expertise van het CBK. Het CBK heeft
immers veel kennis op het gebied van kunst in de openbare ruimte inclusief opdrachtverlening.
Het Groninger Museum heeft in het gesprek met de Kunstraad aangegeven geen rol voor zichzelf te
zien ten aanzien van de begeleiding of invulling van de programmering van het Tschumipaviljoen.
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Bij de evaluatie van 2014 waarschuwde de Kunstraad voor de subsidieafhankelijkheid van
het Tschumipaviljoen, dat naast de structurele bijdrage van de gemeente regelmatig een
beroep doet op de incidentele middelen van de Kunstraad. De Kunstraad constateert dat de
subsidieafhankelijkheid in de komende jaren groeit. De begroting in 2020 is niet sluitend, waarbij
de organisatie verwacht in de jaren ervoor geld over te houden. De organisatie moet aan de slag
om de financieringsmix te verbeteren. Samenwerking met de wetenschap en het bedrijfsleven in
coproducties rondom technologie zou hierin wellicht kansen kunnen bieden.
Strategische doelen
De nieuwe aanpak om talent van Minerva samen te laten werken met talent van de School voor
Architectuur bij de inrichting van het paviljoen sluit goed aan op het strategische doel Ruim baan
voor talent. De samenwerking op dit terrein met CBK zou uitgebreid kunnen worden met input van
organisaties als Sign en NP3.
De bijdrage aan de andere strategische doelen kan versterkt worden door een gerichtere
benadering van het publiek en het benutten van kansen in de samenwerking met partijen buiten
de kunstensector.
Conclusie en advies
Het Tschumipaviljoen is waardevol als een bijzonder architectonisch platform voor tijdelijke
multidisciplinaire kunstwerken in de openbare ruimte. Ondanks de artistieke bevlogenheid
van de organisatie en de strategische plek in de stad, lukt het niet om de interactie met het
publiek of organisaties in de stad te vergroten. Dit baart de Kunstraad in relatie tot de groeiende
subsidieafhankelijkheid grote zorgen.
Net als in het advies voor de periode 2013-2016 adviseert de Kunstraad de samenwerking met het
CBK aan te halen. De samenwerking die al is ontstaan op educatief gebied kan naar mening van
de Kunstraad prima worden uitgebouwd met de expertise op het gebied van kunst in de openbare
ruimte van het CBK. Met de inzet van gastcuratoren en begeleiding van het CBK alsmede meer
ondernemerschap door het aangaan van samenwerking met partners uit het bedrijfsleven of de
wetenschap, adviseert de Kunstraad de subsidie op het huidige niveau te handhaven. De Kunstraad
adviseert de gemeente om na twee jaar te evalueren of het paviljoen erin slaagt om de interactie
met de stad te versterken en op basis daarvan de subsidiëring in volgende jaren te bepalen.

A-status gemeente
Huidige subsidie gemeente € 29.700 / huidige subsidie provincie € Gevraagde subsidie gemeente € 52.500 / gevraagde subsidie provincie € Geadviseerde subsidie gemeente € 30.000 / geadviseerde subsidie provincie € -

Urban House Groningen
Algemeen
Urban House Groningen (UHG) bestaat sinds 2003 en biedt ruimte aan de ontwikkeling en
presentatie van Urban Arts in Noord-Nederland. Jongeren (van amateur- tot professioneel niveau)
kunnen deelnemen aan diverse talentontwikkelingsprogramma’s binnen een doorgaande leerlijn,
waarbij presentatie en podiumervaring het sluitstuk vormen. UHG werkt daartoe nauw samen
met poppodium Simplon. De organisatie houdt kantoor in Simplon en bestond in 2014 uit 1,3 fte
(inhuur).
Plan 2017-2020
Speerpunt voor de komende beleidsperiode is versterking van de kwaliteit van het aanbod en
de ontwikkeling van deelnemers. Ook wil UHG de zichtbaarheid van Urban Arts in het Noorden
vergroten. Het aanbod van UHG bestaat uit diverse onderdelen. Ten eerste worden er activiteiten
aangeboden in schoolverband. Dit programmaonderdeel wordt kostendekkend gerealiseerd.
Daarnaast is de ‘Urban Academy’ opgericht. Onder dit label schaart UHG activiteiten gericht
op kennisvermeerdering, vaardigheidsontwikkeling en genreontwikkeling binnen de disciplines
muziek, dans, performance sporten, graffiti/street art en spoken word. Het aanbod van de
Academy is opgebouwd volgens een doorlopende leerlijn. Ten derde organiseert UHG ‘Events’,
gericht op presentatie – als finale van het gefaseerde leertraject - en programmering. Zo wordt
een aantal keer per jaar Podium New Attraction georganiseerd, waarbij zowel eigen producties
als werk voortkomend uit de trajecten van de Urban Academy gepresenteerd worden aan publiek.
Het talent van de Academy wordt tevens gelijktijdig met grote publiekstrekkers gepresenteerd
onder namen als DanceJamXL, WordPlayGround, Knalfuif en in combinatie met de reguliere
Simplon concertprogrammering. Voor het jongste publiek (12 tot 18 jaar) organiseert UHG in de
voorjaars- en herfstvakantie een Try Out! De focus van dit event ligt op kennismaking met Urban
Arts en de Urban Academy door een laagdrempelig programma van bekende nationale tieneridolen
en presentaties van UHG-talent. Op de New Attraction Block Jam presenteert UHG een programma
met de toptalenten van de Urban Academy voor een breed algemeen publiek in het centrum van
Groningen. Urban Sources is een nieuw festival, waarbij UHG in samenwerking met de andere
Urban productiehuizen in Nederland een roulerend programma samenstelt van producties van
jonge makers, voor in het theater (de avant-garde). Aan het festival zijn lezingen, masterclasses
en netwerkactiviteiten gekoppeld.
UHG verzorgt ook een deel van de programmering op andere events, waarbij
lokaal/regionaal talent naar voren kan worden geschoven. UHG wil de komende beleidsperiode
benutten om de samenwerking en uitwisseling met andere productiehuizen en cultuurorganisaties
te intensiveren, zowel lokaal, regionaal als landelijk.

Beoordeling
Kwaliteit
UHG staat dicht bij de leefwereld van jongeren en biedt van daaruit verdieping, talentontwikkeling
en een stimulerende context. In de huidige cultuurnotaperiode is de focus verlegd van presentatie
op New Attraction – waarmee het allemaal begon – naar een gedegen talentontwikkelingstraject.
Presentatiemomenten en events staan voortaan altijd in relatie tot het talententraject. De
geplande kernactiviteiten in 2017-2020 zijn onderscheidend en samenhangend. De Kunstraad ziet
een interessante doorlopende leerlijn in de activiteiten, van kennismaking via Urban Arts on School
tot zelfstandige projecten voor de toplaag binnen de Urban Academy.
De aangeboden activiteiten en events werken aanstekelijk en inspirerend voor een brede groep
jongeren, niet in de laatste plaats vanwege de bijzondere dwarsverbanden tussen dans, poëzie,
beeldende kunst en performance.
Maatschappelijke waarde
De Kunstraad heeft waardering voor het feit dat UHG zich met haar activiteiten begeeft op het
grensvlak tussen cultuur en het sociale domein. Cultuureducatie en participatie zijn een wezenlijk
onderdeel van UHG. De organisatie bedient hiermee een doelgroep die niet vanzelfsprekend
met cultuur in aanmerking komt. Straatcultuur is niet automatisch vertegenwoordigd binnen de
gevestigde kunstinstellingen en heeft aantrekkingskracht op een cultureel diverse doelgroep van
12 tot 28 jaar met uiteenlopende opleidingsniveaus.
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De organisatie geeft aan in de komende periode een professionaliseringsslag te willen maken.
Tot nu toe heeft UHG als projectorganisatie met uitsluitend zzp’ers gefunctioneerd waarbij er
naar eigen zeggen beperkte ruimte was voor algemeen beleid, organisatorische ontwikkeling en
goed werkgeverschap. De Kunstraad heeft begrip voor de wens tot professionalisering en meer
continuïteit maar vindt ook dat een goed ondernemingsplan daaraan ten grondslag zou moeten
liggen. Daarbij is het beschikbare cultuurbudget ontoereikend om aan de behoefte van UHG te
kunnen voldoen. Het verdient aanbeveling om te onderzoeken of de gewenste organisatiegroei in
samenwerking met Simplon kan worden gerealiseerd.
Strategische doelen
UHG is een onderscheidende talentontwikkelingsorganisatie voor Groningen als City of Talent en
popregio. De doelgroep van UHG is woonachtig in de gehele provincie. De regionale, landelijke en
internationale samenwerkingen die de organisatie realiseert hebben appeal en economische en
promotionele waarde. Ook wordt een duidelijke bijdrage geleverd aan Samenleven met cultuur,
doordat UHG verschillende kunstdisciplines en bijbehorende doelgroepen samen weet te brengen.
Conclusie en advies
De Kunstraad is overtuigd van de onderscheidende koers die UHG vaart en vindt meerjarige
subsidie daarom wenselijk.
UHG vraagt bij de provincie structureel geld aan voor de onderdelen Block Jam en Urban
Sources. Deze onderdelen omvatten regionale en landelijke samenwerking, tonen hoogwaardig
(landelijk) aanbod in dit specifieke genre, dragen bij aan de diversiteit van het cultuuraanbod en
hebben potentiële aantrekkingskracht op een breed publiek. De Kunstraad concludeert dat deze
onderdelen bijdragen aan economie en cultuur.
Hoewel er begrip is voor de wens tot versteviging van de organisatie acht de Kunstraad een
verhoging van de huidige subsidie op dit moment niet gewenst, gezien de druk op het budget.

A-status gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente: € 65.000 / huidige subsidie provincie € 30.000
Gevraagde subsidie gemeente: € 90.000 / gevraagde subsidie provincie: € 45.000 (voor de
onderdelen Block Jam en Urban Sources)
Geadviseerd bedrag gemeente: € 65.000 / geadviseerd bedrag provincie: € 30.000 (voor de
onderdelen Block Jam en Urban Sources)

Vera
Algemeen
De vereniging Vera (1899) exploiteert een poppodium met een middelgrote en een kleine zaal in
het centrum van Groningen. De programmering bestaat uit actueel en progressief muziekaanbod
uit binnen- en buitenland, met in de slipstream hiervan de presentatie van experimentele films,
dansavonden en artwork. De organisatie bestond in 2014 uit 9,5 fte betaald en 18,4 fte vrijwillig.
Vera ontvangt in 2013-2016 structurele subsidie van de gemeente. Na het faillissement van
Simplon in 2013 heeft de directie van Vera Stichting Het nieuwe Simplon opgericht. Met ingang
van de nieuwe beleidsperiode zal de exploitatie van Vera en Het nieuwe Simplon vanuit een
koepelorganisatie plaatsvinden.
Plan 2017-2020
Vera wil de komende beleidsperiode extra accent leggen op:
1. de samenhang in de programmering van de stad,
2. een onderscheidend programma,
3. verbanden zoeken met gelijkgestemden,
4. het scouten en ontwikkelen van jong talent,
5. publieksverbreding- en verdieping.

Vera noemt zichzelf een ‘speciaalzaak met een duidelijk profiel’: Vera presenteert een
onderscheidend en actueel programma op het scherpst van de snede van de popcultuur. Vera
wil de wijze waarop de organisatie kennis en ervaring deelt met andere personen, instellingen
en organisaties in binnen- en buitenland en deze inzet in het belang van de stad Groningen
doortrekken naar de beleidsperiode 2017-2020.
Vera spant zich al geruime tijd in om in samenwerking met andere organisaties een maximaal
effect voor stad en ommeland te bereiken. Volgens Vera verloopt dit in het ene geval voorspoedig,
in het andere geval moeizamer. Vera wil zich de komende periode vooral concentreren op
verticale vormen van samenwerking: het binden van meer musici, managers, promotors en
programmamakers. Horizontale samenwerkingspartners zijn Welcome to the Village, Zienemaan &
Sterren, de Oosterpoort, Martiniplaza, Eurosonic/Noorderslag, Grand Theatre, Noorderzon en het
Europese netwerkproject ‘Tourope’, waarvan Vera een van de initiatiefnemers en oprichters is.
De samenwerking met Simplon biedt een nieuw organisatorisch perspectief voor de
volgende beleidsperiode. Vera gaat een centrale besturingseenheid invoeren waarin
directievoering, financiën, planning & control en marketing zijn ondergebracht met daaronder
twee uitvoerende eenheden voor beide podia. Men verwacht een gunstige balans tussen overhead
en uitvoering waardoor met name een stabiele exploitatiebasis onder Simplon kan worden gelegd.
Uitgaande van de organisch opgebouwde profilering, waarbij Vera zich heeft gespecialiseerd in de
indiepop en
-rock en Simplon zich richt op hiphop, urban en EDM, is het streven erop gericht beide
accommodaties te laten uitgroeien tot de natuurlijke basis van alle elementen van die
muziekstroming in Groningen en omstreken.
Vera is verder van plan om het pand aan de Oosterstraat te verbouwen, voor eigen rekening en
risico. Doel van de verbouwing is een breder en intensiever gebruik van het pand, waarmee Vera
middelpunt kan zijn voor jonge creatieven. Het vernieuwde voorpand moet plaats bieden aan
samenwerkingspartners uit het verticale beleidsdomein.
Vera opteert tot slot voor de functie van Cultuurpijler, gezien de inhoudelijk sterke en lange
programmeringsgeschiedenis van het podium, de voortrekkersrol die de organisatie heeft bij het
stedelijke programmeringsoverleg, de overname van Simplon en de alliantie met Welcome to the
Village.
Beoordeling
Kwaliteit
Vera houdt consistent vast aan de lijn van indi-, pop- en rockprogrammering. Afgezet tegen andere
poppodia in het land hanteert Vera nog altijd een heel eigen profiel en dat is te waarderen in het
huidige tijdsgewricht waarin de inkoopmarkt steeds moeilijker wordt. Doordat er in Groningen
meerdere partijen zijn die programmeren kan Vera vasthouden aan haar profiel. De ondertitel
‘club for the international pop underground’ komt helder naar voren in het programma en ook de
publiciteit is daarmee in lijn.
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Maatschappelijke waarde
Vera wil de verschillende partners binnen de popmuziek in Groningen met elkaar verbinden
(ketengedachte). Ook heeft de organisatie het initiatief genomen tot een stadsbreed overleg over
een onderling afgestemde programmering. Tot spijt van Vera beperkt deze afstemming zich in de
praktijk helaas nog te vaak tot informatieverstrekking in plaats van daadwerkelijk constructieve
samenwerking. Het accent ligt voor Vera de komende periode dan ook op verticale verbindingen
(zoals de koepelorganisatie met Simplon).
Vera ziet een rol voor zichzelf op het gebied van educatie en talentontwikkeling maar de
uitwerking hiervan blijft beperkt tot scouting van jong talent en het aangaan van verbindingen
met het onderwijs voor ondersteunende functies. Vanuit Simplon is hier wel een actief beleid voor
ontwikkeld.
Het publieksbereik van Vera is duidelijk gesegmenteerd en passend in het profiel van de
organisatie. De aantallen zijn niet heel hoog te noemen en in de marketingmix zit niet de
vernieuwingsbrille die Vera gezien haar missie zou kunnen hebben. Vera is echter in staat
om bedrijfsmatig strak te opereren. Dit geeft vertrouwen in het welslagen van de nieuwe
koepelorganisatie met Simplon. De uitdaging ligt vooral in het bereiken van meer publiek. De
geplande verbouwing kan alvast bijdragen aan een meer open uitstraling.
Strategische doelen
Het profiel van Vera en de daarbij horende activiteiten zijn nauw verbonden met de culturele
geschiedenis van de stad en leveren een duidelijke meerwaarde voor de uitstraling van Groningen
op zowel nationaal als internationaal niveau. Vera draagt bij aan de doelen Cultuur en economie,
Nieuwe verbindingen leggen, Samenleven met cultuur en in mindere mate aan Ruim baan voor
talent.
Conclusie en advies
Vera heeft als tweede muziekpodium van de stad een onderscheidend artistiek profiel, uit
stedelijk en landelijk oogpunt. Vera stelt zich bovendien actief op in horizontale en verticale
samenwerkingsverbanden binnen de popsector. De Kunstraad heeft waardering voor de
verantwoordelijkheid die Vera neemt voor het voortbestaan van Simplon door een centrale
besturingseenheid in te voeren. De Kunstraad heeft alle vertrouwen in het inhoudelijke en
financiële resultaat van deze verregaande samenwerking.
Vera en Simplon vragen een investeringsbudget van € 100.000 bovenop de huidige
exploitatiesubsidie, bedoeld als zaaigeld voor nieuwe lokale initiatieven van externe partijen.
Hoewel De Kunstraad een dergelijke wens begrijpt zijn de plannen hiervoor te beperkt uitgewerkt
om deze goed te kunnen beoordelen. De Kunstraad adviseert om de subsidie voor beide
instellingen ten opzichte van de huidige situatie te verhogen (binnen redelijkheid van het krappe
financiële kader), waarmee nieuwe initiatieven met derden naar het oordeel van de Kunstraad
eerst voldoende kunnen worden bekostigd.
Vera en Simplon vragen samen een subsidie aan bij de provincie. De Kunstraad adviseert het
totale gevraagde provinciale subsidiebedrag te oormerken voor Vera als Cultuurpijler, vanwege
de bijdrage van deze instelling aan de (inter)nationale uitstraling van Groningen als popregio
en de verbindende rol die de organisatie speelt in de samenwerking en afstemming tussen de
popinstellingen. Hierbij is tevens een rol weggelegd voor Simplon die door de doorstroming van
nieuw muzikaal talent in de gehele provincie bevordert en daarmee een belangrijke bijdrage
levert aan ontwikkelkansen voor jongeren in de regionale popketen.
De Kunstraad adviseert om Vera en Simplon te vragen om aan te geven hoe de rol van Cultuurpijler
verder kan worden ingevuld.

A-status gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente: € 369.000 / huidige subsidie provincie: € Gevraagde subsidie gemeente: € 410.000 / gevraagde subsidie provincie: € 25.000 (voor Vera en
Simplon gezamenlijk)
Geadviseerd bedrag gemeente: € 400.000 / geadviseerd bedrag provincie: uit Cultuurpijlerfonds
Geadviseerd bedrag Cultuurpijlerfonds: € 25.000 (minimaal)
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ZomerJazzFietsTour
Algemeen
De stichting ZomerJazzFietsTour, opgericht in 2000, organiseert jaarlijks een jazzfestival in
de maand augustus. De organisatie heeft als doel het bevorderen van recreatieve en culturele
activiteiten in Noordwest Groningen, en wil dit bereiken door het organiseren van evenementen op
het gebied van cultuur, recreatie en toerisme. In 2016 vindt de 30e editie van het festival plaats.
De programmering bestaat uit (inter)nationale artiesten uit de jazz- en improvisatiemuziek. Het
festival vindt plaats op verschillende locaties in het Reitdiepgebied, waaronder monumentale
boerderijen, borgen en middeleeuwse kerkjes. De festivalbezoekers hebben de keuze uit
verschillende routes die zij per fiets af kunnen leggen. Ook besteed de organisatie aandacht aan
een randprogrammering die het festival omlijst. Hier wordt aandacht aan besteed door samen
te werken met lokale organisaties. De organisatie wordt gedragen door een bestuur en enkele
betaalde krachten, waaronder een programmeur, zakelijk leider en financieel adviseur (2014: 0,4
fte betaald). Daarnaast wordt de organisatie ondersteund door vrijwilligers. ZomerJazzFietsTour
krijgt momenteel geen structurele subsidie van gemeente en provincie.
Plan 2017-2020
In de kern blijven de activiteiten voor de komende periode hetzelfde: de organisatie wil een uniek
festival neerzetten met verrassende jazz- en improconcerten. In de periode 2017-2020 wil men
aandacht besteden aan het verstevigen van de eigen organisatie, door kennis van de afgelopen
30 jaar te borgen in de vorm van het produceren van een draaiboek en werkdocumenten. De
ZomerJazzFietsTour ervaart een gebrek aan ruimte om te experimenteren in verband met beperkte
financiële mogelijkheden. De organisatie wil in de komende periode kansen onderzoeken om
het festival uit te breiden, qua inhoud en bezoekersaantal. De ZomerJazzFietsTour wil ook in de
komende periode aandacht besteden aan jong talent, door hen te programmeren op het festival.
Men denkt aan het organiseren van gelegenheidsprojecten tussen jongeren en ‘oudgedienden’. Om
jongeren nog meer bij het festival te betrekken is er samenwerking gezocht met het Praedinius
Gymnasium. Jongeren kunnen bijvoorbeeld worden ingezet als ambassadeur van het festival. Ook
zijn enkele scholieren al betrokken bij de organisatie van het festival in de rol van vrijwilliger.
ZomerJazzFietsTour wil onderzoeken of er mogelijkheden zijn om samen met andere festivals een
concert te programmeren dat nieuw publiek zou kunnen binden aan de ZomerJazzFietsTour.

Beoordeling
Kwaliteit
ZJFT is het enige festival in Nederland (en ook één van de weinige in Europa) dat zich vooral
richt op avontuurlijke jazz en improvisatie met genreoverschrijdende tendensen. Het is daarin
onderscheidend van andere festivals. Dit reeds langlopende festival heeft haar plek veroverd
in de jazzwereld. De kwaliteit is goed. De combinatie met de bijzondere locaties van de ZJFT
is uniek te noemen, zowel door het fietsen van de ene naar de andere concertlocatie als door
het bijeenbrengen van afzonderlijke muzikanten in eenmalige bezettingen. Het past perfect in
het Groningse landschap met zijn vele, prachtige kerkjes met mooie akoestiek en de kathedrale
boerenschuren. Het is een bijzondere manier van een leuk dagje uit, in beginsel moeilijke
muziek wordt zo vrij goed “verteerd”. Aandachtspunt: het festival is bescheiden qua grootte en
organisatie en dat geldt ook voor het ambitieniveau.
Maatschappelijke waarde
Het experimenteren met educatie waardeert de Kunstraad, gezien het feit dat jazz niet dicht
bij de belevingswereld van jongeren ligt. De participatie bestaat vooral uit de grote hoeveelheid
vrijwilligers die ZJFT gedurende al meer dan twee decennia op de been weet te brengen. Het
publieksbereik is gezien de beperkte omvang van de diverse locaties goed te noemen, publiek van
ver buiten de provinciegrenzen wordt bereikt. De tendens is dat dertigers met kinderen steeds
vaker het festival bezoeken. Meer visie op hoe vanuit geïmproviseerde muziek een brug geslagen
kan worden naar nieuw publiek is wel wenselijk. Het festival werkt samen met veel organisaties op
de routes.
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Het zomerfestival is al sinds enkele jaren uitverkocht in de voorverkoop maar heeft ook een
beperkte capaciteit. De subsidiebijdrage per deelnemer is relatief hoog. Door de beperkte
omvang van het festival is de verdiencapaciteit gering. De Kunstraad vindt het wel wat vreemd
dat het festival een bijdrage vraagt om de werkwijze op papier te zetten en zo te zorgen voor
kennisoverdracht binnen de organisatie. Continuïteit behoort immers tot de kerntaken van goed
ondernemerschap.
Strategische doelen
Door een grote naam naast jong talent te programmeren zorgt het festival voor extra stimulans bij
talent. Het evenement is vooral een provinciale aangelegenheid, met uitzondering van de opening
(de proloog). Het kan gezien worden als een imagoversterker van de provincie Groningen. Mensen
identificeren zich graag met dit festival. Ook verhoogt het festival de leefbaarheid in Groningen.
Conclusie en advies
De stichting realiseert de fietstour in 2016 voor de 30e keer en wordt door de Kunstraad
ondersteund vanuit het Incidentenbudget, vanuit de overtuiging dat het festival een waardevolle
aanvulling vormt op het aanbod in de regio. ZJFT onderscheidt zich door als enige festival in
Nederland (en ook als een van de weinigen in Europa) vooral avontuurlijke, genreoverschrijdende
jazz en improvisatie te presenteren. De organisatie stimuleert en initieert het bijeenbrengen
van muzikanten in bijzondere bezettingen met opdrachten die nieuw repertoire opleveren, op
bijzondere locaties in Groningen. De kwaliteit is steevast hoog. De Kunstraad is om deze redenen
van mening dat ZJFT in aanmerking komt voor meerjarige subsidie waarmee de organisatie meer
borging en continuïteit geboden kan worden.

ZJFT zal vanuit het evenementenbudget van de provincie worden ondersteund in 2017. Stapeling
met het cultuurbudget wil de provincie voorkomen.
De organisatie heeft tevens subsidie aangevraagd bij de gemeente. Op grond van de toelichting
van de organisatie over de proloog adviseert de Kunstraad een deel van de gevraagde subsidie toe
te kennen.
A-status gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente: € - / huidige subsidie provincie: € Gevraagde subsidie gemeente: € 20.000 / gevraagde subsidie provincie: € 25.000
Geadviseerd bedrag gemeente: € 15.000 / geadviseerd bedrag provincie: € -. Stichting
ZomerJazzFietsTour ontvangt in 2017 een subsidie van € 15.000 vanuit het provinciale
evenementenbudget.

4.3. Adviezen

steuninstellingen en overige instellingen

Biblionet Groningen
Algemeen
Biblionet is opgericht in 2000 en geeft in opdracht van 22 Groningse gemeenten en de provincie
Groningen uitvoering aan de publieke taak van het bibliotheekwerk. Kernfuncties van de
bibliotheek zijn lezen, kennis en informatie, educatie, kunst en cultuur en ontmoeting en debat
en daarmee de hoofdtaak van Biblionet Groningen. Circa 150.000 bibliotheekleden en 2.500.000
bezoekers maken gebruik van de bibliotheek. Biblionet is een netwerkorganisatie die anno 2015
bestaat uit 35 bibliotheken, negen bibliotheekservicepunten, twee afhaalpunten, 50 bibliotheken
op school en een service- en kenniscentrum. Bij Biblionet werken circa 200 medewerkers zowel in
de vestigingen (front-office) als de facilitaire dienstverlening (back-office). Daarnaast zijn er meer
dan 400 vrijwilligers actief. Biblionet Groningen voert voor alle Groningse bibliotheken (inclusief
het Groninger Forum) de wettelijke provinciale taken uit (WSOB) en vormt met het Groninger
Forum het bibliotheek netwerk in de provincie Groningen.
Plan 2017-2020
Biblionet geeft als hybride organisatie (basisbibliotheek en serviceorganisatie in één) uitvoering
aan de Bibliotheekwet. Het richt zich op de vijf kernfuncties: het ter beschikking stellen van
kennis en informatie, het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, het bevorderen
van lezen en laten kennis maken met literatuur, het laten kennis maken met kunst en cultuur en
het organiseren van ontmoeting en debat.
De bibliotheek wil laagdrempelig blijven, actief bijdragen aan de ontwikkeling van burgers en aan
de leefbaarheid in dorp, wijk en stad. Biblionet wil dit de komende jaren meer inhoud gaan geven
met behulp van de speerpunten: doorgaande lees- en mediawijsheid lijn (0 – 18 jaar), werken aan
geletterdheid (laaggeletterdheid), een leven lang leren (persoonlijke ontwikkeling & informeel
leren) en meedoen in de samenleving (participatie & zelfredzaamheid). Per speerpunt heeft
Biblionet hiervoor een ambitie en strategie geformuleerd.
De provinciale taken uit de bibliotheekwet richten zich op collectievorming, transport en
interbibliothecair leenverkeer, netwerkondersteuning en innovatie. Biblionet draagt in
samenwerking met het Groninger Forum/stadsbibliotheek zorg voor de provinciale collectie.
De transportdienst van Biblionet zorgt voor distributie. Biblionet ondersteunt de Groninger
bibliotheken bij programma’s gericht op vernieuwing van het lokale bibliotheekwerk en versterking
van de lokale positionering (via proeftuinen). Daarnaast initieert Biblionet het overleg gericht op
het gebruik van een gezamenlijke catalogus en digitale infrastructuur. Tenslotte geeft Biblionet
uitvoering aan het door de Koninklijke Bibliotheek ontwikkelde beleid en onderhoudt het overleg
met de overheden. De partijen dragen met elkaar bij aan het transitieproces van klassieke
bibliotheek naar de maatschappelijke en educatieve bibliotheek. Biblionet werkt op dit moment
op bescheiden schaal samen met de steuninstellingen in Drenthe en Friesland. Zo worden een
controller en een marketeer gedeeld. Gekeken wordt naar mogelijkheden voor de opschaling van
taken naar Noordelijk niveau.
De gevraagde provinciale bijdrage is bedoeld voor de uitvoering van de provinciale wettelijke
taken en als matching van de gemeentelijke subsidie voor autonome taken in het netwerk.

Beoordeling
Kwaliteit
Biblionet heeft een stormachtige periode doorgemaakt. De maatschappelijke discussie over
de positie van de bibliotheek, de bezuinigingen van zowel provincie als gemeenten alsmede
de ontvlechting van de stadsbibliotheek hebben een grote impact gehad op de organisatie.
Na alle interne reorganisaties heeft Biblionet de blik nu weer naar buiten gericht en is een
meer inhoudelijke koers uitgezet. Dit vertaalt zich ook in het HRM beleid van de organisatie.
In de provincie zijn gebouwen afgestoten en is ruimte gecreëerd voor het ondersteunen van
bibliotheekfuncties op maat. De focus verschuift daarbij van uitleen van collecties naar de
maatschappelijke en educatieve betekenis van de bibliotheek. Biblionet geeft aan hierover
meerjarige afspraken met de gemeenten te maken.
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Ook heeft Biblionet met het Groninger Forum afspraken gemaakt over de rolverdeling. Zo legt het
Forum de nadruk op een leven lang leren en zet Biblionet in op het sociale domein. Over en weer
wordt expertise ingezet of ingekocht.
Biblionet heeft een helder strategisch beleidsplan voor de periode 2017-2020 opgesteld dat
aansluit op de landelijke lijn. De provinciale taak ten aanzien van het reserveringssysteem
wordt op een adequate manier uitgevoerd. In Noordelijk verband lopen de bibliotheken in de
doorontwikkeling daarin voorop. Ook de andere provinciale taken op het gebied van infrastructuur,
ict en catalogus worden op verantwoorde wijze ingevuld. Ten aanzien van het ontwikkelen
van innovatie is eveneens een duidelijke lijn neergezet. Wel kan nog beter inzichtelijk worden
gemaakt in hoeverre huidige concepten effectief zijn en hoe deze inspelen op de vraag.
Het interbibliothecair leenverkeer (IBL) verloopt adequaat. Ondanks het feit dat de provincie
Groningen landelijk gezien de grootste e-book leverancier is, blijven de kosten van het IBL
naar verwachting ook de komende jaren hoog vanwege het feit dat de digitale collectie van de
bibliotheek nog steeds erg klein is.
Maatschappelijke waarde
De hybride organisatie van Biblionet heeft voordelen op het vlak van kennisdeling en delen van
backoffice taken maar maakt in de praktijk rollen en verantwoordelijkheden niet altijd even
helder. Biblionet zal in de samenwerking met lokale partners helder moeten zijn welke rol ze
wanneer neemt en partijen moeten duidelijke afspraken maken over de resultaten en output (en
zo mogelijk outcome). Dit is een verantwoordelijkheid van alle betrokkenen.
Ten aanzien van het ondernemerschap mist de Kunstraad een visie op nieuwe verdienmodellen
en concrete doelstellingen ten aanzien van het publieksbereik. Waar ambities zijn vertaald in
concrete resultaten zijn deze aan de voorzichtige kant. Zo is de ambitie op het gebied van het
terugdringen van laaggeletterdheid, overigens in lijn met de landelijke ambitie, bepaald op 1%.
De Kunstraad mist een samenwerking van de steunfunctie cultuuronderwijs met Biblionet. Vaak
hebben de bibliotheken immers al een ingang richting het onderwijs en kunnen zij met name in
plattelandsgemeenten als verbinder op treden richting het culturele veld.
Strategische doelen
Biblionet voldoet in voldoende mate aan de algemene criteria voor de steuninstellingen en de
specifieke criteria voor de bibliotheekvoorziening. Voor Biblionet is het echter van belang om op
korte termijn meer zicht te krijgen op de verwachtingen van betrokken partijen. Het is van belang
om in kaart te brengen op welke wijze zij de kwaliteit van die inzet ook in de nabije toekomst kan
garanderen c.q. vergroten. Gelet op de toename van het aantal spelers in het bibliotheekveld, is
het realiseren van duurzame kwaliteit een voorwaarde voor het bestaansrecht van Biblionet op de
langere termijn.
Er liggen kansen voor het versterken van de Noordelijke samenwerking, maar er is nog niet
concreet uitgewerkt wat deze zou kunnen opleveren met betrekking tot de wettelijke taken.
Gelet op de Groningse problematiek ziet de Kunstraad mogelijkheden voor Biblionet om zich
bijvoorbeeld verder te ontwikkelen als Noordelijk expertisecentrum laaggeletterdheid. Overigens
geeft Biblionet aan dat ook andere partijen op dit terrein actief zijn (ROC’s, Humanitas, Stichting
Lezen&Schrijven). Genoemde partijen zien de bibliotheken nog niet altijd als een waardevolle
samenwerkingspartner.
Financiën
Biblionet heeft een begroting ingediend die ligt op het niveau van de subsidie in de periode
2013-2016. De provincie heeft echter € 1.300.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de
steunfunctie bibliotheekvoorziening, bedoeld voor de uitvoering van de wettelijke taken voor het
interbibliothecair leenverkeer en de ontwikkeling van innovatie. De middelen voor de autonome
taken, bestemd voor de uitvoering van innovatie (ad € 300.000) en samenwerking (ad € 500.000),
zet de provincie in via incidentele subsidies. Hiervoor kunnen gemeenten en culturele organisaties
(waaronder Biblionet) plannen indienen.
Het nieuwe financiële kader heeft de advisering voor de Kunstraad bemoeilijkt. Naast het
verschuiven van geldstromen (van structureel naar incidenteel) is er sprake van een verlaging van
het budget voor het bibliotheekwerk van € 500.000. Waar Biblionet dit duidt als een bezuiniging, is
het dit volgens de provincie niet.
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De Kunstraad constateert dat de gemeentelijke bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn
doorgevoerd grote gevolgen hebben gehad voor de culturele infrastructuur c.q. de bibliotheken
in de provincie Groningen. De bezuinigingen hebben echter bij gemeente ook het gesprek op gang
gebracht over de waarde van de bibliotheek.
De Kunstraad heeft begrip voor de keuze van de provincie om de middelen voor de autonome
taken flexibeler in te zetten. Aan de andere kant betreurt de Kunstraad het dat de opgebouwde
expertise van Biblionet en de op dit moment meer inhoudelijk gestuurde ontwikkelingen binnen de
organisatie niet optimaal benut worden in het provinciale netwerk.
Door de provinciale keuze is er een risico op versnippering en kan het daadwerkelijke inhoudelijke
vernieuwing in de weg staan. Het onderscheid tussen de ontwikkeling van innovatie en de
uitvoering van innovatie lijkt de Kunstraad in de praktijk ook niet eenvoudig te maken.
Het in opdracht van de provincie opgestelde rapport van DSP naar de wettelijke en autonome
provinciale bibliotheektaken, laat zien dat de provincie de wettelijke provinciale bibliotheektaken
correct interpreteert en dat het door de provincie gereserveerde budget toereikend is om
die taken te vervullen. Tegelijkertijd stelt het rapport dat er ruimte is voor interpretatie en
beleidsvrijheid, zeker waar het de autonome taken betreft. De belangrijkste kanttekening van
de Kunstraad is echter dat een goed gesprek over de herverdeling van taken tussen provincie en
gemeenten in relatie tot de Groninger context niet heeft plaatsgevonden.
Provincie en gemeenten zouden onderling opnieuw afspraken moeten maken en Biblionet/de
bibliotheken c.q. de burger niet de dupe moeten laten worden van veranderende geldstromen. De
bibliotheek bedient immers als voorziening nog steeds een groot deel van de bevolking en kent een
infrastructuur met een goede spreiding over de provincie.
Conclusie en advies
Biblionet geeft invulling aan de wettelijke provinciale en steunfunctietaken in de provincie. De
Kunstraad is van mening dat provincie en gemeenten in gezamenlijkheid moeten bepalen hoe de
verantwoordelijkheden en daarmee de financiering van de wettelijke en autonome taken op het
gebied van de bibliotheken in Groningen precies worden ingevuld voor de periode 2017-2020. Op
basis van een gezamenlijk besluit kan vervolgens een opdracht gegeven worden aan Biblionet.
Het voorstel van de provincie om de provinciale opdracht los te koppelen van een flexibel deel
voor samenwerking en innovatie komt naar mening van de Kunstraad niet ten goede aan het
bibliotheekwerk in de provincie en maakt de bedrijfsvoering voor Biblionet (zeker gezien de
termijn waarop de provincie de veranderingen doorvoert) te complex.
De Kunstraad adviseert jaarlijks de gezamenlijke afspraken en de uitvoering door Biblionet te
monitoren. Daarnaast moet Biblionet aansluiting zoeken bij de brede gemeenschappelijke agenda
waar ook erfgoed en cultuuronderwijs onderdeel van uitmaken (zie algemene bevindingen en
aanbevelingen).

A-status provincie
Huidige subsidie gemeente € - / huidige subsidie provincie € 2.700.000
Gevraagde subsidie gemeente € - / gevraagde subsidie provincie € 2.670.000
Geadviseerde subsidie gemeente € - / geadviseerde subsidie provincie nader te bepalen
beschikbaar voor de steunfunctie € 1.300.000 plus incidenteel € 500.000 voor samenwerking en
€ 300.000 voor ontwikkeling van innovatie
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Bureau Groninger Taal

en

Cultuur

Algemeen
Het Bureau Groninger Taal en Cultuur (BGTC) is opgericht in 1997 als gezamenlijk initiatief van
de provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Het bureau houdt zich bezig met
het onderzoek naar het Gronings en de streektaal gebonden cultuur in het verleden en heden.
Daarnaast probeert het bureau de belangstelling voor het Gronings te vergroten en vervult het
de rol van vraagbaak met betrekking tot deze taal. Aan het BGTC is de hoogleraar Groninger Taal
en Cultuur verbonden en de streektaalfunctionaris van de provincie Groningen. Het BGTC wordt
op afstand bestuurd door een adviesraad waarin vertegenwoordigers van provincie en universiteit
zitting hebben.
Plan 2017-2020
Het BGTC richt zich als enige academische voorziening op het gebied van de NedersaksischGroningse taal en cultuur op het verrichten van onderzoek, kritische reflectie op het studieveld,
het wekken van publieke belangstelling voor de streektaal en de streekcultuur alsmede het
vervullen van de functie van vraagbaak. In de komende periode gaat het BGTC nauwer en meer
structureel samenwerken met de andere grote immaterieel erfgoedinstelling in de provincie:
het Huis van de Groninger Cultuur (HGC). Het gezamenlijk opstellen van een dwingend
programmerende agenda voor Groninger taal en cultuur moet leiden tot een betere afstemming
van taken. Inhoudelijk zal het Bureau meer aandacht gaan besteden aan de meertalige context
waarbinnen het Gronings functioneert als ook aan de identiteit en cultuur van en in de provincie
Groningen.
Voor het Bureau zal de samenwerking met HGC naar verwachting inhouden dat sterker dan
voorheen zal (kunnen) worden gefocust op wetenschappelijk onderzoek. Publieksactiviteiten zullen
in toenemende mate worden ondergebracht bij het HGC. Het wetenschappelijk onderwijs over het
Gronings, als ook de presentatie van eigen onderzoeksresultaten in de media blijft een exclusieve
taak van het BGTC.
Door meer nadruk te leggen op de taalverscheidenheid en de ontmoeting tussen talen in Stad &
Ommeland hoopt het BGTC een verjonging van de doelgroep te bewerkstellingen. Daarbij valt ook
te denken aan een betere integratie van (cultuur en taal van) de stad Groningen (ten opzichte van
die van het Ommeland) in het onderzoek van het BGTC. In dit opzicht verwacht BGTC veel van de
gedeeltelijke integratie van de onderwijs- en onderzoekstaak in de internationale opleidingen BA
Minorities & Multilingualism en MA Multilingualism die door de afdeling Friese taal en cultuur van
de RUG zijn opgezet.
BGTC heeft zich gemeld voor de steunfunctie immaterieel erfgoed en opteert voor de functie
van Cultuurpijler (in samenwerking met het Huis voor de Groninger Taal en Cultuur) vanwege de
voortrekkersrol op het gebied van Groninger taal en cultuur zowel binnen als buiten de eigen
sector.
Subsidie wordt gevraagd voor het dekken van de personeelskosten voor een streektaal functionaris
(1,0 fte), secretariaat/webredactie (0,4 fte), studentassistenschappen (0.2 fte) en bijzonder
hoogleraarschap (0,5 fte).

Beoordeling
Kwaliteit
BGTC gaat een nieuwe koers in met een hoogleraar en een streektaalfunctionaris Nedersaksisch.
De Kunstraad is positief over deze nieuwe koers waarbij niet alleen het onderzoek naar de
Groninger taal centraal staat, maar ook de ontwikkeling van de Groninger taal en cultuur in
de samenleving. Het behoud van de levendigheid van de Groninger taal en cultuur staat meer
centraal, waarmee BGTC ook de vergrijzing van de doelgroep een halt toe kan roepen. De inzet
van de digitale omgeving voor creatieve participatie van het publiek wordt opgezocht maar
kan nog verder worden versterkt. De Kunstraad vindt de inbedding binnen de RUG van grote
betekenis voor de professionele status van het bureau en de mogelijkheden voor (inter)nationale
samenwerking op het gebied van minderheidstalen.
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Maatschappelijke waarde
BGTC wil de komende periode de samenwerking met het Huis van de Groninger cultuur
intensiveren. Beide organisaties hebben hierover verkennende gesprekken gevoerd en werken aan
een gezamenlijke agenda. Samen willen zij werken aan een sterkere positie van het Nedersaksisch
zowel voor de streektaal als het immaterieel erfgoed. De Kunstraad vindt de samenwerking
vanzelfsprekend waardevol maar zou graag meer inzicht krijgen hoe deze concreet gestalte gaat
krijgen. Zo vraagt de Kunstraad zich af hoe de streektaalfunctionaris bij BGTC zich gaat verhouden
tot de beleidsmedewerker van HGC. Dubbeling in werkzaamheden moet worden voorkomen.
De ingediende begroting vindt de Kunstraad aan de hoge kant. Intensivering van de samenwerking
tussen BGTC en HGC zou immers ook financiële voordelen kunnen opleveren. Verder mist de
Kunstraad een financiële ondersteuning van de RUG voor de wetenschappelijke functie van het
bureau.
Strategische doelen
BGTC draagt op een actieve wijze bij aan De Verhalen van Groningen. Daarnaast draagt de
instelling bij aan de doelen Leven lang cultuur, Samenleven met cultuur en Nieuwe verbindingen.
De beschreven activiteiten zijn wel vrij obligaat.
Conclusie en advies
BGTC geeft samen met het Huis van de Groninger Cultuur invulling aan de steunfunctietaken
op het gebied van het immaterieel erfgoed. De focus ligt hierbij zowel op wetenschappelijk
onderzoek, de erkenning van het Nedersaksisch als op de promotie van de streektaal.
Voor de steunfunctie immaterieel erfgoed en taal is in totaal een budget beschikbaar van
€ 350.000. Op voorwaarde van een betere afstemming met het Huis van de Groninger Cultuur en
een financiële bijdrage van de RUG, adviseert de Kunstraad de provincie voor BGTC een bijdrage
te verlenen van € 85.000. Indien de RUG niet bereid is een substantiële bijdrage te verlenen,
adviseert de Kunstraad BGTC inclusief het hoogleraarschap, onder te brengen bij Het Huis van de
Groninger Cultuur.
De activiteiten van BGTC moeten ook aansluiten op de gemeenschappelijke agenda
steuninstellingen (zie algemene bevindingen en aanbevelingen) en de integrale samenwerking
bevorderen. De gemeenschappelijke agenda moet na twee jaar worden geëvalueerd, waarna
besluitvorming kan plaatsvinden over de subsidiëring van de steuninstellingen voor 2019 en 2020.

A-status provincie
Huidige subsidie gemeente € - / huidige subsidie provincie € 115.800
Gevraagde subsidie gemeente € - / gevraagde subsidie provincie € 170.750
Geadviseerde subsidie gemeente € - / geadviseerde subsidie provincie € 85.000
voor 2017 en 2018, op basis van evaluatie gemeenschappelijke agenda besluit over vervolg

Creative Council Noord -Nederland
Algemeen
De Creative Council Noord-Nederland (CCNN) is opgericht in 2015 en is het overkoepelende
netwerk van de Creatieve Industrie Noord-Nederland. Het netwerk richt zich op het
bevorderen van cross-overs, innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken,
economie en werkgelegenheid. Om dit mogelijk te maken wil het een platform bieden voor
ondernemers, bedrijven en instellingen in de creatieve industrie. Daarnaast organiseert CCNN
netwerkbijeenkomsten, cursussen, lezingen en congressen. Het netwerk heeft geen medewerkers
in dienst.
Plan 2017-2020
CCNN wil een gedragen meerjarenagenda voor de creatieve industrie ontwikkelen met aandacht
voor het gezamenlijk benoemen van speerpunten en prioriteiten, het verstevigen en uitbouwen
van verbindingen en ruimte voor experiment en pilots. Doel is om naast het opzetten
van een noordelijke database creatieve industrie, per jaar twee symposia, zes regionale
netwerkbijeenkomsten en vier denklabs te organiseren. Vaste uitvalsbases voor de activiteiten zijn
EMG Faktors in Groningen, de Blokhuispoort in Leeuwarden en nog een nader te bepalen plek in
Assen.
De doelgroep van CCNN is de creatieve sector in het algemeen en de kunst- en cultuursector in het
bijzonder. Samenwerking en aansluiting wordt gezocht met overheden, kennisinstellingen (zoals
Hanzehogeschool), landelijke programma’s en netwerken (als Healthy Ageing, Alles is gezondheid),
de Social Innovation Foundation en de Dutch Creative Council.
CCNN vraagt een bijdrage aan voor 2017 en 2018, daarna wil men de activiteiten financieren
uit lidmaatschapsbijdragen, betalingen voor evenementen, bemiddeling en advies. Omdat er
verschillen zaten in genoemde bedragen in de begroting en het aanvraagformulier, heeft de
organisatie een aangepaste begroting ingediend. De gevraagde jaarlijkse bijdrage is nu € 12.500
per overheid.
Voor de uitvoering van de activiteiten opteert CCNN voor de functie van Cultuurpijler.

Beoordeling
Kwaliteit
De Creative Council sluit met haar doelstellingen aan op actuele thema’s en de beoogde
brugfunctie klinkt sympathiek. De plannen zijn echter onvoldoende concreet en de meerwaarde
van een dergelijk platform ten opzichte van de bestaande infrastructuur en het ondernemerschap
van het individu is onvoldoende urgent.
Ook de gang van zaken rond de begroting roept vragen op. De ingediende begroting is in tweede
instantie bijgesteld en is een stuk lager geworden maar een bijdrage voor het Noordelijk platform
vanuit Drenthe en Friesland is niet gevraagd. Daarbij is de Kunstraad van mening dat juist van een
organisatie als deze een ondernemender opstelling verwacht zou mogen worden, die tot uiting
komt in een jaarlijks verminderde behoefte aan ondersteuning door de overheid. Dit werd in de
oorspronkelijke aanvraag en in het gesprek door de organisatie ook gesuggereerd.
Maatschappelijke waarde
Uit de aanvraag en het gesprek blijkt op dit moment onvoldoende de maatschappelijke waarde van
het platform om een meerjarige subsidie te rechtvaardigen.
Strategische doelen
CCNN sluit aan op de doelen Cultuur als economische propositie (netwerk bedrijfsleven en cultuur
als economische factor) en Samen leven met cultuur.
Conclusie en advies
Ondanks de sympathie die de Kunstraad heeft voor het initiatief adviseert de Kunstraad de
aanvraag voor een meerjarige subsidie niet te honoreren. Naast onduidelijkheid over de benodigde
middelen is de meerwaarde ten opzichte van bestaande structuren en eigen ondernemerschap
onvoldoende aangetoond. Om het netwerk een kans te geven kan een eenmalige
stimuleringsbijdrage uit het budget voor economische ontwikkeling door de overheden worden
overwogen. Indien het platform voorziet in een behoefte zou het zichzelf op termijn moeten
kunnen bedruipen.
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C-status gemeente en provincie

CultuurClick

Huidige subsidie gemeente € - / huidige subsidie provincie € Gevraagde subsidie gemeente € 300.000* / gevraagde subsidie provincie € 150.000*
Geadviseerde subsidie gemeente € - / geadviseerde subsidie provincie € -

Algemeen
CultuurClick is ontstaan in september 2014 door samenvoeging van de steunfunctie activiteiten van
Kunststation C en IVAK de Cultuurfabriek. CultuurClick is een fysiek en digitaal expertisecentrum
voor cultuuronderwijs in de provincie en richt zich naast directe ondersteuning van onderwijs
en aanbieders, op het opzetten van bovenlokale cultuurpunten waarin onderwijs, aanbieders en
gemeenten samen vorm geven aan cultuuronderwijs.
CultuurClick heeft 3,44 fte in dienst voor de uitvoering van het primaire proces, naast uren voor
administratieve ondersteuning en aansturing.

* Opgenomen bedragen in het aanvraagformulier zijn voor 2017 en 2018, de gevraagde bijdrage is
naar beneden bijgesteld (€ 12.500 per overheid per jaar).

Plan 2017-2020
CultuurClick wil de steunfuncties voor cultuuronderwijs en amateurkunst voor de gehele
provincie in samenwerking met VRIJDAG invullen. De steunfuncties worden in een gezamenlijke
rechtspersoon ondergebracht. De voorkeur van CultuurClick en VRIJDAG is die van onderbrenging
als zelfstandige identiteit bij VRIJDAG, waarbij de onafhankelijkheid van de steunfunctie ten
opzichte van uitvoerende activiteiten voldoende geborgd is. De steunfunctie cultuuronderwijs en
steunfunctie amateurkunst worden wel gekoppeld.
De kernactiviteiten voor de periode 2017-2020 zijn:
a. Ondersteuning en advisering bij opbouw en instandhouding culturele infrastructuur voor
cultuurparticipatie (cultuurpunten/netwerken).
b. Kennisverzameling, kennisdeling en deskundigheidsbevordering cultuuronderwijs en 		
amateurkunst.
c. Ondersteuning en advisering scholen, gemeenten, culturele aanbieders en amateurkunst.
d. Projecten en manifestaties ter stimulering van cultuurparticipatie.

CultuurClick en VRIJDAG ondersteunen samen scholen, culturele aanbieders en
amateurkunstenaars bij cultuureducatie (cultuuronderwijs) en actieve cultuurparticipatie
(buitenschoolse cultuureducatie en amateurkunst) op het terrein van kunst, erfgoed en media.
Samenwerking is er op het gebied van leesbevordering (met partijen als Biblionet, Poëziepaleis en
bibliotheken) en erfgoededucatie (Erfgoedpartners, Verhalen van Groningen).
Verder zet CultuurClick de samenwerking met VRIJDAG en K&C Drenthe in het programma
Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) voort. Via de nieuwe Stichting Cultuureducatie met Kwaliteit
Groningen worden scholen verder gestimuleerd om zelf de regie te voeren over hun beleid met
betrekking tot cultuuronderwijs.
Op het gebied van deskundigheidsbevordering en kennisdeling wil VRIJDAG/CultuurClick de
samenwerking met K&C Drenthe en Keunstwurk Friesland verder uitdiepen. De intentie is te komen
tot een gezamenlijke presentatie van het aanbod en het maken van afspraken over het bezoeken
van landelijke netwerken.
Beoordeling
Kwaliteit
De Kunstraad constateert dat de afgelopen jaren veel energie is uitgegaan naar de interne en
organisatorische perikelen rondom het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en de fusie
tussen Kunststation C en IVAK tot CultuurClick. De plannen die opgesteld zijn voor de nieuwe
beleidsperiode zijn vanwege deze interne oriëntatie en de beoogde fusie met VRIJDAG, erg
algemeen. Een visionaire ambitie en output gerelateerde resultaten ontbreken. De plannen
beschrijven meer een dienende rol van CultuurClick dan een stimulerende, enthousiasmerende rol.
Het valt de Kunstraad op dat de cultuurpunten in de plannen van 2013-2016 al zijn benoemd en
er nog steeds niet zijn. Dit roept de vraag op in welke behoefte deze, naast het ontsluiten van
kennis, moeten voorzien en of deze niet teveel top-down zijn geredeneerd. Ook is onduidelijk
hoe zij zich verhouden tot de cultuur-educatieve netwerken van K&C en de informatiefunctie van
bibliotheken. De toelichting hierop tijdens het gesprek overtuigde de Kunstraad niet.
Op basis van het gesprek ziet de Kunstraad de onderwijskundige kennis bij CultuurClick, maar zijn
er naar mening van de Kunstraad onvoldoende ideeën voor de kwalitatieve begeleiding van het
cultuuronderwijs. Er is geen inzicht in de waardering van de werkzaamheden en dienstverlening
van CultuurClick door ICC’ers, docenten en schoolbesturen.

174

Advies over de aanvragen van de culturele instellingen in de gemeente en provincie Groningen / 2017-2020

4. Adviezen instellingen

175

Het valt de Kunstraad op dat CultuurClick formele gronden hanteert om Erfgoedpartners niet
als partner te zien. CultuurClick geeft aan zelf voldoende erfgoedexpertise in huis te hebben.
De Kunstraad vindt het jammer dat niet optimaal gebruik wordt gemaakt van de expertise die
Erfgoedpartners heeft. De wil om samen op te trekken is bij Erfgoedpartners aanwezig.
Maatschappelijke waarde
CultuurClick vervult vooral een facilitaire rol in de begeleiding van schoolteams en het zichtbaar
maken van het culturele aanbod voor het onderwijs. De digitale dienstverlening verloopt goed
via de website en de projectenbank. Kunstinstellingen als Het Houten Huis ervaren steun van
CultuurClick waardoor de vraag vanuit de provincie is gegroeid. Aan de andere kant valt op dat
interessant aanbod op het gebied van filmeducatie ontbreekt.
De Kunstraad proeft bij CultuurClick weinig ondernemerschap en de inzet lijkt eerder gestoeld op
interne overwegingen dan op de vraag vanuit de samenleving.
De Kunstraad staat positief tegenover een intensievere Noordelijke samenwerking waarin actiever
samengewerkt wordt met kennisinstellingen (PABO en vakopleidingen) en beter gebruik gemaakt
wordt van de aanwezige expertise en netwerken. De plannen van CultuurClick en VRIJDAG voor
deze samenwerking bevinden zich echter nog in een oriënterende fase.
Strategische doelen
CultuurClick draagt vooral bij aan de doelen Samenleven met cultuur en Nieuwe verbindingen
leggen.
Conclusie en advies
De Kunstraad uit twijfels bij de onderbrenging van de steunfunctie cultuuronderwijs bij deze
partij. De plannen van CultuurClick en VRIJDAG zijn weinig visionair en sprankelend en de
resultaten in de afgelopen jaren (onder meer ten aanzien van de cultuurpunten) bieden weinig
garantie voor succes. Los van het feit dat CultuurClick wel de samenwerking heeft opgezocht,
vindt de Kunstraad de constructie van een gezamenlijke stichting waarin CultuurClick,
VRIJDAG en K&C participeren onduidelijk. Daar komt bij dat VRIJDAG ook uitvoerende taken
heeft op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst waardoor een risico ontstaat van
belangenverstrengeling.
Gezien de wens van gemeente en provincie Groningen om de steunfunctie cultuuronderwijs en
het penvoerderschap CMK onder te brengen bij één partner, spreekt de Kunstraad de voorkeur uit
deze te beleggen bij K&C Drenthe. De Kunstraad adviseert de regierol voor het cultuuronderwijs
bij deze partij neer te leggen vanwege de expertise van K&C zowel wat betreft de steunfunctie
cultuuronderwijs in Drenthe als het succesvolle penvoerderschap CMK in Groningen. De Kunstraad
roept de overheden op om deze instelling te benaderen om een nieuwe aanvraag 2017-2020 in
te dienen, waarbij gevraagd wordt gebruik te maken van de aanwezige kennis en netwerken
van CultuurClick en VRIJDAG cultuureducatie stad. Het plan moet toekomstbestendig zijn, meer
helderheid (minder partijen) geven richting scholen en het culturele veld, evenwichtig aandacht
geven aan de verschillende disciplines (kunsten, letteren, film en erfgoed) en ingaan op de
relatie binnen- en buitenschools. Daarnaast moet het plan inzicht geven in de realisatie van de
Noordelijke ambities.
De nieuwe plannen 2017-2020 voor de steunfunctie cultuuronderwijs (en amateurkunst, zie
advies VRIJDAG) moeten aansluiten bij de brede gemeenschappelijke agenda waar ook erfgoed en
letteren onderdeel van uitmaken (zie algemene bevindingen en aanbevelingen).
Gezien de voorgeschiedenis van de steunfunctie cultuuronderwijs in Groningen is het van groot
belang dat de uitvoering van de plannen voor het cultuuronderwijs en CMK de komende jaren
intensief gevolgd wordt.

C-status provincie
Huidige subsidie gemeente € - / huidige subsidie provincie € 300.000
Gevraagde subsidie gemeente € - / gevraagde subsidie provincie € 360.514
Geadviseerde subsidie gemeente € - / geadviseerde subsidie provincie € -
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De Toon Zetten
Algemeen
De Toon Zetten (DTZ) is als vereniging opgericht in 2015 met als doel het bevorderen van
cultuureducatie. Zij tracht dit doel te bereiken door het stimuleren van samenwerking en het
afstemmen van werkwijzen van de aangesloten muziekscholen, kunstencentra en vakkundige
zelfstandigen. Eind 2015 waren de volgende acht organisaties lid: Muziekschool Zuid-Groningen
(gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde), Muziek-, Dans en Theaterschool Veendam (gemeente
Veendam), Muziekschool Oost-Groningen (gemeenten Oldambt en Bellingwedde), Muziekschool
Hunsingo (gemeenten Bedum en Eemsmond), Kunstencentrum Kielzog (gemeente HoogezandSappemeer), VRIJDAG (gemeente Groningen), Kunstbedrijven Westerkwartier (gemeenten Leek,
Zuidhorn en Marum) en Stichting Muziekonderwijs Grootegast (gemeente Grootegast). Bij DTZ is
geen sprake van werkgeverschap maar van gelijkwaardige leden.
Plan 2017-2020
DTZ wil zorgdragen voor een hoogwaardig en breed aanbod voor muziekeducatie in de hele
provincie Groningen. DTZ functioneert als netwerk voor het delen van kennis en de organisatie van
activiteiten. DTZ wil muziekonderwijs bevorderen binnen basisscholen waar nog niet of nauwelijks
aan muziekonderwijs gedaan wordt alsook muziekonderwijs via gezamenlijk ontwikkelde modellen
verankeren in het curriculum als doorgaande leerlijn voor groep 1 t/m 8 van basisschool. Voor
het onderwijs ontwikkelt en beheert DTZ een digitale omgeving met praktische informatie en
lesmateriaal.
DTZ werkt samen met muziekverenigingen, lokale en regionale (leer)orkesten, de rijdende
popschool en steuninstellingen VRIJDAG en CultuurClick. Buiten de cultuursector is er
samenwerking met het buurt- en jongerenwerk. Daarnaast wordt in samenwerking met
het Leerorkest van Amsterdam Zuidoost ingezet op de oprichting van een Noordelijk
instrumentenfonds.
In 2018 wil DTZ 95% van de scholen in het werkgebied bereikt hebben; met uitzondering van de
gemeente Groningen waarin gestreefd wordt naar een bereik van 60% vanwege het grote aantal
scholen en een latere aansluiting. De deelname van leerlingen van aan de school gebonden
activiteiten in de provincie Groningen moet groeien (van 6.500 in 2014 naar 9.000 leerlingen in
2020) evenals het aantal workshops en projecten (van 23 in 2014 naar 35 in 2020).
In de afgelopen periode werden activiteiten uitgevoerd met incidentele subsidie onder meer via
het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). De aanvraag voor structurele subsidie wordt
ingezet als matching van de eigen bijdrage van de leden.
Voor de uitvoering van de activiteiten opteert DTZ voor de functie van Cultuurpijler. DTZ wil als
Cultuurpijler de samenwerking in de muzikale opvoeding van de jeugd verder intensiveren.

Beoordeling
Kwaliteit
De Kunstraad is positief over de samenwerking tussen de muziekscholen, kunstencentra,
collectieven en zelfstandigen in de provincie Groningen. De partijen doen aan kennisuitwisseling
en delen over en weer expertise waardoor ze beter kunnen inspelen op de vraag.
Maatschappelijke waarde
De activiteiten zijn gericht op de versterking van de positie van het eigen netwerk c.q. de
individuele muziekscholen, kunstencentra of zelfstandige docenten. In de uitvoering van
de werkzaamheden bestaat een risico op overlap met de steunfunctie amateurkunst en
cultuuronderwijs. Via de steuninstellingen voor cultuureducatie en amateurkunst wordt op
provinciaal niveau al kennis gedeeld in alle kunstdisciplines (en niet alleen muziek). Ook het
vergroten van de zichtbaarheid van lokaal aanbod valt hieronder.
Strategische doelen
Indirect wordt bijgedragen aan de doelen Leven lang cultuur en Samenleven met cultuur.
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Conclusie en advies
De Kunstraad heeft waardering voor de initiatieven van De Toon Zetten. De Kunstraad adviseert
echter de aanvraag op formele gronden af te wijzen omdat uitvoerende taken op het gebied van
cultuureducatie in de provincie niet voor subsidie in aanmerking komen.
Het afstemmen van activiteiten en het onderlinge overleg tussen de bij De Toon Zetten
aangesloten instellingen behoort volgens de Kunstraad bij de primaire taak van de instelling. De
benoemde netwerkactiviteiten vormen evenmin een meerwaarde ten opzichte van de reeds door
de provincie gesubsidieerde steunfunctietaken amateurkunst en cultuuronderwijs.
Voor de uitvoerende activiteiten kan de stichting een beroep doen op gemeentelijke bijdragen,
Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen of landelijke regelingen als de Impulsregeling muziek.

C-status provincie
Huidige subsidie gemeente € - / huidige subsidie provincie € Gevraagde subsidie gemeente € - / gevraagde subsidie provincie € 40.000
Geadviseerde subsidie gemeente € - / geadviseerde subsidie provincie € -

Deinum Netwerk Popeducatie
Algemeen
Deinum is opgericht in 1991 met als doel het verzorgen van muziekuitvoeringen en het produceren
van geluidsdragers. Deinum is bekend via de activiteiten van de Rijdende Popschool en Popsport
Groningen. De stichting kent geen vaste dienstverbanden, maar werkt met ZZP’ers die op
projectbasis actief zijn of medewerkers die op freelancebasis worden ingehuurd.
Plan 2017-2020
Met de oprichting van een Netwerk Popeducatie Groningen (NPG) wil men in de periode
2017-2020 een doorlopende leerlijn popmuziek creëren in de provincie Groningen alsmede
de talentontwikkeling op het gebied van popcultuur verdiepen en verbeteren. NPG is een
samenwerkingsverband van de Rijdende Popschool, Popsport Groningen c.q. Nederland,
Muziekorganisatie Noord, Simplon, Kunstbende, Buma Music Academy, Poëziepaleis en culturele
ondernemers.
Naast het versterken van bestaande activiteiten (als de Rijdende Popschool, Popsport en de
Schoolbandbattle), richt men zich op nieuwe activiteiten (als Talentzone) en het versterken van
het netwerk (via netwerkbijeenkomsten en een eigen website). Met deze activiteiten wil men de
verbindingen aan de basis versterken en de doorstroming van het talent naar de top optimaliseren.
De doelgroep bestaat (met name) uit jongeren in de leeftijd van 8 tot 25 jaar, die zowel binnen als
buiten het onderwijs worden bereikt. Naast de jongeren zelf, richt het netwerk zich op de podia
en beleidsmakers.
In de afgelopen periode werden de activiteiten uitgevoerd met incidentele subsidies. De aanvraag
voor structurele subsidie wordt voornamelijk ingezet voor directievoering en coördinatie.
Voor de uitvoering van de activiteiten opteert NPG voor de functie van Cultuurpijler. Met het
bundelen van expertise en uitvoeringskracht beoogt men bereik en kwaliteit van de activiteiten te
vergroten en de (financiële) kwetsbaarheid van de betrokken organisaties te verminderen.

Beoordeling
Kwaliteit
Het netwerk oogt sympathiek en beschikt over voldoende inhoudelijke en organisatorische
expertise. Er worden interessante verbindingen gemaakt met disciplines als poëzie en multimedia
waardoor sprake is van ondersteuning en talentontwikkeling van de popcultuur in plaats van alleen
popmuziek. In het netwerk staan de talenten centraal, die optimaal gesteund worden in hun
ontwikkeling en podiumervaring.
Het netwerk heeft goed zicht op de popcultuur in stad en provincie en oogt gedreven en
enthousiast.
Maatschappelijke waarde
Om versnippering binnen het culturele veld te voorkomen is de Kunstraad van mening dat de
provincie Groningen niet zou moeten bijdragen aan de financiering van het netwerk. In de
uitvoering van de werkzaamheden bestaat bovendien een risico op overlap met de steunfunctie
amateurkunst (VRIJDAG / Pop Groningen) en cultuuronderwijs.
Daarnaast is het van belang een duidelijke scheiding aan te brengen tussen de netwerkactiviteiten
en de uitvoerende activiteiten van de stichting. Voor deze laatste activiteiten kan de organisatie
een beroep doen op gemeentelijke bijdragen dan wel programma’s als Cultuureducatie met
Kwaliteit en de Impulsregeling muziek.
Strategische doelen
De activiteiten sluiten aan op de doelen Leven lang cultuur en Samenleven met cultuur.
Conclusie en advies
De Kunstraad heeft veel waardering voor de initiatieven van Deinum. De Kunstraad adviseert
echter de aanvraag op formele gronden af te wijzen omdat uitvoerende taken op het gebied van
popeducatie in de provincie niet voor subsidie in aanmerking komen. De stichting kan hiervoor een
beroep doen op gemeentelijke bijdragen dan wel programma’s als Cultuureducatie met Kwaliteit
en de Impulsregeling Muziek.
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Het afstemmen van activiteiten en het onderlinge overleg tussen de bij De Toon Zetten
aangesloten instellingen behoort volgens de Kunstraad bij de primaire taak van de instelling. De
benoemde netwerkactiviteiten vormen evenmin een meerwaarde ten opzichte van de reeds door
de provincie gesubsidieerde steunfunctietaken amateurkunst en cultuuronderwijs.
C-status provincie
Huidige subsidie gemeente € - / huidige subsidie provincie € Gevraagde subsidie gemeente - / gevraagde subsidie provincie € € 95.017
Geadviseerde subsidie gemeente € - / geadviseerde subsidie provincie € -

Erfgoedpartners
Algemeen
Erfgoedpartners is in 2013 ontstaan uit een samengaan van de Stichting Museumhuis en de
Stichting Het Groninger Molenhuis. Stichting Groningen Orgelland stelt zich ten doel het behoud en
herstel van waardevolle orgels in de provincie Groningen te bevorderen en de belangstelling voor
dit cultureel erfgoed te vergroten.
Erfgoedpartners en Stichting Orgelland zijn steuninstellingen voor beheerders van cultureel
erfgoed (musea, molens, borgen, archeologie en orgels). Zij geven adviezen, organiseren
erfgoedontmoetingen en cursussen en ontwikkelen samenwerkingsprojecten op het gebied van
instandhouding en beheer van monumenten & collecties, op het gebied van presentatie & educatie
en op het gebied van archeologie en landschap.
Erfgoedpartners heeft een formatie van 5 fte (waarvan 4 fte vast) en 10 vrijwilligers (3 fte).
Orgelland werkt met een vrijwillig bestuur en vrijwilligers voor activiteiten.
Plan 2017-2020
Erfgoedpartners en Orgelland willen als steuninstelling erfgoedinstellingen in hun kracht zetten
door het geven van adviezen, het organiseren van cursussen en bijeenkomsten en het ontwikkelen
van samenwerkingsprojecten. De steunfunctieactiviteiten richten zich op instandhouding en
beheer, publiek en educatie en culturele biografie. De afgelopen jaren opgebouwde digitale
collectie Groningen voor musea, wordt verder uitgebouwd en vertaald naar het werkgebied
van de molens en zo mogelijk orgels. Erfgoedpartners wil tussen 2017 en 2020 ook een
samenwerkingsverband opbouwen met landschappelijke organisaties en de rijkdom van de
Groningse cultuur zichtbaar maken op een (inter)nationaal podium.
Belangrijke thema’s de komende jaren zijn borgtuinen en borgen in relatie tot het landschap,
deskundigheidsbevordering en behoud en beheer van begraafplaatsen en het ontwikkelen van een
methode voor bouwhistorisch onderzoek bij molens. Daarnaast zijn de volgende projecten met een
bovenregionale waarde in voorbereiding:
- Meerjarige tentoonstelling bij de Borg Verhildersum met als onderwerp Borgen, Kerken en
Orgels, in samenwerking met de Borg Verhildersum, Stichting Hinszorgel Leens en de Stichting
Groningen Orgelland (2017).
- Symposium Stormvloed: gekoppeld aan het thema veiligheid van dijken, samen met 		
Waddenacademie en Noordelijke kustgemeenten (2017).
- Project over muziekcultuur met orgels, kloosters en borgen, samen met culturele hoofdstad
Leeuwarden (2018).
- Internationaal symposium orgelbezit rond thema’s als maatschappelijke waarde en 		
hedendaagse bespeling (2019).
Erfgoedpartners en Orgelland participeren (als initiatiefnemer, voortrekker, bepaler of deelnemer)
in diverse samenwerkingsverbanden en overleggen. Belangrijke partners zijn Libau (archeologie,
ruimtelijke kwaliteit), Verhalen van Groningen en Groninger Archieven (ontsluiting en presentatie),
CultuurClick (erfgoededucatie), Marketing Groningen (toerisme) en Hanzehogeschool/RUG,
(kennisontwikkeling). Op dit laatste vlak is er ook samenwerking met landelijke partners als
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Hollandsche Molen en het overleg van provinciale
erfgoedorganisaties OPEN. Naast de erfgoedorganisaties en overheden richt Erfgoedpartners zich
op het algemene publiek. Onder meer met periodieken als het Museummagazine, Orgelagenda en
ErfgoedInZicht.

De gevraagde subsidie is iets hoger dan in voorgaande jaren, gelet op stijgende kosten voor
personeel en huisvesting. Dekking van de overige inkomsten wordt verwacht via projectfinanciering
van fondsen.
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Beoordeling
Kwaliteit
Erfgoedpartners is een organisatie die actief instellingen op het gebied van het cultureel erfgoed
met elkaar verbindt. De instelling doet dit vanuit gelijkwaardigheid van partijen.
De Kunstraad constateert dat de werkzaamheden van Erfgoedpartners worden gewaardeerd door
musea en molens (vooral op het gebied van kennisuitwisseling, advisering en ontmoeting). Op
bepaalde onderdelen (zoals projecten) wordt de meerwaarde van Erfgoedpartners met name
door de wat grotere musea kritischer beoordeeld en zouden sommige partijen meer zelfstandig
zaken willen doen. De Kunstraad vindt deze verschillen verklaarbaar gezien het onderscheid in
professionaliteit van de instellingen die Erfgoedpartners bedient.
De samenwerking met Libau wordt door beide partijen positief gewaardeerd, waarbij
Erfgoedpartners zich richt op de erfgoedbeheerders en het publiek en Libau zich focust op
gemeenten. Voor de nieuwe taak met betrekking tot de archeologie werkt Erfgoedpartners aan
de oprichting van een apart platform. Net als op de andere werkterreinen van Erfgoedpartners
wijst de Kunstraad op het risico van versnippering en hoopt op een koppeling met andere
overlegplatforms en de inzet van expertise vanuit het Noordelijk archeologisch depot.
De Kunstraad maakt zich zorgen over de fusie met Orgelland. De cultuurverschillen tussen beide
organisaties lijken groot en het verschil in professionaliteit en het verlangen tot innovatie kan
tot fricties leiden in het bestuur. Daar staat tegenover dat de meer naar buiten gerichte aanpak
van Erfgoedpartners een stimulans kan zijn in de promotie en het gebruik van het rijke Groningse
orgelbezit. Indien Orgelland zich hieraan committeert, heeft de Kunstraad meer vertrouwen in de
toekomstige samenwerking.
De Kunstraad twijfelt aan het nut van een orgelsymposium of het verstrekken van nieuwe
compositie opdrachten. Het bereiken van een breder publiek zou in de activiteiten de eerste
prioriteit moeten krijgen, om te voorkomen dat het orgelpubliek op termijn verloren gaat.
De Kunstraad roept Erfgoedpartners op te zoeken naar oplossingen voor een betere afstemming
met de activiteiten van de Stichting Oude Groninger Kerken. Deze samenwerking ligt, zoals eerder
opgemerkt door de Kunstraad, voor de hand.
Maatschappelijke waarde
Erfgoedpartners is een organisatie die graag verbindingen legt op het brede erfgoedgebied.
Zo heeft de instelling de ambitie uitgesproken om de komende beleidsperiode de verbinding
tussen de erfgoed- en natuurorganisaties te intensiveren. De Kunstraad vraagt zich af of dit
een verstandige keuze is gezien de hoge werkdruk die de organisatie op dit moment al ervaart.
Uiteraard is afstemming van de eigen activiteiten met die van natuurorganisaties en initiatieven
als het Waddenpark en Geopark in de vorm van een regulier overleg wel van waarde.
Erfgoedpartners is een actieve partij op het gebied van erfgoededucatie en maakt daarbij gebruik
van de expertise van kennisinstellingen zoals de RUG. Erfgoedpartners kan nog iets meer zichtbaar
maken in welke behoefte c.q. welke vraag de deskundigheidstrajecten voorzien.
De inzet op het gebied van het immaterieel erfgoed laat Erfgoedpartners over aan het Huis van de
Groninger Cultuur. De Kunstraad snapt deze scheiding, die ook ingegeven is door het provinciaal
beleid inclusief de verdeling van het budget, maar mist bij beide partijen een ambitie om naar
buiten toe gezamenlijk op te trekken. Bij de musea en molens draait het immers niet alleen om
het fysieke gebouw maar ook om het verhaal erachter. Ook in de erfgoedtrajecten kunnen de
partijen elkaar naar mening van de Kunstraad nog meer opzoeken.
Overigens geldt dit samen optrekken in nog sterkere mate voor de samenwerking met CultuurClick
(zie hiervoor ook advies over CultuurClick). De wil om dit te doen is bij Erfgoedpartners aanwezig
maar wordt om formele redenen afgehouden door CultuurClick. De Kunstraad betreurt dat de
aanwezige kennis van Erfgoedpartners op dit terrein niet optimaal wordt benut en Erfgoedpartners
onvoldoende direct inzicht krijgt in de vraag van de scholen.

Strategische doelen
Erfgoedpartners en Orgelland dragen actief bij aan Het Verhaal van Groningen. De directeur van
Erfgoedpartners is vertegenwoordigd in de adviesraad van de Stichting De Verhalen van Groningen.
Daarnaast zet Erfgoedpartners een deel van de eigen begroting in voor de activiteiten van De
Verhalen van Groningen. De samenwerking richt zich nu op de marketing kant maar zou volgens
Erfgoedpartners ook inhoudelijk meer op moeten leveren.
Erfgoedpartners draagt in meer of mindere mate ook bij aan de andere provinciale doelen met
name op het gebied van Nieuwe verbindingen leggen en Een leven lang cultuur.
Conclusie en advies
Erfgoedpartners geeft op een adequate wijze invulling aan de steunfunctietaken op het gebied van
het materieel erfgoed voor de musea en molens. De werkzaamheden richten zich hierbij zowel
op de advies-, platform- en netwerkfunctie als op de ondersteuning voor educatief aanbod. De
komende beleidsperiode wordt archeologie aan het werkterrein toegevoegd.
De Kunstraad is kritisch over het plan van Orgelland en adviseert om als voorwaarde aan
de subsidieverlening aan Erfgoedpartners een opdracht mee te geven om orgelprojecten te
ontwikkelen die een grotere doelgroep aanspreken. De resultaten hiervan moeten jaarlijks worden
beoordeeld.
De Kunstraad adviseert een bijdrage te verlenen van € 400.000 namens de provincie Groningen.
Een hogere bijdrage vindt de Kunstraad niet aan de orde. Erfgoedpartners zou meer focus kunnen
aanbrengen in de activiteiten en zelf keuzes moeten maken wat ze niet meer doet. Zo oogt het
aantal overleggen en platforms aan de hoge kant. De gemeenschappelijke agenda steuninstellingen
(zie algemene bevindingen en aanbevelingen) zou voor Erfgoedpartners meer richting kunnen
geven en een integrale samenwerking bevorderen.
De Kunstraad kan zich voorstellen dat Erfgoedpartners een voortrekkersrol vervult in het opzetten
van deze gezamenlijke agenda. De agenda moet na twee jaar worden geëvalueerd, waarna
besluitvorming kan plaatsvinden over de subsidiëring van de steuninstellingen voor 2019 en 2020.

A-status provincie
Huidige subsidie gemeente € - / huidige subsidie provincie € 380.900 Erfgoedpartners en
€ 12.600 Orgelland
Gevraagde subsidie gemeente € - / gevraagde subsidie provincie € 445.000
Geadviseerde subsidie gemeente € - / geadviseerde subsidie provincie € 400.000 voor 2017 en
2018, op basis van evaluatie gemeenschappelijke agenda besluit over vervolg

Ondernemerschap
De organisatie is ambitieus maar brengt gezien de kleine omvang niet een duidelijk focus aan in
de activiteiten. Hierdoor is het voor Erfgoedpartners moeilijk om de reguliere organisatiekosten te
dekken. Voor de eigen werkzaamheden worden nauwelijks inkomsten gegenereerd. Musea hebben
zelf weinig middelen en Erfgoedpartners wil geen barrières opwerpen voor deelname. Dit betekent
dat Erfgoedpartners projecten nodig heeft om quitte te spelen.
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Grafisch Centrum Groningen
Algemeen
Stichting Grafisch Centrum Groningen is opgericht in 1962 en heeft als doel het creëren en
onderhouden van grafische expressiemogelijkheden door middel van het beschikbaar stellen
van geoutilleerde werkruimte alsmede het bieden van instructie en advies in de verschillende
technieken. Het centrum biedt onderdak aan diverse drukpersen (waaronder de persen van Oud
Ploeg leden) en biedt cursussen etsen, houtdruk, zeefdruk, lithografie en typografie aan. Daarnaast
is het mogelijk om vrij te werken. Jaarlijks geeft het centrum de Koppermaandagprent uit. Het
centrum had een beheerder in dienst, die door de gemeente Groningen via een maatschappelijke
baan werd betaald. Voor de komende periode gaat het centrum naast de inhuur van docenten
werken met vrijwilligers.
Plan 2017-2020
Naast het openstellen van de werkplaats en het doorgeven van kennis omtrent de grafische
technieken, continueert het Grafisch Centrum voor de periode 2017-2020 de activiteiten als
tentoonstellingen, schoolprojecten, lezingen en de uitgave van de Koppermaandagprent. In
vergelijking met andere werkplaatsen is het centrum bijzonder omdat naast de klassieke grafische
technieken ook de typografie uit het ‘loden tijdperk’ als zelfstandige kunstvorm wordt beoefend.
De doelgroep is zeer divers, zowel qua leeftijd als qua achtergrond.
Bij de activiteiten werkt het centrum samen met Minerva, de Klassieke Academie, de
Volksuniversiteit, VRIJDAG, CBK, GR-ID en het Scheepvaartmuseum. Verder participeert
het centrum binnen het Europese netwerk van grafische centra Endegra in het project ‘The
Journeyman Walk’.
De algemene kosten van de stichting worden gedekt met de uitgave van de Koppermaandagprent,
de activiteiten draaien kostendekkend. De gevraagde bijdrage wordt ingezet voor het onderhoud
van de machines en de onkostenvergoeding voor de vrijwillige coördinatoren. Om de inkomsten te
vergroten zet men daarnaast in op het uitbouwen van het aantal donateurs.

Beoordeling
Kwaliteit
Het Grafisch Centrum is al jaren een begrip in Groningen. De werkplaatsen worden goed benut
en de cursussen trekken nog altijd veel deelnemers. De vakdocenten zijn deskundig en de
tentoonstellingen en uitgaven zijn van hoge kwaliteit.
De Kunstraad is onder de indruk hoe het bestuur na het wegvallen van de beheerder de activiteiten
heeft georganiseerd. Zo zijn er vrijwillige coördinatoren benoemd voor het cursuswerk en de
werkplaatsen en zijn er binnen het bestuur portefeuilles verdeeld. De continuïteit van het centrum
is daarmee niet in gevaar.
Maatschappelijke waarde
Het cursuswerk is een goede aanvulling op het aanbod van VRIJDAG, waarbij VRIJDAG de basis doet
en het Grafisch Centrum de verdieping.
De afweging om niet mee te gaan naar het nieuwe pand van GRID vanwege ruimtegebrek en
daarmee ook het ontbreken van de mogelijkheden om zonder publiek te kunnen werken, is voor de
Kunstraad voldoende onderbouwd. Wel is er over en weer voldoende afstemming.
Strategische doelen
Het Grafisch Centrum heeft als professionele werkplaats een belangrijke eigen functie in de keten
van talentontwikkeling. Daarnaast draagt het bij aan een Leven lang cultuur.
Conclusie en advies
Het Grafisch Centrum is een waardevolle werkplaats voor de stad Groningen. De docenten zijn
vakkundig, het bereik van de cursussen is groot en de tentoonstellingen en uitgaven zijn van hoge
kwaliteit. De Kunstraad adviseert de gemeente de gevraagde bijdrage van € 5.000 te honoreren.
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A-status gemeente

Groninger Forum Liga 68

Huidige subsidie gemeente € - / huidige subsidie provincie € Gevraagde subsidie gemeente € 5.000 / gevraagde subsidie provincie € Geadviseerde subsidie gemeente € 5.000 / geadviseerde subsidie provincie € -

Algemeen
De activiteiten van Liga 68 zijn sinds 2014 ondergebracht bij het Groninger Forum. Groninger
Forum kent op filmgebied drie hoofdactiviteiten: filmvertoning in de stad Groningen,
programmering van de filmliga’s in de provincie Groningen en organisatie van satellietprogramma’s
van landelijke festivals. Filmeducatie is een vast onderdeel van de activiteiten.
De totale formatie van het Forum bestaat uit 71 fte. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers actief
voor zowel vaste werkzaamheden als projecten. Speerpunten zijn populaire cultuur, actualiteit,
informatie en media. Nieuwbouw van het Forum is voorzien eind 2018.
Plan 2017-2020
Kernactiviteit blijft het tonen van kwalitatief hoogstaand filmaanbod voor de geëngageerde
filmliefhebber, zowel in het Groninger Forum als in de filmhuizen Van Beresteyn Veendam, Filmliga
Eemsmond Delfzijl, Filmliga Winschoten, Filmhuis Nienoord en Sienemarne Schouwerzijl. Door de
digitalisering kunnen naast films ook registraties van opera’s, popconcerten en andere optredens
worden vertoond. Groninger Forum blijft zoeken naar nieuwe vertoningsplekken indien daarvoor
voldoende lokale inzet is. In 2017 wordt gestart met een ronde ‘The best of IDFA’ in de provincie.
Daarnaast wil Groninger Forum de filmvoorstellingen meer voorzien van een verdiepingsslag in
de vorm van een inleiding, een gesprek met de regisseur of een debat. In vergelijking met de
commerciële bioscopen wil Groninger Forum het verschil maken in aanbod, sfeer en beleving.
De organisatie schat in dat het aantal voorstellingen en bezoekers in de filmliga’s licht zal groeien,
met name door de verbeterde accommodaties in Veendam, Delfzijl en met name Winschoten. Van
de filmfestivals in het Groninger Forum verwacht men met name een groei in de bezoekers van het
IDFA en IFFRiG.
De provinciale subsidie wordt ingezet voor het ondersteunen van de filmliga’s en onderhouden van
het netwerk. De overhead wordt gedekt door andere middelen binnen het Groninger Forum.
Voor de filmhuisactiviteiten wordt iets meer aangevraagd dan in de voorgaande periode. Hiermee
wil de organisatie uitrol mogelijk maken van de landelijke festivals en de inhoudelijke (rand)
programmering in de provincie versterken.
Voor de uitvoering van de activiteiten opteert Groninger Forum voor de functie van Cultuurpijler
voor het leggen van verbindingen binnen de provincie op het gebied van arthouse films. Dit betreft
advisering, begeleiding en het delen van kennis en nationale en internationale netwerken.

Beoordeling
Kwaliteit
Forum Liga 68 is een waardevolle en deskundige organisatie voor de arthouse films in Groningen.
Het bereik van de activiteiten zowel in de stad als de provincie groeit nog steeds en van de
aanwezige expertise wordt dankbaar gebruik gemaakt door de filmhuizen in de provincie. De
Kunstraad is enthousiast over de meer open houding van het Forum richting Groninger filmmakers
en de ruimte die men biedt voor lezingen en debat.
De Kunstraad constateert dat bij de aanvraag een projectbegroting voor het onderdeel filmliga is
ingediend en geen geïntegreerde meerjarenbegroting. Forum geeft aan dat de subsidie is bedoeld
voor het provinciale netwerk en dat de kosten (met name voor de distributie van de films) niet
gedekt kunnen worden met de inkomsten.
Maatschappelijke waarde
De plannen voor publieksverbreding onder meer via het vertonen van opera’s zijn interessant maar
de maatschappelijke actualiteit en het bereiken van een brede doelgroep kunnen in de plannen
nog wat meer ruimte krijgen.
Het Forum wil naast het programmeren van films ook randactiviteiten gaan organiseren in de
provincie. Dit lijkt de Kunstraad waardevol maar het is van belang dat het Forum inspeelt op de
vraag. In sommige gemeenten worden dit soort initiatieven ook genomen door cultuurcentra of
buurthuizen.
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Het Forum vervult een actieve rol op het gebied van filmeducatie voor kinderen en jongeren. De
programma’s zijn aantrekkelijk en passen goed bij het profiel van het nieuwe Forum. Door het
beter zichtbaar maken van deze activiteiten via de steunfunctie cultuuronderwijs zouden deze
activiteiten een groter bereik kunnen krijgen ook buiten de stad Groningen. Overigens kunnen
de ervaringen die het Forum heeft op het gebied van community building (zoals literatuurclubs)
hiervoor benut worden.
Strategische doelen
Het Forum draagt bij aan de doelen Nieuwe verbindingen leggen, Samenleven met cultuur en met
name via de satellietfestivals aan Cultuur en economie (vestigingsklimaat, uitstraling). Het Forum
zou een actievere rol kunnen vervullen voor De Verhalen van Groningen en op het gebied van
talentontwikkeling.
Conclusie en advies
Het Forum is een belangrijke speler voor de arthouse films in de provincie Groningen en de
Kunstraad adviseert daarom positief over de aanvraag voor 2017-2020. De gevraagde verhoging van
de subsidie om de inhoudelijke programmering in de regio te versterken vindt de Kunstraad gelet
op de druk op het totale cultuurbudget niet aan de orde. Het Forum zou hiervoor meer samen met
partners uit de regio kunnen optrekken en de eigen inkomsten kunnen verhogen.
Gelet op de ontwikkelingen rondom het Groninger Forum en het ontbreken van een geïntegreerde
begroting, adviseert de Kunstraad de subsidie te bezien na twee jaar.

A-status provincie
Huidige subsidie gemeente € - / huidige subsidie provincie € 56.100
Gevraagde subsidie gemeente € - / gevraagde subsidie provincie € 70.000
Geadviseerde subsidie gemeente € - / geadviseerde subsidie provincie € 58.000
voor 2017 en 2018, op basis van inhoudelijk en financieel plan besluit nemen voor 2019 en 2020

Groninger Forum Stadsbibliotheek
Algemeen
De stadsbibliotheek (voorheen onderdeel van Biblionet) is sinds 1 januari 2015 integraal onderdeel
van het Groninger Forum. Het Forum opereert op acht locaties: film en debat aan het Hereplein,
lenen en letteren aan de Oude Boteringestraat en in de zes wijkvestigingen. Speerpunten zijn
populaire cultuur, actualiteit, informatie en media. Nieuwbouw van het Forum is voorzien eind
2018. De totale formatie van het Forum bestaat uit 71 fte. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers
actief voor zowel vaste werkzaamheden als projecten.
Plan 2017-2020
Het Forum wil een knooppunt van kennis en cultuur zijn en een substantiële bijdrage leveren
aan de ontplooiing van de inwoners van Groningen. In de periode 2017-2020 wil het Forum
toewerken naar een integrale programmering en het multidisciplinair aanbieden van onderwerpen.
Voor het bibliotheekwerk zijn de vijf taken uit de bibliotheekwet leidend. Er is veel aandacht
voor een goede monitor op het gebruik en populariteit van de collectie, naast het ontwikkelen
van educatieve en literaire activiteiten. Voor 2017-2020 ligt het accent op het vergroten van
het publiek (in aantal en diversiteit) en het verdiepen van het aanbod (passend bij de vraag).
Vernieuwing zoekt men voornamelijk op het vlak van dienstverlening (verruiming openingstijden
en een nieuw klantvriendelijk abonnementensysteem), presentatie en inrichting aanbod en een
passende invulling van de wijkvestigingen.
Het aanbod van de bibliotheek richt zich op alle inwoners van de gemeente Groningen, met
speciale aandacht voor kinderen (0-14 jaar) en inwoners die moeite hebben zich in de huidige
kennismaatschappij te handhaven. De multidisciplinaire aanpak en de informatie over nieuwe
technologieën moeten vooral meer jongeren aantrekken.
Voor de bibliotheekfunctie zijn de belangrijkste samenwerkingspartners de instellingen voor het
voorschoolse - en het basisonderwijs als het gaat om leesbevordering. Ook in het voortgezet
onderwijs streeft het Forum een meer structurele samenwerking na.
De stadsbibliotheek is de grootste speler in het netwerk van bibliotheken in de provincie
Groningen. Binnen dit netwerk vervult zij specifieke taken op het gebied van instandhouding
achtergrondcollectie en het interbibliothecair leenverkeer. Daarnaast werkt het Forum samen
met partijen als VRIJDAG, het Poëziepaleis, Stichting Literaire Activiteiten Groningen alsmede
maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.
Het Forum vraagt subsidie voor de activiteiten van het Forum waar de bibliotheek
onderdeel van uit maakt. Met goedkeuring van de gemeente geeft de begroting gelet op de
ontwikkelingen rondom het Forum, alleen inzicht voor 2016. Door betrokken partijen is in
gezamenlijkheid besloten middelen te reserveren voor de verhuizing en opening alsmede een
weerbaarheidsvermogen op te bouwen voor tegenvallende inkomsten op de nieuwe locatie.
Het Forum opteert voor de functie van Cultuurpijler. Zo wil het Forum zowel binnen als buiten de
sector optimaal verbindingen liggen in de stad, als ook op nationaal en soms internationaal niveau.

Beoordeling
Kwaliteit
Rondom de bouw van het Forum zijn nog steeds veel onduidelijkheden. Hierdoor heeft de
organisatie geen begroting ingediend voor de hele beleidsperiode en geeft de aanvraag slechts
richting voor het eerste jaar van de cultuurnota. Het is voor de Kunstraad dan ook lastig zich een
oordeel te vormen over de plannen.
Het onderbrengen van de stadsbibliotheek bij het Forum zorgt voor de verruiming van de
openingstijden. Ook ziet de Kunstraad positieve ontwikkelingen in het omscholen naar een
publieksgerichte organisatie en de integrale aanpak voor programmering en educatie. Ook
marketing technisch wordt het Forum duidelijker gepositioneerd.
De inhoudelijke activiteiten richten zich voornamelijk op lezen en leren. De ambities zijn
algemeen geformuleerd en informatie over wat men daadwerkelijk bereikt wil hebben in 2020
ontbreekt nog. Op het terrein van de letteren vervult het Forum vooral een facilitaire rol als
podium en gesprekspartner voor Stichting Literaire Activiteiten Groningen, het Poëziepaleis en
boekhandels.
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De gevolgen van de digitale bibliotheek ziet de Kunstraad niet direct terug in de plannen voor de
bibliotheek. Forum breed wordt zeker ingezet op digitalisering en het via de geïntegreerde pleinen
aanbieden van gerichte programma’s voor specifieke doelgroepen (als jeugd en ouderen). Het
cross mediaal samenwerken ziet de organisatie als een grote kans en in de huidige locaties worden
hierin de eerste stappen gezet. Volgens de Kunstraad kan het Forum c.q. de bibliotheek zich op
dit vlak pas daadwerkelijk onderscheiden van collega instellingen met de komst van het nieuwe
gebouw.
Biblionet en Forum hebben afspraken gemaakt over de rolverdeling. Zo legt het Forum de nadruk
op een leven lang leren en zet Biblionet in op het sociale domein. Over en weer wordt expertise
ingezet of ingekocht. Naar mening van de Kunstraad moeten de afspraken nog verder worden
geconcretiseerd onder meer op het gebied van het Interbibliothecair Leenverkeer. De Kunstraad
benadrukt dat er een verbondenheid is tussen de geldstromen voor het bibliotheekwerk vanuit
gemeente en provincie. Beide overheden moeten hier gezamenlijke afspraken over blijven maken
om het opgebouwde netwerk in de provincie Groningen niet in gevaar te brengen.
Maatschappelijke waarde
De verbreding van de bibliotheekfunctie en de versterking door de integrale inbedding binnen
het Forum zijn in de plannen nog niet concreet uitgewerkt. Uit het gesprek met het Forum is
duidelijk geworden dat hierover wel ideeën zijn, maar vooralsnog in algemene bewoordingen.
Ook het feit of andere partners (zoals het onderwijs en maatschappelijke organisaties) het
Forum als strategische partner zien of onmisbare partij op het gebied van lezen, educatie en
basisvaardigheden voor burgers is nog onvoldoende zichtbaar.
De genoemde pilot in De Wijert waarbij de bibliotheek in de school ingezet wordt voor zowel het
onderwijs als de omgeving is interessant, maar ook hier constateren we dat een meer innovatieve
uitwerking achterwege blijft. Forum zou voor de wijkvernieuwing gebruik kunnen maken van
de expertise die Biblionet op dit gebied heeft ontwikkeld met vernieuwende concepten op het
platteland.
Overigens realiseert de Kunstraad zich dat de focus de laatste tijd vooral intern gericht geweest is
en pas nu de aandacht uit gaat naar nieuwe, onderscheidende vernieuwingen.
Het Forum heeft geen begroting 2017-2020 overgelegd. De Kunstraad kan derhalve niet beoordelen
in hoeverre de gevraagde subsidie op een effectieve en efficiënte wijze wordt ingezet voor de
uitvoering van de bibliotheektaken. Ook een oordeel over het ondernemerschap is niet mogelijk.
Strategische doelen
De bibliotheek draagt actief bij aan een Leven lang cultuur. In de plannen van het Forum zijn
de bibliotheektaken, in vergelijking met andere bibliotheken in Nederland, nog vrij traditioneel
ingevuld. Een concrete en innovatieve uitwerking van de ideeën over de relatie leven lang leren,
maatschappelijk debat en de inzet van wijkfilialen ontbreekt. De Kunstraad mist een actieve
houding van het Forum op het gebied van talentontwikkeling, bijvoorbeeld in de zin van coaching
of begeleiding van jong talent.
Conclusie en advies
De Kunstraad constateert dat het Forum invulling geeft aan de gemeentelijke taken op het
gebied van het bibliotheekwerk. De Kunstraad adviseert de gemeente, in afwachting van een
geïntegreerde begroting 2017-2020 en een uitgewerkt inhoudelijk plan, de subsidie vooralsnog
alleen voor het eerste jaar van de cultuurnota te verlenen. Zodra de actuele plannen er zijn
waarin zichtbaar is hoe de bibliotheekfunctie wordt verbreed, op welke wijze innovatie wordt
gerealiseerd en hoe de samenwerking met Biblionet concreet invulling krijgt, zou de gemeente de
Kunstraad moeten vragen hierover opnieuw te adviseren.

A-status gemeente
Valt buiten het financiële kader van de adviesvraag.
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Huis

van de

Groninger Cultuur

Algemeen
Het Huis van de Groninger Cultuur (HGC) heeft een platformfunctie en is een aanspreekpunt op
het gebied van de Groninger taal, geschiedenis en gebruiken. Het HGC onderhoudt contacten
met het culturele veld en helpt culturele organisaties bij het ontwikkelen van activiteiten
en evenementen, educatieve projecten en onderzoek. HGC heeft een formatie van 2 fte
(waarvan 0,6 fte met een tijdelijk contract), bestaande uit twee parttime consulenten en een
projectmedewerker. Het HGC wordt facilitair ondersteund door de Groninger Archieven en de
directeur van de Groninger Archieven is aanspreekpunt van de medewerkers.
In 2014 is de Stichting Grunneger Toal gefuseerd met het HGC en zijn twee voormalige
bestuursleden van deze stichting toegetreden tot het bestuur van HGC.
Plan 2017-2020
HGC blijft fungeren als kennis- en adviescentrum op het gebied van de Groninger cultuur (taal,
geschiedenis, kunstzinnige uitingen en gewoonten en tradities). HGC continueert in 2017-2020 zijn
loket- en platformfunctie en zal zich blijven inzetten voor samenhang en samenwerking tussen
de culturele organisaties en instellingen. Concreet gaat het om activiteiten op het gebied van
taal en educatie (zoals cursussen Gronings, leskisten voor het basisonderwijs en www.klunderloa.
nl), de Dag van de Groninger Toal tijdens de Meertmoand Dialektmoand en de pervinzioale
schriefwedstried alsmede de organisatie en financiële ondersteuning van de Dag van de Groninger
Geschiedenis.
HGC en De Verhalen van Groningen werken sinds 2014 gezamenlijk aan het project Levend
Erfgoed Groningen. Hiervoor hebben partijen de gezamenlijke website levenderfgoedgroningen.nl
ontwikkeld die op 28 augustus 2015 is gelanceerd. De komende jaren richt de aandacht zich op het
verder uitbreiden van de site met verhalen en het gezamenlijk organiseren van activiteiten op het
terrein van het immaterieel erfgoed.
HGC blijft werken aan uitbreiding en verbetering van het online magazine Webloug, dat
functioneert als platform en een overzicht biedt van actuele ontwikkelingen.
Verder blijft HGC in 2017-2020 vanuit de verdeelsubsidiëring bijzondere projecten en producten
rond de Groninger historie ondersteunen, zoals boek- cd- en dvd presentaties van Groninger
schrijvers en filmmakers.
HGC wil de samenwerking met het Bureau voor Groninger Taal en Cultuur, dat zich richt op
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, intensiveren. De eerste stap is het opstellen van een
gezamenlijke agenda voor taal en identiteit. Andere belangrijke samenwerkingspartners zijn
De Verhalen van Groningen (digitale ontsluiting en publieksactiviteiten), Groninger Archieven
(waaronder Dag van de Groninger geschiedenis, Dag van de Grunneger toal en uitgaven als Lutje
Feith, Moi en DGG magazine) en regionale media als Dagblad van het Noorden (met vaste rubrieken
levend erfgoed en gedicht van de week) en RTV Noord.
De gevraagde subsidie is iets hoger dan in voorgaande jaren waarmee HGC de vaste formatie op 2
fte wil brengen.
Het HGC opteert voor de functie van Cultuurpijler om de samenwerking binnen en buiten de
Groninger culturele erfgoedsector te stimuleren.

Beoordeling
Kwaliteit
HGC is een actieve speler en gedreven pleitbezorger op het terrein van de Groninger taal en
identiteit. De organisatie is zinvol ingebed in de Groninger archieven en maakt optimaal gebruik
van de daar aanwezige expertise en organisatiekracht. De activiteiten van HGC voldoen aan
een behoefte en ook publicitair weet HGC veel aandacht te genereren voor de Groninger taal
en cultuur. Dit gebeurt met name via de Dag van de Groninger Toal tijdens de Meertmoand
Dialektmoand, de pervinzioale schriefwedstried en de Dag van de Groninger Geschiedenis. Ook de
educatieve activiteiten zijn bij scholen in de hele provincie bekend.
De uitdaging blijft voor HGC om verbindingen en crossovers te maken buiten de kring van
regionaal-gerichte instellingen. HGC kan naar mening van de Kunstraad meer doen op het vlak van
behoeftepeilingen en waarderingsonderzoek, zodat ook op de lange termijn de activiteiten blijven
aansluiten op de wensen van het (jonge) publiek. Zo kan het interessant zijn om de mogelijkheden
op het vlak van muziek meer uit te diepen. Een dergelijke aanpak kan ook leiden tot meer focus in
de activiteiten en de effectiviteit van de organisatie te vergroten.
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Maatschappelijke waarde
HGC wil de komende periode de samenwerking met het Bureau voor Groninger Taal en Cultuur
(onderdeel van de RUG) intensiveren. Beide organisaties hebben hierover verkennende gesprekken
gevoerd en werken aan een gezamenlijk programma. Samen willen zij werken aan een sterkere
positie van het Nedersaksisch zowel voor de streektaal als het immaterieel erfgoed. De Kunstraad
vindt de samenwerking vanzelfsprekend waardevol maar zou graag meer inzicht krijgen hoe deze
concreet gestalte gaat krijgen. Zo vraagt de Kunstraad zich af hoe de streektaalfunctionaris bij
het Bureau zich gaat verhouden tot de beleidsmedewerker van HGC. Dubbeling in werkzaamheden
moet worden voorkomen.
De inzet op het gebied van het materieel erfgoed laat HGC over aan Erfgoedpartners. De Kunstraad
snapt deze scheiding, die ook ingegeven is door het provinciaal beleid inclusief de verdeling
van het budget, maar mist bij beide partijen een ambitie om naar buiten toe gezamenlijk op te
trekken. Bij de musea en molens draait het immers niet alleen om het fysieke gebouw maar ook
om het verhaal erachter. Ook in de erfgoedtrajecten kunnen de partijen elkaar naar mening van de
Kunstraad nog meer opzoeken.
Strategische doelen
HGC draagt op een actieve wijze bij aan Het Verhaal van Groningen. Daarnaast draagt de instelling
bij aan de doelen Leven lang cultuur, Samenleven met cultuur en Nieuwe verbindingen.
Het valt de Kunstraad op dat HGC de vastgelegde bijdrage voor de Stichting De Verhalen van
Groningen inzet voor de eigen, nieuwe website Levend erfgoed. Vanuit het perspectief van HGC
is dit te begrijpen, maar voor de gebruiker ontstaat het risico van een wirwar aan sites voor het
cultureel erfgoed in Groningen. HGC is namelijk niet de enige partij die naast de website van De
Verhalen van Groningen een eigen specifieke site ontwikkelt.
Conclusie en advies
HGC geeft samen met het Bureau voor Groninger Taal en Cultuur invulling aan de
steunfunctietaken op het gebied van het immaterieel erfgoed. De focus ligt hierbij zowel op de
erkenning van het Nedersaksisch als op de promotie van de streektaal.
Voor de steunfunctie immaterieel erfgoed en taal is in totaal een budget beschikbaar van €
350.000. Op voorwaarde van een betere afstemming met het Bureau adviseert de Kunstraad de
provincie voor HGC een bijdrage te verlenen van € 265.000. Indien de RUG niet bereid is tot een
financiële bijdrage voor het Bureau verwacht de Kunstraad dat HGC open staat voor een overname
van het Bureau. Een bijdrage voor de uitbreiding van de formatie van HGC vindt de Kunstraad
niet aan de orde, zeker niet in relatie tot intensivering van de samenwerking met het Bureau voor
Groninger Taal en Cultuur. HGC zou meer focus kunnen aanbrengen en keuzes kunnen maken in wat
ze niet meer doet.
De gemeenschappelijke agenda van de steuninstellingen (zie algemene bevindingen en
aanbevelingen) zou voor HGC meer richting kunnen geven en de integrale samenwerking
bevorderen. De gemeenschappelijke agenda moet na twee jaar worden geëvalueerd, waarna
besluitvorming kan plaatsvinden over de subsidiëring van de steuninstellingen voor 2019 en 2020.

A-status provincie
Huidige subsidie gemeente € - / huidige subsidie provincie € 265.000
Gevraagde subsidie gemeente € - / gevraagde subsidie provincie € 288.000
Geadviseerde subsidie gemeente € - / geadviseerde subsidie provincie € 265.000
Voor 2017 en 2018, op basis van evaluatie gemeenschappelijke agenda besluit over vervolg
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Kunst & Cultuur Drenthe
Algemeen
Kunst & Cultuur Drenthe (K&C) is de steunfunctieorganisatie voor cultuureducatie en amateurkunst
in Drenthe en werkt als projectorganisatie in andere provincies. De missie van K&C is de ander
sterker maken met kunst en cultuur. K&C richt zich met activiteiten op het onderwijs, cultureel
ondernemers, organisaties in het sociale domein, toeristische organisaties en overheden. Sinds
2015 is K&C penvoerder van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen.
Plan 2017-2020
K&C vraagt samen met VRIJDAG en CultuurClick subsidie aan voor het penvoerderschap van het
programma Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) Groningen. De organisaties gaan hun krachten
bundelen in de “Stichting Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen”.
Binnen CMK Groningen stimuleert K&C het proces van kwaliteitsverbetering van cultuuronderwijs.
K&C helpt de scholen om dit proces op gang te houden en betrekt daarbij voortdurend de culturele
omgeving en de beschikbare netwerken. Het aanbod van K&C kenmerkt zich door maatwerk per
school, goed onderzoek, sterke netwerken en heldere informatiedeling.
In Groningen (stad en provincie) is K&C de onafhankelijke projectorganisatie voor CMK. K&C
stimuleert en bemiddelt zonder zelf educatieve producten aan te bieden aan het onderwijs.
K&C verzorgt de administratieve verwerking van de CMK aanvragen van scholen en cultureel
ondernemers; is verantwoordelijk voor de communicatie van de regeling CMK Groningen; voor
een goede monitoring en evaluatie van de regeling CMK Groningen en vertegenwoordigt CMK
Groningen in het landelijke netwerk van het Fonds Cultuurparticipatie (overleg penvoerders,
overleg beoordelingsinstrumentaria) en van het Landelijke Kenniscentrum voor Cultuureducatie en
Amateurkunst (overleg projectleiders CMK).
In de periode 2017-2020 wil K&C 100 % van de scholen in het primair onderwijs bereiken met CMK
en scholen zelf de regie laten voeren over hun beleid met betrekking tot cultuuronderwijs. K&C
wil dat scholen cultuureducatie niet meer zien als een extra activiteit maar als een geïntegreerd
onderdeel van het curriculum. K&C wil de doorgaande leerlijnen verder uitbouwen door het
benaderen van scholen in het voortgezet onderwijs en buitenschoolse opvangorganisaties. De
cultuur-educatieve netwerken spelen hierin een belangrijke rol. Verder wil K&C de relatie tussen
CMK Groningen en de Hanzehogeschool intensiveren.
Naast het programma CMK wil K&C de samenwerking met VRIJDAG en CultuurClick uitbreiden
door op het terrein van de ondersteuning van amateurkunsten en cultuuronderwijs gezamenlijk
projecten te ontwikkelen en deskundigheid te bevorderen (zoals ICC-modules en nascholingen).
Naast de samenwerking met CultuurClick en VRIJDAG zet K&C in op samenwerking met de
steunfuncties erfgoed (Erfgoedpartners) en media (Biblionet).
In de aanvraag worden ook ambities en mogelijkheden benoemd om in Noordelijk verband meer
samenwerking tot stand te brengen op het terrein van amateurkunsten, professionele kunsten
en creatieve industrie. Zo worden ideeën ingebracht op het terrein van het stedelijk netwerk,
talentontwikkeling en internationalisering.

Beoordeling
Kwaliteit
Op verzoek van de gemeente en provincie is K&C penvoerder geworden van CMK Groningen. De
Kunstraad constateert dat rollen en verantwoordelijkheden beter zijn gescheiden en scholen
geactiveerd zijn om cultuureducatie in het curriculum te borgen. De communicatie rondom het
programma is verbeterd, er zijn netwerken opgebouwd en op verzoek van K&C heeft de RUG in
navolging van de Drentse monitor EVI een nulmeting uitgevoerd in Groningen.
Voor de komende periode heeft de Kunstraad nog vragen over de verhouding tussen de netwerken
CMK en de cultuurpunten zoals CultuurClick en VRIJDAG voor ogen hebben. Verder vraagt de
Kunstraad zich af of de expertise op het gebied van erfgoededucatie voldoende is geborgd.
Tenslotte vraagt de Kunstraad zich af in hoeverre de scholen uitgedaagd worden in hun ambities en
op welke wijze naast schoolprocessen ook de ontwikkelingsopbrengsten bij de leerlingen worden
gemeten.
Op grond van de gemeentelijke en provinciale criteria kan K&C geen penvoerder worden voor het
programma CMK zonder de steunfunctie cultuuronderwijs. De drie partijen willen de samenwerking
binnen het programma CMK graag voortzetten en richten hiervoor een nieuwe stichting op.
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VRIJDAG en CultuurClick opteren voor de steunfunctie cultuuronderwijs en amateurkunst. De
Kunstraad constateert dat er een aparte stichting nodig is om de activiteiten van CMK Groningen
te continueren. Er is echter nog veel onzekerheid rondom de stichting. Zo moet de fusie tussen
CultuurClick en VRIJDAG nog plaatsvinden. Partijen willen als gelijkwaardige partners verder
gaan, wat de vraag oproept bij de Kunstraad of hiermee wel de doelen bereikt worden die men
met het programma beoogt. De stichting blijft bestaan zolang het programma CMK loopt maar de
Kunstraad had graag gezien dat het programma vanaf 2017 al geïntegreerd werd in de steunfunctie
cultuuronderwijs. Daar komt bij dat één van de deelnemende partijen (VRIJDAG) ook een
uitvoerende taak heeft op het gebied van cultuuronderwijs en amateurkunst waardoor belangen
kunnen botsen.
Maatschappelijke waarde
K&C heeft een heldere visie op het ontwikkelen, bevorderen en verankeren van cultuuronderwijs
in het primair onderwijs. De ambitie is om met het programma CMK 100% van de scholen te
bereiken. K&C is een verbinder die actief en open communiceert en samenwerking zoekt met een
breed scala aan maatschappelijke partners.
De gesprekken over Noordelijke samenwerking zitten in een oriënterende fase. De wens leeft
om samen op te trekken en de opbrengsten van de leerlingen centraler te stellen. De Kunstraad
staat positief tegenover een intensievere samenwerking waarin actiever samengewerkt wordt met
kennisinstellingen (PABO en vakopleidingen) en beter gebruik gemaakt wordt van de aanwezige
expertise en netwerken.
Strategische doelen
K&C draagt via het programma CMK bij aan een investering in een leven lang cultuur voor
iedereen. Op het terrein van nieuwe verbindingen leggen valt de intensivering met de
kennisinstellingen op.
Conclusie en advies
K&C heeft op verzoek van de gemeente en provincie Groningen het penvoerderschap CMK
Groningen overgenomen. De Kunstraad constateert bij K&C een heldere visie op cultuuronderwijs,
een gedegen aanpak en een goede monitoring via de RUG. De Kunstraad is, net als de betrokken
Groninger partijen, positief over de voortgang van CMK Groningen onder de vlag van K&C.
De Kunstraad uit twijfels bij de onderbrenging van het penvoerdershap CMK en de steunfunctie
cultuuronderwijs bij een nieuwe gemeenschappelijke stichting. De constructie van een
gezamenlijke stichting waarin CultuurClick, VRIJDAG en K&C participeren vindt de Kunstraad
onduidelijk.
Gezien de wens van de gemeente en provincie Groningen om de steunfunctie cultuuronderwijs en
het penvoerderschap CMK onder te brengen bij één partner spreekt de Kunstraad de voorkeur uit
deze te beleggen bij K&C Drenthe. De Kunstraad adviseert de regierol voor het cultuuronderwijs
bij deze partij neer te leggen vanwege de expertise van K&C zowel wat betreft de steunfunctie
cultuuronderwijs in Drenthe als het succesvolle penvoerderschap CMK in Groningen. De Kunstraad
roept de overheden op om deze instelling te benaderen om een nieuwe aanvraag 2017-2020 in
te dienen, waarbij gevraagd wordt gebruik te maken van de aanwezige kennis en netwerken
van CultuurClick en VRIJDAG cultuureducatie stad. Het plan moet toekomstgericht zijn, meer
helderheid (minder partijen) geven richting scholen en het culturele veld, evenwichtig aandacht
geven aan de verschillende disciplines (kunsten, letteren, film en erfgoed) en ingaan op de
relatie binnen- en buitenschools. Daarnaast moet het plan inzicht geven in de realisatie van
de Noordelijke ambities. Gezien de voorgeschiedenis van de steunfunctie cultuuronderwijs in
Groningen is het van groot belang dat de uitvoering van de plannen voor het cultuuronderwijs en
CMK de komende jaren intensief gevolgd wordt.
Het nieuwe plan 2017-2020 voor de steunfunctie cultuuronderwijs (en amateurkunst, zie advies
VRIJDAG) moet aansluiten bij de brede gemeenschappelijke agenda waar ook erfgoed en letteren
onderdeel van uitmaken (zie algemene bevindingen en aanbevelingen).

A-status gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente € 153.000 / huidige subsidie provincie € 215.000 (via CMK)
Gevraagde subsidie gemeente € 158.000 / gevraagde subsidie provincie € € 212.000
Geadviseerde subsidie gemeente / geadviseerde subsidie provincie nader te bepalen
Beschikbaar steunfunctie cultuuronderwijs € 400.000
CMK valt buiten financieel kader cultuurnota advisering
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Leerorkest Groningen
Algemeen
Het Leerorkest Groningen is opgericht in 2013 met als doel om basisschoolkinderen de kans te
geven een muzikale ontwikkeling door te maken en een instrument te leren bespelen. Naast
de kinderen richt de stichting zich op het enthousiasmeren van de ouders en verzorgers. De
activiteiten vinden plaats in de stad en provincie Groningen. De stichting kent geen vaste
dienstverbanden, maar werkt met inhuur van derden en de inzet van vrijwilligers.
Plan 2017-2020
Naar voorbeeld van het Leerorkest Amsterdam Zuidoost, wil het Leerorkest Groningen alle
basisschoolleerlingen in de provincie Groningen in aanraking brengen met muziek en het bespelen
van een instrument. De activiteiten van de afgelopen periode wil men verder uitbreiden en
verduurzamen. Het aantal leerlingen moet in Groningen groeien van 170 leerlingen in 2014 naar
1.250 leerlingen in 2020; het aantal bezoeken van voorstellingen van 1.100 naar 11.000.
Daarnaast wordt ingezet op de realisatie van een leerorkest Noord-Nederland en de oprichting van
een Noordelijk instrumentenfonds.
De stichting werkt in de realisatie van de doelstellingen samen met het Noord Nederlands Orkest
(concerten), het Prins Claus Conservatorium (inzet van studenten), de PABO en Noorderpoort
(stages). Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd over samenwerking met VRIJDAG. Daarnaast zijn
muziekverenigingen belangrijke partners.
In de afgelopen periode werden de activiteiten uitgevoerd met incidentele subsidies. De aanvraag
voor structurele subsidie is voornamelijk bedoeld voor de inhuur van personeel.
Het leerorkest opteert voor de functie van Cultuurpijler om kennis te delen en de samenwerking
met soortgelijke initiatieven in (Noord-)Nederland te versterken.

Beoordeling
Kwaliteit
Het leerorkest is een internationaal beproefde methode om het enthousiasme van kinderen voor
muziek en het samen muziek maken te stimuleren. Voordeel van de aanpak via het onderwijs is
dat alle kinderen in aanraking komen met muziek. De lessen worden onder schooltijd gegeven en
het samen repeteren gebeurt na schooltijd.
Het Leerorkest Groningen is een sympathiek initiatief waar vraag naar is vanuit de scholen en
dat in de keuze van het repertoire ook aansluit bij de behoeften van kinderen uit deze regio. De
deelnemende scholen beperken zich op dit moment nog tot Haren en Groningen.
De ambities voor de komende jaren richten zich vooral op kwantitatieve uitbreiding. De
Kunstraad mist hierbij het inhoudelijk verdiepen of het aanscherpen van het gebodene. Net
als met de andere vakken in het onderwijs hoort naast de muziekbeleving ook aandacht uit te
gaan naar de ontwikkeling c.q. leerprestaties van de kinderen. Het leerorkest zou onderscheid
kunnen gaan maken tussen de eerste fase waarin gewerkt wordt met alle kinderen (groepen
5 en 6) en een tweede fase voor de meer gemotiveerde kinderen (groepen 7 en 8). Ook bij de
samenwerkingspartners wordt niet duidelijk benoemd wat deze samenwerking daadwerkelijk
inhoudt en wat deze bijdraagt aan het bereiken van de doelen.
Verder constateert de Kunstraad dat de governance niet op orde is. Er is geen scheiding tussen
bestuur en artistieke en zakelijke leiding. De stichting is zich hiervan bewust en werkt aan een
eigen bestuur.
Maatschappelijke waarde
De Kunstraad is van mening dat een meerjarige bijdrage uit de cultuurbegroting niet aan de orde
is. Provincie en gemeente ondersteunen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen.
Via dit programma en landelijke regelingen als de Impulsregeling Muziek kunnen scholen een
aanvraag doen om het leerorkest te financieren. Dit kan als losse activiteit of als onderdeel van
een cultuurmenu. Via de projectenbank van CultuurClick c.q. de steunfunctie cultuuronderwijs kan
het Leerorkest zichtbaar zijn voor alle scholen in de provincie Groningen.
Strategische doelen
Het Leerorkest draagt bij aan de doelen Ruim baan voor talent en Leven lang cultuur.
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Conclusie en advies
De Kunstraad heeft waardering voor de initiatieven van het Leerorkest. De Kunstraad adviseert
echter de aanvraag op formele gronden af te wijzen omdat uitvoerende taken op het gebied van
cultuureducatie in de provincie niet voor subsidie in aanmerking komen.
Het Leerorkest kan wel een plek krijgen binnen gemeentelijke cultuurmenu’s of cultuur-educatieve
programma’s als Cultuureducatie met Kwaliteit. Daarnaast kan een beroep worden gedaan op de
landelijke Impulsregeling Muziek.

C-status gemeente en provincie
Huidige subsidie gemeente € - / huidige subsidie provincie € Gevraagde subsidie gemeente € 220.000 / gevraagde subsidie provincie € 220.000
Geadviseerde subsidie gemeente € - / geadviseerde subsidie provincie € -

Libau Steunpunt

cultureel erfgoed

Algemeen
Libau is een onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit in de provincie Groningen.
Het Steunpunt Cultureel Erfgoed en de Stichting Monumentenwacht zijn bij Libau ondergebracht.
Het Steunpunt heeft als taak om gemeenten te ondersteunen en te faciliteren. Daarbij zijn
twee taakvelden te onderscheiden, te weten de platformfunctie en de facilitaire functie. Naast
ondersteuning op het gebied van monumentenzorg kunnen gemeenten ook bij het steunpunt
terecht voor ondersteuning met betrekking tot cultuurhistorie in het algemeen en archeologie in
het bijzonder. Het steunpunt heeft 5 fte (vaste medewerkers).
Plan 2017-2020
In het verlengde van MoMo, de Modernisering van de Monumentenzorg in Nederland, is
Libau Steunpunt zich steeds meer aan het transformeren van adviseur op het gebied van
monumentenzorg naar een brede totaaladviseur op het gebied van monumentenzorg,
cultuurhistorie en archeologie. Voor de aankomende jaren wordt daaraan, in het verlengde van de
Erfgoedwet en de Omgevingswet, ook de ruimtelijke kwaliteit toegevoegd. Deze bieden Groningse
gemeenten meer mogelijkheden om cultureel erfgoed, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit
aan elkaar te koppelen. De adviezen vereisen steeds meer deskundigheid, die leiden tot integrale
gemeentelijke visies op erfgoed in zijn context.
Oorspronkelijk doel van het Steunpunt Cultureel Erfgoed was de gemeenten ondersteunen bij
hun beleidsmatige en uitvoerende taken op het gebied van monumentenzorg en archeologie. De
komende jaren worden deze taken, conform de nieuwe wetgeving, verbreed en zal het steunpunt
naar verwachting Steunpunt Cultureel Erfgoed, Ruimtelijke Kwaliteit en Landschap gaan heten.
Het steunpunt vervult ook de komende jaren zowel een platform- als een facilitaire functie. In
het platform worden informatie en initiatieven uitgewisseld via bijeenkomsten, themapublicaties
(leegstand, sloop, herbestemming, duurzaamheid, krimp, revitalisatie) en pilotprojecten (Sint
Jan in Kloosterburen bijvoorbeeld). Facilitair bieden helpdesk, website en één loket uitkomst
voor de doelgroepen ambtenaren, monumenteneigenaren (en –beheerders) en geïnteresseerden.
Monumentenwacht en Steunpunt organiseren gezamenlijk erfgoedcafés met thema’s die leven
onder monumenteneigenaren (houtaantasters bijvoorbeeld). Libau coördineert het Erfgoedberaad,
een samenwerkende groep instellingen die onder andere gezamenlijk reageert op plannen
van bijvoorbeeld de Nationaal Coördinator Groningen (mijnbouwproblematiek), maar ook
werkconferenties belegt.
Op projectniveau worden door Libau Steunpunt activiteiten uitgevoerd. Daarvoor lopen
zelfstandige afspraken zoals het project Herbestemming Noord. Libau Steunpunt participeert,
samen met het Steunpunt Monumentenzorg Fyslân en Steunpunt Cultureel Erfgoed Drenthe, in dit
project waarbij Stichting DBF is aangewezen als trekker. Als gevolg van de mijnbouwproblematiek
in Groningen is de inzet op dit onderdeel vrij beperkt.
Libau Steunpunt wil (samen met de Monumentenwacht Groningen) opnieuw aangewezen worden
als steunfunctie materieel erfgoed (monumenten & archeologie). Gelet op de geschetste
ontwikkelingen, Erfgoedwet en Omgevingswet, vraagt Libau voor het Steunpunt een hogere
bijdrage dan in voorgaande jaren. Het Steunpunt kan hiermee met vier medewerkers worden
uitgebreid waaronder een ervenconsulent. Ook wil men meer ruimte creëren om stagiaires te
begeleiden.
Libau Steunpunt vraagt in zake de mijnbouwproblematiek ook een bijdrage bij de NAM/Nationaal
Coördinator Groningen.

Beoordeling
Kwaliteit
Op grond van de aanvraag, het laatste jaarverslag en de website constateert de Kunstraad dat
Libau Steunpunt beschikt over veel expertise op het gebied van cultuurhistorie en ruimtelijke
kwaliteit en de zaken professioneel uitvoert. De plannen voor 2017-2020 zijn logisch maar weinig
innovatief. De Kunstraad begrijpt dat de ontwikkelingen met betrekking tot de aardbevingen een
zware wissel hebben getrokken op de organisatie en er voor vernieuwing nu weinig ruimte is. Een
grote inzet en betrokkenheid bij het Groningse erfgoed en de inwoners is duidelijk aanwezig.
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De aanvraag voor het Steunpunt cultureel erfgoed is ingediend door Stichting Libau, aangezien het
steunpunt geen juridische status heeft. Voor het steunpunt wordt een eigen boekhouding gevoerd
als een afdeling binnen de organisatie, maar de taken van het steunpunt blijven naar mening
van de Kunstraad erg verweven met de Stichting Libau. De Kunstraad is overtuigd van de goede
intenties van Libau en van haar integriteit. Desondanks is de Kunstraad van mening dat er zakelijk
gezien meer sprake zou moeten zijn van transparantie naar stakeholders.
Maatschappelijke waarde
Het publiek wordt bereikt via de 1-loketfunctie en projecten op dorpsniveau. Via deze projecten
betrekt Libau Steunpunt de bevolking in de krimpregio’s en verzamelt het onder bewoners
verhalen van panden die leegstaan. Zo draagt zij op een actieve wijze bij aan Het Verhaal van
Groningen.
Voor zover zichtbaar door de Kunstraad wordt er nauwelijks gedigitaliseerd; de inzet van middelen
voor het bereiken van het publiek zijn vrij traditioneel. Het brede publiek is vooral eindgebruiker
van de resultaten, die Libau boekt.
Strategische doelen
Libau Steunpunt vervult als steunfunctie een belangrijke rol in het overbrengen van kennis
en waardering van het cultureel erfgoed en de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting van de
provincie Groningen. Daarnaast vervult Libau Steunpunt een bijdrage ten aanzien van Cultuur als
economische propositie aangezien ze indirect bijdraagt aan het vestigingsklimaat en recreatie/
toerisme van de provincie Groningen.
Conclusie en advies
Libau Steunpunt geeft op een adequate wijze invulling aan de steunfunctie voor wat
betreft de wettelijke taken monumenten en archeologie. Het steunpunt is een vraagbaak
en expertisecentrum voor gemeenten en draagt via bijeenkomsten en themapublicaties ook
waardevolle informatie over aan het brede publiek.
Voor het Steunpunt Cultureel Erfgoed wordt meer subsidie aangevraagd dan in de vorige
cultuurnotaperiode vanwege de uitbreiding van het steunpunt met landschap en ruimtelijke
kwaliteit. Het is vanuit inhoudelijk standpunt begrijpelijk dat deze koers wordt beoogd
maar of hiervoor op dit moment een formele adviestaak ligt (zoals dat voor Libau ligt in de
welstandsadvisering) is nu nog niet duidelijk. Daarbij constateert de Kunstraad dat het bevorderen
van de landschappelijke kwaliteit al vanaf de oprichting een basistaak is voor de Stichting Libau
zoals in de statuten is opgenomen.
De Kunstraad adviseert de provincie om in lijn met de Erfgoedwet en Omgevingswet te streven
naar een betere positionering van het steunpunt als een onafhankelijke en brede adviesorganisatie
op het gebied van cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit. Vanzelfsprekend hoort bij een dergelijk
onafhankelijk adviesorgaan ook een budget dat past bij de taken die gevraagd worden. De
provinciale cultuurbegroting is hiervoor niet toereikend en naar mening van de Kunstraad ook niet
de enige financieringsbron.
Voor zolang hierover nog geen duidelijkheid is, adviseert de Kunstraad het steunpunt om zich te
focussen op de primaire taken. De Kunstraad adviseert de provincie om de aanvraag te honoreren
met een subsidie van € 130.000. In totaal is € 320.000 beschikbaar gesteld door de provincie voor
de steunfunctie monumenten/archeologie (wettelijke taken). Het andere deel is bestemd voor de
Monumentenwacht Groningen.
De activiteiten van Libau Steunpunt moeten aansluiten op de gemeenschappelijke agenda
steuninstellingen (zie algemene bevindingen en aanbevelingen) en de integrale samenwerking
bevorderen. De gemeenschappelijke agenda moet na twee jaar worden geëvalueerd, waarna
besluitvorming kan plaatsvinden over de subsidiëring van de steuninstellingen voor 2019 en 2020.
De provincie heeft de Kunstraad ook gevraagd om advies te geven over het project Herbestemming
Noord. Dit project loopt volgens Libau door in 2017. Op dit moment beschikt de Kunstraad over
onvoldoende gegevens om een oordeel te geven over het vervolg. Gelet op de doorloop naar 2017
stellen we voor om hierover op basis van nadere gegevens in de loop van 2017 te adviseren.

A-status provincie

Monumentenwacht Groningen
Algemeen
Monumentenwacht Groningen stelt zich sinds 1976 ten doel het verval van cultuurhistorische
bouwwerken in de provincie Groningen te voorkomen door het nemen van preventieve
maatregelen. Door het uitvoeren van regelmatige bouwkundige inspecties wil de
Monumentenwacht bijdragen aan beter onderhoud en het voorkomen van dure restauraties.
Met Stichting Libau/Steunpunt Cultureel erfgoed vormt de Monumentenwacht een personele unie;
beide organisaties hebben hetzelfde bestuur en delen directie en secretariaat. Naar de klanten toe
is zo één loket ontstaan. De Monumentenwacht heeft 6,5 fte (4,5 vast en 2 ingehuurd).
Plan 2017-2020
Hoofddoelstelling van de Monumentenwacht blijft het behoud van cultuurhistorische bouwwerken
in de provincie Groningen door het nemen van preventieve maatregelen. Hierdoor wordt tijdig
onderhoud mogelijk en worden dure restauraties zo veel mogelijk voorkomen.
De periodieke bouwkundige inspectie van monumenten in de provincie Groningen kunnen tegen
een voor abonnees aantrekkelijk tarief worden uitgevoerd (85% van het werk bestaat uit deze
werkzaamheden). Daarnaast verricht de Monumentenwacht advies en werkzaamheden tegen een
commercieel tarief (15% van het werk bestaat uit dit soort opdrachten).
De 700 abonnees ontvangen iedere twee jaar een inspectierapport van hun monument. De
abonnees ontvangen ook nieuwsbrieven. Streven is om voortaan ook via digitale nieuwsbrieven
informatie te verspreiden. De stichting heeft op dit moment niet de ambitie meer abonnees
te verwerven. Dit heeft onder meer te maken met een toename van verzoeken van
monumenteneigenaren uit het gaswinningsgebied voor schaderapporten. Ook kan het aantal
abonnees volgens de Monumentenwacht niet stijgen gelet op de beschikbare provinciale subsidie.
Overige activiteiten van de Monumentenwacht zijn: het uitvoeren van kleine
herstelwerkzaamheden, onderhoudsplannen, subsidieaanvragen, beoordeling van offertes,
begeleiden van werkzaamheden, aan- en verkoopkeuringen, quickscan energiebesparing,
kostenramingen, monitoren, vraagbaak, groenwacht en archeologische- en interieurinspecties.
Gelet op de hiervoor geschetste problematiek vraagt de Monumentenwacht een iets hogere
bijdrage dan in de voorgaande periode.
Samen met Libau Steunpunt opteert de Monumentenwacht voor de rol van steunfunctie materieel
erfgoed (monumenten & archeologie).

Beoordeling
Kwaliteit
De Kunstraad is overtuigd van het nut van de Monumentenwacht omdat door haar werk kan worden
voorkomen dat er verval optreedt bij monumenten. De kwaliteit van de dienstverlening is over
het algemeen goed en de meeste monumenteneigenaren zijn te spreken over het advies c.q. werk
dat geleverd wordt. Enkele kritische geluiden komen van partijen die bezit hebben met complexe
problematiek. Sommige monumenteneigenaren zijn uitgeweken naar de Monumentenwacht van
een andere provincie of hebben een eigen onderhoudsteam ingericht. Zo is het voorgekomen dat
bij een instelling een meerdere keren afgewezen BRIM/groen-subsidie met behulp van de nieuwe
partij wel werd gehonoreerd.
Voor wat betreft de organisatie vindt de Kunstraad het lastig dat er zowel geïnspecteerd
(onafhankelijk geadviseerd) als uitgevoerd wordt (ook al betreft het slechts kleine
herstelwerkzaamheden), dat er steeds meer taken verricht worden door de stichting (opstellen
subsidieaanvragen et cetera) en dat er voor zowel abonnees als commercieel gewerkt wordt.
De Monumentenwacht opteert voor de rol van steunfunctie-instelling monumenten en archeologie.
Formeel voldoet de Monumentenwacht niet aan de door de provincie opgestelde criteria voor deze
steunfunctie. De steunfunctie kan in samenhang met Libau Steunpunt cultureel erfgoed worden
ingevuld, maar vereist wel een herijking en verduidelijking van wederzijdse taken.

Huidige subsidie gemeente € - / huidige subsidie provincie € 130.000
Gevraagde subsidie gemeente € - / gevraagde subsidie provincie € 234.000
Geadviseerde subsidie gemeente € - / geadviseerde subsidie provincie € 130.000
voor 2017 en 2018 op basis van evaluatie gemeenschappelijke agenda besluit over vervolg
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Maatschappelijke waarden
De Monumentenwacht biedt meer dan alleen advies en ondersteuning inzake onderhoud
aan monumenten. Door bevingsschade wordt er steeds vaker een beroep gedaan op de
Monumentenwacht. In relatie tot de aardbevingsschade is de nulmeting onder de abonnees van
meerwaarde. Dit is nuttig werk hoewel niet helder is of dit via gesubsidieerd of commercieel
tarief gaat, dan wel dat hiervoor kostenverhaal via de NAM plaatsvindt. De ongesubsidieerde
werkzaamheden (onder andere via de NAM) zullen de komende jaren naar verwachting verder
groeien.
Abonnees krijgen informatie via nieuwsbrieven. Het brede publiek wordt niet of nauwelijks
betrokken bij of geïnformeerd over de werkzaamheden.
Strategische doelen
De activiteiten van de Monumentenwacht dragen bij aan Het verhaal van Groningen en Cultuur
als economische propositie aangezien ze indirect bijdragen aan het behoud van de collectie
Groningen, het vestigingsklimaat alsmede recreatie/toerisme van de provincie Groningen.
Conclusie en advies
De Monumentenwacht vervult een duidelijke meerwaarde voor de instandhouding van het cultureel
erfgoed in Groningen. De Kunstraad constateert dat door externe factoren de Monumentenwacht
niet toekomt aan een goede uitvoering van haar primaire taak, te weten het uitvoeren van
inspecties voor monumenteneigenaren. De Kunstraad vindt het oneigenlijk om dit probleem op de
cultuurbegroting te laten drukken en roept de provincie op, indien zij dit ook een onwenselijke
situatie vindt, hiervoor een andere oplossing te zoeken.
Gelet op het door de Monumentenwacht aangegeven aantal te bedienen abonnees in de periode
2017-2020, kan de bijdrage vanuit de cultuurnota gehandhaafd blijven op het niveau 2013-2016.
Indien de provincie een hogere bijdrage voorstaat dan moet dit naar mening van de Kunstraad
gekoppeld worden aan een uitbreiding van het aantal abonnees.
In totaal is € 320.000 beschikbaar gesteld door de provincie voor de steunfunctie monumenten/
archeologie (wettelijke taken). Het andere deel, € 130.000, is bestemd voor Libau Steunpunt
Cultureel Erfgoed Groningen.

A-status provincie
Huidige subsidie gemeente € - / huidige subsidie provincie € 197.700
Gevraagde subsidie gemeente € - / gevraagde subsidie provincie € 228.250
Geadviseerde subsidie gemeente € - / geadviseerde subsidie provincie € 190.000
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VRIJDAG
Algemeen
Op 1 juli 2013 fuseerden de Stedelijke Muziekschool Groningen en de Kunstencentrumgroep
Groningen en gingen verder onder de naam VRIJDAG. VRIJDAG wil kinderen, jongeren, volwassenen
en senioren in contact brengen met kunst en cultuur op een manier die raakt en verrijkt en
bijdraagt aan de ontwikkeling tot een zelfbewuste burger. VRIJDAG biedt passend aanbod en
ondersteuning voor iedereen en op elk moment van zijn of haar culturele levensloop, volgens het
principe van kennismaking en oriëntatie, verdieping en excelleren.
In totaal bestaat het team in 2014 uit 209 medewerkers (99 in loondienst, 66 ZZP’ers en 44
vrijwilligers), in totaal 56,5 fte, waarvan 10 fte flexibele vorm. VRIJDAG beschikt in Groningen
over gebouwen aan de Sint Jansstraat, Walstraat en Noorderbuitensingel.
Plan 2017-2020
VRIJDAG werkt vanuit drie programmalijnen aan de kernactiviteiten.
VRIJDAG AANBOD richt zich op cursussen en lessen op het gebied van muziek, theater en
beeldende kunst verzorgd door professionele kunstenaarsdocenten, zowel in de vrije tijd als het
onderwijs. Het accent voor de komende jaren ligt op het invoeren van een nieuw concept voor
muziekonderwijs, waarmee VRIJDAG met dezelfde middelen meer mensen wil bereiken. Er komt
meer aandacht voor samenspel, muzikale beleving, plezier en het centraal stellen van de wensen
van de cursist. Digitale technologieën worden hierbij benut. Binnenschools wil VRIJDAG meer
activiteiten aanbieden via programma’s als Ieder kind muziek en Meester in de kunst. Buiten de
eigen gebouwen wil VRIJDAG ook activiteiten in de wijken aanbieden.
VRIJDAG ONDERSTEUNING positioneert zich samen met CultuurClick Groningen als steuninstelling
voor cultuuronderwijs en amateurkunst voor stad en provincie.
Ze focust op het ondersteunen en adviseren van de culturele sector via regionale netwerken
(zogenaamde cultuurpunten), het verzamelen en delen van kennis, deskundigheidsbevordering en
het voeren van regie op de keten van talentontwikkeling.
Zo komt er een geïntegreerde website voor cultuuronderwijs en amateurkunst. Daarnaast zet
VRIJDAG de samenwerking met CultuurClick en K&C Drenthe in het programma Cultuureducatie
met Kwaliteit (CMK) voort. Via de nieuwe Stichting Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen
Scholen worden scholen extra gestimuleerd om zelf de regie te voeren over hun beleid met
betrekking tot cultuuronderwijs.
Op het gebied van deskundigheidsbevordering en kennisdeling wil VRIJDAG de samenwerking
met K&C Drenthe en Keunstwurk Friesland verder uitdiepen. De intentie is te komen tot een
gezamenlijke presentatie van het aanbod en het maken van afspraken over het bezoeken van
landelijke netwerken.
VRIJDAG PROJECTEN EN ONTWIKKELING zoekt de vernieuwing en verbinding op met andere
sectoren in de samenleving, al dan niet in combinatie met het bieden van een artistieke uitdaging
en het bevorderen van specifieke deskundigheid.
Voor VRIJDAG is de toegankelijkheid van het aanbod (zowel in de vorm, prijs en locatie) van
groot belang. VRIJDAG maakt daarbij onderscheid tussen activiteiten die minimaal kostendekkend
moeten zijn of geld moeten opleveren (zoals cursussen voor volwassenen, workshops op aanvraag)
en activiteiten voor specifieke doelgroepen die dat niet hoeven te zijn (aanbod voor kinderen
en jongeren, voor Stadjers die niet vanzelfsprekend de keuze voor cultuurparticipatie maken en
voor activiteiten binnen het onderwijs). VRIJDAG zet een deel van subsidiegelden in om de prijs
betaalbaar te houden.
VRIJDAG is met de gemeente in gesprek over de financiële positie na de verzelfstandiging. Beide
partijen verwachten hier tot een oplossing te komen.
VRIJDAG opteert voor de functie van Cultuurpijler op het gebied van amateurkunst. Als
professionele steun- en kennisinstelling wil VRIJDAG de verbindende schakel zijn voor een goed
functionerende keten voor talentontwikkeling in stad en provincie.
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Beoordeling
Kwaliteit
Uitvoerende activiteiten
De Kunstraad constateert dat VRIJDAG zoekt naar nieuwe vormen van cultuuronderwijs, die
passen bij de vraag vanuit de cursist en de samenleving. De vrije inloop voor kinderen is een
succes en nieuwe activiteiten in de wijken (voor nieuwe doelgroepen zoals vluchtelingen) worden
ontwikkeld. VRIJDAG kan daardoor meer een voorziening worden voor alle stadjes met activiteiten
in de eigen gebouwen en in de wijken. Ook bestaande succesformules als de Jeugdtheaterschool
en de vooropleiding beeldende kunst worden voortgezet met de inzet van veel vakmanschap.

Strategische doelen
VRIJDAG vervult een actieve rol in de keten van talentontwikkeling met name op het vlak van
theater (jeugdtheaterschool richting De Noorderlingen), beeldende kunst (vooropleiding Minerva)
en popmuziek (Talentklas Popschool). Daarnaast wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan
de doelen Leven lang cultuur, Samenleven met cultuur en Nieuwe verbindingen leggen door
programma’s voor ouderen en maatschappelijke initiatieven als IMC weekendschool alsmede
wijkgerichte activiteiten. Via de steunfunctie amateurkunst draagt VRIJDAG actief bij aan het
stimuleren van de deelname aan cultuur, het delen van kennis en expertise en het vergroten van
het zelf organiserend vermogen van de sector.

Steunfunctie amateurkunst
VRIJDAG vervult sinds 2013 de functie van steuninstelling voor de amateurkunst. Het kost VRIJDAG
tijd om zich op dit terrein een positie te verwerven. Voor de komende jaren ligt er een heldere
visie, waarbij faciliteren, stimuleren en aanjagen de centrale begrippen zijn. Ook het actiever
inzetten van de eigen podia voor derden sluit hierop aan. Naar mening van de Kunstraad moet
VRIJDAG de komende jaren in de stad en de regio meer zichtbaar worden en concretere resultaten
boeken bijvoorbeeld via activiteiten als de week van de amateurkunst en als digitaal platform.

Conclusie en advies
De Kunstraad adviseert positief over VRIJDAG als uitvoerende organisatie op het gebied van
kunsteducatie. De kwaliteit van de activiteiten is goed en het vakmanschap is hoog. Er wordt meer
ingespeeld op de vraag en de blik richt zich naar buiten en naar de wijken.
Ook adviseert de Kunstraad positief over de steunfunctie amateurkunst van VRIJDAG, waarbij de
Kunstraad verwacht dat de ingezette lijn verder wordt uitgebouwd en daarmee de zichtbaarheid
en effectiviteit wordt vergroot. Samenwerking met andere partners in het netwerk is daarbij van
belang.
De Kunstraad uit twijfels bij de onderbrenging van de steunfunctie cultuuronderwijs bij deze
partij. De constructie van een gezamenlijke stichting waarin CultuurClick, VRIJDAG en K&C
participeren vindt de Kunstraad onduidelijk. Daar komt bij dat VRIJDAG ook uitvoerende taken
heeft op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst waardoor een risico ontstaat van
belangenverstrengeling.
Gezien de wens van de gemeente en provincie Groningen om de steunfunctie cultuuronderwijs en
het penvoerderschap CMK onder te brengen bij één partner spreekt de Kunstraad de voorkeur uit
deze te beleggen bij K&C Drenthe. De Kunstraad adviseert de regierol voor het cultuuronderwijs
bij deze partij neer te leggen vanwege de expertise van K&C zowel wat betreft de steunfunctie
cultuuronderwijs in Drenthe als het succesvolle penvoerderschap CMK in Groningen. De Kunstraad
roept de overheden op om deze instelling te benaderen om een nieuwe aanvraag 2017-2020 in
te dienen, waarbij gevraagd wordt gebruik te maken van de aanwezige kennis en netwerken van
CultuurClick en VRIJDAG cultuureducatie stad. Het plan moet meer helderheid (minder partijen)
geven richting scholen en culturele veld, evenwichtig aandacht geven aan de verschillende
disciplines (kunsten, letteren, film en erfgoed) en ingaan op de relatie binnen- en buitenschools.
Daarnaast moet het plan inzicht geven in de realisatie van de noordelijke ambities.
Naar de mening van de Kunstraad vraagt de nieuwe aanvraag voor de steunfunctie
cultuuronderwijs ook om een goede afstemming met de steunfunctie amateurkunst.
De nieuwe plannen 2017-2020 voor de steunfunctie cultuuronderwijs moeten aansluiten bij de
brede gemeenschappelijke agenda waar ook erfgoed en letteren onderdeel van uitmaken (zie
algemene bevindingen en aanbevelingen).
Gezien de voorgeschiedenis van de steunfunctie cultuuronderwijs in Groningen is het van groot
belang dat de uitvoering van de plannen voor het cultuuronderwijs en CMK de komende jaren
intensief gevolgd wordt.

Steunfunctie cultuuronderwijs
De Kunstraad constateert dat de afgelopen tijd veel energie is uitgegaan naar de interne perikelen
rondom het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en de samenwerking met CultuurClick. De
plannen die zijn opgesteld voor de nieuwe beleidsperiode zijn vanwege deze interne oriëntatie
en de beoogde fusie, nog erg algemeen. Output gerelateerde resultaten ontbreken. Een visionaire
ambitie en proactieve houding ontbreekt, de plannen beschrijven meer een dienende rol dan een
stimulerende, enthousiasmerende rol.
De cultuurpunten roepen de vraag op in welke behoefte deze, naast het ontsluiten van kennis,
moeten voorzien en of deze niet teveel top-down zijn geredeneerd. Ook is onduidelijk hoe
zij zich verhouden tot de cultuur-educatieve netwerken van K&C en de informatiefunctie van
bibliotheken. De toelichting hierop tijdens het gesprek overtuigde de Kunstraad niet.

De Kunstraad mist in de plannen van VRIJDAG hoe zij omgaat met nieuwe netwerkinitiatieven als
Deinum Netwerk voor Popeducatie en De Toon Zetten alsook nieuwe muziekeducatievormen als het
Leerorkest. Ook de samenwerking met stedelijke podiumkunstgezelschappen, bijvoorbeeld binnen
het cultuurmenu, vraagt aandacht.
De Kunstraad heeft nog onvoldoende inzicht in de waardering van de werkzaamheden en
kwalitatieve dienstverlening door VRIJDAG van ICC’ers, docenten en schoolbesturen. Het verdient
aanbeveling om dit in de komende jaren te monitoren. De uitvoerende activiteiten worden door
VRIJDAG wel regelmatig geëvalueerd en gemonitord.
VRIJDAG moet waken voor vermenging van rollen en taken op het gebied van uitvoering en
steunfunctie taken.
Maatschappelijke waarde
VRIJDAG vervult een actieve rol in de culturele participatie van inwoners in de stad Groningen.
Het bereik is goed en kan met de plannen voor de wijken verder groeien.
Het ondernemerschap is behoudend en veelal geformuleerd in ureninzet. De wens om een nieuw
en meer kostendekkend concept voor muziekonderwijs te ontwikkelen is er, maar heeft nog niet
tot een concrete oplossingen geleid.
De Kunstraad staat positief tegenover een intensievere Noordelijke samenwerking waarin actiever
samengewerkt wordt met kennisinstellingen (PABO en vakopleidingen) en beter gebruik wordt
gemaakt van de aanwezige expertise en netwerken. De plannen van CultuurClick en VRIJDAG voor
deze samenwerking bevinden zich echter nog in een oriënterende fase.
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A status gemeente (kunstencentrum) en provincie (steunfunctie amateurkunst)
Huidige subsidie gemeente € € 2.910.000 + € 158.000 kunsteducatie stad / huidige subsidie
provincie € 292.800 steunfunctie amateurkunst
Gevraagde subsidie gemeente € € 3.149.200 / gevraagde subsidie provincie € 300.000 Geadviseerde
subsidie gemeente € 3.000.000 / geadviseerde subsidie provincie € 300.000

4. Adviezen instellingen
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Colofon

Dit advies verschijnt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Kunstraad Groningen. Dat
bestuur bestaat uit:
Hans van Maanen (voorzitter), Jaap Bos (penningmeester), Myriam Jansen, Hanka Otte, Rika Pot en
Peter Vermeulen.
Het bestuur werd geadviseerd door drie commissies bestaande uit:
Erfgoed: Jan Dirk Gardenier (voorzitter), Gerda Brethouwer, Johan Kruiger, Bert Looper en Olav
Reijers.
Kunsten: Patty Wageman (voorzitter), Carolien de Boer, Mike Iking, Anneke Jansen, Jacob
Lekkerkerker en Giel Pastoor.
Overig: Marjolien de Boer (voorzitter), Chris van Koppen en Astrid Rass.
Daarnaast zijn de volgende adviseurs in het adviesproces betrokken geweest:
Sylvia Dornseiffer, Loes Heebink, Saskia Jeulink, Lineke Kortekaas, Andrea Möller, Iris Offringa, Bert
Oling, Ron Overbeek, Peter Propstra, Jellie Tiemersma, Jo Willems en Eeuwe Zijlstra.
Het adviesproces is secretarieel begeleid door:
Sophie Beekman (projectondersteuning), Alice Duiven (projectsecretaris), Nina Thunnissen
(projectsecretaris), Annette Steenhuisen (secretaris Kunstraad) en Ebrien den Engelsman (directeur
Kunstraad).
Met redactionele en administratieve ondersteuning van:
Annette Steenhuisen (secretaris Kunstraad) en Antje van der Meulen (officemananger Kunstraad).
Lay-out en vormgeving:
Wienos.
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Bijlagen

Toepassing

beoordelingscriteria

Kwaliteit
Bij de beoordeling van het functioneren en de plannen wordt de artistieke en/of inhoudelijke
kwaliteit beoordeeld op grond van de indicatoren vakmanschap, zeggingskracht en
oorspronkelijkheid en vernieuwing.
Vakmanschap
Vakmanschap of vakdeskundigheid, heeft betrekking op de vaardigheid van de bij de instelling
betrokken makers of curatoren. De activiteiten die door de instellingen worden geproduceerd
of gepresenteerd moeten een vanzelfsprekende professionele kwaliteit hebben. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit de technische beheersing van instrumenten, spel, regie of choreografie; of
uit de wijze waarop een curator of conservator een tentoonstelling samenstelt of inricht. Bij
ondersteunende instellingen heeft het betrekking op de wijze waarop zij zich ten dienste stellen
van de relevante sectoren.
Zeggingskracht
Zeggingskracht heeft betrekking op de impact van de activiteiten op het publiek. Dat wil zeggen
dat de activiteiten de publieksgroepen die de instelling wil bereiken, aanspreken. Is de instelling
in staat dit publiek, te prikkelen, te ontroeren of aan het denken te zetten.
Oorspronkelijkheid en vernieuwing
Oorspronkelijkheid heeft betrekking op de herkenbare (artistiek-inhoudelijke) signatuur van de
activiteiten van de betreffende instelling. Levert de instelling hierdoor een bijzondere of zelfs
unieke bijdrage aan de sector?
Vernieuwing heeft betrekking op het innoverende karakter van het werk of de activiteiten van
de instelling. Wordt bijvoorbeeld op nieuwe manieren gebruik gemaakt van de collectie of
het dienstenpotentieel dat de instelling heeft? Of worden er nieuwe samenwerkingsverbanden
aangegaan waardoor de instelling zich kan innoveren?
Digitalisering
Op verzoek van de provincie toetst de Kunstraad, voor zover van toepassing, ook de inhoudelijke
aanpak met betrekking tot het digitaliseren van product/dienst/collectie en het digitaal
beschikbaar stellen/onder de aandacht brengen hiervan voor/bij het publiek.

Maatschappelijke

waarde

De gemeente en provincie verwachten naast de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de instelling
ook dat de instelling een bijdrage levert aan de maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein
van onderwijs, zorg, toerisme, economie en dergelijke. De Kunstraad zal deze maatschappelijke
waarde beoordelen aan de hand van de volgende begrippen.
Educatie en participatie
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de educatie en participatie wordt gelet op de visie en
strategie van de instelling hierop, in relatie tot het profiel. Daarbij is het in de eerste plaats
van belang op welke publieksgroepen de educatie en participatie zich richten en wat voor soort
activiteiten daarvoor worden ontwikkeld.
Daarnaast wordt ook gekeken naar de kwantiteit en intensiteit van de activiteiten. Ook zijn
samenwerkingsverbanden van belang bij de beoordeling, alsmede de wijze waarop de activiteiten
door de instelling worden geëvalueerd.
Publieksbereik c.q. deelnemersbereik
Bij de beoordeling van het bereik wordt gelet op publieks- c.q. deelnemersdoelgroepen die de
instelling bedienen en de wijze waarop dat gebeurt; de wijze waarop de instelling nieuw en divers
publiek wil gaan bereiken en het online bereik van en interactie met het publiek. Bij de plannen
over het bereik in kwantitatieve zin verwacht de Kunstraad onderbouwde en concrete prognoses.
De Kunstraad zal in lijn met de Code culturele diversiteit in de beoordeling ook kijken naar de
diversiteit van het publiek c.q. de deelnemers.
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Ondernemerschap
De Kunstraad beoordeelt het ondernemerschap van de instelling door te kijken naar de financiële
en bedrijfsmatige gezondheid, het inzicht in de maatschappelijke en economische waarde en de
visie op de relatie met stakeholders.
Aan de hand van het financiële aanvraagformat en (voor zover beschikbaar) gegevens uit
de huidige subsidieperiode wordt beoordeeld in hoeverre een instelling vanuit financieel,
bedrijfsmatig en organisatorisch perspectief in staat is om het activiteitenplan uit te voeren.
De Kunstraad zal de subsidieaanvraag beoordelen op:
- financiële positie in de periode 2013-2016, in relatie tot de begroting voor de periode 20172020, inclusief de geleverde en verwachte prestaties;
- financieringsmix en onderliggend verdienmodel, inclusief een strategie bij tegenvallende
inkomsten;
- marketingactiviteiten en prijsstrategie in relatie tot beoogd bereik;
- visie op (het managen van) de relatie met stakeholders;
- de wijze waarop de instelling de Code Cultural Governance naleeft onder meer op het gebied
van personeels- en vrijwilligersbeleid en goed werkgeverschap.
De Kunstraad zal bovenstaande aspecten beoordelen, gerelateerd aan de functie en het profiel van
de instelling.
Alleen voor instellingen die ook bij het Rijk subsidie aanvragen geldt een landelijke eigen
inkomstennorm.
Verbinden
De Kunstraad beoordeelt hoe de plannen van de instellingen om verbindingen te leggen met
partijen binnen en buiten de eigen sector de maatschappelijke waarde van de instelling
versterken. De Kunstraad kijkt hierbij welke verbindingen worden aangegaan, welke doelen
worden beoogd en op welke wijze de instelling hieraan uitvoering wil geven.

Nieuwe verbindingen leggen (gemeente en provincie)
De Kunstraad beoordeelt in hoeverre de instelling een bijdrage levert aan samenwerking en sterke
partnerschappen.
De Kunstraad beoordeelt dit binnen het criterium kwaliteit (als verbinden/netwerken tot de
kernactiviteiten behoort) en/of maatschappelijke waarde.
Een leven lang cultuur (gemeente en provincie)
De Kunstraad beoordeelt in hoeverre de instelling een bijdrage levert aan informatie van
burgers, maatschappelijk debat, kennis van geschiedenis stad en provincie. De Kunstraad
beoordeelt dit binnen het criterium kwaliteit (als educatie tot de kernactiviteiten behoort) en/of
maatschappelijke waarde.
Samenleven met cultuur (gemeente en provincie)
De Kunstraad beoordeelt in hoeverre de instelling een bijdrage levert aan maatschappelijke
thema’s als healthy ageing, participatie, ontmoeting en debat.
De Kunstraad beoordeelt dit binnen het criterium kwaliteit (als participatie, debat tot de
kernactiviteiten behoort) en/of maatschappelijke waarde.
Cultuur en economie (gemeente en provincie)
Bij de beoordeling van de economische betekenis wordt gelet op de bijdrage van de instelling
aan de profilering en (inter)nationale uitstraling van Groningen, de visie op promotie en
communicatie en de bijdrage die geleverd wordt op het gebied van recreatie en toerisme dan wel
vestigingsklimaat, bruisende stad, profilering stad en provincie.
De activiteiten die de instelling ontwikkelt, worden beoordeeld binnen het criterium kwaliteit; de
verbinding met andere sectoren binnen het criterium maatschappelijke waarde.

Aanvullende
Bijdrage

Gemeente en provincie verwachten dat de aanvrager aantoont op welke manier aan meerdere van
de volgende strategische doelen uit het gemeentelijk en provinciaal beleidskader een bijdrage
wordt geleverd. De Kunstraad zal deze bijdrage beoordelen aan de hand van de bovengenoemde
onderdelen ‘kwaliteit’ en ‘maatschappelijke waarde’. Hieronder wordt nader toegelicht hoe dit
gebeurt.
Het Verhaal van Groningen (provincie)
Bij de advisering beoordeelt de Kunstraad of de instelling een visie heeft op de collectie
Groningen, op welke manier de instelling een bijdrage levert aan Het Verhaal van Groningen/
Culturele biografie en samengewerkt met de Stichting Verhalen van Groningen. Daarnaast
beoordeelt de Kunstraad de visie van de instelling op de instandhouding en presentatie van de
collectie.
De activiteiten die een instelling ontwikkelt beoordeelt de Kunstraad binnen het criterium
kwaliteit. De samenwerking en de verbinding die de instellingen aangaat met andere sectoren
worden beoordeeld binnen het criterium maatschappelijke waarde.
Ruim baan voor talent (gemeente)
De Kunstraad beoordeelt of de instelling bijdraagt aan het aantrekken, begeleiden en doorgeleiden
van talenten. Daarnaast kijkt de Kunstraad in hoeverre de instelling bijdraagt aan een stadsbreed
talentenprogramma en hiermee aanvullend is op reeds bestaande initiatieven.
De Kunstraad beoordeelt dit binnen het criterium kwaliteit (als talentontwikkeling tot
kernactiviteiten behoort) en/of maatschappelijke waarde.
In het kader van het advies over een stadsbrede talentontwikkeling , formuleert de Kunstraad
de verschillende stadia waarin talent zichtbaar is en zich kan ontwikkelen, dit in relatie tot de
bijdragen die instellingen binnen deze stadia kunnen leveren.
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Cultuurpijlers
- de visie en de manier waarop de instelling invulling wil geven aan het versterken van de sector
door het aangaan van samenwerking en het aangaan van verbindingen (binnen of buiten de
keten of de sector);
- bewezen vertrouwen en kwaliteit;
- bijdrage aan landelijk c.q. internationaal profiel;
- draagvlak bij de samenwerkingspartners.
Steunfuncties algemeen
a. invulling van
- adviesfunctie in de betreffende sector en richting de provincie;
- (digitaal) expertisecentrum;
- platform- en netwerkfunctie;
- professionaliseren van en faciliteren voor één of meerdere sectoren (oa voor ontwikkeling van
projecten) vanuit vragen/ontwikkelingen uit de sector en onafhankelijke (niet belanghebbende)
rol;
- vergroten organiserend vermogen sector.
- bevorderen van samenwerking tussen actoren in het veld en verbindende benadering (oa
maatschappelijke domein)
b. samenwerking binnen het provinciaal netwerk van steunfuncties en het werken vanuit een
gezamenlijke agenda;
c. samenwerking met Stichting De Verhalen van Groningen
d. onderbouwing van de kosten naar product en opdrachtgever (kengetallen).
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Steunfunctie amateurkunst:
- invulling van de steunfunctie op provinciaal niveau (stad en provincie);
- visie op het stimuleren van actieve deelname van inwoners aan cultuur en de wijze waarop
hieraan een bijdrage wordt geleverd;
- de verbindingen tussen amateurveld en het reguliere onderwijs;
- aansluiting bij talentontwikkeling en cultuuronderwijs
Steunfunctie cultuuronderwijs
- De aanvrager vervult de steunfunctie op het gebied van het primair onderwijs in de gehele
provincie Groningen, dus inclusief Stad, en werkt in opdracht van zowel de provincie Groningen
als de gemeente Groningen;
- De aanvrager sluit met haar beleid aan op het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs;
- De aanvrager stelt de vraag van scholen in het primair onderwijs centraal; ondersteunt de
implementatie van cultuureducatieplannen in het primair onderwijs en stimuleert scholen tot
(verdere) ontwikkeling en implementatie van doorgaande leerlijnen cultuur met horizontale en
verticale samenhang.
- De aanvrager hanteert een werkwijze waarin zij de inzet afstemt op en/of samenwerkt met
wat lokaal al succesvol is ontwikkeld aan activiteiten en netwerkstructuren;
- De aanvrager heeft een strategie ontwikkeld waarmee zij:
a. Bovenschoolse directies en gemeenten overtuigt om structureel te investeren in
cultuuronderwijs in het primair onderwijs en geeft aan welke resultaten zij daarmee denkt te
bereiken;
b. Succesvol voortbouwt op de ingezette verzelfstandiging van lokale netwerken waarin scholen
(primair onderwijs), culturele instellingen en gemeenten in de omgeving van scholen
participeren zonder noodzakelijke inbreng van de provinciale steuninstelling. Actieve
bemiddeling tussen vraag en aanbod vindt op dit niveau plaats;
- De aanvrager levert een bijdrage aan deskundigheidsbevordering van PABO-studenten en van
leerkrachten in het primair onderwijs. Naast individuele scholing van interne
cultuurcoördinatoren in het primair onderwijs stimuleert zij deelname door onderwijsteams;
- De aanvrager vervult de rol van penvoerder en programmaleider van (CMK) Groningen en levert
een visie op het optimaal continueren van Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in de provincie
Groningen in het geval de huidige landelijke regeling CMK een vervolg krijgt.
- De aanvrager toont aan aan te sluiten bij talentontwikkeling en amateurkunst.
- De aanvrager werkt samen met het Rijk aan aansluiting op het voortgezet onderwijs.
Bibliotheekwerk (gemeente):
- invulling aan de vijf functies van het bibliotheekwerk;
- bijdrage aan integraal aanbod in het Groninger Forum
- netwerk in de stad.
Bibliotheekvoorziening (provincie)
- De aanvrager formuleert haar visie op en haar concrete aanpak (ondersteunende taken)
van de bibliotheekfuncties in Groningen en in het gehele bestel, zodanig dat effectief
en toekomstbestendig wordt ingespeeld op de ontwikkelingen en transitie waarin het
bibliotheekwezen verkeert. Dit is incl.:
> een planning m.b.t. het proces van aansluiting op het landelijke netwerk (KB) en de
		 opschaling van steunfunctietaken op noordelijk niveau en wat de effecten daarvan zijn op
		 (besparing van) de kosten;
> een helder onderscheid in wettelijke en niet wettelijke taken, rollen en taken van de 		
		 deelnemers/opdrachtgevers in het netwerk, zowel inhoudelijk als financieel vertaald, incl.
		 onderbouwing daarop;
> dat zij aantoont organisatorisch ingericht te zijn en flexibel weet in te spelen op de 		
		 (toekomstige) ontwikkelingen en uitdagingen en dat zij opdrachtgevers separaat en op maat
		 kan bedienen, gewenste c.q. wettelijke gegevens kan aanleveren.
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A. Wettelijke taken (Wet Stelsel Openbaar Bibliotheekvoorziening)
- De aanvrager geeft concreet aan hoe de wettelijke taak onder art. 16.1 en 16.2a (incl.
reserveringssysteem van deur tot deur) wordt uitgevoerd. Ook wordt aangegeven hoe
interbibliothecair leenverkeer (ibl) efficiënt(er) wordt ingezet, op de kortere en langere
termijn, afgestemd met/op de taakuitvoering van de KB.
- De aanvrager toont aan visie te hebben op de ontwikkeling van innovatie (art.16.2.b.) en geeft
inzicht hoe dit in Groningen concreet wordt aangepakt. De financiering t.b.v. de taak
‘ontwikkeling innovatie’ maakt geen onderdeel uit van de exploitatiesubsidie, maar loopt via
projectmatige aanvragen bij een flexibel budget.
- De aanvrager geeft concreet aan hoe de taken in art. 8 worden uitgevoerd op basis van de
algemene criteria die gelden voor de provinciale steunfuncties (zie hiervoor)
- De aanvrager toont aan hoe ondersteuning wordt gegeven om een educatief aanbod
(incidenteel en structureel) te ontwikkelen vanuit de vraag van scholen, zowel kwantitatief als
kwalitatief.
B. Financiering door de Provincie op autonome taken vindt plaats als matching op de bijdragen
van de gemeenten. Dit onderdeel maakt geen deel uit van deze aanvraagprocedure.

Steunfunctie (Im)materieel erfgoed:
Deze sector bestaat uit een drietal te onderscheiden steunfuncties:
1. Monumenten/archeologie (voortkomend uit wettelijke taak):
a. De aanvrager heeft een integrale visie en expertise op het gebied van monumenten,
archeologie, landschap en ruimtelijke kwaliteit.
b. De aanvrager geeft op een proactieve wijze uitvoering aan een (digitale) loketfunctie
waarmee zij gemeenten ondersteunt bij de uitvoering van hun wettelijke taken op het gebied
van de gebouwde monumenten en archeologie voortkomend uit de Monumentenwet 1988 en
Wet op de archeologische monumentenzorg 2007.
c. De aanvrager bevordert de deskundigheid van gemeenten en stimuleert daarbij gemeenten
om beleid op te stellen op het gebied van monumenten en archeologie en wijst gemeenten op
de verbindingen met de ruimtelijke ordening en landschap.
d. De aanvrager heeft een visie op herbestemming van monumenten en de ondersteuning
hierop van gemeenten, eigenaren en organisaties.
2. Materieel erfgoed op ten minste de terreinen Musea, Molens, Archeologie en Orgels (autonome
taken):
a. De aanvrager toont aan hoe ondersteuning wordt gegeven om een educatief lesaanbod
(incidenteel en structureel) te ontwikkelen vanuit de vraag van scholen, zowel kwantitatief als
kwalitatief.
b. De aanvrager neemt ten minste de terreinen Musea, Molens, Archeologie en Orgels op in de
aanvraag aangezien wij deze steunfuncties bij 1 instelling willen beleggen.
c. De aanvrager mag niet zelf eigenaar zijn van materieel erfgoed.
3. Immaterieel erfgoed (definitie: het Gronings/de streektaal, de sociale gewoonten,
voorstellingen, rituelen, tradities, of (volks)muziek in de provincie Groningen).:
a. De aanvrager vervult de steunfunctie ten aanzien van het immaterieel erfgoed met
bovenstaande definitie. Ten aanzien van het Gronings/streektaal valt hieronder, naast de
promotie, ook het wetenschappelijk onderzoek. De aanvrager werkt ten aanzien van dit
onderdeel samen met de Rijksuniversiteit Groningen;
b. De aanvrager draagt bij aan de erkenning door het Rijk van het Nedersaksisch, zoals
beschreven onder deel III van het Handvest en werkt mee aan de afspraken hierover;
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-
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Aanvragen instellingen 2017-2020 (aanvraagformulier, begroting, jaarstukken 2014, bijlagen).
Evaluatie Kunstraad gemeente (2014).
Evaluatie Kunstraad provincie (2015).
Onderzoek podiumkunsten, LaGroup (januari 2016).
Investeringen exploitatie Museum aan de A, Twijnstra Gudde (april 2016).
Wettelijke taken Wsob, DSP (mei 2016).
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