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Dit is hem dan ! 
Voor je ligt de eerste editie van het KultuurBlad, een 
onregelmatig verschijnend magazine voor iedereen in 
Groningen die in kunst en cultuur geïnteresseerd is.

In provincie en stad Groningen zijn heel veel 
mensen bezig met zingen, toneelspelen, schilderen, 
dansen, dichten of muziek maken. Dit gloednieuwe 
KultuurBlad is er voor jou en al die andere kunstenaars 
en natuurlijk voor iedereen die zich betrokken voelt bij 
kunst en cultuur.                           

Het KultuurBlad leidt je door de bonte en enthousiaste 
wereld van cultureel Groningen, van Vierhuizen tot 
Hoogezand en van Winschoten tot Stad. De verhalen 
en foto’s geven je een beeld van Groningers die met 
inzet en passie bezig zijn met kunst en cultuur. Of 
het nu gaat om fotoclub Daguerre uit de stad of 
de harmonie-fanfare wereld op het Hogeland. Het 
Kultuurblad verbindt actieve Groningers, inspireert en 
maakt de rijkdom en kracht van cultuur zichtbaar. 

Wij, het team van VRIJDAG Advies wensen jou heel 
veel plezier met dit eerste nummer!  

Nummer 1
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KultuurBlad is 
een uitgave van 
VRIJDAG, het huis 
van de amateurkunst 
voor Groningen.
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15   Fotografen in beeld

De een heeft er een prijs mee ge-
wonnen. Voor de ander is het een 
hommage aan zijn overleden broer. 
Zes leden van Daguerre vertellen 
over een foto die hen raakt. En zet-
ten elkaar op de foto.

10   De kracht 
van cultuur

“Cultuur kan mensen 
eigenwaarde geven en 
met eigenwaarde creëer 
je mentale weerbaarheid. 
Als jij klaar bent met een 
voorstelling of met een 
concert, dan krijg je ap-
plaus!” Cultuurambtenaar 
Helmi Kammenga van 
Midden-Groningen over 

de meerwaarde 
van een krachtige 
creatieve sector. 

4   Band met talent

Rappers, hardroc-
kers, singer song-
writers en ander 
loslopend aanstor-
mend poptalent: 
het talenttraject 
van POPgroningen 
legt een goede ba-
sis om jezelf ‘in de 
markt’ te zetten. 
Met als hoogtepunt 
de POPgroningen 
Talent Award. De jongens van Het Kanaal 
wonnen ‘em dit jaar net niet, maar weten nu 
wel hoe ze de top moeten bereiken.

6   Kunst vindt Vierhuizen

De koppen bij elkaar steken kan heel wat 
opleveren! Coen Vunderink en Paula Mulder 
van VRIJDAG Advies keken samen met de 
Stichting Oude Groninger Kerken naar expo-
sitiemogelijkheden voor amateurkunstenaars. 
Coen’s beeldende kunstgroep op de vrijdag-
ochtend verovert nu de kerk van Vierhuizen. 

26   Iedereen kan blazen

Harmonieën, Fanfares en Brassbands (HaFa-
Bra) zijn springlevend. En het leuke is: ieder-
een kan meedoen. Zelfs op je 47e kun je een 
blaasinstrument leren bespelen én er mee op-
treden. Dat is nog eens ‘een leven lang leren’.

22   Op Het Hogeland

Cultuuraanjagers helpen de nieuwe gemeente Het Hogeland 
met beleid voor (amateur)kunst en cultuur. Er is een cultuur-
platform in de maak.

30   Drie portretten

Regisseur Saskia Broertjes, beeldend 
kunstenaar Rosa Everts, koordirigent 
Liesbeth van Hoffen.

42   Famke de Kinderdichter

Mijn papieren boekjes
Zijn allemaal gescheurd
Schriftje voor schriftje
Het is gewoon gebeurd…
Kijk, dat is nou zo leuk aan dichten. Alles 
kan en alles mag. Interview met de kinder-
dichter 2018/2019 van de stad Groningen.

36   Jonge Sla

Tekst in je kop stampen en je in-
leven. Snappen waar het hier écht 
om gaat. Dat doen jongeren bij 
theatergroep Jonge Sla. Hup, uit 
die comfortzone, verleg je gren-
zen: zo krijg je spannend theater. 

44   Reuring in Oldambt

“Het mag wel een tandje hoger en 
een beetje meer out of the box”, 
zegt cultuuraanjager Els Buseman. 
Ze is een van de oprichters van 
Cultuurplatform Oldambt. Verbin-
den, versterken en reuring is het 
doel.

49   Over VRIJDAG Advies
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Net niet, toch blij
Het Kanaal was in de running voor 
de POPgroningen Talent Award 
2019. Op 19 april stonden ze in de 
finale in VERA maar werden het net 
niet. Waar gaan Sander en Evert 
wél mee naar huis?

Drieëneenhalve dag erna

Sander Koning (23 
jaar, uit Midwolda, 
ook gitaar)

Is er een ramp gebeurd?
Absoluut niet. Cashmyra heeft terecht 
gewonnen. Het was een bijzondere 
avond. Voor het eerst stonden er drie 
Nederlandstalige acts in de finale van 
de POPgroningen Talent Award. Waar-
onder Het Kanaal.

Hoe ging het?
We hebben onze set gespeeld met de 
nieuwe impulsen en ideeën die we in de 
loop van het traject hebben gekregen. 
Dat werkte. Alleen niet genoeg om met 
de prijs naar huis te gaan.

Gedurende het traject heb je aan je 
programma gesleuteld, zei je. Wat 
heb je er aan gedaan?

Het was heel fijn om vanuit POPgro-
ningen een coach te hebben en steeds 
weer een lijstje met feedback te krijgen. 

Twee akoestische gitaren blijven niet 
zo goed overeind staan in een café of 
op een podium, zei hij. Je wilt wel dat 
mensen luisteren, je act moet de aan-
dacht vasthouden. Wij hebben van alles 
uitgeprobeerd, we hebben bijvoorbeeld 
een drumcomputer toegevoegd. En we 
hebben een soort van theateract ontwik-
keld, ons programma heeft een verhaal-
lijn. Houding, outfit en de aankleding 
op het podium blijken belangrijk te zijn 
en ook dat hebben we in VERA inge-
zet om er een mooier optreden van te 
maken.

En zonder dit traject? 
Dan waren we ook wel op die ideeën 
gekomen. Maar het fijne aan feedback 
is dat iemand gewoon even zegt waar 
het op staat. Je wist de dingen zelf vaak 
ook al, maar je pakte niet door. Nu wel.

Geen prijs, geen optredens 
cadeau, dus zelf aan de bak?

Jazeker! Daarover hebben we veel ge-
leerd. We hebben al paar leuke dingen 
op het programma staan, we spelen op 

Noorderzon deze 
zomer!

POPgroningen 
POPgroningen ondersteunt, stimuleert, ontwikkelt en 
promoot popmuzikanten, popmuziek en popcultuur 
uit de provincie Groningen op allerlei manieren. Van 
informatie geven en mensen met elkaar in contact 
brengen tot het organiseren van optredens en ontwik-
kelingstrajecten. De POPgroningen Talent Award is 
zo’n traject, met onder andere flitscolleges songwriting, 
performance artist management en het maken van 
een meerjarenplan. Bands, rappers, singer songwriters, 
elektronische acts, producers… allemaal kunnen ze bij 
POPgroningen terecht. 
Meer informatie? www.popgroningen.nl

De avond ervoor

Evert Prummel (26 jaar, 
uit de stad, gitaar):

Hoe ben je hierin terechtgekomen?
We hadden een YouTube-filmpje, dat 
hebben we ingediend. We werden uitge-
kozen.

En hoe gaat het dan verder? 
Het is een traject dat begint met een 
kick-off. Alle muzikanten bij elkaar, 
samen starten. Ik was er niet bij, ik moest 
afstuderen. Daarna kwamen de provin-
cierondes. Morgen in VERA is het slot. 

Wat vond je van de Skills & 
Knowledge Sessions?

Die hoorden bij het traject. Ik vond 
het heel interessant. Je leert iedereen 
kennen die actief is in de popscene. Je 
ontmoet er professionele muzikanten, 
managers, producenten en die vertellen 
over hun ervaringen of over een bepaald 
onderwerp. Het zijn goede momenten 
om even te netwerken en te zien wat er 
allemaal speelt. 

Wat sprak je het meest aan?
De sessie met de vroegere manager van 
Kraantje Pappie. Ze hebben heel bewust 
gekozen om tijd uit te trekken om een 
strategie te ontwikkelen. Ze hadden al 
veel nummers maar brachten die nog 
niet naar buiten. Dat gebeurde pas toen 
ze een plan hadden. Dat werkte.  

Waar staan jullie nu?
We hebben duidelijk wat we willen.  
Afgelopen zomer hebben we een aantal 
keer locatietheater gedaan met Het Ka-
naal. Dat was heel erg leuk en door die 
ervaringen hebben we theaterelementen 
in onze act gestopt. 

Wat voor muziek maken jullie?
Sander en ik zijn elkaar tegengeko-
men door onze liefde voor Tom Waits. 
Nu hoor je helemaal geen Tom 
Waits meer in onze muziek. 
We vinden heel veel dingen 
interessant en halen overal 
inspiratie uit. Je zou kunnen 
zeggen dat we americana 
doen, omdat we soms ook 
op mandoline spelen. En 
we spelen akoustisch. Dan 
denken mensen dat. Maar 
morgen in VERA spelen 
we half elektrisch en 
dan klinkt het alweer 
heel anders. Voor zo’n 
zaal moet je een iets 
grotere sound 
hebben, weten 
we nu.

Eke Koopman
Zola Bikouta Nkaoulou
Sjoerd Nijland
Frank de Boer
Tamarah Muizer
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Vierhuizen wilde deze zomer 
wel eens wat anders in het 
kerkje. 
De Stichting Oude Groninger 
Kerken bracht de culturele 
commissie van het dorp in 
contact met VRIJDAG Advies.
 
Deelnemers van Coen 
Vunderinks VRIJDAGochtend
cursus gaan daar nu zelf hun 
expositie organiseren, leren 
daar weer van én krijgen 
publiek. Zo grijpt alles mooi 
in elkaar.

Alles komt samen in Vierhuizen
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Monique Claessen (63 jaar, woont 
in Hoogezand, heeft met haar 
man een theaterbedrijf)

“Ik fotografeer graag tijdens vakanties en heb al een 
hele tijd het idee om die foto’s te gebruiken in een 
schilderij. Dit is een eerste poging. Met fotoshop heb 
ik een collage gemaakt. Digitaal dus. Met een beamer 
projecteer ik die op een ondergrond en breng er al 
schilderend op die manier de juiste verhoudingen op 
over. In dit geval op aquarelpapier. Ik dacht altijd dat 
aquarelleren niet bij mijn schilderstijl paste, tot Coen 

vroeg of ik ook aan de aquarelexpositie in De Kelder 
mee wilde doen. Waarom niet, dacht ik. Ik kan het al-
licht proberen. Die expo ging niet door, maar ik wel. 
Want ik maak graag af waar ik aan begin.
Met mijn werk roep ik graag de vraag op: wat zie ik 
nou? Ik vind het leuk als mensen mijn schilderijen 
bekijken en uitgedaagd worden erover na te denken. 
Dan ben ik in mijn opzet geslaagd. De expositie in 
Vierhuizen betekent voor mij dan ook: mijn werk la-
ten zien zodat iedereen er wat van kan vinden.”

Jacobien Louwes (70 jaar, woont in 
Vierhuizen, is lid van de culturele 
commissie in het dorp) 

“Stichting Oude Groninger Kerken organiseert bij-
eenkomsten voor culturele commissies uit de pro-
vincie. Daar hoor je wat iedereen organiseert en we 
wisselen allerlei informatie uit. Zo hoorden we van 
VRIJDAG Advies. We hebben meteen gereageerd. We 
hebben wel exposities in de zomer en die trekken 
veel publiek – vooral toeristen, maar het kost ons al-
tijd heel veel energie en tijd om het goed te organi-

seren. Nu krijgen we een beetje hulp. Coen en Paula 
zijn bij ons in de kerk geweest, ze waren enthousiast 
over de ruimte en kwamen met adviezen. We heb-
ben geen echte criteria voor de kunst die we willen 
exposeren. Maar het moet passen in de kerk en ook 
de moeite waard zijn om ervoor te komen. Je hebt 
amateurkunst en amateurkunst. We hebben er alle 
vertrouwen in nu het via VRIJDAG Advies loopt.” 

Coen Vunderink (39 jaar, woont 
in Roden, is beeldend kunstenaar 
en docent en adviseur bij VRIJ-
DAG)

“Omdat er zoveel behoefte is aan expositieruimte ga ik 
met collega Paula Mulder de provincie in om, in samen-
werking met de Stichting Oude Groninger Kerken, te 
kijken waar mogelijkheden zijn. De vraag van Vierhui-
zen heb ik teruggekoppeld naar mijn eigen groep van de 
vrijdagochtend. 

Hier werkt iedereen zelfstandig aan eigen werk, eigen-
lijk net als op de kunstacademie. Ieder werkt met andere 
technieken en het leuke is dat ze elkaar aansteken. ‘Goh, 
wat leuk wat jij met die beamer doet, dat wil ik ook wel 
eens proberen’. Wil je echt leren tekenen, modeltekenen, 
werken met olieverf of aquarelleren…ik kan het je alle-
maal wel uitleggen, maar ik wil liever dat mijn cursisten 
zelf op onderzoek uit gaan. Onderweg bied ik van alles 
aan. Ik zie mezelf als uitdager.

Als je het vergelijkt met voetbal, dan speelt een aantal 
van deze cursisten in de amateur-hoofdklasse. Iedereen 
is fanatiek en ambitieus. De mensen willen verder ko-
men en daar hoort exposeren bij. Het is ontzettend leuk 
dat het in Vierhuizen lukt. De kerk heeft nu een groep 
die exposeert, mijn cursisten krijgen een ruimte waar ze 
hun werk kunnen laten zien aan een groter publiek én ze 
krijgen begeleiding van hoe doe je dat nu eigenlijk. Men-
sen met elkaar verbinden, ook dát is amateurkunstonder-
steuning.”

Geesiena van der Zeep (67 jaar, 
woont in Groningen, is gepensio-
neerd bibliothecaris)

“Ik maak sober werk; ik ben nogal gek op vierkanten en 
kubussen. En ik hergebruik dingen. Ik kijk in de papier-
bak of in de houtbak en dan ga ik aan het experimente-
ren. Ik kan er thuis dagenlang mee bezig zijn, dan wil het 
me maar niet loslaten. In de cursus ga ik er mee verder. 

Zo is bijvoorbeeld dit kunstenaarsboek ontstaan. Coen 
zei eens: je bent heel sferisch bezig maar probeer er eens 
een paar keiharde dingen, scherpe dingen in te doen. 
Goh ja, zo maak ik ook foto’s, dacht ik: iets duidelijks ter-
wijl de rest vaag is. Hee, dat je dat ook in je schilderij kunt 
toepassen! Spelen. Kijken wat het effect is. Dat doe ik op 

deze cursus. Mijn werk is wel eens in galeries geëxpo-
seerd maar daar kan je zelf niet bepalen wat waar komt 
te hangen. Dat is leuk aan Vierhuizen. Nu moeten we het 
zelf bedenken.” 

De expositie 
2 MAANDEN, 4 HUIZEN, 
10 VROUWEN, 1 KERK, 1 MAN 

is van 29 juni t/m 31 augustus dagelijks te zien 
van 16.00 uur tot zonsondergang. 
www.kerk-vierhuizen.nl.
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De kracht 
van cultuur

Muziek, theater, literatuur, 
fotografie, schilderen, beeldhouwen 
– er is eindeloos veel moois te doen 
en te beleven. En dat niet alleen. 
Kunst en cultuur zijn ook een bron 
van eigenwaarde en weerbaarheid, 
ze vormen het cement van de 
samenleving. 

Helmi Kammenga, beleids
mede werker in de gemeente 
MiddenGroningen, vertelt 
over de kracht van cultuur.

Pianist Remko Wind en 

zanger Erwin de Vries

1110



Cultuur doe je samen
Wat willen inwoners, verenigingen, 
ondernemers en instellingen als het 
gaat om kunst en cultuur? Wat doen 
ze zelf, wat vragen ze van de gemeen-
te? Midden-Groningen mag zich rijk 
rekenen met een enthousiaste groep 
meedenkers, het cultuurplatform de 
Culturele Compagnie. “Die bestaat 
uit een aantal sleutelfiguren uit het 
cultuurveld. Ze komen van de grote 
instellingen maar ook van veel klei-
nere partijen en ze hebben hetzelfde 
belang, namelijk een stevig cultuur-
landschap”, zegt Helmi. De Culturele 
Compagnie levert onmisbare inbreng 
voor het cultuurbeleid van de nieuwe 
gemeente dat Helmi nu voorbereidt. 
“Je wilt als gemeente natuurlijk niet al-
les vanachter het bureau verzinnen. Zo 
werk je samen op.”
De Culturele Compagnie brengt bo-
vendien waardevolle onderlinge con-
tacten tot stand. Het kan gebeuren dat 
de Fraeylemaborg zijn museale erva-

ring en netwerk inzet om een kleine 
historische scheepswerf te helpen bij 
het binnenhalen van subsidie. Of dat 
Kielzog meedenkt bij een particulier 
initiatief voor een theatervoorstelling. 
“Er is onder de kleine spelers best wel 
schroom om aan te kloppen bij een 
grote instelling. Als je regelmatig sa-
men aan tafel zit, gaat dat veel mak-
kelijker.” 

VRIJDAG Advies maakt ook deel uit 
van de Culturele Compagnie en speelt 
daar een belangrijke verbindende rol. 
“Zij hebben een breed overzicht over 
wat er leeft en gebeurt in de gemeente 
en in de rest van de provincie, zo kun-
nen ze een scharnierfunctie vervullen. 
Het sluit bovendien heel goed aan bij 
de opdracht vanuit de provincie om 
cultuurplatforms op te zetten.”

Cement van de samenleving
Midden-Groningen heeft een rijk cul-
tureel landschap maar er wonen ook 

heel wat inwoners die niets hebben 
met cultuur. Of die zich zelfs afkeren 
van die ‘eliteboudel’. Dat was voor 
Helmi een van de uitdagingen toen 
ze, alweer jaren geleden, cultuuramb-
tenaar werd in Hoogezand. Juist die 
bevolkingsgroepen – mensen in een 
achterstandswijk, ouderen, laagopge-
leide jongeren – moeten in haar ogen 
de kans krijgen om kennis te maken 
met kunst en cultuur. “Cultuur kan 
mensen eigenwaarde geven en met 
eigenwaarde creëer je mentale weer-
baarheid. Als jij klaar bent met een 
voorstelling of met een concert, dan 
krijg je applaus! Kom daar maar eens 
om. En voor mensen die niet zelf actief 
willen of kunnen zijn, is cultuur heel 
mooi om naar te luisteren of te kijken, 
al helemaal als je met je eigen mensen 
in je eigen buurt een geweldig leuke 
avond kunt hebben. Je gaat anders te-
rug dan heen.”
De gemeente mikt er daarom op dat 
ieder kind kennismaakt met kunst en 

cultuur. “Geen kind van de basisschool zon-
der culturele bagage, dat is onze inzet. Niet 
iedereen zal alles leuk vinden, maar we vin-
den het belangrijk dat je in elk geval de keus 
hebt gehad om iets wel of niet te doen.” En 
er zijn nog veel meer terreinen waar kunst en 
cultuur de samenleving versterken. Helmi 
schudt ze moeiteloos uit haar mouw: “Posi-
tieve gezondheid, saamhorigheid, aardbe-
vingsproblematiek, vrijwilligersbeleid… Al-
lerlei zaken die je niet meteen verbindt met 
cultuur. Er zit zoveel energie in! En als je 
op een toneelclub zit en je bent twee keer 
niet geweest, dan komt er iemand langs om 
te informeren hoe het met je gaat. Cultuur is 
het cement van de samenleving. Als het zich-
zelf redt, hoef je daar als gemeente niet zoveel 
aan te doen, maar soms kun je hier en daar een 
duwtje geven.”

Krachtige creatieve sector
VRIJDAG Advies ondersteunt de instellingen 
voor amateurkunst in de gemeente, verbindt 
partijen en stimuleert samenwerking. “Als zij 

Wie is Helmi Kammenga
Helmi Kammenga (Veendam, 1959) is beleidsmedewerker 
kunst en cultuur in de gemeente Midden-Groningen. Ze 
studeerde geschiedenis in Groningen. Via een afstudeer-
project in het Groninger Museum en vrijwilligerswerk in 
Theater Veenlust in Veendam rolde ze in de positie van 
interimdirecteur van Veenlust. Toen dat werd overgeno-
men door Van der Valk, solliciteerde Helmi naar de baan 
van beleidsmedewerker cultuur in Drachten. Tien jaar 
geleden stapte ze over naar Hoogezand. In haar werk 
gaat het haar om wat kunst en cultuur kunnen betekenen 
voor mensen. “Mijn drive is om een groot publiek te 
betrekken bij cultuur: juist die groep die niet vanzelf met 
cultuur in aanraking komt. Mensen kunnen zich met 
kunst en cultuur uiten, ontplooien en onvermoede talenten 
ontwikkelen.” 

Helmi deed recent de regiecursus theater bij VRIJDAG. 
“Niet omdat ik ambitie heb om zelf regisseur van ama-
teurtoneel te worden, maar gewoon omdat ik het heel leuk 
vind. Ik kijk nu met heel andere ogen naar een voorstel-
ling. Ik heb bovendien veel meer inzicht gekregen in wat er 
allemaal nodig is voor een productie, dat komt mij in mijn 
werk goed van pas. En ik heb allerlei mensen leren kennen, 
het heeft mijn netwerk verbreed.”

“Geen kind van 
de basisschool 
zonder 
culturele 
bagage, dat is onze 
inzet. Niet iedereen 
zal alles leuk vinden, 
maar we vinden het 
belangrijk dat je in 
elk geval de keus hebt 
gehad om iets wel of 
niet te doen.”
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Mentale versterkingsoperatie
Overschild, vlakbij Appingedam.
In het hart van het aardbevings-
gebied. Het dorpje telt een kleine 
driehonderd gebouwen, meest 
woningen, die vrijwel allemaal zó 
beschadigd of onveilig zijn dat 
ze gesloopt gaan worden. Alleen 
de drie Rijksmonumenten van 
het dorp, molen, de kerk en de 
pastorie, worden gerepareerd en 
versterkt.

Deze enorme operatie gaat 
natuurlijk niet alleen over slopen 
en bouwen. De bewoners, vrijwel 

allemaal particuliere eigenaren, 
leven vaak al jaren in het onge-
wisse. Elke woning, elk gezin 
maakt een jarenlang proces 
door. Helmi: “Zo’n dorp is in de 
loop van de eeuwen organisch 
gegroeid en nu wordt het in één 
klap in een jaar of vijf herbouwd. 
Een heel avontuur!” 

“De bewoners hebben veel vrij-
heid bij het herbouwen van hun 
woning, maar je wilt tegelijk dat 
het dorp als geheel er straks ook 
weer goed uitziet. Wij hebben 

gekozen om vanuit cultuur te 
kijken: wat is nou eigenlijk de 
geschiedenis van het dorp. Er 
wordt een Chroniqueur aange-
steld, die het verleden zichtbaar 
maakt, in welk turbulent heden 
de mensen zijn terechtgekomen 
én hoe ze tegen de toekomst 
aankijken. Mensen kunnen door 
cultuuractiviteiten die er ook 
gaan plaatsvinden wat van hun 
woede en hun frustratie kwijt, 
maar we hopen ze ook warm te 
maken voor de toekomst, dat het 
niet alleen maar ellende is. Je 

kunt het zien als mentale versterking.”
Wat er in Overschild concreet gaat ge-
beuren, moet nog blijken. Een film, een 
documentaire, beeldende kunst, een to-
neelvoorstelling – alles mag. De mensen 
zélf doen het, zij bepalen wat ze willen 
maken, met hulp van professionals en 
wat geld vanuit de gemeente. 
“We doen hier ervaring op met hoe 
we vanuit kunst en cultuur inwoners 
kunnen ondersteunen bij de verster-
kingsoperatie. Een mooi begin van een 
aanpak die we later hopelijk ook op 
andere plekken kunnen inzetten.”

Gemeente 
Midden-Groningen
De gemeente Midden-Groningen ontstond op 1 januari 
2018 uit de samenvoeging van Slochteren, Menterwol-
de en Hoogezand-Sappemeer. Ieder bracht een eigen 
culturele bruidsschat mee. Hoogezand is de onbetwiste 
‘hoofdstad’ met Kielzog waar onder meer een theater, 
muziekschool en kunstwerkplaats onder vallen en een 
grote bibliotheek. Menterwolde bracht een scala aan 
particuliere initiatieven in: galerieën, theaterboerderij-
en, allerlei lesmogelijkheden en cursussen. Slochteren 
kennen we natuurlijk van de Fraeylemaborg, prachtig 
erfgoed, musea en allerhande culturele activiteiten vanuit 
de bevolking. Overal in en om de dorpen zijn verder 
muziekverenigingen en toneelgezelschappen actief en er 
wonen en werken vele beeldende kunstenaars.

bijvoorbeeld weten dat een bepaalde amateur-
muziekvereniging plannen heeft voor een spe-
ciaal project dan geven zij feedback en denken 
mee over fondsenwerving. Als de muziekvereni-
ging bij bijvoorbeeld onderwijsprojecten wordt 
ondersteund door muziekdocenten van Kielzog, 
dan is de cirkel helemaal mooi rond.” De creatie-
ve professionals in Stad en Ommeland vormen 
een hechte groep met korte lijntjes. Zij werken 
meestal op meerdere plekken en kennen elkaar 
allemaal. Daar komt nog bij dat zij ook vaak de 
drijvende krachten zijn achter bijzondere cultu-
rele projecten. “Zo kunnen ze hier een boterham 
verdienen in plaats van dat ze wegtrekken. Zo’n 
creatieve groep inwoners draagt bij aan de leef-
baarheid in en aantrekkelijkheid van de gemeen-
te , en daar gaat het ons natuurlijk ook om.”
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Meneer Daguerre
De vereniging is genoemd naar de grondlegger 
van de fotografie, de Fransman Louis Daguerre. 
Hij is de uitvinder van het diorama, een soort 
kijkdoos, en maakt in 1826 de eerste echte foto, 
samen met de Fransman Nicéphore Niépce. In 
1837 vond Daguerre een methode uit om foto’s 
te ontwikkelen: de daguerreotypie. 

Over Daguerre
Iedere veertien dagen op de 
woensdagavond is het clubavond 
in Multifunctioneel Centrum De 
Stroming in de Merwedestraat 
in Groningen. Het is een plek 
voor ontmoeting en om kennis en 
ervaring te delen. Het doel: 
jezelf verder ontwikkelen in 
de fotografie. Ieder jaar is 
er een thema. Op de website 
vind je meer over het programma 
www.afvdaguerre.nl. 

Zoek je een fotocursus, dan 
kun je onder andere terecht 
bij VRIJDAG Advies 
www.bijvrijdag.nl/advies.
Daguerre is aangesloten bij de 
Fotobond: fotobond.nl.AFV Daguerre is Neerlands op 

een na oudste vereniging voor 
amateurfotografen. Opgericht in 
1891 door vermogende heren met 
een peperdure hippe hobby – foto’s 
maken was kostbaar in die tijd. 
Vandaag is het een amateur foto
grafen  vereniging met ambitie. 
Iedereen kan lid worden, maar er 
wordt wel van je verwacht dat je je 
wilt ontwikkelen in de fotografie. 
Zes leden van Daguerre vertellen 
over een foto die hen raakt en zetten 
elkaar op de foto.

De fotoclub
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Richard Geerling   
(32 jaar, woont in Drachten, is 
adviseur stedelijk waterbeheer 
bij J en L Data management) 

Dit is mijn broer. Hij is twee jaar gele-
den heel plotseling overleden. Deze foto 
is van vijf jaar terug, toen was er nog 
niks aan de hand. We waren op Texel, 
een weekendje weg met onze ouders. 
We staan hier bij de Slufter, aan de 
Noordzeekant. Ik mocht even zijn mooie 
nieuwe camera vasthouden. Mijn broer 
stond niet graag in de spotlights. Ik 
denk dat hij daarom met de rug naar me 
toe is gaan staan. Ik had nog helemaal 
geen fotografie-ervaring, ik heb gewoon 
geknipt. Ik weet niet of hij de foto ooit 

gezien heeft. Na zijn overlijden kreeg 
ik zijn camera. Dat is de reden dat ik 
met fotografie ben begonnen.

Naschrift van Richard: “Tijdens het 
interview zei ik dat ik niet wilde dat 
deze foto in het blad kwam. In de 
auto terug naar huis heb ik er nog 
eens goed over nagedacht. In overleg 
met mijn ouders heb ik besloten om 
toestemming te geven om de foto 
met mijn broer te plaatsen. Het is 
volgens mij een mooie foto en ik zie 
het als een eerbetoon aan hem.”

Jan Doddema   
(60 jaar, woont in Veendam, is 
programmeur bij ATOS) 

Ik ben een slenteraar. Het liefst ga ik ge-
woon een beetje wandelen en kijk ik wat 
ik tegenkom. Ik heb een kompas en een 
stopwatch bij me. Ik spreek met mezelf 
af dat ik alleen maar naar het noorden 

mag, of in elk geval zoveel mogelijk. Zo 
nodig dwars door een tuintje heen. Om 
de minuut gaat de piep en dan maak ik 
een foto. Als dat een betere foto ople-
vert, mag ik een of twee stappen zetten 
maar niet meer. Klik. En dan krijg je dit. 
Ik heb maar één fototoestel en die heeft 
een vaste lens. Ik druk de oogst thuis af 

Richard Janssen   
(55 jaar, woont in Harkstede 
en is adviseur bij RDW)

Ik vind het mooi om iets te maken waar 
een verhaal in zit, maar waar de kijker 
zelf verschillende kanten op kan. Dit 
zijn mijn kinderen. Zij heeft een mooie 
tekening in het gezicht en bloemetjes 
in haar handen. Hij zit op een rare wat 
geforceerde manier met opgetrokken 
schouders. Het ziet er ongemakkelijk 
uit, het schuurt. Ik heb niet veel gere-
gisseerd, ze zijn heel spontaan zo gaan 
zitten. De foto is uitgelicht met daglicht 
en twee flitsers. De een staat in een 
hoek van 45 graden voor de kids, met 
een softbox, dat zorgt voor zacht licht. 
De andere lamp staat in een hoek van 
45 graden erachter en geeft een hard 
tegenlicht. 

De foto was een inzending voor 

op polaroidformaat, ik zet er een stukje 
tekst onder en het tijdstip. Heel simpel, 
maar ik vind het ontzettend leuk om 
te doen en om te zien. Ik heb van alles 
gefotografeerd, maar ik kom steeds hier 
op terug. De hele gewone dingen waar je 
normaliter aan voorbij zou lopen, die zet 
ik op de foto. 

Fotograaf Jan Dod-
dema: “Richard, met 
de camera in aanslag. 
We kiezen voor een 
foto met camera om 
zijn enthousiasme 
en gretigheid te 
verbeelden.”

Fotograaf Richard Geerling: “Ik 
heb nog niet veel portretten 
gemaakt en vind het vaak erg 
lastig. Gelukkig heb ik veel tips 
van Jan gekregen voordat ik hem 
op de foto zette. Het resultaat 
mag er zijn.”

Fotograaf Jan Hendrik van der Veen: 
“Richard gefotografeerd op mijn ma-
nier, bij het lezen van een tijdschrift, 
geen studio opstelling gewoon bij 
bestaand licht.”

de jaarlijkse clubwedstrijd van de 
Fotobond. Honderdvierenzestig 
fotoclubs in Nederland leveren ieder 
tien foto’s in. Ik zit twee jaar bij 
Daguerre en mocht voor de tweede keer 
twee foto’s insturen. Van de 1640 foto’s 
heeft de landelijke vakjury er negen met 
goud beloond, zevenenveertig kregen 
zilver. Deze foto van mij kreeg een 
zilveren sticker. Voor mij is dit nu dus 
wel een belangrijke foto.
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Jan Hendrik 
van der Veen  
(64 jaar, woont in 
Groningen, was 
planner bij KPN) 

Ik ben een journalistieke 
fotograaf. Ik zie een situatie 
en klik, ik heb ‘em. Zo ging 
ook dat bij deze foto. Hij is 
gemaakt tijdens de Paarden-
dagen in Driessum, een jaar 
of drie geleden. Ik ben graag 
bij evenementen omdat je er 
verrassende dingen tegen-
komt. Ik houd ervan om wat 
dieper in het onderwerp te 
duiken, dan maak je heel 
andere foto’s. Dit jaar bijvoor-
beeld was ik tien dagen bij 
het Carnaval. Daar gebeurt 
zoveel achter de schermen! 
Van bingo tot bejaarden-
carnaval, de karren voor de 
optocht opbouwen en het 
afschoppen, dat was drama-
tisch gewoon! Mannen die 
zitten te huilen omdat het 

Carnaval is afgelopen. Het 
hele jaar hebben ze ernaartoe 
geleefd en dan is het voorbij. 
Dat zijn bijzondere beelden.

voorstelling Pippin van mu-
sicalvereniging Vals Alarm. 
Vanuit fotografisch oogpunt 
is theaterfotografie ontzet-
tend leuk om te doen. Vooral 
bij Vals Alarm met jonge spe-
lers die zonder gene prachtig 
acteren. In zo’n situatie kun 
je vaak de mooiste foto’s 
maken. Ik krijg toegang tot 
repetities en ik ben bijvoor-

beeld ook bij de technische 
repetitie, zodat ik met de 
lichtman kan overleggen van 
een beetje meer of beetje 
minder. Zo ver gaat dat dan 
soms, want Vals Alarm wil de 
foto’s kunnen gebruiken voor 
een poster, het programma-
boekje en publiciteit. Maar ik 
maak ook foto’s voor andere 

gezelschappen in de stad. 
Deze foto vind ik prachtig 
omdat iedereen acteert. Bij 
de een zie je verbazing, bij 
de ander huiver, bij weer 
een ander drama. Dat is niet 
geposeerd, want het was een 
shot tijdens de voorstelling. 

Ik zit nu vier jaar bij Dagu-
erre. Ik wilde ook wel eens 
horen van mensen wat ze 
van mijn foto’s vonden. 
Kritiek krijgen, dat kan hier. 
Je kunt foto’s inleveren en 
dan worden ze in de groep 
besproken. Dat is ontzettend 
leuk, je komt er verder mee 
maar je hoeft niets.

Marijke van de Hoef  
(71 jaar, woont in Haren, is coach 
voor werkenden en is ZZP’er)

Het lijkt wel een aquarel he? Deze foto is 
gemaakt met een grijsfilter op de lens, dan 
kan je je lens langer open laten en dan zie je 
dus de bewegingen van de vogels. Dat wilde 
ik laten zien. Het was de eerste keer dat ik 
het zo deed en ik heb het zo leuk gehad! Ik 
experimenteer graag. Hier heb ik me laten 
inspireren door de Belgische fotograaf 
Stephan Vanfleteren, die had de branding 
gefotografeerd en dat had zoiets tijdloos. 
Het komt en het gaat, zachtjes, het vloeit… 
dat wilde ik ook. Ik dacht, als ik weer naar 
Vlieland ga, ga ik een fotoprojectje doen over 
vergankelijkheid. Dingen komen en dingen 
gaan, niets is zeker, alles beweegt. 

Onze fotoclub komt iedere veer-
tien dagen bij elkaar. Vaak staat 
een grote fotograaf centraal. Ie-
mand van ons bereidt het voor, 
bespreekt een paar foto’s en 
vertelt iets over de fotograaf. Of 
we behandelen een technisch 
onderwerp. Als je wilt weten hoe 
iets moet, kan je het hier vragen, 
en je kunt ook veel op internet 
vinden. Dit is een actieve club 
hoor. We hebben een facebook-

pagina, een eigen tijdschrift en twee tot drie 
keer per jaar hebben we een uitje. Hartstikke 
leuk.

Fotograaf Richard Janssen: “Ik 
heb een klassiek portret gemaakt 
van Jan Hendrik. Belicht met één 
lamp, licht in de stijl van de oude 
meesters, één van de vormen die 
me erg aanstaat om mensen en 
hun karakter te verbeelden. Jan 
Hendrik had zijn oude Voigt-
ländercamera meegebracht en 
het idee om die voor zijn oog te 
houden ontstond spontaan. We 
hebben wat opnamen gemaakt 
en zo samen naar dit beeld toe-
gewerkt. Het is stemmig, warm, 
tikje mysterieus.”

Fotograaf Marijke van de 
Hoef: “Waar we met Daguerre 

bij elkaar komen hangt deze 
poster. Die connectie met de 

stad, die vond ik leuk.”

Fotograaf Piet van der Veen: 
“We zijn het niet gewend 
om zelf gefotografeerd te 
worden, zo bleek bij deze 
fotosessie. Ondanks dat 

was het leuk om Marijke te 
fotograferen voor deze grote 
overzichtsfoto van de stad.” 

Piet van der Veen   
(60 jaar, woont in Gro-
ningen, is stafadviseur 
kwaliteit in het UMCG) 

Mijn aandachtsgebied is 
theaterfotografie, dat is ook 
mijn connectie met VRIJ-
DAG Advies. Amateurgezel-
schappen doen nogal eens 
een beroep op mij. Deze 
foto maakte ik dit jaar bij de 
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 Cultuurplatform 
in wording op   
  Het Hogeland

Vier gemeenten vormden op 1 januari 
gemeente Het Hogeland. De bekende 
route naar subsidie voor kunst en cultuur 
verdween daarmee. En wat zou het beleid 
van de nieuwe gemeente worden? 

Cultuuraanjagers wachtten niet af 
en schreven een Cultureel Manifest. 
Ondertussen zochten de harmonieorkesten, 
fanfares en brassbands naar mogelijkheden 
om met elkaar samen te werken. 
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DAG Advies hebben we het breder ge-
trokken. We hebben ook gekeken naar 
talentontwikkeling, ledenwerving, re-
petitieruimtes en dat soort zaken.”
Er bleken in het gebied maar liefst 
achttien HaFaBra-verenigingen te zijn 
en in iedere gemeente was de subsidie 
weer anders geregeld. “Dat hebben we 
eerst maar eens in kaart gebracht. Hoe 
verdeel je dat eerlijk? Hoe krijg je het 
transparant? Daarover hebben we de 
nieuwe gemeente geadviseerd.” 

Cultuurplatform
Het basisidee is dat de gemeente Het 
Hogeland een hoger ambitieniveau 
krijgt als het gaat om kunst en cultuur. 
Ondernemers en organisaties op het 
gebied van kunst en cultuur stellen hun 
kennis, ervaring en netwerken beschik-
baar voor de gemeentelijke beleidsma-
kers. Maar ze willen ook investeren in 
een goed onderling contact. “We den-
ken aan de vorming van een cultuur-
platform, maar dat moet echt anders 

van opzet zijn dan de gemeentelijke 
Culturele Raad. Zo’n Culturele Raad zit 
vaak dicht op de gemeente of is ermee 
vergroeid. Wat wij willen is een onaf-
hankelijk platform, dat gevoed wordt 
door een cultuuraanjager of cultuur-
coach: een full time betaalde kracht die 
cultuuraanbieders met elkaar in ver-
binding brengt, die onderzoekt waar 
de dubbelingen zitten en hoe het beter 
kan. Geen ambtenaar, maar iemand die 

goed samenwerkt met de cultuuramb-
tenaar en de wethouder van cultuur.”
Jurgen: “Ja, prima. Maar als HaFaBra 
willen we ook ons eigen platform hou-
den. Dat is ontzettend praktisch. Als we 
elkaar goed kennen, kan je bij ziekte 
regelen dat een speler van een andere 
vereniging komt invallen. Is er een te-
kort aan instrumenten, kan je ze van el-
kaar lenen in plaats van een peperdure 
investering te doen.”

Wie is Jurgen Norden
Wilhelmina Bedum bestaat al 120 jaar. Jurgen kwam er vijf jaar geleden bij en werd 
al snel bestuurslid. 
“Mijn dochter zat erbij. Ze speelde heel aardig cornet. Tijdens een ouderavond van 
de vereniging vroeg de dirigent ‘vinden jullie het leuk om als ouder een keer een 
klarinetlesje van me te krijgen?’. Dat heb ik toen gedaan, met allemaal dames. Aan 
het eind van de les kwam er een beetje geluid uit. Zullen we het nog eens een keer 
doen, vroeg de dirigent. Van het een kwam het ander en dat was natuurlijk zijn plan: 
hij had dringend behoefte aan klarinettisten. Bijna dat hele clubje zit er nog steeds. 
Ik speel nu derde klarinet. 
Ik was 47 toen ik begon, ik had nooit muziekles gehad en ik kon geen noot lezen. Dat 
bewijst dat je nooit te oud bent om te leren. Mijn doel was om ‘Mieke had een lam-
metje’ te kunnen spelen, maar dat speelde ik na twee weken al. Iedereen trouwens. 
Het voordeel van Wilhelmina is dat het een vijfde divisieorkest is, het niveau is niet 
superhoog dus je kunt wat makkelijker instromen. Nu denk ik: ik had er veel eerder 
mee moeten beginnen.”

Zo begon het. In 2018 kwam het ‘culturele 
veld’ van de voormalige gemeenten Be-
dum, De Marne, Winsum en Eemsmond 
tweemaal bij elkaar in Leens. Ze wilden 
zich sterk maken voor het behoud en de 
ontwikkeling van het rijke cultureel ka-
pitaal van het gebied. Van erfgoed tot 
en met grote en kleinschalige activitei-
ten op het gebied van kunst en cultuur: 
het moest zichtbaarder en toegankelijker 
worden voor álle inwoners van de nieu-
we gemeente. Daaruit rolde het ‘Cultu-
reel Manifest voor een leven lang kunst 
en cultuur’. Op het verlanglijstje: culturele 
voorzieningen binnen handbereik voor 
zoveel mogelijk inwoners, een centraal 
cultureel podium, kunst- en cultuuredu-
catie op scholen en de zichtbaarheid van 
het kunstzinnig en cultureel erfgoed ver-
groten door middel van interactieve rou-
tes en een gids.

Aandacht vragen
Na publicatie van het manifest bracht een 
klein groepje cultuuraanjagers de geza-
menlijke wensen onder de aandacht van 
de gemeentelijke politieke partijen, die 
zich aan het warmlopen waren voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van novem-
ber. Nicolaas Geenen is een van die cul-
tuuraanjagers: “We hadden alle lijsttrek-
kers uitgenodigd en gevraagd wat zij met 

cultuur willen. Zo ja wat, zo nee waarom 
niet. Al snel werd duidelijk dat eigenlijk 
niemand een visie had op de rol van kunst 
en cultuur in de gemeente. Dat verbaasde 
me wel. Maar ze waren erg blij met ons 
manifest en dat was een mooie kans om 
hen te voeden met ideeën.”

Gezamenlijk optrekken
Op verzoek van de wethouder schreven 
de cultuuraanjagers een advies voor het 
gemeentelijke cultuurbeleid van de ko-
mende vijf jaar. “Tijdens dat proces hoor-
den we dat de sector HaFaBra (harmo-
nieorkesten, fanfares en brassbands, red.) 
bezig was zich te verenigen om tot advies 
voor een goede subsidieregeling voor de 
muziekverenigingen te komen. Dat pro-
ces van hen en dat van ons komt wel weer 

bij elkaar, dacht ik toen. En dan kunnen 
we als veld gezamenlijk naar buiten tre-
den.”

Elkaar kennen
Jurgen Norden, bestuurslid van Muziek-
vereniging Wilhelmina Bedum, was bij 
een van de bijeenkomsten die de aanloop 
vormden tot het Cultureel Manifest. “Het 
was heel breed, van klokkentorens tot 
muziekkorpsen en van musea tot klein-
kunstenaars. Daarom vonden wij het ver-
standig om als HaFaBra ook apart bij el-
kaar te komen. En dat hebben we gedaan, 
met ondersteuning van VRIJDAG Advies. 
Aanvankelijk was het doel vooral om 
samen te bepalen hoe we willen dat de 
subsidie voor onze sector in de toekomst 
wordt geregeld. Maar op advies van VRIJ-

Wie is Nicolaas Geenen
Een aantal jaren runde hij met zijn vrouw een restaurant in 
Limburg. Ze misten Groningen en gingen op de bonnefooi 
retour. Binnen twee weken struikelden ze over het kerkje in Klein 
Wetsinge – het was vlak voor Oud en Nieuw. 
“Het kerkje was net opgeknapt. Nog stoffig en koud, maar een 
geweldige plek. Ik kende Peter Breukink van de Stichting Oude 
Groninger Kerken en we gingen praten. De stichting dacht aan 
beheer maar wij wilden volle horeca en een drukke culture-
le agenda. En zo is het gegaan. Een sterk cultureel veld in het 
Hogeland, daar heb ik als podium behoefte aan. Het is goed voor 
het ondernemersklimaat, de lokale economie en de leefbaarheid. 
Het is nodig dat er van alles te doen is. Voor de inwoners, bezoe-
kers en toeristen.”

Vier tips om kunst en cultuur in je 
gemeente op agenda te krijgen

Zoek elkaar op

Zet politici en beleidsmakers de cultuurbril op 

Pak die adviesrol

Vorm een cultuurplatform

“We hadden alle lijsttrekkers 
uitgenodigd en gevraagd wat zij met 
cultuur willen. Al snel werd duidelijk 
dat eigenlijk niemand een visie had 
op de rol van kunst en cultuur in de 
gemeente.”

1
2
3
4
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Spelen in een blaasorkest is meedoen aan shows en 
concoursen. Met choreografie, lichteffecten, bekende 
artiesten en alle toeters en bellen die je maar kunt be-
denken. En het repertoire? “Dat is hartstikke cool. We 
bouwen bekende nummers om naar spetterende arran-
gementen voor blaasorkest”, zegt Wilbert Zwier. Wilbert 
is professioneel trombonist, dirigent en muziekdocent 
en in zijn vrije tijd voorzitter van de Provinciale Brass-
band Groningen (PBG). “Ik wil dat kinderen en jonge-
ren het hartstikke leuk vinden om muziek te maken. 
Dat is de uitdaging.”

Samenspelen met de eredivisie
Samen met leden van de PBG struint Wilbert alle grote 
blaasevenementen af, onder andere om talent te scou-
ten. “We willen weten wie de talentvolle jongeren zijn 
en als dat kan willen we ze verder helpen. Bij de PBG 
kan je je verder ontwikkelen. Het is een kick om te spe-
len met mensen die keigoed zijn. Daar kan je je aan op-
trekken. Dat is ook positief voor de vereniging waar je al 
lid van was. Want als je meespeelt in de PBG, is het de 
bedoeling dat je daar gewoon bij blijft spelen. Daar hou-
den we met onze repetities en concerten rekening mee.”

Voor docenten en besturen van verenigingen is Bloazen 
Bliksem! dé dag om elkaar te ontmoeten en te onder-
zoeken op welke gebieden er samengewerkt kan wor-
den. Want door samen te werken zit er toekomst in fan-
fares, harmonie- en blaasorkesten. Samen kan je grote 
en aantrekkelijke evenementen organiseren, muziekin-
strumenten aanschaffen en valt de grote trom uit, dan 
kan je een slagwerker van een andere vereniging ‘lenen’. 

Bloazen Bliksem! wordt ieder voorjaar georganiseerd 
op een plek in de provincie. Het is een initiatief van de 
Stichting Activiteiten Muziekbond Groningen-Dren-
the in samenwerking met Muziekschool Hunsingo en 
VRIJDAG Advies. 

Samen de sterren van 
de hemel blazen

Een harmonie, fanfare of 
brassband saai en stoffig? 
Had je gedacht! En het mooie 
is: om mee te doen hoef je 
geen supertalent te zijn. 
Maar dat kun je wel worden!

Bikkels gezocht
Muziek maken: je hebt het in je of je hebt 
het niet. Dat wordt vaak gezegd. Hoe kom je 
erachter of je talent hebt? Gewoon, door het te 
gaan doen. De eerste keer dat je een trompet, 
klarinet of piccolo aan de mond zet, klinkt het 
nog nergens naar. Het duurt wel even voordat 
je je weg erop kunt vinden. Dat gaat met vallen 
en opstaan. Blaasorkesten werken vaak samen 
met muziekscholen. Want daar kan je les krij-
gen, zodat je je instrument steeds beter leert 
beheersen. Zodra dat een beetje lukt, speel je 
al mee op uitvoeringen. Je blaast partijen die 
passen bij je niveau. Maar je speelt wél samen 
met ervaren amateurmuzikanten. Je hoort hoe 
goed jij kan worden.

Bloazen moar!
De PBG doet mee aan Bloazen Bliksem!, het 
evenement waar jonge blaasgekken kunnen 
ontdekken wat er allemaal mogelijk is in de 
blaasmuziek. Met zelf optreden, kijken naar 
anderen, muziekworkshops over Latin, blues, 
componeren en improviseren en… samen 
optreden met de PBG. 
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Esther de Haas, 11 jaar
Speelt: altsaxofoon
Bij: opleidingsorkest Twister in Winsum
Sinds: heel lang, al vijf boeken uitgespeeld

Esther kreeg blaasmuziek met de 
paplepel ingegoten. “Mijn moeder 
speelt saxofoon en mijn zus ook, 
allebei bij De Bazuin. Ik ben daar-
door al heel lang geïnteresseerd in 
de saxofoon. Ik moest eerst een jaar 
op blokfluit. Maar ik dacht steeds: 
ik wil door naar de saxofoon! Ik vind 
het een bijzonder instrument. Ik weet 
zelfs wie het heeft uitgevonden, dat is 
Adolf Sax. Ik heb er namelijk ooit een 
spreekbeurt over gehouden.”

Het mooiste aan muziek maken is 
de vrijheid. “Ik denk dat ik wel blijf 
spelen als ik groot ben, maar alleen als 
hobby. Na de middelbare school wil ik 
iets voor dieren gaan doen, misschien 
in een dierentuin werken. Ik zou an-
dere kinderen zeker aanraden om op 
muziek te gaan. Spelen is leuk en de 
lessen zijn ook altijd heel leuk. En wat 
ik er misschien wel het fijnst aan vind: 
het is heel vrij, je kunt spelen waar je 
zin in hebt.”

Jan Piet Zuidema, 49 jaar
Speelt: bes bas
Bij: de Provinciale Brassband Groningen (PBG)
Sinds: 1980 bij Tida Kira en vanaf 1988 bij de PBG

Jan Piet viel voor het mooie grote instru-
ment. “Ik ging op muziek toen ik 10 jaar 
was, bij Tida Kira in Munnekezijl. Ik begon 
op de althoorn. Als klein ventje zat ik altijd al 
achterom te kijken naar de bassen. Die grote 
instrumenten, prachtig vond ik dat! Na een 
paar jaar kwam daar een plek vrij bij de bas-
sen. Eerst de es bas en op m’n zestiende de 
bes bas. Er zijn jaren geweest dat ik elk vrij 
uurtje met de muziek bezig was. Ik speelde 
bij Tida Kira, bij de Provinciale Brassband 
Groningen, bij de Zuidema Kapel en ik deed 
ook nog mee aan een heleboel solistencon-

coursen. Tot mijn vrouw zei: je moet maar 
eens een keuze maken…”
Samen muziek maken is geweldig. “We zijn 
nu met de PBG aan het oefenen voor het Eu-
ropees kampioenschap. Het verplichte werk 
blijkt razend moeilijk, dat betekent elke dag 
minimaal een uur tot anderhalf oefenen. Ik 
vind het geweldig om samen muziek te ma-
ken. Je kunt het zo zien: het is een puzzel van 
tienduizend stukjes en ieder krijgt vijfhon-
derd stukjes mee naar huis. Op de repetitie 
kom je bij elkaar en dan moet alles in elkaar 
passen. Als dat lukt – dat is fantastisch!”

Roef Komduur, 11 jaar
Speelt: altsaxofoon
Bij: opleidingsorkest Twister in Winsum
Sinds: zijn 8e

Roef wilde iets bijzonders, iets technisch. 
“Mijn vader speelt drums en mijn moeder 
speelt verschillende instrumenten, piano 
en allerlei kleine instrumentjes. Zelf ben ik 
ook begonnen op drums, maar na een jaar 
wilde ik iets anders, liefst een beetje moeilijk 
en technisch. Op een saxofoon zitten veel 
verschillende knoppen en als je de verkeerde 
indrukt, speel je meteen een verkeerde noot. 
En je blaast op een rietje, niet op een gewoon 
mondstuk, dat is ook bijzonder. Ik speel 
elke dag. Als iets niet lukt, blijf ik gewoon 
dooroefenen, dat vind ik niet erg want spelen 
is gewoon heel leuk. Ik denk niet dat ik later 

muzikant word. Ik ga scheikunde studeren, 
ik wil wetenschapper worden. Behalve als ik 
word gespot door een heel goede muzikant 
die zegt dat ik door kan, dan doe ik dat.”
Muziek maken is goed voor je hersenen. 
“Tegen kinderen die misschien op muziek 
willen, zeg ik: doen! Het is heel leuk en het 
is ook goed voor je. Ik heb astma en een 
blaasinstrument spelen is goed voor je long-
inhoud, dus dat helpt. En het is goed voor 
je hersenen. Je moet verschillende dingen 
tegelijk doen: blazen, de knoppen bedienen, 
noten lezen – en daardoor gebeurt er van 
alles in je brein.”

 Harmonieorkest: slagwerk, ko-

perblazers, dwarsfluiten, piccolo’s, 

klarinetten, hobo’s en fagotten. Kla-

rinetten spelen meestal de melodie.

  Fanfare: saxofoons, koperblazers en 

slagwerkers. De melodieën worden 

gespeeld op bugel (een koperinstru-

ment). 

  Brassband: koperblazers en 

slagwerk. De cornetten spelen de 

melodie.

Fa

Bra

HaFaBra

Ha
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Regisseur Saskia Broertjes

Zes jaar geleden kwam ik in Niekerk wonen. 
Binnen de kortste keren stonden er leuke men-
sen aan de deur: hee we horen dat jullie wat met 
toneel doen en wij hier in het dorp ook. Ik begon 
met de plaatselijke rederijkers, daarna vroegen 
ze me voor Spek om Spinnen, het openlucht-
spel in Nuis-Niebert. En naar aanleiding van de 
gemeentelijke herindeling bedachten we dat er 
maar een mooi theaterspektakel moest komen. 
Met, door en voor Westerkwartierders. 
Door de herindeling zijn we ineens ergens 
anders terecht gekomen, terwijl we toch nog 
steeds op dezelfde plek wonen. Ons stuk kun je 
zien als een soort roadmovie. Het verhaal speelt 
zich af rondom café Het Groene Land, op een 
niet nader te bepalen plek in het Westerkwartier. Drie 
zwendelaars uit Rotterdam zijn op de vlucht voor de 
maffia. Een van hen heeft hier een café geërfd. Hij 
wil dat weer in bezit nemen, maar het is inmiddels 
overgenomen door de locals. Dus dat gaat niet zon-

der slag of stoot, want die zijn niet van plan om aan 
de kant te gaan. 
Het is een los en vrolijk verhaal waarmee we ook het 
eigene laten zien van het Westerkwartier. Je hoort de 
streektaal, je ziet het landschap – we spelen buiten op 

een pracht van een locatie met een heel mooi verge-
zicht. Het stuk is doorbakken van de Westerkwartierder 
mentaliteit: recht voor z’n raap, we doen alles zelf en als 
we het niet kunnen, helpen we mekaar. Verder spelen 
we wat met sages en volksverhalen. 

Ik wil dat mijn deelnemers plezier ervaren – oeps 
wat klinkt dat cliché. Maar het is wel zo. Ik vind het 
fantastisch om een groep samen te zien werken aan 
een stuk. Het verbindt, het verbroedert en het is 
kicken als het lukt. Het hele proces is mooi. Men-
sen komen uit hun comfortzone. Bij de jonkies zie 
je dat er wat zelfvertrouwen ontstaat, dat ze nieuwe 
vrienden maken, dat ze andere kanten van zichzelf 
ontdekken. Prachtig als je dat voor je ogen ziet ont-
staan.
Mijn man zit regelmatig bij VRIJDAG Advies om ta-
fel voor het regelwerk en de ondersteuning er om 
heen. Dat is mijn ding niet. Stuur mij maar gewoon 
de wei in met een groep spelers, dat is wie ik ben. 
Ik was zestien en de leraar scheikunde zei: anders 
speel jij toch even de hoofdrol in het toneelstuk? Ik 
dacht ‘gekke meneer Van de Puijl, ik ben toch hart-
stikke zenuwachtig en verlegen, dat durf ik allemaal 
helemaal niet’. Doe dat nou maar gewoon, zei hij. 
En sindsdien ben ik blijven spelen.

Meer weten over Saskia? 
www.kunst-bedrijven.nl

Gemeentelijke herindeling 
        wordt spektakel
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Dirigente en organisator Liesbeth van Hoffen

Zingen verbindt 
en dat verbetert de 
leefbaarheid
Koorleden zeggen vaak: van zingen word ik blij. En dat ís 
ook feitelijk zo. Je hartslag wordt op elkaar afgestemd, je 
maakt geluksstofjes aan. Er is nu zelfs een Brits onderzoek 
dat aantoont dat collega’s die onder werktijd samen zingen, 
daarna prettiger kunnen samenwerken. Zingen hoort er voor 
mij gewoon bij. Het is mij met de paplepel ingegoten. Mijn 
opa en oma van vaderskant hebben elkaar tijdens een zang-
concours leren kennen. Mijn andere opa zong in Toon-
kunstkoor Caecilia in Zwolle en daar zongen mijn 
ouders later ook. Dat ik dirigent ben is dan weer niet 
zo vanzelfsprekend. Ik zeg altijd dat het vak van di-
rigent mij heeft gekozen in plaats van andersom. Ik 
had net een baan in de ICT opgezegd toen ik met 
een kennis meeging naar de open dag van de di-
rigentenopleiding. Hij is het niet gaan doen, 
maar ik wel. Ik merk dat ik mensen kan 
enthousiasmeren bij het zingen. Het is 
een dynamisch vak. Mensen komen 
allemaal binnen na een dag vol met 
hun eigen bezigheden en in één 
keer moeten ze met elkaar een 
groep vormen. De vraag is altijd 
hoe ik op dat moment uit die groep 
het beste haal. Het is prachtig om te 
zien dat ze merken: hé, dit kunnen we!

Ik heb steeds weer nieuwe ideeën om pro-
jecten op te zetten. In 2012 kwam de wijk-
vernieuwing naar de Tuinwijk in de stad 
Groningen. Veel mensen gingen verhuizen, 
er kwamen nieuwe bewoners. We haalden 
verhalen op, maakten daar met wijkbewo-

ners voorstellingen van en speelden die in de wijk. Ieder doet 
wat hij goed kan en leuk vindt. Mooi als mensen zo toch een 
beetje hun grenzen verleggen. Zo hebben we Luisterwijk 
bedacht. Alle projecten van Luisterwijk draaien om samen 
zingen en muziektheater maken in de wijk. Dat betrekt en 
verbindt bewoners en verbetert de leefbaarheid. Het uit-

gangspunt: ieder doet wat hij leuk vindt en goed 
kan. Of dat nu pianospelen is, breien, 

klussen of organiseren. Luis-
terwijk gaat altijd ergens 
over. Wijkvernieu-

wing, energietransitie in de wijk, mantelzorg, een ecologisch 
park – alles kan worden omgezet in zang, muziek of spel.

Je kunt het concept overal toepassen. We zijn nu net be-
gonnen met een project in Selwerd en Paddepoel, rond de 
energietransitie. Ik houd me vanuit Stichting Koorplein 
Noord-Nederland en in samenwerking met VRIJDAG Ad-
vies ook bezig met de organisatie van het jaarlijkse ko-
renfestival ZingZing! en ik heb hier in het Noorden 
samen met VRIJDAG Advies een inspiratiedag met 
intervisie en workshops voor koordirigenten op 
poten gezet. Voor mijzelf komt alles bij elkaar in 
dit soort projecten. De muziek en het dirigeren 
natuurlijk, maar ook de inhoud. Idealisme, ja, 
dat zit er ook in. We proberen de wereld, nou 
ja de wijken dan, een beetje leuker te maken. 
Dat kan heel klein zijn hoor, maar het is zo 
goed als je elkaar kent, dat je elkaar weet te vin-

den, in kleine dingen, maar ook 
bijvoorbeeld bij het geza-

menlijk aanschaffen van 
zonnepanelen.

Meer weten over de projecten 
van Stichting Luisterwijk? 
www.luisterwijk.nl  



Kunst op Stee
Kunst op Stee maakt 
deel uit van het the-
maprogramma Een 
Leven Lang Kunst dat 
VRIJDAG samen met 
de Hanzehogeschool 
Groningen en culturele 
partners uitvoert. www.
kunstopstee.nl.

Ik was afgestudeerd aan Minerva, exposeerde veel, 
en kreeg goede reacties en recensies. Maar zoals 
voor zoveel kunstenaars was er meer nodig om 
brood op tafel te krijgen. Ik werd thuishulp en dat 
was wel iets voor mij. Ik merkte dat ik iets voor 
mensen kon betekenen. Ik kwam thuis bij chro-
nisch zieken, bij mensen met dementie. Ik vind 
het mooi dat je een band krijgt met mensen waar 
je anders nooit in contact mee was gekomen. Maar 
je komt ook eenzaamheid tegen en soms zie je wo-
ningen die vol hangen met herinneringen terwijl 
de bewoner langzaam alles vergeet. 
Dit soort ervaringen komt soms terug in mijn 
kunst. Bijvoorbeeld in tekeningen van lege wonin-
gen. Dat ze leeg zijn kan een einde of een nieuw 
begin markeren. Die tijdelijkheid van alles houdt 
me bezig. Maar bijvoorbeeld ook het wantrouwen 
dat veel mensen in de huidige maatschappij voelen 
naar elkaar, zie je terug in mijn kunst. 

Op een dag bedacht ik: misschien kan ik nog meer 
doen. Als ik het sociale van de thuiszorg nou eens 
ging combineren met mijn vak… Ik ging workshops 
geven bij Kunst op Stee. Dat is een programma van 
VRIJDAG Advies met activiteiten voor ouderen, heel 
divers. Ik begon met workshops voor ‘fitte ouderen’. 
We gingen bijvoorbeeld planten maken van allerlei 
soorten oud papier. Een beetje een gekke workshop, 

waarbij het echt draaide om het maakplezier, expe-
rimenteren en je fantasie gebruiken. 
Maar het meest trots ben ik op mijn project bij ver-
pleeghuis Innersdijk in Ten Boer. Ik ben met een 
groep bewoners zelfportretten gaan maken. Men-
sen die door een hersenbloeding, multiple sclero-
se of bijvoorbeeld een hersentumor erg veel zorg 
nodig hebben. Ze zijn nog niet zo erg oud en zijn 
vaak bezig met hoe ze kunnen leven met hun aan-
doening.
Ik zette iedereen voor een lamp en tekende hun sil-
houet. De buitenrand werd het passe partout in de 
vorm van het hoofd en binnenin maakte iedereen 
een eigen collage. Met als thema: jijzelf en jouw 
binnenwereld. 
Dit zijn mensen die al lang in een instelling wonen. 
Heel veel wordt voor hen bepaald. Door mijn pro-
ject gingen ze bezig met iets dat echt van henzelf 
was. Dat maakte hen zichtbaar als mens. Hun werk 
hangt nu in de gang van hun verpleegafdeling, als 
eerbetoon. En die lange, lege gang is er zeker van 
opgefleurd.

Meer weten over Rosa? 
www.rosaeverts.nl

Beeldend kunstenaar Rosa Everts 

Het begon met 
een boterham 
verdienen
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Het stuk
Het stadje Güllen is al jaren failliet. In deze 
eens zo bloeiende en bruisende plaats leven 
mensen in diepe armoede. Maar dan licht er 
een vonkje hoop op: een oud inwoonster komt 
haar geboortestadje bezoeken. Ze belooft een 
miljard. De vreugde van de mensen is onge-
kend: dit betekent het einde van hun jarenlange 
misère. Maar de dame heeft één onverbiddelij-
ke voorwaarde: Alfred ill moet dood en iemand 
moet het doen. Eerst wijzen de Güllenaren 
het af: liever arm dan met bloed bevlekt! Maar 

gaandeweg zie je meer dure kledingstukken en 
wapens op het toneel. Mensen kopen bonbons 
in de winkel van ill… allemaal op de pof. En 
dan komt het moment dat er geen weg meer 
terug is. Ill wordt bang, roept de hulp in van 
de autoriteiten maar die doen alsof hun neus 
bloedt. Uiteindelijk raadt de dominee hem aan 
te vluchten. ill doet een poging maar op het 
station komt iedereen hem uitzwaaien. Dan 
durft hij niet meer. Er komt een volksgericht. 
DOEK

Tekst in je kop stampen. Je inleven in je personage. 
Snappen waar het in dit toneelstuk nou echt om 
gaat. Dat is de aanpak van het regieduo Philippien 
Bos en Grytha Visser, die de drijvende kracht zijn 
achter Jonge Sla, de theatergroep voor jongeren tussen 
de 12 en 24 jaar. Veel jongerengezelschappen doen 
improvisatietheater maar Philippien en Grytha 
kiezen bewust voor het klassieke toneel. Dus zetten 
de spelers hun tanden in Shakespeare, Molière, 
Tsjechov… Hun podium is niet de schouwburg 
maar altijd ‘op locatie’. Het kan bijvoorbeeld een 
oude drukkerij, een gestripte bioscoopzaal of een 
oud kantoorpand zijn. Dit jaar stond ‘Het bezoek 
van de oude dame’ van Friedrich Dürrenmat op het 
programma. Nog best nieuw, want uit 1956.

Jonge Sla 
   speelt
   klassiek
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Rollen: de butler en mevrouw ill

Geld
Ik had wel eens gehoord van Jonge Sla en ik heb 
gewoon auditie gedaan voor deze voorstelling. Ik 
speel twee verschillende rollen. Als de butler mag 
ik het stuk inleiden. Ik doe dat met veel passie en 
nadruk, stel je maar een pleidooi van een Ameri-
kaanse advocaat voor. Mevrouw ill is weer op een 
andere manier een uitdaging. Zij verkiest geld 
boven haar man; een lastige gedachtegang. 

Om dat geloofwaardig over te brengen, praat ik 
met iedereen mee maar in mijn hoofd bedenk ik 
dan tegelijkertijd dat het voor de hele stad beter is 
als we kiezen voor het geld. Zo maak ik die span-
ning voelbaar. Ik heb lang over die rol nagedacht 
en op deze aanpak ben ik gekomen door dingen 
uit te proberen tijdens de repetities.

Het allermooiste dat ik ooit heb meegemaakt 
was een voorstelling op locatie van PeerGrouP. 
Meemaken hoe zo’n voorstelling tot stand komt, 
samenwerken met professionele acteurs, de hele 
sfeer… Dat vond ik zó vet! Bij locatietheater kun 
je weinig met decors, je moet het doen met wat 
je aantreft. Die voorstelling was in de openlucht, 
donker rondom... Het was gewoon magisch.”

Karijn van der Wijk, 18 jaar 
Tussenjaar, gaat volgend jaar Taal- en cultuurstudies 
studeren.

     De acteurs

Rol: de oude dame

Wraak!
“Ik speel al heel lang, allerlei verschillende din-
gen. Op mijn vijftiende ging ik bij het Shakespea-
retheater in Diever. Afgelopen zomer deed ik mee 
aan een containervoorstelling van Jonge Sla tij-
dens Noorderzon en zo ben ik in deze voorstel-
ling gerold. De oude dame is een toffe rol. Haar 
hele leven heeft in het teken gestaan van haar 
wraak, die ze tot in de puntjes heeft uitgedacht. 

Ze manipuleert iedereen – ontzettend gaaf en 
een hele uitdaging om te spelen.
Ik zat eerst heel erg op de boosheid die zij in zich 
heeft, maar in een van de laatste repetities merk-
te ik opeens: hoe luchtiger ik haar speel, hoe er-
ger het wordt voor de mensen om haar heen. De 
boosheid zit al in de tekst, die hoef ik er in mijn 
spel niet nog een keer bovenop te leggen. Het 
blijft in ontwikkeling hoe ik haar speel; Philippien 
en Grytha geven me veel ruimte, ik mag bijvoor-
beeld zomaar uitvallen als ik dat wil.

Het spannendste totnogtoe op theatergebied was 
de voorstelling die ik moest maken voor mijn op-
leiding. Ik speel al jaren en ik heb ook wel eens 
mogen helpen regisseren, maar dan gaat het al-
tijd om iets bestaands. Dit voorstellinkje van vijf-
tien minuten was de allereerste keer dat iets wat 
helemaal door mij bedacht was op de vloer stond. 

Dat er mensen kwamen voor iets dat ík gemaakt 
had, dat is zo gek… Heel eng ook. We kregen vier 
weken om eraan te werken. In die tijd heb ik van 
alles geprobeerd en het werd allemaal niks. Pas 
twee dagen van tevoren had ik iets waarvan ik wist 
dat het ging werken.”

Vera Bonder, 21 jaar
Volgt de opleiding Docent Theater aan ArtEZ in 
Zwolle
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Drie vragen 
voor 
regisseur 
Philippien 
Bos

Hoe moet een jongere een oude dame 
spelen?

Een jongere hoeft van ons niet oud te spelen. We 
schminken spelers ook niet oud. Dat hebben we 
ooit één keer gedaan en we zijn er direct mee 
opgehouden omdat het ongeloofwaardig is. Het 
gaat om het spel: dat moet geloofwaardig zijn. 

Hoe wordt het geloofwaardig?
Dat is de magie van het theater en dat werkt 

wonderwel altijd. 
Het gaat er om 
dat je het publiek 
meeneemt in het 
verhaal. En dit is 
een erg mooi ver-
haal en het wordt 
goed verteld. Het 
publiek vergeet 
dat het jongeren 

zijn. Ze willen zo graag meegenomen worden dat 
sommigen baalden van de pauze. 

En hoe werk je aan geloofwaardigheid 
met je acteurs?

Wat de personages zeggen, moet van binnenuit 
komen. Je moet de tekst echt begrijpen. Daar be-
steden we in de repetities aandacht aan, bijvoor-
beeld door uitleg en aan te haken bij de wereld 
van nu. Het stuk ‘De oude dame’ gaat over een 
actueel thema: we worden nog steeds geregeerd 
door het geld. Verschillende personages maken in 
het stuk een draai. 

Rol: de burgemeester

Gladstrijken
“Mijn liefde voor toneelspelen begon met een the-
aterproject op de basisschool. Dat vond ik zo leuk 
dat ik het wilde blijven doen. Ik speel al sinds groep 
7 en toen wist ik eigenlijk ook al dat ik er een op-
leiding in wilde doen. Ik vind de burgemeester een 
heel interessante en veelzijdige rol om te spelen. Zij 
is een gek en onaardig personage, iemand die van 
alles goedpraat in naam van het welzijn van de stad, 
en tegelijkertijd houdt zij steeds een zekere vrolijk-
heid over zich. Je moet zorgen dat je je tekst snel 
kent en daarna gewoon veel uitproberen in je spel. 
In het begin was ik daar wel verlegen in, maar na 
een repetitie die draaide om een aantal scenes van 
de burgemeester heb ik met behulp van Philippien 
en Grytha de valsere kant van het personage opge-

zocht, heel spannend! Daarna ging ik er bij elke re-
petitie comfortabeler mee voelen en begon ik het 
juist heel leuk te vinden om de verschillende kanten 
van mijn personage te spelen. 

Vera Wielhouwer, 22 jaar 
Loopt stage bij Jonge Sla voor haar mbo-opleiding 
Artiest aan Noorderpoort

Spelen bij Jonge Sla?

Dat kan. Jonge Sla is geen 

theateropleiding maar een 

theatergezelschap. Voor iedere 

productie zijn er audities. 

Word je geselecteerd, dan zijn 

er repetities. Er zijn geen 

wekelijkse toneellessen, maar 

je kunt veel bij ons leren. 

Meer weten over audities? Mail een 
foto en je contactgegevens naar 
info@jongeslatheater.nl. 
Meer weten over Jonge Sla? 
Kijk op www.jongeslatheater.nl
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De bij en de bloem

De hete zomerzon brandde over de velden
De bloemen waren moe van de oneindige hitte
Eén bloem riep om genade
Zij riep om water
Water zo koud als de Noordpool
Eén bij keek op
En hield abrupt stop
Hij wou graag iets doen
Dus hij danste voor de zon, de regen en de wolken
En de hemel werd opeens door wolken bedolven
De bloem was zo blij als een kind
Maar de bij had verdriet
De vrienden besloten een deal te sluiten
De bij mocht onder haar blaadjes schuilen
Nu staan ze quitte

Papieren boekjes

Mijn papieren boekjes
Zijn allemaal gescheurd
Schriftje voor schriftje
Het is gewoon gebeurd
Letters en tekeningen
Kriskras door elkaar
Sommigen vragen naar m’n schriftje
Maar het is toch niet zo raar?
Niet ronde randen
Scheuren in het verhaal
Maar die kleine imperfecties
Vind ik juist heel normaal

Hoe word je een kinderdichter?
Eerst dichtte ik niet zoveel. Maar ik schreef wel verhaaltjes. Er 
kwam iemand bij ons in de klas om ons een workshop te geven 
over dichten. Toen heb ik een gedicht gemaakt over mijn oma. 
Ze namen alle gedichten mee en die gingen ze bekijken. Dat 
deden ze op allemaal scholen in de stad. Er werden twaalf fina-
listen uitgekozen om kinderdichter te worden. En dat werd ik. 

Hoe oud was je toen?
Ik was toen 11 en ik zat in groep 7. Nu ben 12 en zit ik in groep 8. 

Waarom maak je gedichten?
Ik vind het leuk omdat ik dan van alles kan vertellen. 

Rijmen ze?
Meestal wel, maar niet altijd. Het gedicht waarmee ik heb ge-
wonnen, dat rijmt niet.

Waarover dicht je het liefst? 
Ik dicht graag over de natuur. Bijvoorbeeld over een blaadje dat 
in de zee valt en wat er dan mee gebeurt. Dan stel ik me voor 
hoe het is om dat blaadje te zijn. Ik vergelijk het een beetje met 
een mens en dan schrijf ik op wat het voelt of denkt, wat het 
meemaakt. 

Hoe gaat dat, dichten?
Meestal zit er opeens iets in mijn hoofd en dan denk ik: daar ga 
ik een gedicht over maken. Ik bedenk het en daarna schrijf ik het 
op papier. Soms is het in een keer goed, maar vaak wordt het 
dan anders. 

Wat doe je als het niet lukt?
Als ik niks meer weet, ga ik alles wat bij me opkomt opschrijven. 
En soms zijn dat hele rare dingen achter elkaar, zoals paraplu 
straat avocado. Dat heb ik geleerd op een cursus. En soms teken 
ik een beetje en bedenk ik ondertussen wat ik wil opschrijven. 

Wat is je favoriete plek om te dichten? 
Het liefst doe ik het thuis, aan tafel in de keuken.

Hoeveel gedichten heb je al gemaakt?
Ongeveer dertig maar ik heb er ook alweer veel weggegooid. 
Negen heb ik opgestuurd naar het Poëziepaleis en die staan daar 
op de website.

Famke Gussenhoven is 
kinderdichter 2018/2019 

van de stad Groningen. 
Haar winnende gedicht kun je 
lezen op www.poeziepaleis.nl 

onder Nieuws

“Door dichten leer 
je te vertellen wat 
je voelt”

“Dichten is belangrijk”, zegt Inge Kappert van het Poë-
ziepaleis. “Want door te dichten leer je goed uitleggen 
wat je voelt. Taal is belangrijk om mee te kunnen draai-
en in de maatschappij. En poëzie is een goed middel 
voor kinderen om emoties te verwerken. Alles wat maar 
impact heeft, daar schrijven ze dan over. Een scheiding, 
opa is overleden, de cavia is dood, er is een ongeluk ge-
beurd, ze worden gepest… Dichten is een manier om 
het te verwerken. En ze maken prachtige gedichten.”
Het Poëziepaleis zit in Groningen en is een landelijk 
werkende organisatie. Bijvoorbeeld bekend van het 

project De Kinderdichter op scholen, voor leerlingen 
van groep 7. Begeleid door een dichter en verbonden 

aan een wedstrijd. “Kinderen van alle scholen uit de 
gemeente die meedoen, leveren hun gedichten in. 
Zo’n vijftien finalisten schrijven er nog een gedicht 
bij, ze mogen optreden met hun gedichten en de 

kinderdichter van het jaar wordt gekozen. Zo is er 
een kinderdichter van Grootegast, een kinderdich-
ter van Vlagtwedde en een kinderdichter van Eem-
smond. Bijna iedere gemeente van Groningen heeft 
er een.” 

Voor middelbare scholieren organiseert het Poë-
ziepaleis Doe Maar Dicht Maar. “Dat is een lande-

lijke wedstrijd waar scholieren individueel aan 
mee kunnen doen. Een vakjury kiest ieder jaar 

de honderd beste en die komen in 
een boekje, met illustraties van 
Minerva studenten.”

Het Poëziepaleis doet nog 
veel meer moois: zoals Dich-
ter bij 4 mei op de Dam, de 

Kinderlezing voor 5 mei, Kinde-
ren & Poëzie, dat is ook landelijk, 

projecten voor het Bevrijdingsfestival, 
de verkiezing van de Jonge Dichter des Vaderlands…

Hier vind je veel meer informatie: www.poeziepaleis.nl

Famke, de Groningse      

  Kinderdichter
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“Het mag wel een 
tandje hoger en 
een beetje meer 
out of the box”. 

Zuur stof voor de regio

Cultuur 
Platform 
Oldambt 
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Met een flitsende kick-off ging de gemeente 
Oldambt eind vorig jaar van start met een Cul-
tuurplatform. Een club sleutelfiguren uit het 
culturele veld trekt de kar: van de lokale om-
roep tot Cultuurhuis De Klinker. Ook Els is een 
aanjager. “We hebben een adressenbestand 
van 250 cultuurmakers, er gebeurt ontzettend 
veel. Maar het mag wel een tandje hoger en 
een beetje meer out of the box”. 

Weggegooid geld 
Waarom een Cultuurplatform? “Gemeenten 
leggen steeds meer op het bordje van de bur-
ger, ook als het gaat om cultuur. Mensen zijn 
van goede wil om iets te organiseren, maar 
kunnen soms nog geen persbericht schrijven. 
Zo jammer, want als niemand weet dat er een 
expositie of voorstelling is, verdwijnt zo’n eve-
nement in het niets. In feite is dat weggegooid 
geld. En weg enthousiasme van de vrijwilligers. 
Ik geloof heel erg in de kracht en creativiteit 
van de mensen, maar je moet hen wel onder-
steunen”. 

Lift 
Het Cultuurplatform Oldambt wil ervoor zor-
gen dat enthousiaste burgers, verenigingen, 
kunstbeoefenaars en culturele ondernemers 
elkaar een lift geven. Hoe? “Wij verbinden. Op 

onze website kunnen ze zich letterlijk op de 
cultuurkaart zetten, zodat je meteen ziet waar 
iedereen zit. Je kunt per categorie zoeken, van 
dans tot film. Hoe leuk is het dat dansers optre-
den in een rockopera of scholieren een promo-
filmpje maken? We staan nog aan het begin.”

Daarnaast zijn er netwerkbijeenkomsten zo-
dat je elkaar ook live kunt ontmoeten. “We be-
ginnen met een inspirerende spreker, die bij-
voorbeeld vertelt hoe je je als kunstenaar in de 
markt kunt zetten. Maar de ‘afterparty’ is net zo 
belangrijk, daar hoor je waar anderen mee be-
zig zijn, waar ze behoefte aan hebben. Daar kan 
een mooie samenwerking ontstaan”. 
Die samenwerking is ook nodig. “Ieder dorp z’n 
eigen festival, heb je dan voldoende geld voor 
een programma dat mensen van heinde en 
verre trekt? En heb je voldoende kennis en er-
varing in huis? Als wij horen dat mensen bezig 
zijn met plannen maken, dan stimuleren we 
ze de koppen bij elkaar te steken. Zodat je een 
evenement krijgt met meer kwaliteit”. 

Subsidiesnelweg 
Een ander doel van het Cultuurplatform is zor-
gen voor meer kennis. Er is behoefte aan prak-
tische workshops, zegt Els. “De eerste cursus 
gaat over het organiseren van een evenement. 

    Wie is Els Buseman
Els Buseman is scenarioschrijver. Ze werkte 
mee aan tv-series zoals ‘Soof ’ en ‘Zwarte Tulp’. 
Daarnaast organiseerde ze grote evenementen 
als het festival ´Xpeditie Blauwestad´, maar 
ook kleine theatervoorstellingen in de regio. 

Els is geboren en deels opgegroeid in Scheem-
da, maar een groot deel van haar leven woon-
de ze in de Randstad. Toch bleef het Noorden 
trekken. Nu woont ze in de oude renteniers-

woning van haar tante. Ten tijde van het in-
terview is het huis nog helemaal in originele 
staat, met meubels en al. Het ademt historie. 
Op deze bijzondere plek gaat Els Villa Cultura 
beginnen, een culturele broedplaats voor de 
streek. Ze voelt zich schatplichtig aan de plek 
waar haar roots liggen. Oost-Groningen ver-
der helpen en verlevendigen, dat is haar drive. 

Info: www.elsbuseman.nl

Verbinden 
Versterken 
Reuring 

Dat is wat kunst- en cultuur-
projecten doen in de regio. 
Koester ze dus, want dit 
blaast lucht in het leven, 
zegt Els Buseman van het 
Cultuurplatform Oldambt. 
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Wat heb je voor ogen, hoe maak je een plan en 
een begroting en vooral: wat is de snelste rou-
te naar subsidies?”. Deze workshop wordt ver-
zorgd door VRIJDAG Advies. 

Denktank 
Er zijn verschillende Cultuurplatformen in op-
richting, maar de gemeente Oldambt loopt 
voorop in de provincie Groningen door een 
start bedrag van tien mille te geven. “Zijn we 
heel blij mee, want cultuur staat hier niet boven-
aan de agenda. Het Oldambt kampt met krimp, 
vergrijzing en werkloosheid. En is ook nog eens 
aardbevingsgemeente. Tel uit je winst. Het cul-
tuurbudget wordt voor een groot deel opgeslokt 
door De Klinker. Dat vind ik een goede zaak 
hoor, begrijp me goed. Maar kunst en cultuur 
van amateurs en professionals, dát is meedoen 
in de samenleving. Dat zorgt ervoor dat je hier 
fijn leeft en woont. Het is zuurstof voor de regio. 

Daarom zit ik ook in een denktank ‘De Kracht 
van Groningen’, die de provincie weer een boost 
wil geven na de bevings ellende. Als het om ver-

sterking gaat, heeft iedereen 
het over bakstenen. Niet 
over mensen en hun ver-
bondenheid met dit gebied. 
Leefbaarheid komt daar nog 
het dichtstbij, maar daarmee 
bedoelen ze zorg en onder-
wijs. Niet cultuur. Terwijl 
cultuur van levensbelang is. 
Het zorgt ervoor dat men-
sen zich na de bevingen 
weer thuis gaan voelen in 
de regio. Dat er wat te bele-
ven is, dat je dingen meemaakt die je ontroeren 
of laten lachen, die ontregelen of juist geluk-
kig maken. Of het nou gaat om podiumkunst, 
boetseren, slingertuinen of internationale kunst 
langs de A7. De levensvatbaarheid van de regio, 
daar willen we met ons Cultuurplatform aan 
meewerken.”

Meer weten? www.cultuurplatform-oldambt.nl

Maar kunst en 
cultuur van 
amateurs en 
professionals, dát 
is meedoen in de 
samenleving. 

VRIJDAG Advies is de verbindende 
schakel tussen amateurs, professionals 
en instellingen die het maken, 
beleven en delen van kunst en cultuur 
stimuleren. In opdracht van provincie 
en gemeente Groningen werken we er 
aan dat zoveel mogelijk Groningers het 
plezier kunnen ervaren van het actief 
bezig zijn met kunst en cultuur. 

Amateurkunstenaars, gezelschappen 
en verenigingen kunnen bij ons 
terecht voor gratis advies over nieuwe  
plannen en ideeën voor grote of kleine 
projecten. Zoek je hulp bij het vinden 
van  financiering  voor jouw project en 
wil je een fonds aanschrijven? 
Of zoek je heel praktisch een nieuwe 
dirigent of regisseur? Welke vraag je 
ook hebt, wij denken met je mee en 
samen zoeken we een antwoord of 
oplossing. 

We werken samen met lokale partners 
om er voor te zorgen dat er ook bij 
jou in de buurt een divers en goed 
aanbod beschikbaar is en blijft. En 
dan gaat het bijvoorbeeld om muziek- 
en toneelverenigingen, koren en 
kunstvakdocenten maar ook om podia 
en expositieruimtes.  

We programmeren presentaties van 
solisten, bands en ensembles op ons 
eigen Open Podium, op evenementen 
als Noorderzon en City Stage en we 
zijn betrokken bij manifestaties als  
ZingZing!                

In onze expositieruimte De Kelder 
presenteren amateurs en professionals 
beeldend werk.

Talentontwikkeling
VRIJDAG Advies werkt aan een sterk en 
dynamisch popklimaat in Groningen. Dat 
doen we met POPgroningen. Onder deze 
naam organiseren we talenttrajecten, 
workshops en presentaties. Maar het gaat 
niet alleen om de kwaliteit van de mu-
ziek. In de Skills & Knowledge Sessions 
leren jonge popmuzikanten uit stad en 
provincie meer over essentiële randvoor-
waarden als publiciteit, studiotechniek, 
contracten en auteursrechten. 

Het belang van kunst- 
     en cultuurbeleid
VRIJDAG Advies is er ook voor beleids-
makers die meer willen weten over de 
meerwaarde van amateurkunst voor de 
samenleving. In stad en provincie Gro-
ningen zijn duizenden mensen actief in 
hun vrije tijd bezig met kunst en cultuur. 
Dat doen ze als gepassioneerd lid van 
een koor, toneel- of muziekvereniging, 
als beeldend kunstenaar, als dichter of als 
danseres; alleen of in groepsverband en 
in alle denkbare disciplines. Cultuurpar-
ticipatie, het maken en beleven van kunst 
en cultuur, is op persoonlijk vlak een ver-
rijking want  het is gezellig en je maakt 
mooie dingen (mee). Daarnaast  speelt 
cultuurparticipatie een belangrijke rol als 
het gaat om het waarderen van leefbaar-
heid en de kwaliteit van de woonomge-
ving. Een beleid dat cultuurparticipatie 
stimuleert is voor elke gemeente een 
goede investering in de toekomst. We 
wijzen ze graag de weg!   

KultuurAgenda
Met ingang van 25 mei is de 
KultuurAgenda van VRIJDAG Advies 
online. Dit is de agenda voor stad 
en provincie Groningen waar veel 
culturele en kunstzinnige activiteiten 
te vinden zijn. Via KultuurAgenda.
nl kun je ook jouw item toevoegen; 
zo creëer je heel eenvoudig extra- en 
gratis publiciteit!

Blijf op de hoogte!
In onze nieuwsbrieven vind je 
nieuws en actuele ontwikkelingen 
over (amateur)kunst- en cultuur in 
stad en provincie. 
Wil je de nieuwsbrief ontvangen of 
heb je een vraag of idee? Laat het 
ons weten. 
Kijk op www.bijvrijdag/advies
Mail: advies@bijvrijdag.nl
Bel: 050-305 14 70

Cultuurplatformen
In verschillende gemeenten werken 
we samen met professionals, ama-
teurkunstverenigingen en instellingen 
aan de realisatie van gemeentelijke 
cultuurplatformen. Deze regionale 
platformen zorgen voor onderlin-
ge verbinding in het culturele veld 
en dragen bij aan een duurzame 
borging van het cultuurbeleid van 
de gemeente. Via deze platformen 
hebben we ook regelmatig contact 
met gemeenten én zorgen we ervoor 
dat de cultuurplatformen hun kennis 
en ervaringen met elkaar delen. Wil 
je ook mee gaan werken aan een cul-
tuurplatform in jouw gemeente? We 
helpen je graag op weg.

Workshops en 
kennisdeling

Wat komt er kijken bij fondsenwer-
ving en subsidies? Hoe zit het met 
geluids- en lichttechniek? Hoe zorg 
je voor publiciteit? VRIJDAG Advies 
biedt concrete en laagdrempelige 
workshops die je kennis over dit soort 
onderwerpen vergroten. Zodat jij met 
jouw koor, toneelgezelschap of kunst-
club de kennis hebt om projecten nóg 
beter op te zetten en uit te voeren. En 
wil je leren regisseren? Wij hebben de 
Opleiding Regisseur Amateurtheater 
in huis. 

voor amateurs, professionals, instellingen 
én beleidsmakers in kunst en cultuur
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