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Van de Redactie
We kijken terug op wat een wel heel ongewoon en onvoorstelbaar jaar
is geworden. De corona-pandemie heeft onze samenleving volledig op
zijn kop gezet en laat ons zien hoe kwetsbaar we zijn in hoe we leven
en in wat we doen. Het culturele veld is hard geraakt en is tot een bijna
volledige stilstand gekomen. Daar waar kunst en cultuur perspectief,
inspiratie en vermaak zouden moeten bieden, zwijgen stemmen en
instrumenten. Het is stil op de podia, in de musea en galeries. Maar
zoals je verderop in dit magazine kunt lezen, hebben kunst en cultuur
de nodige veerkracht en laten ze zich niet zo maar smoren. En dat laten we graag met inspirerende Groninger voorbeelden zien! Zoals de
dansers en acteurs van NNT/ Club Guy & Roni die een succesvol online
alternatief produceerden nadat kort voor hun geplande, fysieke première de lockdown inging. Ook het Groninger Studentenkoor moest
de oorspronkelijke live planning loslaten en kwam o.a. met een videobewerking van werk van Boudewijn de Groot. Salsa-dansmeester Roy
Tweeboom zag zijn Groningse lespraktijk vastlopen, ging niet bij de
pakken neerzitten en geeft nu online lessen, soms zelfs vanuit Curaçao.
De kunstenaars van Like Art maken een hoogstpersoonlijk en uniek
kunstwerk voor je en bezorgen dat bij je thuis.
Maar in KultuurBlad 3 hebben we meer berichten uit de wereld van
makers en mogelijkmakers in Groningen. Mirjam Wulfse is de gedeputeerde die Cultuur in haar portefeuille heeft. Zij legt uit waarom kunst
en cultuur belangrijk zijn voor ons geluk en daarmee voor ons allemaal.
En, de KultuurCentrale komt eraan! Wat dat is? Je leest het,
naast nog véél meer in dit KultuurBlad!
VRIJDAG Advies
Tot slot, we hopen dat we in 2021 de omslag zien naar het
verbindt amateurs, professioweer samen kunnen ervaren, bezoeken, genieten en manals en instellingen die zich in
ken van mooie dingen, van kunst en cultuur.
Groningen bezighouden met het
maken, beleven en delen van
kunst en cultuur. Wat betekent
POPgroningen
dit concreet? In de eerste plaats
kun je als (amateur)kunstenaar,
is ons onderdeel dat zich sterk maakt voor een dynagezelschap of vereniging bij ons
misch popklimaat in Groningen met daarbij speciale
terecht met alle vragen over je
aandacht voor talentontwikkeling en presentaties. Kijk
plannen en ideeën voor grote of
op popgroningen.nl voor alle info over wat zij doen!
kleine projecten, over subsidiemogelijkheden en over mogelijke
samenwerkingspartners. Zoek je
schilderles, een nieuwe dirigent,
een lichtontwerper, een podium,
Adverteren in KultuurBlad
expositieplek of…? Bedenk het
We bieden een beperkte mogelijkheid om te adverteren in
maar; wij denken met je mee en
KultuurBlad. Heb je bij ons magazine passende diensten of
samen zoeken we een antwoord
producten die je graag bij onze lezers onder de aandacht
of oplossing. Maak kennis met
wilt brengen? Kijk dan in het colofon naar de advertentietaons team en kijk voor al onze
diensten op bijvrijdag.nl/advies
rieven en neem contact met ons op!
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Oost-Groningen

Theater VanBeresteyn is van en
voor alle Veendammers. De Koopavondconcerten zijn er een groot
succes. Wat is het geheim?

Wij zijn cultuur!

32

Het belang van kunst en cultuur is meer
dan alleen ‘leuk’ en ‘interessant’. Het gaat
ook over geluk en hoe kunst mensen bij
elkaar brengt, zegt Mirjam Wulfse, onze
Gedeputeerde van Cultuur.
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Gastvrij theater in

Kunst op bestelling

Samen op scherm

Laat ze maar

schuiven

40

Nooit meer pijnlijke piepgeluiden. Arnoud van der Laan wijst
je de ins and outs van je geluidsinstallatie.

De coronaregelgeving maakt
het live en fysiek ervaren van
kunst en cultuur zo goed als
onmogelijk. Gelukkig bedenken
Groningse makers aansprekende
alternatieven.

Decors die

bewegen

Decorbouwer Janco van Barneveld krijgt niet alleen zijn
decors maar ook mensen in
beweging. Die moet je wel
eerst enthousiast krijgen.

Like Art geeft jouw idee vorm.
Een rondje met uitleg
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Stemmen in je hoofd op de kwelder
bij Hornhuizen.
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KultuurCentrale

Een online plek die je met één klik
daar brengt waar jij in het culturele
veld in Groningen wilt zijn.
Hoe handig is dat.

2

20

Nieuwe stappen in

oude muziek

Het Van Zijl Consort deelt de passie
voor muziek en het samenspelen.
En kiest voor een verrassende uitbreiding.

Festival

verbindt
culturen

Dans- en muziekfestival
Op Roakeldais brengt letterlijk
ieder jaar de hele wereld naar het
Hogeland. Voor de editie van het
volgend jaar moeten ze in Warffum
wel anders gaan denken.
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Follow the money

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen is een belangrijke steunpilaar voor
het culturele veld in Groningen. Marianne
Harmsen legt uit.

Beeldende kunst

in ’t Waar

Jonge beeldend kunstenaars
krijgen hier een kans. Als bezoeker
stap je er een andere
wereld binnen.
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Kunst als oplossing van

problemen

Kunst en cultuur kunnen ook bijdragen
aan het vinden van oplossingen voor
maatschappelijke problemen. Inez van de
Kimmenade van VRIJDAG Advies brengt
werelden bij elkaar.

48

Ruimte voor cultuur

Groninger instellingen en bedrijven
bieden amateurkunstverenigingen de
broodnodige ruimte.
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Na het jarenlang
bevriezen van
subsidies wordt er
weer geïnvesteerd
in kunst en
cultuur in Stad
en Ommeland. En
dat is ontzettend
belangrijk, vindt
gedeputeerde
Mirjam Wulfse, die
cultuur in haar
portefeuille heeft.
Want onderzoek
wijst uit dat kunst
en cultuur maken
of beleven enorm
bijdraagt aan
ons geluksgevoel.
Afgelopen oktober
verscheen de
nieuwe cultuurnota
van de Provincie.
Titel: Wij zijn
cultuur! En daar
draait het om, de
komende acht jaar.

“Mensen denken vaak dat cultuur elitair
is, maar als je het zo breed bekijkt is dat
dus helemaal niet zo. Ik wil dat mensen
uit de stad de parels in de provincie
kennen en andersom. Kunst en cultuur
is er voor mensen uit alle leeftijden en
achtergronden. Niet voor de happy few.”

Degeluksbrenger
4
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Wij zijn cultuur!, dat betekent een bruisend aanbod.
Denk aan theater, exposities, concerten creatieve cursussen én aan musea en het rijke Groninger erfgoed:
de borgen, de oude kerkjes, de duizenden prachtige
boerderijen en panden in de dorpen en de stad, de collecties, de archeologie. Live en online te bezoeken, te
bekijken en te ervaren. De impact van kunst en cultuur
is meer dan ‘leuk’, ‘reuring’ en ‘interessant’. Iedereen
moet de gelegenheid krijgen dit gevoel te ervaren.
“Het gaat over geluk”, stelt Mirjam. Ze wijst op onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. “Waar worden mensen gelukkig van? Het blijkt dat de omgeving
daarin essentieel is. Cultuur maakt deel uit van je leefomgeving in brede zin: de wierde waarop je woont, het
beeld dat je ziet op weg naar je werk, de borg waar je
zag hoe mensen vroeger leefden, het schilderij in de
hal van je school, de schouwburg waar je je eerste cabaretvoorstelling zag... Je kunt je laven aan andere werelden, tijdreizen maken, anders leren kijken.”

Actief zijn en erbij horen
“Cultuur heeft alles te maken met wie je bent, hoe je
je verhoudt tot je omgeving. Cultuur geeft je waarden
mee. Ik durf wel te stellen dat kunst mensen bij elkaar
brengt. Als je in een koor zingt, aan toneel doet, schildert, beeldhouwt, tapijten knoopt, tuinen ontwerpt,
danst of de kaartjes knipt bij een concert van de fanfare
in je dorp - wat dan ook maar, dan neem je actief deel
aan de samenleving. Je bent bezig met een clubje mensen en er ontstaan sociale verbanden, je hoort ergens
bij. Er is een interactie die verder gaat dan als je samen koffiedrinkt. En in het omgaan met materiaal leer
je soms iets over jezelf. Bijvoorbeeld, werk je met een
hard materiaal, dan merk je misschien hoe je geduld
op de proef wordt gesteld en dat kan je aan het denken
zetten. Zo ben je dus niet alleen bezig met kunst maar
ook met het ontwikkelen van je zelfreflectie.”

Cultuurpijlers de wind mee geven
Aanbod voor iedereen, in Stad en Ommeland, plus ontwikkeling, behoud en versterking van leefomgeving,
erfgoed en landschap: dat wil niet alleen de Provincie
maar ook de Gemeente Groningen. Om de cultuur in
stad en provincie te versterken hebben de beide overheden hun cultuurambities op elkaar afgestemd. De
Provincie en Gemeente Groningen gaan ze verwezenlijken door te investeren in instellingen en/of evene-
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“Dit is wat kunst en cultuur met mensen doet”
“Het NNO zocht naar wat nog wél mogelijk
was binnen de coronaregels. Ze bedachten 1
op 1-concerten en ik mocht proefpersoon zijn.
Toen die dag was aangebroken ging ik naar
de Martinikerk. Eerst netjes wachten, daarna
naar binnen, ik ging zitten en een paar meter
van mij vandaan zat een musicus. Vooraf was
me niet verteld wie. Ik mocht niet spreken of
reageren. Hij keek naar mij, ik keek vriendelijk terug. Hij moest zich concentreren, dus
ik dacht: blijf rustig zitten en ontvang maar
wat er komt. Het was een trombonist en hij
speelde prachtig, het stuk duurde een minuut
of acht-negen. Toen het klaar was mocht ik niet
klappen, ik mocht niks zeggen, dus ik knikte
hem maar toe en liep naar buiten. Daar stond
iemand van de organisatie. Hoe vond ik het? Ik
barstte in tranen uit. En dat was…eh……..
Het heeft me diep geraakt en dat doet het nog
steeds.
Er is allerlei onderzoek gedaan naar wat
muziek of theater met mensen doet, dus dat
wist ik wel. Maar dit kwam nu heel hard bij me
binnen. Ik ervaarde ik hoe het is om iets heel
erg moois te ontvangen, zonder te kunnen reageren, zonder het te kunnen delen met iemand
die naast me zat. Op dat moment voelde ik letterlijk wat kunst en cultuur met mensen doet.
Ook een essentie is dat je het sámen beleeft.”

menten die een belangrijke drager zijn van kunst en
cultuur in Groningen, de zogeheten cultuurpijlers.
Voor de Provincie is de erfgoedsector een belangrijke pijler. “Veel kleine musea en borgen zitten in de
knel door hoge kosten voor behoud en onderhoud, ze
werken met vrijwilligers die heel betrokken maar ook
op leeftijd zijn. En inkoop, marketing, digitalisering
moeten ze allemaal in hun eentje realiseren en dat is
moeilijk. Dus daar moet geld bij én we onderzoeken
de mogelijkheid van een Shared Service Centre om zo
vakkennis en menskracht makkelijker en goedkoper
beschikbaar te maken.”

Verbinding stimuleren
Steuninstellingen zoals VRIJDAG Advies helpen de ambities mogelijk te maken. Dat gaat veel verder dan het

aanbieden van cursussen voor amateurkunst. “Wat dragen zij bij om sterke cultuurnetwerken te ontwikkelen?
Daar gaat het om”, zegt Mirjam. “De cultuurdragers in
een gemeente in kaart brengen, verbindingen leggen,
samenwerken, kijken waar zijn de lacunes en hoe gaan
we die samen verhelpen. Dat is nodig om een rijk cultuuraanbod te realiseren in alle hoeken en gaten van de
provincie. Zodat mensen voor kunst en cultuur niet alleen naar de stad gaan, maar ook naar een voorstelling
op locatie zoals vorig jaar Noar Huus, in het Westerkwartier. De KultuurCentrale van vraag en aanbod die
VRIJDAG Advies aan het ontwikkelen is, kan hier een
belangrijke rol in gaan spelen en het meedoen stimuleren. Dat platform krijgt de kans om zich te bewijzen.”

De eigen waarde van kunst
Kort door de bocht: door te investeren in kunst en cultuur willen Provincie en Gemeente zorgen voor een
leefbare regio met gelukkige mensen. Is kunst dan alleen maar een middel? “Absoluut niet. Een kunstwerk
of een voorstelling heeft ook een eigen waarde en betekenis. Het mag nooit alleen maar een instrument zijn
om allerlei maatschappelijke vraagstukken op te lossen.
Het kan er wel aan bijdragen. Als het alleen een middel mag zijn, krijg je het doelgroepenbeleid. Mensen
die moeilijk meekomen in de samenleving een gratis

Wie is Mirjam Wulfse
Mirjam Wulfse is sinds 1 juni 2018 lid van Gedeputeerde
Staten van Groningen. In haar portefeuille heeft ze naast
kunst en cultuur ook toerisme, recreatie, ruimtelijke
ordening en digitalisering. Ze heeft een achtergrond in de
kunst.
“Dat ik iets met kunst ging doen was onvermijdelijk. Ik
had me al ingeschreven voor een studie in Amsterdam
maar ben toch naar Schoonhoven gegaan en edelsmid
geworden. Als je 18-19 jaar bent, dan weet je meestal niet
het waarom van je keuze, maar ik volgde mijn hart, ik
wilde kunst maken, iets neerzetten. Ik heb 35 jaar gewerkt
als zelfstandig sieradenontwerper en had elf jaar een
eigen winkel. In 1994 ben ik daarnaast les gaan geven, bij
VRIJDAG.
Maar als je de hele dag met je handen bezig bent, is het
ook fijn om wat met je hoofd te doen. Toen in de jaren
negentig het internet kwam, zat ik daar al snel op. Bij toeval kwam ik terecht op een discussieforum. Daar bespraken we met zo’n dertig mensen de nationale en internationale politiek – ik raakte er een beetje aan verslaafd.
Samen met een paar anderen wilden we de politiek beter
leren kennen. Ieder werd lid van een andere partij, ik van
de VVD. We liepen congressen af, gingen naar speeches
en bijeenkomsten. Eigenlijk deden we een soort van
onderzoek naar de politieke wereld. Het was hartstikke inspirerend. In 2007 zag ik de vacature ‘beleidsmedewerker
Statenfractie VVD Groningen’ voor vijftien uur in de week
en zo ben ik erin gegroeid. Op een dag vroeg de fractievoorzitter ‘waarom stel je je niet verkiesbaar?’. Nu heb ik
een volledige baan in de politiek en kom ik niet meer toe
aan edelsmeden.
Het leuke van bestuurder zijn is dat je met elkaar de
richting bepaalt. Ik zie veel overeenkomsten met kunst. Ik
denk altijd: elke beeldend kunstenaar is eigenlijk in hart
en nieren een liberaal. Je hebt die ontzettende behoefte
om iets neer te zetten in vrijheid, je hebt vrijheid nodig
heeft om je te ontplooien, welke kant het ook opgaat. En
iets neerzetten, dat is precies wat je als bestuurder kunt
doen. Je zit letterlijk aan het stuur. In de wijze waarop je
dat doet, ben je op een bepaalde manier autonoom. Daar
kan je je creativiteit bij inzetten. Ik zit niet continu achter
een tafel in die mooie kamer op het Provinciehuis maar
ik ga er veel op uit, ik spreek ontzettend veel mensen. Als
maker voel ik me ook in deze functie helemaal op mijn
plek. Ik maak nu ook een heleboel dingen.”
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cursus keramiek aanbieden. Dat gaat mij
veel te ver, dan staat de waarde van die cursus niet meer voorop. Het gaat om de balans tussen de waarde van het kunstaanbod
én de behoefte van de samenleving. In een
subsidieaanvraag is het dus goed om aan te
geven aan welke ambitie jouw plan bijdraagt
én wat de intrinsieke waarde is. Een tip: probeer vooral niet aan alle ambities tegelijk te
voldoen. Bundel je sterke punten en richt je
daarop.”
Mirjam: “De Wijk de Wereld gaat straks ook
de provincie in. Hiermee krijg je mensen op
het podium en in het theater die daar nog
nooit wat mee gehad hebben. Je ziet niet de
plaatjes uit de bladen van een voorstelling
maar gewone mensen die samen iets moois
neerzetten en dat is hartverwarmend. En
daarna blijft iets achter: er zijn verbindingen ontstaan. Cultuurcoaches brengen die
verder.”

Het alternatieve
online

‘Even stort je wereld in. Pal voor de première van Before/After,
onze grootste toerende productie ooit!’ Het is 15 maart 2020.
Half zes ’s avonds. Alles moet dicht. Over, uit en op slot.
Zakelijk directeur Harmen van der Hoek is nóg ontzet. De
teleurstelling van de dansers, muzikanten en acteurs van
NNT/Club Guy & Roni was de teleurstelling van zo veel
andere kunstmakers. Neem Mieke Dijkhuis. Zij had juist
met haar Groninger Studentenkoor het Requiem van Fauré
ingestudeerd. Klaar voor een prachtige uitvoering. En Roy
Tweeboom, dansleraar in hart en nieren, hij zat op dat
moment net op Curaçao. Zijn klanten wonen in Nederland.
Maar niemands hoofd stond nog naar dansen. Wat nu?

Kunst en
cultuur
maken en
beleven
tijdens de
lockdown

Ze gingen verder. Maar wel ánders. Online. Tweeboom
besloot vanaf Curaçao zijn Nederlandse klanten les te gaan
geven. Het Groninger Studentenkoor maakte een prachtige
video. En NNT/Club Guy & Roni creëerden het NITE Hotel met
als resultaat 15.000 bezoekers.
Een rondgang langs drie makers die doorgingen met maken,
corona of geen corona, lockdown of geen lockdown. Wat kan
er wel?
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Het Groninger Studentenkoor
maakte een video van een
Zoom-uitvoering van ‘Avond’,
van Boudewijn de Groot. Ze
wonnen er een gratis workshop
naar keuze bij VRIJDAG mee.
Mieke Dijkhuis is bestuurslid.

‘We hadden juist het Requiem van Fauré ingestudeerd en zouden dat uitvoeren. Al snel werd duidelijk dat dit niet haalbaar was. Maar we wilden elkaar
wel graag blijven zien en samen muziek maken. We
besloten om het met Zoom te proberen. Dat lukte
eigenlijk maar moeizaam. Er was veel vertraging in
het geluid en af en toe vielen mensen weg. Marleen
Höster bundelde de filmpjes die we allemaal apart
maakten tot een mooie video. Zo kregen we toch nog
een uitvoering in het voorjaar.
Ik vind de video erg leuk. Maar het repeteren online
… mwa. Je staat alleen in je kamer en je hoort alleen

je eigen stem en de piano. Juist het meerstemmige
maakt zingen zo mooi. En ik miste ook wel het sociale aspect. Maar goed – we spraken elkaar tenminste.
Sinds september repeteren we weer. Dat is superleuk. We hebben ook een paar nieuwe meiden. Het
is jammer dat we voorlopig geen concert mogen geven want het is altijd fijn als je ergens naar toe kunt
werken. Maar dat zit er voorlopig gewoon niet in.’
Benieuwd naar de prijswinnende video? Ga naar YouTube en zoek op ‘Groninger Studentenkoor’.

Het Groninger Studentenkoor

Ik miste het sociale aspect
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NNT/Club Guy & Roni

Een wereldprestatie
Harmen van der Hoek is
zakelijk directeur van
het Noord Nederlands
Toneel (NNT) en Club
Guy & Roni.
‘Even stort je wereld in. Pal voor de première van Before/After, onze grootste
toerende productie ooit’ moest Harmen
van der Hoek zo’n 100 voorstellingen afzeggen of verplaatsen. ‘Maar de rest van
de mensen ging aan de slag: wat kunnen
we wel doen? We weigerden om zo’n
schitterende voorstelling eendimensionaal op YouTube te zetten. Zo ontstond
het NITE Hotel. Een online theater. Echt,
een wereldprestatie van het team. Je zat
met wildvreemden in de zaal. Je kon elkaar spreken. Je kon na afloop met de acteurs praten. Je zag het toneel maar ook
de rest van het publiek. We hadden een
bar, wc’s, een inleiding. We telden 15.000
bezoekers waarvan 25 % uit het buitenland. Waaronder Japan en Brazilië.’
Daarmee was de geest uit de fles. Club
Guy & Roni hadden al uitgewerkte plannen voor hun voorstelling Swan Lake.
Maar ze haalden de oorspronkelijk
plannen helemaal overhoop. Het moest
kleinschaliger. Het moest flexibeler. In
plaats van één voorstelling op het toneel
maakten ze drie voorstellingen die je in
groepjes van 30 mensen bij langs gaat.
‘We gebruiken nu dus het hele theater. En je kunt er ook voor kiezen om
de voorstelling vanuit huis te bezoeken.
Niet passief hangend op de bank maar
actief als in een videogame.’

Geestelijke ruimte
Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de financiële steun van de overheid.
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Harmen: ‘Die stelde ons in staat de
medewerkers door te betalen. Daarmee ontstond er ook geestelijk ruimte
om andere dingen te gaan doen. Degene die een theater moest opbouwen
in de boerderij in Onderdendam stond
de volgende dag in onze Machinefabriek en bouwde een tv-studio. Iedereen overschreed zijn grenzen. Iedereen
stapte uit zijn routine.’

Collectief beleven
De crisis maakte rigoureus een einde
aan alle andere activiteiten zoals educatie en rondleidingen.
‘Het gebouw is dicht. We zijn zo kwetsbaar. Als een van de spelers besmet
raakt, moeten we misschien wel 2 weken helemaal dicht. Maar we kunnen
niet wachten totdat we weer bezoekers
in de Machinefabriek kunnen ontvangen. Theater is ook iets dat we collectief
beleven. Die sociale factor is broodnodig en juist dat heeft corona eruit gesloopt.’
‘Ik besloot om vanuit Curaçao via Zoom

Club Guy & Roni maakte tijdens de lockdown
de voorstelling Swan Lake. Artistiek leider Guy
Weizman koos voor een drastische bewerking
van het Zwanenmeer.
‘We wilden met Swan Lake een stuk maken
over de spanning tussen vernieuwen en
behouden. Toen hebben we ervoor gekozen

om ons te laten inspireren door het grootste
icoon uit de danswereld. Maar het moest
natuurlijk wel urgenter en spannender. Als
wij iets doen, willen we het beter doen dan de
rest. Dat levert een stuk op dat meer een reis
en een avontuur is dan het passief consumeren van schoonheid.’ van schoonheid.’
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Hé, ik ben er nog!

Roy Tweeboom, danslessen via Zoom

‘Ik besloot om vanuit Curaçao via Zoom privélessen
te gaan verzorgen. Ik heb een groot netwerk van
leerlingen en oud-leerlingen. Aan een selecte groep
stuurde ik een berichtje: ‘Hé, ik ben er nog! Ik wil
weer aan de slag.

Uit de maat?
De eerste weken kwam daar nauwelijks respons op.
Maar na een paar weken ging het lopen.
Om 15.00 uur zette ik Zoom aan. In Nederland is het
dan 20.00 uur. Een fijne tijd om te dansen. Sommige
leerlingen sloten hun laptop aan op de tv. Dan zagen
ze mij nog beter. Want dat is echt wel belangrijk dat
je elkaar van top tot teent kunt zien. Toch zijn er wel
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beperkingen. Soms bleef de muziek wat achter. Dan
keek ik naar mijn leerlingen en vroeg ik me af: ‘Gaan
zij nou helemaal uit de maat of is er vertraging op de
lijn?’ En je kunt de leerling natuurlijk niet vasthouden, je kunt niet laten voelen hoe de beweging moet
gaan. Zeker voor beginners is dat een gemis.
Ik ben weer terug in Nederland. Of die online danslessen een blijvertje worden, ik weet het nog niet. Ik
geef nu 25 jaar dansles. Nu wil ik eigenlijk alleen nog
maar lesgeven aan mensen met dezelfde instelling
als ik: je hoeft geen topprestatie te leveren maar ik
wil wel dat mijn leerlingen serieus met dansen bezig
zijn én er plezier aan ontlenen.’

Roy Tweeboom (49) begon 25 jaar
geleden met het verzorgen van
danslessen. Hij geeft op verzoek
salsa-lessen en organiseert in
heel Nederland workshops en
danslessen.
Meer weten over Roy Tweeboom?
Zoek op Facebook naar
‘danslessengroningen’.
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Like Art
online tijdens
		 lockdown
Afgelopen maart riep VRIJDAG Advies kunst- en cultuurmakers op om informatie over culturele activiteiten in te
sturen zodat die online gedeeld kon worden met zoveel
mogelijk Groningers. Een van die makers is Josefien Alkema. Samen met Marijke de Jong, Mary Velthoen en Isa
Jansen hebben ze de webshop Like Art. Nu konden ze die
ook promoten via de website van Vrijdag Advies.

“Je kunt er je hoogstpersoonlijke kunstwerk bestellen. We
vragen 80 euro voor een werk, dat we bij je in de brievenbus bezorgen. Speciaal voor jou gemaakt. Op de site
geef je aan van welke kunstenares je een werk wilt en vul
je een vragenlijst in. Een van de vragen is bijvoorbeeld:
‘Wat is de titel van je leven?’ En: ‘Waar droom je van?’
Zo krijgen we ideeën en inspiratie, zo wordt ieder werk
speciaal en ‘eigen’. We merken dat mensen dat geweldig
vinden. Ze kopen het voor zichzelf en geven zo’n kunstwerk ook als cadeau, bijvoorbeeld bij een trouwerij of een
promotie. We worden er niet rijk van, maar het is een
goede manier om interactie te creëren met publiek. Ik
maak normaliter vrij werk. Ik vind het leuk om af en toe
iets te maken voor een ánder. Dat is best spannend. Voor
ons als makers, maar ook voor degene die het kunstwerk
heeft besteld en het thuis uitpakt. Het gaat over jouw leven, over jouw dromen!
Corona zorgt bij mij niet voor veel verandering. Ik ben
net als vroeger doorgaans in mijn atelier te vinden. Ik
merk bij veel collega’s natuurlijk wel dat het erin hakt.
Cursussen worden afgezegd, workshops geschrapt. Hoe
de communicatie nu werkte? We hebben de informatie
over onze webshop opgestuurd en dat is toegevoegd op
de website van VRIJDAG Advies. Wij brachten dat ook via
onze eigen nieuwsbrieven onder de aandacht bij vrienden, familie en relaties.
We willen LikeArt nu verder gaan promoten. We gaan
onze site de komende maanden verbeteren en daarna reclame maken via FaceBook, Instagram en de KultuurCentrale .”

Marijke de Jong

Mary Velthoen
Josefien Alkema

Isa Jansen

Bestel je eigen kunstwerk bij www.likeart.nl
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een vreemde vent in je oor
Wat doe je als er bijna niks meer mag of kan? Als er niets open is en je 1,5 meter afstand
tot anderen moet houden? Dan ga je wandelen!
In en om de Randstad was het filelopen. Zo niet in het weidse Groningen. Goed getimed verscheen dit voorjaar het boek
Voorland Groningen, Wandelen door het Antropoceen. Het tijdperk
waarin klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden van
menselijke activiteit heet Antropoceen.
In onze provincie komen die gevolgen voor cultuurlandschap
en erfgoed sneller aan het licht dan waar dan ook. Met het
boek onder de arm en met hulp van de bijbehorende app op de
telefoon wilde blogger Wout Sorgdrager dat wel eens ervaren.
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Hornhuizen. In de kerk staat een harmonium. Gratis af te halen. Ik aarzel. Terwijl ik nog dub zet mijn
vrouw haar ‘Marten’ aan.
We wandelen onder begeleiding van de wandelapp
Voorland Groningen van Hornhuizen via de Waddendijk terug naar Hornhuizen, een rondje van zo’n
10 kilometer. Onze gids is radiomaker Marten Minkema. Samen met een groot aantal mensen maakte
hij de wandelapp Voorland Groningen en het boek

dat daarbij hoort. Vier wandelingen door gebieden die
zich te weer moeten stellen tegen de grote dreigingen
die op Groningen afkomen: het stijgende water, de verschralende biodiversiteit, het verdwijnend erfgoed en
de opwarmende aarde.
Wandelen met een koptelefoon, ik moet er de eerste
kilometers erg aan wennen. Het betekent namelijk ook
wandelen met een vreemde vent die in je oor tettert.
Maar de keerzijde is dat je meer waarneemt. Inderdaad, die koeien hebben horens. En die zendmast is
een meetmast. Hier adem je zowat de schoonste lucht
van Nederland in. En dat de boeren die het land achter
de dijk inpolderden dat op eigen initiatief en voor ei-

gen rekening deden, dat wist ik
niet.
Het begint wat te waaien, even is er
een vlaag regen. We staan op de dijk en
kijken uit op de kwelders, die eindeloze
eindeloosheid. Gras, klei, water, lucht. Het
wad. Het blijft me overvallen, telkens weer. Dat
nieuwe land, die ruige kwelders, de stille zee. Erboven
die ontzaggelijke hemel met tussen de wolken door
hier en daar een flinterdun streepje roze -rood licht.
‘Wat een stilte, wat een stilte’ verzucht Marten in mijn
oor.
www.voorlandgroningen.nl
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‘Het is gewoon zo heerlijk om samen muziek
te maken.’ Robert Jan van der Feen zegt het
verlekkerd, haast gretig. Hij speelt dwarsfluit.
Met Rigobert van Zijl vormt hij de as van het
Van Zijl Consort. Het ensemble speelt een
gevarieerd kamer-muziekrepertoire van oude
en moderne muziek. Sinds kort zoeken ze ook
de combinatie met poëzie.

Van Zijl en Van der Feen kennen elkaar
uit het Noordelijk Bach Consort, een orkest dat op projectbasis speelt. Een concert in het voorjaar en een concert in het
najaar. Dat was voor hen niet genoeg:
‘Wij wilden méér. En vaker. Dat gold voor
meer leden. We hebben allemaal een
drukke baan waarin je veel praat. Dan
is het als tegenwicht heerlijk om samen
lekker muziek te maken. Op vrijdagavond. Eerst even bijkletsen en dan spelen! Als ensemble kiezen we gezamenlijk
ons repertoire. En ik probeer optredens
te regelen, bijvoorbeeld in oude Groninger kerken”.

Rozengeur en
maneschijn
Spelen doen ze
puur voor hun
plezier, in een
o n ts p a n n e n
sfeer, maar wel
met gedrevenheid.

We delen die passie
		 voor muziek

Dat is niet altijd gemakkelijk. ‘Als je samen muziek maakt ben je kwetsbaar.
Maar doordat je samen die concertjes
voorbereidt en uitvoert, ontstaat er een
heel bijzondere band. Natuurlijk, het is
niet altijd rozengeur en maneschijn. De
beschikbaarheid is bijvoorbeeld soms
ook best een pijnpuntje. De een wil vaker
optreden dan de ander. Maar we lossen
dat altijd samen op. We delen met elkaar
die passie voor muziek en voor het samen muziek maken. Dat bindt ons.’

Rutger Kopland
Rond de jaarwisseling zette het consort
een nieuwe stap. In ’t Sael, de schitterende middeleeuwse pastorie
van Groot Wetsinge, trad het
consort op met Barbara van
den Hoofdakker, de dochter
van dichter Rutger Kopland. Zij droeg diens poëzie voor. ‘Als je daar dan
staat, in die eeuwenoude
pastorie middenin dat
weidse Groninger
landschap en je
hoort onze
muziek met
daarbij die

poëzie over het landschap, over muziek,
dat was een prachtige ervaring.’

Assertiever
Ik ben met Geert Oude Weernink van
VRIJDAG Advies in contact gekomen
toen ik wat worstelde met de vraag of
ik een culturele commissie kon vragen
om een reële vergoeding voor de professionele zangeres die in ons programma soleerde. Dan schrikt een culturele
commissie: “Oei, ik weet niet of we dat
kunnen regelen.” VRIJDAG Advies dacht
mee. Zij stimuleerden me om echt wat
assertiever te zijn in dit soort gesprekken. Wees niet te voorzichtig, leerde ik.’
We willen graag verder met de combinatie poëzie en muziek. Ik zou eigenlijk
binnenkort weer eens contact moeten
opnemen met VRIJDAG Advies.’

Verbondenheid
Rigobert van Zijl is gepensioneerd
huisarts maar niet in ruste. Hij
werkt nog zo’n 30 uur per week bij
de Doktersdienst en voor enkele
instellingen in gehandicaptenzorg.
Muziek maken doet hij van kinds af
aan. In het Van Zijl Consort speelt hij
klavecimbel.
‘Ik speelde op een gegeven moment orgel bij
de nonnetjes. Daarna, in mijn studententijd, ben ik
blijven spelen. Vooral klavecimbel. Ook in al die jaren dat ik een praktijk
had. Het is een heerlijke afleiding. Je vindt altijd wel een uurtje tussendoor. Ik geniet verschrikkelijk van mijn instrument, van de klank ervan.
En van samenspelen. Dat kan me echt raken. Als je samen muziek maakt,
kom je soms in een soort cadans. De verbondenheid die muziek dan creëert is een bijzondere ervaring. Als huisarts ben je er voor de ander. Dan
gééf je vooral. Bij samen muziek maken ontváng je ook.’

Ongekunstelde harmonie
Het Van Zijl Consort begon in
2014 als kamermuziekensemble. De bezetting wisselt. De
vaste kern wordt gevormd door
Rigobert van Zijl (klavecimbel) en
Robert Jan van der Feen (fluit);
Marjoleine de Goede en Irene
Visser wisselen elkaar af op de
viool. Fluitist Jelmer Sjollema is
ook regelmatig van de partij. Zangeres Esther van Zijl, dochter van
Rigobert, trad meerdere malen
met het ensemble op. Naar haar
is het ensemble vernoemd.

Jaap Wolters is met zijn vrouw Wilma Couprie
bewoner van de pastorie in Groot Wetsinge.
‘We organiseren al jaren huiskamerconcerten.
Dat doen we in ons voorhuis ’t Sael. Dit concert
met gedichten van Rutger Kopland was echt erg
bijzonder. Je kon de onderlinge harmonie gewoon hóren.
Het is ook een prachtige combinatie, de stille, wat dromerige
poëzie van Kopland en de ongekunstelde harmonie van het Van
Zijl Consort. Barbara van den Hoofdakker, dochter van Rutger
Kopland, bracht die rust en verstilling in haar voordracht
prachtig naar voren. De gedichten en de muziek pasten zich
aan elkaar aan. Het klopte gewoon.’
Meer weten over de oude pastorie?
Kijk op www.pastoriewetsinge.nl.
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Het internationale dans- en muziekfestival
Op Roakeldais in Warffum zou dit jaar voor de
55ste keer plaatsvinden. Helaas gooide covid-19
roet in het eten. Maar artistiek directeur
David Kloosterhuis laat zich niet uit het veld
slaan: ‘We gaan hoe dan ook volgend jaar iets
organiseren.’
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Het internationale dans- en muziekfestival Op Roakeldais in
Warffum zou dit jaar voor de
55ste keer plaatsvinden. Helaas gooide covid-19 roet in
het eten. Maar artistiek directeur David Kloosterhuis laat zich
niet uit het veld slaan: ‘We gaan hoe
dan ook volgend jaar iets organiseren.’
Toen David Kloosterhuis negen jaar geleden het stokje overnam van de toenmalig
artistiek directeur van het wereldberoemde festival, zorgde dat hier en daar voor
opgetrokken wenkbrauwen. “Ik was net
22”, vertelt hij, “je hoorde mensen denken:
zo’n jonge jongen, gaat dat wel goed komen? Maar mijn collega-vrijwilligers zeiden juist: die kán dat.”
Op Roakeldais is de Warffummer met de
paplepel ingegoten. Zijn ouders boden,

net als vele andere gastgezinnen in Noordoost-Groningen, onderdak aan dansers die
van heinde en verre
naar het hoge noorden
waren afgereisd om ‘in
the middle of no where’ op
te treden. De kleine David vond
de exotische logés machtig interessant:
“Hoe die mensen eruitzagen, hoe ze zich
kleedden, hoe ze roken, de taal die ze
spraken; ik was er zeer door gefascineerd.”

Verbindingen
Dat is wat Op Roakeldais ook zo speciaal maakt vindt hij, die verbinding tussen de dorpelingen en de buitenlandse
gasten. De levenslange vriendschappen
die daaruit ontstaan. “We leggen de artiesten ook altijd uit dat we met gast-

Fleur Overmars (16)
ligt ziek op bed maar
wil graag vertellen
over Op Roakeldais.
‘Ik word daar zo vro
lijk van!’
‘Ik ben lid van het regieteam. Ik begeleid de
dansgroepen uit de kleedkamer naar het podium.
En daarnaast zou ik – maar het ging natuurlijk allemaal niet
door – ook de ogen en oren zijn voor de mensen achter de
licht- en geluidtafel. Ik sta vooraan en zie en hoor daar het licht
en geluid net wat anders. Ik woonde tot mijn 15e in Warffum.
Vorig jaar verhuisden we naar Sneek. Ik zou met mijn moeder
toch weer meedoen. We hadden al een plaats op de camping
geregeld. Op Roakeldais is echt supergezellig. Al sinds ik klein
ben, kom ik er. Ook omdat mijn moeder meedanste. Ik weet
nog goed dat ik als klein meisje mijn moeder op het podium
zag dansen en dat ik dolgraag naar haar toe wilde. Maar dat
kon niet. Ik moest vreselijk huilen. Toen hebben ze me op het
podium getild en kon ik meedansen. Dat was zo mooi. Ik ben
echt gek op het festival. Al die culturen, al die gezelligheid. Je
maakt vrienden voor het leven.’
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gezinnen werken. Daarin doen we geen
concessies. Verbinding tussen culturen
teweegbrengen, dat is wat ik leuk vind.
Zowel internationale alsook regionale
verbinding. Want het gaat niet alleen om
het dorp Warffum, maar ook om de dorpen eromheen, om de stad, om de hele
provincie. De wortels van Op Roakeldais
liggen stevig verankerd in de Groninger
klei (zie ook kader). Daar moeten we als
provincie trots op zijn.”

samenwerking met allerlei salsaplatforms in Groningen. Daar betrekken
we dan ook onze groepen bij. We
hebben verschillende podia waar van
alles te doen is: er zijn workshops, optredens van bandjes en van jong Gronings talent. En er zijn kampvuursessies met muziek en volksverhalen. We
proberen een belevenis te bieden aan
een brede doelgroep.”
Ook de dansgroepen zijn door de jaren heen steeds professioneler geworden: “Het zijn wereldartiesten, de
crème de la crème komt hier optreden”, zegt David. “Ze staan in Parijs,
Amsterdam én in Warffum, zeggen we
altijd. Artiesten willen hier graag optreden; Op Roakeldais is een instituut
op het gebied van internationale dans
en muziek. Bovendien organiseren we

Crème de la crème
Gedurende de vijf decennia van zijn bestaan is Op Roakeldais zeker met zijn tijd
meegegaan. “Tien jaar geleden hebben
we ingezet op een verbreding van de
doelgroep door een meer ‘dynamisch
festivalgevoel’ te creëren”, zegt David.
“We koppelen er theater aan en thema-avonden zoals een Latin Night, in

Jan Lovers (74) was 43
jaar internationaal
vrachtwagenchauffeur.
Hij zwierf door heel
Europa. Toen hij met
pensioen was, ging
hij aan de slag voor
Op Roakeldais.
‘Ik doe drie dingen voor het festival. Ik ben lid van het onderhoudsteam van de hal en beheer de horeca van de hal. Althans,
als er geen Op Roakeldais is. En ik help bij het opbouwen en
afbreken van het hele festivalterrein. De tenten, de kassa’s, het
podium, de aggregaten, de bouwhekken, noem maar op. Twee
weken voor het festival begint, breekt op het terrein zo’n beetje
de hel los. Dan gaan we koortsachtig aan de slag. We zijn dan
met een man of 70. Ik zit dan op de heftruck. Dat draait als
een trein. Eerst lijkt het nergens op maar uiteindelijk komt het
altijd goed. Als vrachtwagenchauffeur kwam ik in heel Europa
en ontmoette ik veel mensen. Hier bij Op Roakeldais spreek ik
maar weinig deelnemers. Al die verschillende talen maakt het
ook niet makkelijker. Maar ik vind het hartstikke leuk om naar
te kijken, die saamhorigheid, al die mensen van over de hele
wereld. En er is nooit gedoe. Dat komt gewoon niet voor.’

Monique van Kalker
(46) woont in Baf
lo. Al sinds 2005
zijn zij en haar
gezin gastgezin.
Samen met Mari
on Bolhuis is zij
bovendien coördi
nator ‘Gastgezin’
voor Baflo en de
omliggende dorpen.
‘De zoektocht begint al in maart. Wie kunnen
we in die week van Op Roakeldais verblijden met
twee deelnemers? Het ene jaar gaat het wat makkelijker dan het andere jaar. Maar er is natuurlijk een
vaste club mensen die dat willen. Ik zeg met opzet
‘verblijden’ want echt, het is enorm leuk! Ik werk bij
een zorgverzekeraar bij de klantenservice. Ik moet er
dus echt een week vrij voor nemen. Maar dat is het
meer dan waard. Gasten komen binnen als vreemden en gaan weg als familie. Je ontmoet iedereen.
Mensen uit verschillende culturen, sommige zijn
rijk, sommige hebben geen cent te makken. En je

kinderen leren zo
veel! Ze ontdekken:
communicatie kent
geen grenzen. Mijn
dochter van 5 had zojuist haar zwemdiploma
gehaald. Ze slaagde erin om
dat met handen en voeten uit te
leggen aan 2 Braziliaanse jongens van 20.
We organiseren met het dorp altijd wel wat uitjes,
een picknick en een barbecue. Er ontstaat in die weg
echt een heel hechte band. Ik heb nog steeds contact
met sommige deelnemers.’
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altijd een tournee voor de groepen die
hier komen, zodat ze een maand lang
kunnen reizen en optreden in Europa.
We hebben samenwerkingspartners
in België, Polen, Duitsland, Frankrijk;
noem maar op. Normaal gesproken
zou ik nu naar buitenlandse festivals
gaan om groepen te screenen. Je moet
als groep, naast kwaliteit, ook iets exclusiefs te bieden hebben, iets extra’s.”

Hoe nu verder?
Het live artiesten scouten gaat nu wegens covid-19 niet door. Hoe groot is
de impact van het virus op het dorp
en op de honderden vrijwilligers die
bij het festival betrokken zijn? “Heel
groot”, zegt David. “Mensen zijn echt
in de rouw omdat het dit jaar niet
doorgaat. Op Roakeldais geeft altijd
heel veel reuring in Warffum en de
omliggende dorpen. De hele maand
juni leef je in een bubbel, er is zoveel
goede energie. Nu is er niks, zijn mensen noodgedwongen met zichzelf be-

zig. Dat geeft een leeg gevoel.”
Veel vrijwilligers vragen zich dan ook
af: hoe nu verder?, aldus David: “Het
liefst willen we volgend jaar weer een
groot festival organiseren, zoals we
dat altijd hebben gedaan. Maar de
crisis zorgt ervoor dat we een andere opzet moeten kiezen. Misschien
met minder groepen, of alleen uit
Europa; dat weten we nog niet. Veel
organisaties zeggen dan: we doen het
niet meer. Dat snap ik ook heel goed.
Maar wij gaan hoe dan ook volgend
jaar iets organiseren. Ook al is het veel
kleiner en anders dan we gewend zijn.
Het laatste weekend in juni is gewoon
weer voor Op Roakeldais.”

Thijs Rispens (28)
presenteert de
scholenochtenden,de
verbroederingsavond
en (in 2019) een
talkshow. ‘Je ontmoet
oude bekenden en maakt
nieuwe vrienden!’
Ieder jaar bezoeken kinderen van de basisscholen uit
de regio het festival. De ene dag de onderbouw, de
volgende dag de bovenbouw. Ik praat dat aan elkaar.
Kinderen vinden het geweldig. Niet mijn verdienste
hoor. Die dansgroepen zijn zó imponerend en zo
leuk. Dat wereldrecord Haka in 2017 bijvoorbeeld.
Van het een kwam het ander. We hadden de vorige
editie bijvoorbeeld een soort talkshow na afloop van
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Een godswonder

Op Roakeldais betekent ‘op goed geluk’.
Het woord is een verbastering van het Latijnse
miraculum Dei, ofwel ‘een wonder Gods.’ Het
internationale dansfestival werd voor het eerst gehouden in 1966 ter gelegenheid van het tienjarig jubileum
van de Grunneger Daansers, een folkloristische dansgroep
uit Zandeweer. Als locatie werd gekozen voor het iets grotere
Warffum. De achterliggende gedachte van het festival was
verbroedering, vriendschap en verbinding met andere culturen.
De eerste editie van Op Roakeldais werd een daverend succes;
het Nieuwsblad van het Noorden tekende laaiend enthousiaste
reacties

op van Noordoost-Groningers die al dan
niet als gastgezin of op een andere manier vrijwillig hun steentje aan het festival hadden bijgedragen. Meteen werd besloten om het jaar erop weer
een festival te houden. Het daaropvolgende jaar nam een
aparte stichting de organisatie over en zo ontstond een traditie die inmiddels ruim vijf decennia bestaat. Op Roakeldais
kreeg, naast internationale standing, de status Levend Erfgoed
Groningen. Ondanks dat het festival met zijn tijd is meegegaan,
staan de aloude waarden verbroedering en vriendschap nog steeds
overeind.

de voorstelling. Ik praatte met dansers, muzikanten,
artistiek leiders, gastgezinnen en andere vrijwilligers, iedereen schoof aan. Waarom doe je wat je
doet, welk verhaal zit er achter jouw instrument?
Zo is er ook de verbroederingsavond, een soort kickoff van het festival. We doen dan met de dansgroepen en de vrijwilligers een spelletjesavond: zaklopen
en andere oudhollandse spelletjes maar ook een
dance battle. Ik help Joeri van der Werf (voorzitter
van Stichting Op Roakeldais, red.) bij de presentatie.
Je hebt samen met deelnemers uit de hele wereld en
vrijwilligers uit de regio een ontzettend leuke avond.
Je ontmoet oude bekenden en maakt nieuwe vrienden. Die saamhorigheid, dat is geweldig.’
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Momenteel werken VRIJDAG Advies, webbouwers
en webdesigners hard aan de realisatie van de
KultuurCentrale. Dè online plek waar jij en de
meer dan 200.000 andere Groningers die iets aan
kunst en cultuur doen zichzelf kunnen promoten.
En dè plek waar je met elkaar in contact kunt
komen. Professionals en amateurs. Beoefenaars en
liefhebbers. Individuen en groepen, verenigingen,
gezelschappen, ensembles, bands, podia, culturele
instellingen, ondernemers, cultuurplatforms en
gemeenten. Dit platform gaat de kunst en cultuur
in Groningen een enorme boost geven!
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Een initiatief van VRIJDAG Advies
VRIJDAG Advies ontwikkelt de KultuurCentrale
om de dienstverlening aan het culturele veld te
verbeteren. Het koppelen van vraag en aanbod
gebeurt nu ook, door Paula en haar collega’s.
“Dankzij de KultuurCentrale kunnen mensen en
groepen zelf actief op zoek gaan ” stelt Paula. Nu
wordt via nieuwsbrieven en de online KultuurAgenda bekendheid gegeven aan wat er te gebeuren staat. VRIJDAG Advies maakt de nieuwsbrief
voor het hele culturele veld in de provincie, met
berichten vanuit en voor alle disciplines en voor

nen een profiel aanmaken. In jouw
profiel laat je zien wie of wat je
bent en zo ben je zichtbaar en dus
vindbaar voor iedereen die de KultuurCentrale bekijkt”, aldus Paula
Mulder, projectleider KultuurCentrale bij VRIJDAG Advies.

Hoe het werkt
De KultuurCentrale is straks hét online cultureel platform voor de provincie Groningen. Het is het plein
waar iedereen die iets doet, maakt,
zoekt en aanbied op het gebied van
kunst en cultuur elkaar treft. En via
de KultuurCentrale ontvang je ook
nog eens die informatie die precies
bij jouw interesses past.
“Op je profiel laat je zien wie jij bent
als beeldend kunstenaar, danser, acteur, regisseur, dirigent of muzikant.
Het maakt niet uit of je amateur of
professional bent. Verenigingen,
gezelschappen, bands, culturele instellingen en ook gemeentes kun-
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“Zoek je iets, dan kun je in alle
profielen kijken. Je kunt ook een
bericht plaatsen. Dat ontvangt dan
iedereen die heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in dat onderwerp. Stel, ik maak beelden in mijn
vrije tijd en ik ben ook geïnteresseerd in dans, dan kan ik dat in mijn
profiel verwerken. Wanneer een
dansgezelschap een bericht stuurt
met informatie over hun open dag,
of ze geven aan dat ze op zoek zijn
naar dansers voor een voorstelling
of vrijwilligers die de kaartverkoop
willen regelen, dan komt dat bericht automatisch bij mij binnen. Ik
kan dan eerst gaan helpen met de
kaartverkoop; door de KultuurCentrale blijf ik op de hoogte van de
ontwikkelingen van het dansgezelschap. En wie weet ga ik op een dag
zelf dansen en doe ik een volgende
keer mee met een project waar dansers voor gezocht worden.”
Ben je uitsluitend cultuurconsument en bezoek je concerten, eve-

nementen en tentoonstellingen,
dan is de KultuurCentrale er ook
voor jou. Door alle specifieke berichten die je ontvangt blijf je op de
hoogte van al die activiteiten die bij
jouw interesses aansluiten.

Uniek
Zoiets als de Groningse KultuurCentrale bestaat nog nergens.
“Er zijn wel online platforms, maar
die laten meestal alleen een plattegrond zien met wie waar gevestigd
is. Dan zie je dat hier koor X zit en
een paar straten verderop beeldend
kunstenaar Y en in het volgende
dorp museum Z. Met een korte
omschrijving, een linkje naar de
website en daarmee houdt het dan
op. Of je kunt een bericht plaatsen
in een Facebookgroep, maar dan
bereik je maar een beperkt aantal
personen. Onze KultuurCentrale
heeft veel meer te bieden, namelijk uitwisseling van informatie op
maat. Daardoor krijg je heel gericht
informatie, informatie die je graag
wilt hebben.”

Meedoen stimuleren
De vraag naar een platform als de
KultuurCentrale is groot, blijkt uit
onderzoek. Paula: “ mensen willen
snel en gericht eigen activiteiten of

alle soorten makers. “Het is niet altijd interessant als je in Ter Apel woont, om te lezen wat er
in Zuidhorn gebeurt”, zegt Paula. “Het mooie van
de KultuurCentrale is dat je vooral die informatie
krijgt waarin je geïnteresseerd bent. Iedereen kan
zo veel meer aan ons hebben.”

die van een vereniging kunnen delen
en heel specifiek personen of organisaties kunnen vinden. Een dirigent,
decorstukken, een podiumbouwer,
muziekinstrumenten, noem maar op.
Je kunt in de KultuurCentrale veel breder zoeken dan binnen het netwerk
dat je nu hebt. Met de KultuurCentrale stimuleren we cultuurparticipatie.
Je bent van veel meer dingen op de
hoogte en kunt anderen makkelijker
vinden. En daardoor wordt de drempel om mee te doen of om een keer te
gaan kijken veel lager.”

Koppeling met de
KultuurAgenda

Heb je een voorstelling, expositie of concert?
Start je een workshop? In je profiel kun je al je
activiteiten koppelen met de KultuurAgenda.
Voer je activiteit in op Vanplan.nl en het verschijnt
automatisch in de KultuurAgenda!
Iedereen die jou volgt, krijgt dan een berichtje. Dit
gaat je helpen om deelnemers en publiek te werven.

Het onderwijs en
de kinderopvang
profiteren mee
De KultuurCentrale maakt het voor scholen en
de kinderopvang eenvoudiger om cultuureducatie vorm te geven. Via de KultuurCentrale krijgen ze eenvoudig inzicht in aanbieders
die een project, workshop of leerlijn kunnen
verzorgen. VRIJDAG Advies ontwikkelt dit onderdeel van de KultuurCentrale samen met
stichting Kunst & Cultuur en met het IVAK.

Het is een mooie uitdaging om een
innovatief en complex platform als
de KultuurCentrale te ontwikkelen,
ontwerpen en te bouwen. Daar komt
heel veel bij kijken. Gelukkig vordert
het werk volgens plan. We gaan er
vanuit dat we de KultuurCentrale in
het voorjaar van 2021 kunnen lanceren. En natuurlijk gaan we dat moment uitgebreid en feestelijk onder
de aandacht brengen!
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VRIJDAG Advies biedt workshops
aan die je kennis van specifieke
onderwerpen zoals fondsenwerving,
grime en marketing helpen
vergroten. Bij dit rijtje hoort ook
de Workshop Geluidstechniek.
Podiumkunstenaars,
muziekdocenten en zaalbeheerders,
allemaal staan ze wel eens voor
geluidsproblemen die in de stress
van het moment slecht of helemaal
niet op te lossen lijken te zijn.
Hoe haal je meer uit de
geluidsinstallatie? Waar zijn al
die schuifjes op het mengpaneel
voor? En wat doe je als de speakers
keihard rondzingen? Geen paniek!
In de workshop Geluidstechniek van
docent Arnoud van der Laan leer je
al deze problemen op te lossen.

32

Rondzingende
speakers?

Geen paniek!
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Zangeres Paula Kooistra (45 jaar)

Geluidstechnicus en docent Arnoud
van der Laan (50jaar)
“Ik ben ook muzikant, op m’n zevende
deed ik al het slagwerk bij de plaatselijke
fanfare. Alweer jaren geleden vroeg de
voorzitter van de koepel van shantykoren
of ik een cursus geluidstechniek wilde geven, want die clubs hadden vaak wel een
mooie installatie aangeschaft maar de bediening was een probleem. Aan de handleiding hadden ze niet zo veel, die is vooral
technisch. Wel: dit knopje regelt dat, niet:
wat kún je daar nou mee? Of ze kregen bij
aankoop de instructie: zo staan de schuifjes goed, kom er verder maar niet aan. Dan
haal je er natuurlijk niet uit wat erin zit!
Doodzonde. Zodoende heb ik mijn eerste
cursus ontwikkeld. Bij de workshops die ik
voor VRIJDAG Advies geef, komen deelnemers met heel verschillende achtergrond.
Muziekdocenten, dirigenten, zangers en
conservatoriumstudenten, soms ook theaterregisseurs of conciërges van scholen,
ze komen uit de kerkelijke hoek, ze zijn betrokken bij koren, popbandjes of orkesten,
noem maar op.
Ik vergelijk een geluidsinstallatie graag
met een waterleiding waar warm en koud
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water doorheen stroomt. Het water kan
op verschillende temperaturen uit allerlei
verschillende kraantjes – dat zijn dan de
speakerboxen - tevoorschijn komen. Hoe
krijg je dat water nou op de juiste temperatuur uit het juiste kraantje? Met dit
beeld kan ik heel simpel uitleggen hoe
het geluid door een mengpaneel stroomt.
Hoe komt het binnen, hoe meng je het en
hoe komt het er weer uit? Hoe zorg je voor
een goede balans, bijvoorbeeld tussen de
verschillende stemgroepen? Hoe krijg je
het geluid dáár waar jij het hebben wilt?
Want stel, je hebt een bepaalde opstelling
op het podium, bijvoorbeeld met een gitaar links, dan wil je natuurlijk dat het publiek die gitaar ook links hoort.
Ik eindig de workshop altijd met een opdracht. De deelnemers moeten even de
zaal uit zodat ik het mengpaneel ongezien kan instellen. Als ze dan terugkomen,
moeten zij aan de bak. Waarom klinkt het
niet goed? Hoe kan het dat er geen geluid
uit die box komt? Laat maar zien wat je
geleerd hebt en los het op!”

“Met het bandje waar ik bij zing, Wexler,
hadden we een mooie set aangeschaft.
Een kennis van ons regelde dat allemaal,
heel fijn, maar ik wilde ook wel weten
hoe het allemaal werkt. Al die knopjes
en schuifjes op het mengpaneel… We
moesten het toch ook zelf kunnen. Samen met de gitarist en bassist heb ik
daarom een paar jaar geleden de workshop van Arnoud gevolgd. Die was heel
praktisch. Meekijken, proberen en we
kregen een cursusboek waar we nog altijd regelmatig naar grijpen: o ja, zó zat
het. We hebben de basis opgepikt toen,
uiteindelijk valt het wel mee met hoe
moeilijk het is. Al lopen we nog regelmatig te prutsen en lachen we elkaar uit:
wij hadden toch die cursus gedaan?
Inmiddels zing ik ook in een tweede
bandje, Call me Joe. En ik ben servicemedewerker horeca in MON, het repetitiecentrum in Groningen. Een enkele
keer vragen de bands die daar repeteren
mij om een kabeltje, dan is het leuk als
ik meteen weet welk kabeltje ze bedoelen. Of het geluid werkt niet en ik loop
er met een intelligente blik naartoe en
probeer het op te lossen. Het is wel heel
cool als dat dan lukt!”

Sander (24 jaar) en Bouko (54 jaar) Tiggelaar

De eerstvolgende
Workshop Geluids
techniek vindt
plaats in het
voorjaar van 2021.
Kijk voor meer
informatie op
bijvrijdag.nl/
advies/ontwikkeling
Wil je op de hoogte
worden gehouden?
Ga naar de site en
schrijf je in voor
de nieuwsbrief.

Bouko: “Ik ben docent economie en ook dirigent van
verschillende koren, onder meer van het Bel Canto
Kamerkoor hier in Winschoten en pianist en organist
bij het Christelijk Mannenkoor Albatros. In de Vennekerk hiernaast speel ik orgel tijdens de diensten. Ik
kende Arnoud al van verschillende CD-opnames en
ik wilde nu wel eens meer weten van de geluidstechniek. In de Vennekerk worden sinds dit voorjaar bijvoorbeeld alle diensten opgenomen en op YouTube
gezet. Dan wil je natuurlijk graag dat dat goed klinkt.
Of er komt een band of een koor optreden in de kerk.
Dat is nog best moeilijk, want voor spraak heb je een
andere akoestiek nodig dan voor muziek. En zo zijn
er meer complexe situaties. Ik dirigeerde vroeger een
operettekoor, dan heb je monitoren nodig zodat de
zangers op het toneel zelf ook kunnen horen wat ze
doen. Dat mag natuurlijk niet botsen met het geluid
dat het publiek hoort. Arnoud ging heel goed in op
dingen waar mensen in de groep tegenaan liepen.
Het was eigenlijk een cursus voor beginners, maar er
kwamen dus best ingewikkelde dingen aan bod.”
Sander: “Net als mijn vader ben ik ook econoom, ik
ben aan het promoveren. En ik maak ook muziek. Ik
speel cello, ik heb wel in de orkestbak gezeten bij een
operette die mijn vader dirigeerde. Ik help regelmatig
mee in de kerk, mijn moeder is er beheerder. Op zondag registreer ik het orgelspel bij de diensten, en ik
spring ook bij als er doordeweeks in een van de zalen
een beamer of microfoon nodig is. Het is leuk om te
weten wat je met al die knopjes kunt doen, meer dan
alleen aan-uit en volume.”
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‘VanBeresteyn is
een fijne plek waar
mensen graag zijn’
36

‘VanBeresteyn is van de
Veendammers’, zegt directeur
Jos Kraan. Toch duurde het
even voordat die het theater/
cultuurcentrum wisten te
vinden. Dankzij de befaamde
Koopavondconcerten is
vanBeresteyn niet meer weg te
denken uit de stad.
37

rughoudend over het nieuwe cultuurcentrum.
“Jenny Kalma, de toenmalige directeur,
vroeg zich dan ook af: hoe krijgen we
het voor elkaar dat de Veendammers dit
ook als hún gebouw gaan beschouwen?
Want dat is altijd het credo geweest: vanBeresteyn is niet van Veendam, maar van
de Veendammers.”

Gratis amateurconcerten
Theater, cultuur- en congrescentrum
vanBeresteyn huist in een markant, modern gebouw, pal naast het Veenkoloniaal Museum. Je vindt er de bibliotheek,
de Muziek, Dans en Theaterschool, de
Kunstuitleen en een grand café. En uiteraard een theaterzaal met een landelijke
programmering en op de maandag de
filmavond.
Jos Kraan is altijd nauw betrokken geweest bij vanBeresteyn dat in 2004 ge-

bouwd werd; oorspronkelijk als vestzaktheater voor de amateurkunst. “Ik
ben mijn leven lang al gek van theater”,
zegt hij. “Ik hou van mensen die gepassioneerd zijn in hun werk. Die met hart
en ziel op het podium staan hun ding te
doen.” Hij bezoekt zoveel mogelijk voorstellingen, ook die van onbekende artiesten: “Ik heb Najib Amhali zien spelen
toen nog niemand wist wie hij was.”
In het begin waren de Veendammers te-

De oplossing kwam na sparren met Bert
Kraan, de vader van Jos; oud-gemeenteraadslid en wereldberoemd in Veendam
als draaiorgelman en amateur-operettezanger. “Samen met Jenny kwam mijn
vader met het idee om tijdens de koopavonden gratis amateurconcerten te organiseren in de foyer. De eerste avond
kwamen er tien mensen op af, dus dat
schoot niet erg op. Maar al heel snel
werden ze een groot succes en waren er
avonden met 200 man publiek.”

Tineke Rouw-Oosterhuis zingt in 		
haar moerstaal: het Gronings
Haar allereerste optredens waren letterlijk tussen de
schuifdeuren: in de kamer en suite van de boerderij in
Overschild waar ze opgroeide. “Mijn moeder heeft me
altijd gestimuleerd om te zingen. ‘Tineke gaat optreden!’, riep ze, en dan deed ze de en suite deuren
open. Stond ik daar met mijn ukelele Oudhollandse
liedjes te zingen voor mijn oma en tante.”
Van achterkamertjes en oudhollandse liedjes kwam
ze via een gewonnen talentenjacht op grote podia terecht waar ze Engelstalig repertoire ten gehore bracht.
Eerst als zangeres bij een gezelschap, later solo. “Mijn
man zei op een keer: ‘Waarom zing je niet in het Gronings?’ Sindsdien schrijf en componeer ik mijn eigen Groningse fluisterliedjes. Ze gaan over liefde, teleurstelling, geluk;
over het hele leven, eigenlijk.”
De coronatijd inspireerde haar tot het schrijven van nieuwe liedjes. Lange tijd
kon ze die niet laten horen aan haar publiek, maar nu mag het weer. “Ik vind het fantastisch
dat ik weer mag optreden”, zegt ze. “De Koopavondconcerten in Veendam hebben een speciaal plekje in mijn hart. Ik heb hier vaker gestaan, het is een van mijn favoriete plekken. Ik
word altijd heel gastvrij ontvangen door Bert Kraan, die gunt je echt het podium. Ik voel me
hier heel erg welkom.”
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De Koopavondconcerten zijn in de zestien jaar dat ze georganiseerd worden,
uitgegroeid tot een heus fenomeen binnen en buiten Veendam. Singer-songwriters, cabaretiers, koren, een balletgroep; er hebben heel wat local heroes
in de foyer gestaan (zie kaders). Ook in
deze tijd worden de donderdagavondconcerten goed bezocht. Wat is de aantrekkingskracht ervan? “De sfeer is heel
gemoedelijk”, zegt Jos. “Loop maar binnen, ga maar zitten, neem een kopje koffie. Dat laagdrempelige is een belangrijke
succesfactor. Je moet vrijblijvend kunnen
binnenkomen en weer kunnen weglopen
als je het niks vindt. We vragen mensen
om na afloop een vrije gift te doen. De
een doet dat wel, de ander niet.”

Iedereen is welkom
Gastvrijheid staat bij vanBeresteyn hoog
in het vaandel. Iedereen die het gebouw
binnenkomt, of het nu de cv-monteur

is, een artiest of iemand die een voorstelling bezoekt, wordt gastvrij onthaald.
“Dat vinden we heel belangrijk”, zegt Jos,
“iedereen is welkom. Ook bezoekers die
misschien minder goede bedoelingen
hebben, zijn mijn gasten. Ik vertel ze alleen wel dat er bepaalde regels zijn waar
ze zich aan moeten houden. Zo krijg je
dat mensen vanBeresteyn zien als een fijne plek waar ze graag zijn.”
Voordat Jos in 2016 directeur werd van
vanBeresteyn, werkte hij als hoofd Economische Zaken bij de gemeente Veendam. Als zodanig was hij de verbindende
factor tussen de gemeente en ondernemend Veendam. Hij weet dus hoe de
hazen lopen, iets dat hem in zijn huidige
functie goed van pas komt: “Het contact
met de gemeente is prima”, zegt hij, “ik
heb een goede relatie met de wethouder
van Cultuur. Die draagt ons een warm
hart toe en komt voor ons op in het colle-

ge. Dus daar zijn wij heel blij mee.”

Toekomstplannen
Ambities voor de komende tijd heeft Jos
zeker. Bijvoorbeeld om een jonger publiek te trekken: “We hebben het plan
om een wedstrijd uit te schrijven onder
scholieren om een avond theater te verzorgen. De bedenkers van het leukste
idee mogen dat helemaal zelf uitvoeren,
en wij helpen daarbij. Als jongeren zelf
iets mogen doen, dan komen daar andere jongeren op af, daar ben ik honderd
procent van overtuigd.”
Op zijn persoonlijke verlanglijstje staat al
jaren een stiekeme droom: Mirusia Louwerse, de sopraan van André Rieu, strikken voor een optreden in vanBeresteyn.
“Voordat ik met pensioen ga, haal ik die
nog een keer naar Veendam.”

Joke Adema vertelt haar verhaal met
swingende jazz-liedjes
In 2002 besloot Joke Adema haar passie voor zingen
te volgen en meldde ze zich aan bij het Prins Claus
Conservatorium. “Ik had helemaal geen zangachtergrond, op een paar zanglessen na”, vertelt ze. “Wel
heb ik altijd gezongen. Als kind liep ik rond het huis
in Taarlo verhaaltjes te zingen die ik had bedacht.”
Tijdens haar jaar conservatorium ontdekte Joke de
jazz; een openbaring. Ze raakte eraan verknocht en
gaat nu elke vrijdagavond naar de HarbourClub in
Winschoten om met andere jazzmuzikanten te jammen. “Je voelt en vult elkaar aan, dat is het leuke van
jazz. Van slow ballad tot up tempo swing en een heerlijke
latin groove. Ik heb een mooi, klein geluid, heel geschikt voor
ingetogen jazzy liedjes.”
Joke combineert haar baan als bouwkundige met die van jazz-zangeres
en zangdocente. Ook schrijft ze haar eigen liedjes die ze gedichten op muziek noemt.
In het verleden gaf ze al eens een Koopavondconcert samen met wijlen gitarist Mark
Lubbers met wie ze toen veel optrad. Recentelijk stal ze er de show samen met pianist
Yonghoon Kwak. “VanBeresteyn is een heel leuke plek”, zegt ze, “een mooie locatie, aardige mensen, heel ontspannen en prettig om er te spelen. Ook deze keer ging ik weer
met een heel goed gevoel naar huis.”
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Decorontwerper Janco van Barneveld

Een decor op zich is niks
Een kennis vroeg mij of ik zin had om mee te helpen een decor te bouwen. Hij had een voorstelling
verkocht, maar er was nog helemaal niks, zelfs
geen groep. Ik was al een paar jaar afgestudeerd
aan Minerva als ruimtelijk vormgever en zat wat
in mijn eentje op een zolderkamertje te schilderen.
Het leek me best grappig, dus zei ik ‘ja’. Met een
bakfiets haalden we grofvuil op langs de weg om
decors van te maken. De voorstelling verzonnen
we ter plekke. En omdat we niet genoeg acteurs
hadden, speelde ik zelf mee. Het was een goede
leerschool en bovendien had ik voor het eerst een
podium: er kwam publiek, men vond het leuk.
Ik maak decors voor professionele en amateurgezelschappen, voor dansvoorstellingen en voor theater. Mijn decors maken beweging mogelijk, en ze
bewegen zelf ook. Zoals de grote, langzaam ronddraaiende tandwielen uit het stuk Jan Brons is terug
in Appingedam. In De Nieuwe Man, ook opgevoerd
in Appingedam, bestond het decor uit letters die
de spelers over het toneel heen en weer sleepten
en waar ze omheen en bovenop stonden te spelen.
Een decor ontwerpen en bouwen kan wel een half
jaar tot driekwart jaar in beslag nemen. Ik probeer
altijd de meest ideale oplossing te bedenken, in samenspraak met de regisseur of de choreograaf en
de spelers of de dansers. Want een decor op zich
is niks; het moet gebruikt kunnen worden. Dat is
soms best ingewikkeld: je wilt iets maken wat spannend is, niet iets wat al heel vaak is gedaan. Maar je
moet ook rekening houden met de praktische kant
en de veiligheidsaspecten. Acteurs moeten veilig
op en om de decorstukken kunnen spelen.
Decorontwerper is een vak waarbij je veel met
mensen samenwerkt. Dat vind ik er ook zo mooi
aan, je creëert een gezamenlijk product. Ieder van-
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uit zijn eigen kracht en de bereidheid om elkaar
te beïnvloeden. Ik bouw veel decors samen met
amateurs, zoals bij locatieprojecten als de Voetbalopera Veendammer Wind in Veendam en Noar Huus
in Niekerk. Ik richt een werkplaats in, zorg voor
gereedschap en materialen, een koffieplek en een
EHBO-doos, stuur mensen aan en hou het overzicht op wat klaar is en wat nog moet gebeuren.
Mensen enthousiasmeren, zorgen dat ze een beetje
blij worden van het hele proces, dat is het mooiste.

Meer weten over Janco?
www.vanbarnevelddecor.nl
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Podium voor jonge
kunstenaars
“Jonge kunstenaars komen heel moeilijk aan de bak”, zegt Peter Meijer van
Galerie Waarkunst in ‘t Waar. “Daarom exposeren we hier, naast werk van
gerenommeerde kunstenaars, ook veel werk van jong, aanstormend talent.
Op onze openingsexpositie in 2012 waren bijvoorbeeld werken te zien van pas
afgestudeerde kunstenaars aan Minerva.”

Peter verontschuldigt zich
voor de rommel: hij is net
terug van een kunstbeurs in
Stockholm. Want dat is wat
hij doet: het werk van ‘zijn’
kunstenaars aan de man
brengen in binnen- en buitenland. “Natuurlijk hebben
we ook een Facebookpagina
en een Instagramaccount”,
zegt hij. “Als galerie moet
je feeling houden met de
moderne tijd. Maar eerlijk
gezegd is dat meer iets voor
mijn zoon Arthur. Die gaat
straks ook kunstwerken verkopen via een webshop.”

Vreselijk trots
Toch heeft Waarkunst een keer amateurkunst tentoongesteld van cliënten van Cosis (voorheen Novo),
mensen met een lichamelijke en/of psychische beperking. Een idee van Peters vrouw Hilde. “Daar zat
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Volken de Vlas,
beeldend kunstenaar en
ontwerper uit Groningen

“Ik kom geregeld bij Waarkunst. Er is daar altijd
goede kunst te zien en er worden lezingen en concerten georganiseerd. Goede kunst weet te raken,
te ontroeren. Mijn voorkeur gaat uit naar hedendaagse kunst waarin je steeds weer iets nieuws ontdekt. Kunstenaars voegen iets toe aan de wereld, en
daar draag ik graag aan bij. Bijvoorbeeld door hun
werk te kopen. Ik ben ook heel actief betrokken bij
A7 wordt ART7, een zeer groot kunstproject waar
Peter Meijer de initiator van is. Het project heeft
als doel meer cultuurtoeristen naar de provincie
Groningen te lokken. We vinden het belangrijk dat
mensen ontdekken wat hier in de buitengebieden
te vinden is aan bijzondere en inspirerende initiatieven, zoals Galerie Waarkunst.”

“Ik heb een voorliefde voor ‘waardeloze’ dingen. Daar
probeer ik weer iets nieuws van te maken. In kringloopwinkels zie je rijen en rijen oude boeken staan
met linnen kaften. Van die boekenkaften heb ik tafelbladen gemaakt en paneeldeuren voor kasten. Van
het kinderboekenmuseum in Winsum kreeg ik de
opdracht om een beeldend werk te maken van kinderboekenkaften. Ik heb toen een mozaïek gemaakt,
een portret van een lezend meisje, van oude boekenkaften die ik in tegeltjes had geknipt.

Meer weten over ART7?
www.art-7.nl

Esthetische kwaliteit
Waaraan moet een kunstwerk voldoen om in Waarkunst te mogen hangen? Peter: “Esthetische kwaliteit vind ik belangrijk. En het moet technisch goed
gemaakt zijn, het moet kloppen. Voor de rest is het
een gevoel: vind ik het interessant? Is het iets wat ik
niet eerder heb gezien? Die kwaliteiten zie je vaker
bij professionele kunstenaars. Daarom exposeren we
in principe geen amateurs.”

Hans van der Stap,
enthousiast bezoeker
uit Nieuwwolda

heel goed werk bij”, herinnert Peter zich. “Soms was
het verschil met de professionele kunstenaars niet
te zien. Bij de opening waren honderden mensen
aanwezig. De meeste exposanten, veelal jongeren,
kwamen met hun ouders. Ze waren vreselijk trots dat
ze in een echte galerie hingen, je zag ze helemaal
opbloeien. Misschien moeten we dat toch nog eens
doen.”

Ja hoor, je mag ze aanraken!
Ik ben het liefst aan het maken. Kunst onder de
aandacht van het publiek brengen, is echt een vak.
Galerie Waarkunst steekt daar veel aandacht en
energie in, daar ben ik heel blij mee. Ik vind dat mijn
kunstwerken daar veel beter tot hun recht komen
dan op een website. Mijn mozaïeken moet je in het
echt zien en voelen. En ja hoor, je mag ze aanraken!
Ik doe ze met opzet niet achter glas. In een galerie
maakt een kunstwerk, mooi uitgestald, een andere
indruk op je. Peter is er goed in om werken van verschillende kunstenaars elkaar te laten versterken. Als
bezoeker stap je echt een andere wereld binnen.
Ik maak momenteel schilderijen die ik in tegeltjes
knip en waarmee ik mozaïeken maak. Zo kan ik meer
sturen op kleur. Ik vind dat een interessante ontwikkeling; van het dogma van bestaande tegeltjes naar
de vrijheid van zelfgeschilderde tegeltjes. Als kunstenaar onderzoek ik waar ik mee bezig ben en hoe ik
daar een nieuwe draai aan kan geven. Ik hoop dat ik
anderen net zozeer verras met mijn werk als mezelf.”
Meer weten over Volken?
www.volkendevlas.nl
www.studiovolop.nl

Meer weten over Galerie Waarkunst?
www.waarkunst.nl

43

Het fonds

Marianne Harmsen is
adviseur van het Cultuurfonds
Groningen. Samen met haar
collega Koos Bruining adviseert
ze het fondsbestuur over welk
project geld kan krijgen en welk
project niet. Haar boodschap:
“Doe je aanvraag op tijd. We
maken regelmatig mee dat we
mensen moeten teleurstellen.
Omdat ze te laat zijn. Er is tijd
nodig om ons in je project te
verdiepen. Misschien hebben
we nog vragen voor je, of er
ontbreekt een document dat we
nodig hebben. Op onze website
staan de inzendtermijnen en
onze richtlijnen.”

Cultuurfonds Groningen
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is
bevlogen pleitbezorger van cultuur,
natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële
bijdragen, opdrachten, prijzen en
beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd.
Als inspirator van hedendaags
mecenaat geeft het Prins Bernhard
Cultuurfonds onafhankelijk en
deskundig advies over filantropie
aan particulieren, stichtingen en
bedrijven.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds
Groningen is een van de twaalf provinciale afdelingen.
In Groningen draagt het fonds bij
aan tal van projecten. Onder andere:
De Wijk de Wereld, De Ketelstichting met de locatievoorstelling De
Pineut, de cursus Groen Erfgoed
van Stichting Erfgoedpartners en
Het Verbond Groningen van Stichting Flauwecult Collectief met een
coronaproof voorstellingenconcept.
En ook aan bijvoorbeeld Het Grunneger Laidjesfestival 2020 van de
Stichting Grunneger Sproak.
https://www.cultuurfonds.nl/Aanvragen-groningen

Je eerste aanvraag?
Of je dertigste? Alle fondsen stellen net weer wat andere
eisen. VRIJDAG Advies vertelt je waar je op moet letten. Je
kunt er een workshop volgen over wat er bij komt kijken.
En als je aanvraag klaar is, kunnen Paula en Geert hem nog
even doorlopen. Zo maak je meer kans!
advies@bijvrijdag.nl
(050) 305 14 70
www.bijvrijdag.nl/advies
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“We vinden het belangrijk dat een project waardevol
is voor een gemeenschap. Bij iedere aanvraag kijken
we daarnaar. Het hoeft geen kunst met grote K te
zijn. Het stimuleren van betrokkenheid bij een straat,
dorp, stad of regio en verbondenheid met elkaar
vinden we minstens zo belangrijk”, aldus Marianne.
Dus gaat er geld uit het fonds naar een expositie bij
Stichting Borg Verhildersum in Leens en naar een
concertreeks van Stichting Activiteitencommissie
Oudeschans. Of bijvoorbeeld naar bijzondere kunstwerken die een herinnering levend houden. Zoals de
struikelstenen bij huizen waaruit tijdens de Duitse
bezetting Joodse bewoners zijn weggevoerd.

De dingen die van waarde zijn
“Ik zie wat het voor mensen betekent om kunst en
cultuur te beleven en mee te doen. Ik zie wat het voor
een groep of gemeenschap betekent. Het mooie van
werken voor een fonds is dat je kijkt naar wat van
waarde is op een ander vlak. Ik help dingen mogelijk
te maken. Voorstellingen, restauratie van erfgoed, exposities, noem het maar: projecten waar mensen zich
vrijwillig volledig voor inzetten, die soms ook een
heel dorp of een hele wijk mobiliseren. De een zegt
je kunt mijn schuur gebruiken, een ander heeft strobalen waar het publiek op kan zitten en ga zo maar
door. Dat maakt dit voor mij mooi werk.”

De aanvrager
Willeke Moek, van het Karrekoor in Stad: “We wilden een concert
organiseren met Ierse muziek. In onze aanvraag vroegen we ook
geld voor het repetitieweekend ter voorbereiding van het concert.
Dat werd een afwijzing, want daar was het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen niet voor bedoeld. We kregen het advies om eens
bij Paula Mulder van VRIJDAG Advies langs te gaan. Zij heeft ons
geholpen met de aanvraag en toen lukte het wél. Paula gaf ook
nog de tip om een aanvraag te doen voor subsidie voor een nieuwe
piano en ook dat lukte.”
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VRIJDAG Advies
achter de Kunst en cultuur óók als recept
om sociale cohesie te stimuleren,
schermen de integratie te bevorderen,

eenzaamheid te verhelpen,
kortom kunst als oplossing van
problemen? Of je hier nu voor
of tegen bent: de inzet van kunst
en cultuur helpt mee om meer
mensen te bereiken. En dat
biedt weer mogelijkheden voor
beeldhouwers, dansers, regisseurs,
schilders, musici etc. om hun
brood te verdienen.

“Er werd een sprookje verteld
en we gingen alles verbeelden
wat er in het verhaal voorbijkwam. Ik was zeven jaar en weet
nog dat ik een vlinder mocht
dansen. Het was zo vrij en de
muziek was prachtig. Daarna
mocht ik op les, klassiek ballet.
Op mijn twaalfde kon ik naar
een interne dansopleiding in
Tilburg maar ik wilde niet weg
van thuis. De docent van mijn
docent ging me opleiden. De laatste twee jaar van
de middelbare school trainde ik zeven dagen per
week. Ik danste ook voorstellingen, we hadden met
een paar leerlingen een eigen groep, de Bach Ballet Group. We zijn in Frankrijk geweest, Duitsland,
Engeland... We waren amateurs maar wel ‘amateur
plus’.
In mijn studententijd in Maastricht kwam ik in
contact met toneel. Dat was zo spannend en bevrijdend, je werkt niet binnen een choreografie die
iemand voor je bedacht heeft maar je maakt je eigen reacties, fysiek en verbaal, je intonatie. Je wordt
daarin wel geregisseerd maar het blijft een zoektocht vanuit je eigen bagage. Je gaat met elkaar de
diepte in, je leert jezelf en elkaar heel goed kennen
en daardoor ontstaan ook vriendschappen voor het
leven.
Ik kende niemand toen ik zestien jaar geleden in
Groningen kwam wonen. Mijn eerste reactie was:
ik moet maar weer toneel gaan spelen en zo kwam
ik bij het Prinsentheater. Ik deed de amateurtheaterschool en daarna de regieopleiding bij VRIJDAG.
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“Ik kom uit de zorg en ben ook
theaterregisseur. Die twee
werelden bij elkaar brengen:
zo wil ik helpen kunst en
cultuur verder te brengen”

Ik snap de wereld van kunstenaars, musici, acteurs.
Professioneel en amateur. Ik snap hoe het werkt, wat
het kost en ook wat het voor mensen persoonlijk betekent om dit werk te doen, eraan deel te nemen.
Een van de eerste dingen waar ik me voor ben gaan
inzetten is een redelijk uurloon voor kunstprofessionals. Gratis accepteer ik niet. Doe geen dingen voor
niks, dat verdient het niet. Ik wil ook zorgen voor
meer werk; daarom wil ik het maatschappelijk belang van kunst en cultuur laten zien. De wetenschap
heeft die meerwaarde al bewezen alleen moeten we
nog zien hoe we het praktisch realiseren. Daar moet
geld voor zijn, het moet op het netvlies komen. We
zijn daarover al in gesprek met partijen binnen het
sociale domein. Iedereen is enthousiast, en de deuren staan open, alleen de financiën en juridische zaken zitten nog in de weg. Als ik daarin iets kan betekenen, dan doe ik dat met liefde.”
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Inez van de Kimmenade
Bij VRIJDAG Advies sinds: 2018
Hiervoor verschillende functies in de
zorg, als leidinggevende, coach en
adviseur.
Is regisseur, danseres en actrice
Inez.vandekimmenade@bijvrijdag.nl
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Van VRIJDAG Advies
naar KultuurLoket

Ruimte voor cultuur
De corona-maatregelen maakten (en maken)
het voor koren, muziek- en toneelverenigingen
erg lastig om binnen die regelgeving te kunnen
repeteren en op te treden. Zo’n veertig verenigingen uit de hele provincie lieten ons weten op
zoek te zijn naar een passende ruimte. VRIJDAG
Advies hielp met de actie Ruimte voor Cultuur

Sinds een jaar werken we onder de naam VRIJDAG Advies. Met
die titel maken we duidelijk dat wij dat deel van de instelling
VRIJDAG zijn dat het culturele veld in de provincie Groningen
adviseert, ondersteunt en er verbindingen legt. Toch moeten we regelmatig uitleggen hoe we ons verhouden tot
het deel van VRIJDAG dat het aanbod van cursussen
theater, beeldend en muziek voor de gemeente Groningen verzorgt. Van de verwarring en misverstanden
die daarover leven willen we graag af. Om duidelijk te
maken dat we een provinciale steuninstelling zijn die
openstaat voor samenwerking met alle kunst- en cultuuraanbieders in de hele provincie gaan we vanaf volgend
jaar verder onder een nieuwe naam, het KultuurLoket. Onze
dienstverlening zoals adviseren, verbinden en kennisdelen blijft
natuurlijk zoals je die gewend was. De naam KultuurLoket sluit
goed aan bij onze andere merknamen; KultuurAgenda, KultuurBlad en de KultuurCentrale. Samen met POPgroningen
blijven we werken aan het in stand houden en uitbouwen van

mee met het vinden van geschikte locaties. De
hieronder vermelde organisaties, instellingen en
bedrijven gaven aan over een geschikte ruimte
te beschikken. Zij boden daarmee Ruimte voor
Cultuur.

Stichting Gerard Sampon
Huis Orlando

(voormalig Westerklavier)

Kunst der Dingen
C Major Events &
Productions
Stichting Podium Winsum
Ad Hoc

- LIVESTREAM FACILITEITEN
- MEERCAMERA REGISTRATIES
- BEELD- EN GELUIDSVERZORGING
- VERHUUR EN VERKOOP VAN AV APPARATUUR

Een aantal ‘matches’ zijn gemaakt! VRIJDAG
Advies bedankt deze organisaties, instellingen en bedrijven voor het aanbieden van hun
Ruimte voor Cultuur.
www.bijvrijdag.nl/ruimtevoorcultuur
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Kerkstraat 211 / 9601 AE Hoogezand
T. 0598-392220 / 06 - 53 75 00 20
info@smidbg.nl / www.smidbg.nl
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De KultuurCentrale is het online
marktplein voor iedereen in Groningen
die kunst en cultuur (mogelijk) maakt.
Koren, toneel- en muziekverenigingen,
(amateur)kunstenaars, professionals
zoals dirigenten, regisseurs en kunst
vakdocenten, culturele instellingen,
cultureel ondernemers en beleids
makers; je vindt elkaar in
de KultuurCentrale.

Kijk op kultuurcentrale.nl

