
     
Verslag Online CultuurCafé gemeente Groningen (04 maart 2021) 

 
Aanwezig 
Culturele veld: Frank Antens (pianostudio Frank Antens), Gebrich Meijer (professionele muzikant), 
Harrie Vos (NNOOK), Wilfred Reneman (koordirigent), Jantien Lagerweij (kamerkoor Dualis), Jannie 
van Deure (Gruno’s Postharmonie), Frits ten Bloemendal (Gruno’s Postharmonie) en Karin Noeken 
(De Wijk De Wereld). 
KultuurLoket: Inez van de Kimmenade (programmamanager) en Paula Mulder (projectleider) 
 
Aanleiding 
Het culturele veld heeft ook in Groningen te maken met de gevolgen van de corona-crisis. Het 
KultuurLoket vindt het van belang om te horen wat er leeft bij het amateurkunstveld. Op 21 januari 
organiseerde het KultuurLoket samen met de gemeente Groningen al een eerdere editie van het 
online CultuurCafé. Daaruit bleek dat er veel behoefte was om in contact te komen / blijven met 
elkaar, ook met mensen die niet aanwezig waren.  
 
Repeteren 

Er is een mailing naar koren verstuurd over het repeteren via Jamulus. Hiervoor is het e.e.a. nodig. 
Een vraag is hoe andere verenigingen dit financieren?  

 Er komen verschillende geluiden uit het culturele veld naar voren: de één zegt dat het geluid 
met het gebruik van een apparaat JamnSing (ca. €75,-) veel beter is, de ander geeft aan dat 
het werken met een externe microfoon en een internetkabel – WIFI werkt niet goed – 
voldoende is.   

 Het KultuurLoket is benieuwd naar de ervaringen van het werken met Jamulus. Dat delen zij 
graag in het netwerk.  

 Als er behoefte aan toelichting is, dan organiseert het KultuurLoket graag een online 
bijeenkomst. Laat het ons weten! 

 
Kan een vereniging een omgevingsvergunning krijgen voor buiten repetities of komt er een 
buitenrepetitielocatie?  

 De gemeente is hier mee bezig. Het KultuurLoket heeft de gemeente gevraagd om 
helderheid over de stand van zaken.  

 Tip is om contact te leggen met gebouwen/organisaties met een eigen sportveld/plein. 
Hiervoor hoef je geen vergunning bij de gemeente aan te vragen.  

 Op de lijst van de actie ‘Ruimte voor Cultuur’ staan verschillende organisaties en bedrijven 
die ruimte beschikbaar hebben waar, wanneer dit weer mogelijk is, gerepeteerd of 
gepresenteerd kan worden. 

 
Er zijn zorgen of bepaalde repetitielocaties de coronaperiode overleven. Zo worden er door 
verschillende verenigingen met dezelfde repetitielocatie (MON) gesproken om samen een 
crowdfundingsactie te houden voor de repetitielocatie.   

 Voordekunst is een platform voor crowdfunding in de creatieve sector. Zij helpen je bij het 
opzetten van de actie, regelen de achterkant en inkomsten. Zij geven regelmatig workshops 
over hoe je het beste een crowdfunding op kan zetten.  

 
Optreden tijdens corona 

Zijn er ervaringen met het gebruik livestreams?  

https://mailchi.mp/d6133dbd6ed3/van-vrijdag-advies-naar-het-kultuurloket-952791?e=3d261fdaf2
mailto:hallo@kultuurloket.nl?subject=Re%3A%20Symposium%20over%20aerosolen%20en%20online%20zingen%20via%20Jamulus!
https://kultuurloket.nl/advies/ruimte-voor-cultuur/
https://www.voordekunst.nl/


     
 Het KultuurLoket is met de gemeente Groningen aan het inventariseren wat de kosten zijn 

van het gebruik van livestreams. Hierbij wordt er gekeken om podia plekken in te richten 
waarin het amateurveld mogelijk gebruik van kan maken.  

 Er wordt als tip gegeven om Arno Lampe van het NNO al partij erbij te betrekken. 

 Denk aan Buma Stemra rechten op het moment als je voor een livestream geld vraagt.  

 Kijk ook naar de digitale alternatieven van DEN.  
 
De Wijk De Wereld zit momenteel in de wijk Vinkhuizen en halen daar op straat verhalen op. 
Momenteel geven zij kleine coronaproof concertjes in de kijkdoos. Dit zijn één op één concerten van 
een professional voor een wijkbewoner. Hiervoor zoeken zijn nog professionele kunstenaars/ 
muzikanten. Neem contact op met karin@dewijkdewereld.nl als je mensen kent die hiervoor 
geschikt zijn.  
 
Muziekfestival na corona 

In het CultuurCafé van 21 januari 2020 is een samenwerking ontstaan tussen Harrie Vos en Jannie 
van Deure die samen kijken naar de mogelijkheden om een openlucht concert op diverse locaties in 
de stad Groningen te organiseren.  

 Er wordt ook gekeken naar het idee wat al eerder in Leeuwarden is uitgevoerd in Groningen 
uit te voeren.  

 De uitvoering van dit Muziekfestival vindt plaats in 2022.  

 Voor het idee zijn de organisatoren naarstig op zoek naar connecties bij de gemeente 
Groningen die mee willen denken en een financiële voorschot kunnen geven.  

 Het KultuurLoket denkt graag mee en geeft aan dat er naast de gemeente wellicht ook 
interessante fondsen zijn voor dit project.  

 Isolde van Meerwijk werkt nog verder aan het plan voor een gezamenlijk optreden van 
verschillende koren op de grote markt.  

 
Steunmaatregelen 

Professionals in de culturele en creatieve sector kunnen een aanvraag doen bij het Programma 
Permanente Professionele Ontwikkeling (Werktuig PPO). Werktuig PPO stimuleert de professionele 
ontwikkeling en de loopbaankansen van werkzoekende en van werkzoekenden in de sector.   
 
De gemeente Groningen is bezig met een steunpakket voor de corona getroffen cultuursector. Het 
voorstel van het gemeentebestuur dat nu voorligt komt in maart voor de Raad. Deze regeling is 
gericht op het activeren en stimuleren van nieuwe activiteiten.   
 
Overige regelingen, financiële ondersteuningen en corona informatie voor het culturele veld staan op 
onze website.  
 
Vervolg 

 In de maand april wordt er opnieuw een CultuurCafé georganiseerd. De datum van het 
volgende CultuurCafé wordt bekend gemaakt op de website en in de nieuwsbrief.  

 
Heb je vragen / opmerkingen / ideeën? Mail het naar hallo@kultuurloket 
 

https://www.den.nl/digitaal-als-alternatief-voor-fysiek
mailto:karin@dewijkdewereld.nl
https://werktuigppo.nl/
https://werktuigppo.nl/
https://kultuurloket.nl/gemeente-groningen-ondersteunt-wederom-door-corona-getroffen-culturele-instellingen/
https://kultuurloket.nl/advies/advies-tijdens-corona/
https://kultuurloket.nl/verbinding/cultuurplatform-gemeente-groningen/
https://us8.campaign-archive.com/home/?u=095684a6e96a791848a496660&id=72557f2ede
mailto:hallo@kultuurloket.nl

