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Onderwerp : Update regeling kleine cultuur initiatieven

Geachte Statenleden,

Graag infomeren wij u over de uitkomsten van de regeling voor kleine culturele initiatieven,
een van de maatregelen uit het Actieplan Cultuur in het Herstelpakket No en Moarn.
De regeling is op 4 januari geopend en op 15 februari gesloten. Al na een paar dagen was
het plafond overschreden. In totaal hebben we 61 aanvragen ontvangen, waarvan 19 zijn
toegewezen, 15 zijn afgewezen vanwege incompleet of het ontbreken van een ontmoetings-
plek, 3 hebben zich teruggetrokken en de andere 24 zijn afgewezen vanwege het bereiken
van het plafond. Verderop vindt u een lijstje met de toegewezen projecten.

In totaal is voor deze regeling € 165.000 beschikbaar gesteld; € 150.000 voor in de regeling,
€ 15.000 voor uitvoeringskosten.
De subsidie heeft tot doel om kunstaanbieders in Fryslan (professioneel en amateur) pro-
jecten op het gebied van podiumkunst of expositie, met inbegrip van community art, te laten
uitvoeren in een ontmoetingsplek (zoals een popodium, dorpshuis of als expositieruimte in
gebruik zijnde kerkjes). Hiermee kunnen we het Friese culturele veld een financieel steuntje
in de rug bieden, waardoor we helpen om het culturele en maatschappelijk leven straks weer
op gang te brengen en te houden en zo een bijdrage leveren aan de bevordering van de
leefbaarheid in wijken, dorpen en steden in Fryslan. Door de koppeling tussen kunstaanbie-
der en podium te leggen, willen we ook de locaties een steuntje geven, omdat er dan men-
sen langskomen, een kop koffie of een biertje blijven drinken (als dat straks weer mag) en zo
dus de omzet van de locaties ook gestimuleerd wordt.
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Wij zijn verheugd over het grote aantal aanvragen en zien dit als een duidelijk signaal uit het
culturele veld dat er behoefte is aan dit soort steun. Jammergenoeg hebben we niet alle
aanvragen kunnen honoreren. Binnen de middelen die beschikbaar waren in het Actieplan
Cultuur konden wij het plafond niet ophogen. Het succes van deze regeling heeft er wel toe
geleid dat in het Tweede Herstelpakket wederom geld wordt gevraagd een regeling voor
kleine culturele initiatieven. Uw Staten beslissen hierover eind april.

De onderstaande aanvragen zijn gehonoreerd. De locatie van de uitvoeringen is heel be-
hoorlijk verspreid over Fryslan, hoewel de Stellingwerven en de Noordwesthoek wat achter-
blijven. Ongeveer de helft speelt (ook) in Leeuwarden.
Ook qua aanbod zit er variatie in de aanvragen: veel muziek, maar ook een paar community
art projecten en toneel/cabaretachtige voorstellingen. Leuk om te zien is ook dat 4 aanvra-
gen zich (in elk geval deels) richten op kinderen of jongeren, 3 hebben ouderen specifiek als
doelgroep genoemd.

De Muzykmakker We organ iseren in Paviljoen MeM in Buitenpost de expositie "FrijeFugels". De expo-
sitie laat je kerannische werken en schilderijen van Froucke Lettinga zien, neemt je
mee op de vleugels van de muziek -speciaal door Sander Stienstra (van De
Muzykmakker) gecomponeerd en zet je weer met beide benen op de grond, door de
stem van de maker.

De Muzykpleats De band Sa kint Ek heeft een muziektheater voorstelling gemaakt. Het is een muzi-
kale reis waarbij de vraag "Kint SA?!" centraal staat. Het is een op zichzelf staande
culturele activiteit in Fryslan, op het gebied van podiumkunst, die tegen betaling
toegankelijk is voor publiek. Samenwerking met 10 kerkjes verspreid over Fryslan
van de Stichting Aide Tsjerken.

Big Band Heerenveen Culturele middag in Heerenveen
1. in verschillende zalen van het Posthuistheater optredens.
2. Jongerencentrum CASA: community art olv een kunstenaar.
3. In het parkje voor het Posthuis ook optredens
4. Een of meerdere dansers en een groepje theatermakers bewegend door het cen-
trum, maatschappelijke thema's aansnijden.

Muziekver. De Kriich Met alle muziekgezelschappen uit Warga 2 concerten geven in het Dorpshuis en het
MFC voor iedereen en een concert met 2 gezelschappen speciaal voor kinderen en
ouderen.

Tjeerd Barkmeijer Het NIEUWLICHT orkest-project formeert een amateur-symfonieorkest (in kleine
bezetting) dat onder leiding van dirigent Tjeerd Barkmeijer repeteert en een serie-
concerten verzorgt samen met de Friese popartiest Wiebe Kaspers, in samenwerking
met Koepeltheater (Leeuwarden), Groate Kerk (St Jacobiparochie), Lawei (Drach-
ten), Hege Fonnen (Lemmer).

Tidder '27 boar Koroana' is een muzikaal drama-komedie met accent op de lach. Uitgevoerd
in Dorpshuis Weidum. Je zou hem wat dat betreft kunnen scharen in de hoek van 't
Schaep met de 5 pooten. En dan niet qua verhaallijn maar met name de verhouding
verhaal, muziek, komedie.

Audioshape Het doel van het SING IT! Festival is samen met Neushoorn (Leeuwarden), lokale
artiesten, muzikanten, zangdocenten (zzp'ers) en leerlingen van diverse D'Drive
opleidingen muzikale workshops te geven en een open podium te bieden aan lokale
amateurzangers. Dit genereert werk voor zzp'ers in de culturele sector en hiermee
worden stageplaatsen gecreeerd.

Christelijke Muziek- Het project 'Nocht oan musyk' omvat een drietal culturele muziek activiteiten met als
vereniging De Een- doel het sociale leven in Marrum weer op te bouwen. Muziek is hierbij de verbinden-
dracht de factor om de nare tijd achter ons te laten en verder te kijken naar de toekomst.

Het eerste concert is een activiteit voor de groep ouderen van Marrum. De tweede
activiteit wordt voorde kinderen van Marrum georganiseerd. Het laatste project is
bestemd voor alle leeftijden.

Oog van de Dag De afgelopen maanden heeft het Coronavirus en alle maatregelen om verdere uit-
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breiding te voorkomen iedereen geraakt. Ook Douwe, een oudere man uit de Wal-
den. Hij heeft zijn Durkje verloren aan het virus. Hij heeft haar begraven en komt
alleen thuis. Hoe gaat hij om met dit immense verdriet? 'Ferlies yn Lockdown' is een
theatervoorstelling in MeM in Buitenpost met therapeutische inslag die een steun in
de rug wil betekenen in deze uitdagende tijden.

Acta theater en mu- De Zingende Postbodes gaan in hun cabaretprogramma op zoek naar de positieve
ziek kanten van de pandemie. De Zingende Postbodes willen laten zien wat er wel kan.

De Postbodes worden rondgereden door de riksja van 'Fietsen alle jaren en daar-
mee wordt het tweede doel duidelijk: aandacht geven aan deze organisatie die
ouderen kosteloos rondrijdt op een door henzelf bepaalde route. Zo worden alle
dorpshuizen en wijkgebouwen van de wijken en dorpen van de Gemeente Leeuwar-
den aangedaan.

Meekit Het creeren van landschapskunst, samen met burgers, onder procesbegeleiding van
plaatselijke kunstenaars, met de Friese Usselmeerkust als unieke locatie. Dit resul-
teert in een interactieve expositie in verschillende openbare ontmoetingscentra in het
Friese Usselmeergebied en Leeuwarden. Met als doel plezier en verbinding te erva-
ren tijdens het samenwerken aan en het samen bekijken van kunstprojecten.

St. Podium en theater- Elke laatste zondag van de maand vanaf maart t/m juni Sunday Afternoon Sessions.
kunsten Laagdrempelige intieme concerten in Zalen Schaaf in Leeuwarden voor doelgroep

25- 75 jaar, die ook via livestream online te zien zijn.
Wiebe Kaspers Het realiseren van een unieke artistieke cross -over tussen de progressieve popmu-

ziek van de band WIEBE en de beroemde romantische liedcyclus lieder eines fah-
renden Gesellen' van Gustav Mahler, en daarmee na een lange tijd van culturele
armoede het Fries publiek eindelijk weer een unieke live concertervaring en Friese
professionele musici een artistiek betekenisvol project bieden. Opgevoerd in Grote
Kerk van Dokkum, de Redbadtsjerke van Jorwert en de Westerkerk in Leeuwarden.

Linda de Haan Illustrator die werkt aan een nieuw prentenboek. Het illustratiewerk voor dit boek evt.
aangevuld met eerder gemaakt werk wordt getoond tijdens een open atelier in het
pand van de oude Molkfabryk in Burgum. Deze Pop Up expositie is een tijdelijke
gelegenheid waarbij (al dan niet in samenwerking et andere vormge-
vers/kunstenaars) op locatie de deuren worden geopend voor publiek die voor dit
doel naar deze gelegenheid komt.

Mear mei muzyk Geen muzikale ervaring hebben en nu spelen in een orkest. Die reis verbeelden
muzikanten uit de 3 dorpen (Top en Twel, De Legeaen, Waldsein) met muziek en
verhalen. Een interactieve muziekvoorstelling over "de reis naar het geluk". Na 10
weken voor het eerst muziekles te hebben gehad, konden ze geen slotconcert hou-
den in 2020 en nu hebben ze daar een voorstelling van gemaakt.

Het Beeldlokaal 'Druk me de hand' is een community -art project dat gaat over de verbinding tussen
mensen. Centraal in dit project staat de hand, symbool voor de ontmoeting. We mo-
gen geen handen meer schudden, maar gaan ze gebruiken om op een andere ma-
flier contact te leggen met elkaar. Onder de Friese zon komen we samen om vele
handafdrukken als cyanotype af te drukken. Al deze handafdrukken vormen samen
een groot kunstwerk dat wordt tentoongesteld in de oude ambachtsschool in Leeu-
warden.

Stichting Stoereloer Met een speciale mobiele werkplek trekken we de wijken van Leeuwarden in en
nemen allerlei materialen mee. Samen met wijkbewoners bouwen we aan een com-
munity kunstwerk (8 in totaal). We sluiten aan bij een vraagstuk dat speelt in de wijk,
bijvoorbeeld eenzaamheid of de gevolgen van corona; via kunst zoeken we naar een
oplossing. De ideeen van bewoners zijn leidend. Het is de bedoeling dat de kunst-
werken langere tijd in de wijken blijven staan.

Peter van der Zwaag Janneke Warringa brengt een nieuw Friestalig liedjesprogramma ten uitvoering in
theaters, dorpshuizen en culturele instellingen in de hele provincie (o.a. Franeker en
Coarnjum), met als thema en titel `Ferlet'. De voorstelling bevat bestaande en nieu-
we liedje, binnen het thema van behoefte en verbinding, vertaald in het Fries door
dichteres en schrijfster Baukje Wytsma. De stijI van de voorstelling laat zich het best
omschrijven als kleinkunst.

St. Louise Post en Dit kleinschalig evenement wordt op 20.02.21 gehouden op Vlieland en biedt een
Poezie podium voor dichters, beginnende jonge dichters van de brede school 'de Jutter' op
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Vlieland en cultuurhistorisch geengageerden m.b.t. het cultureel erfgoed Vlieland.
Tevens zal de officiele opening plaatsvinden van het Schrijversatelier van de eiland-
dichter van Vlieland, Gerda Posthumus, en de afronding van een poezieproject i.s.m.
de brede school 'de Jutter'. Het evenement zal plaatsvinden in het monumentale
gebouw 'de Nicolaaskerk' in het dorp Oost Vlieland.

GedeputeeVde Staten van Fryslan,
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