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Advies van de Commissie Programmatische Activiteiten Cultuur aan het college van burgemeester en wethouders 
van Arnhem over de besteding van het gemeentelijke budget voor Deelregeling 3 van subsidieregeling Producties, 
Evenementen en Festivals voor de jaren 2019 en 2020.

Arnhem juni 2018
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Inleiding

Arnhem werkt op veelbelovende wijze aan een stevige culturele infrastructuur. Met Rozet, het nieuwe Musis, 
Theater aan de Rijn, het recentelijke heropende Focus Filmtheater en met de verbouwing van het Museum Arnhem 
en het Stadstheater Arnhem voor de deur, maakt de gemeente zichtbaar dat zij kiest voor dynamiek in de stad en 
voor langetermijninvesteringen in de culturele sector. Een goede infrastructuur schept een levendig en aantrekkelijk 
kunst- en cultuurklimaat. 

Nu de stad bruist van bedrijvigheid op allerlei vlakken en de economie is aangetrokken, liggen er volop kansen 
Arnhem als ‘Culturele Hoofdstad van het Oosten’ waar te maken. Die ambitie vraagt een artistiek-hoogwaardige 
programmering. Niet alleen in de top, maar ook in de hele breedte van het kunst- en cultuuraanbod. Met de 
cultuurnota Stroom is vanaf 2012 daarom ingezet op het bouwen aan een sterk cultureel fundament en op 
ontwikkeling en doorstroming: ‘Stroom staat voor de energie die door onze stad stroomt dankzij alle cultuur die 
aanwezig is.’ Door vooruitstrevende, verfrissende artistieke producties te stimuleren, en talentvolle makers en podia 
uit te dagen een stap voorwaarts te zetten, is goede artistieke circulatie mogelijk. Dat is waar de Deelregeling 3: 
Artistieke producties en presentaties en artistieke festivals zich op richt en waarover de commissie Programmatische 
Activiteiten Cultuur (PAC) is gevraagd te adviseren. 

Voor u ligt het advies van de commissie PAC voor de periode 2019-2020. In totaal zijn drieëntwintig aanvragen aan 
de commissie ter beoordeling voorgelegd en beoordeeld op basis van de criteria voor Deelregeling 3. 

Kijkend naar het totale palet van de aanvragen, constateert de commissie dat vooral theatermakers in deze aan-
vraagronde de weg naar de regeling goed hebben gevonden. Zij stelt met enthousiasme vast dat de aanvragen 
voor de periode 2019-2020 uit de theatersector de discipline in diversiteit en breedte goed vertegenwoordigen. 
Voor de pluriformiteit van het culturele aanbod is het volgens de commissie van belang dat ook aanvragers vanuit 
andere disciplines de weg naar de regeling blijven vinden. Arnhem loopt het risico anders een deel van haar poten-
tieel te verliezen. Tegelijkertijd signaleert de commissie dat bij een gelijkwaardig streven voor andere disciplines 
- vooral dans, beeldende kunst, muziek en Urban arts vragen extra alertheid en aandacht - de regeling tegen haar 
budgettaire grenzen aanloopt. Hier ligt volgens de commissie voor Arnhem een belangrijk keuzemoment: wil de 
gemeente artistieke ontwikkeling in de volle breedte nastreven en is zij bereid daarin extra te investeren? Of wil zij 
artistieke ontwikkelingen stimuleren en aanjagen voor zover het huidige beschikbare activiteitenbudget dat toelaat, 
met scherpere keuzes in de toekomst als gevolg?

In het belang van een goede doorstroming is de commissie in deze aanvraagronde kritisch geweest op terugkeren-
de aanvragers die ten opzichte van voorgaande aanvraagronden niet of nauwelijks artistieke ontwikkeling of verde-
re professionalisering laten zien. Ten gunste van vijf nieuwe aanvragen heeft zij daarom scherpere keuzes gemaakt. 
Alle aanvragen zijn bovendien per discipline in samenhang bekeken. 
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1. Algemeen advies

1.1 Artistieke visie
Een heldere artistieke visie, vertaald in een goed doordacht activiteitenprogramma, hoort in Deelregeling 3 onder-
deel te zijn van de onderbouwing van de aanvraag. Daaruit vloeit een realistische begroting en dekkingsplan voort. 
Hoewel de commissie vaststelt dat er in Arnhem volop artistieke potentie is, ziet zij helaas nog veel aanvragers die 
hun artistieke visie onvoldoende omschrijven of niet goed vertalen naar het activiteitenprogramma waarvoor zij 
subsidie aanvragen. Sommige aanvragers spreken wel een artistieke ambitie uit, maar geven daar vervolgens geen 
invulling aan. Andere beperken zich tot een formalistische beschrijving van een bestaand format. In een aantal 
gevallen gaf de aanvraag aanleiding de organisatie uit te nodigen voor een toelichtend gesprek. 

Overigens merkt de commissie op dat een aantal activiteiten die niet voldoen aan de artistiek-inhoudelijke 
kwaliteitseisen van Deelregeling 3 evenzogoed waardevol kunnen zijn voor de stad. 

1.2 Theater
In deze aanvraagronde ziet de commissie een aantrekkelijke pluriformiteit en breedte in de aanvragen uit de 
theaterdiscipline. Van theatraal en muzikaal laagdrempelige familievoorstellingen tot experimenteel, ‘schurend’ 
teksttheater en gedurfde podiumprogrammering. 

Van de hoogwaardige kunstvakopleiding ArtEZ, met een goed aangeschreven acteurs- en muziektheateropleiding 
komen steeds vaker studenten af die er bewust voor kiezen in Arnhem te blijven. Het gaat om theatermakers en 
collectieven die gebruik maken van de keten die in de stad goed is vertegenwoordigd. Daarnaast biedt Arnhem een 
kunstklimaat waarin makers zich goed artistiek-inhoudelijk kunnen ontwikkelen. Wat opvalt is dat de theatergroepen 
zich zowel binnen als buiten de stad weten te profileren en er in slagen om naast subsidie van de gemeente ook 
buiten de stad financiering te vinden voor hun activiteiten. 

1.3 Beeldende kunst
Hoewel de stad over enkele goede en interessante kunstenaarsinitiatieven, kunstruimtes en galeries beschikt, ver-
ontrust het de commissie dat de beeldende kunstdiscipline in deze aanvraagronde minimaal is vertegenwoordigd. 
Gedeeltelijk is dit verklaarbaar vanuit de herinrichting van de regeling. Enkele kunstinstellingen vragen nu bij een 
andere deelregeling aan dan die waarover deze commissie adviseert. Maar er is in haar ogen in de beeldende 
kunst meer aan de hand. Extra alertheid is dus geboden. Enerzijds noemt de commissie het wegvallen van het 
Centrum Beeldende Kunst sinds 2011 en de daarmee gepaard gaande verslechtering van de culturele infrastruc-
tuur. Anderzijds ontbreekt het Arnhem aan een presentatie-instelling van omvang in het middensegment. In een 
stad met een kunstacademie, een museum voor moderne kunst en een prestigieus internationaal kunstevenement 
als Internationale Beeldententoonstelling Sonsbeek vindt de commissie dit een wezenlijk gemis. De commissie kijkt 
dan ook met grote belangstelling uit naar de uitkomsten van de sectoranalyse beeldende kunst, die op haar advies 
wordt uitgevoerd en binnenkort zal verschijnen.

Wat de commissie verder opvalt, is dat de beeldende kunstinstellingen die wel binnen Deelregeling 3 aanvragen, 
de mogelijkheid andere financieringsbronnen aan te boren nog nauwelijks benutten, in het bijzonder landelijke 
fondsen. Voor deze aanvragers ziet de commissie kansen in de toekomst minder subsidieafhankelijk te zijn van de 
gemeente.

1.4 Dans
Ook voor de dansdiscipline vraagt de commissie in deze ronde nadrukkelijk aandacht. Naast Jens van Daele zou de 
commissie binnen deze regeling graag méér aanvragen zien met een overtuigende artistieke visie en/of ontwikke-
ling. Helaas is dat deze ronde niet het geval. In de wijze waarop de huidige aanvragers artistieke visie en ontwikke-
ling vormgeven, in toegankelijkheid en in ondernemerschap blijft Dans in vergelijking met andere sectoren achter. 
De aanvragen in deze ronde scoren in de puntentelling onvoldoende om voor subsidie in aanmerking te komen. 
Interessante jonge initiatieven, voor wie de stap naar deze regeling - direct na de danssopleiding - nog te groot 
is, vallen buiten het beoordelingskader van de PAC commissie. De commissie is van mening dat het van wezenlijk 
belang is deze initiatieven te stimuleren zich in de komende jaren zodanig te ontwikkelen dat zij een reële kans 
maken van Deelregeling 2 door te stromen naar Deelregeling 3.
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Verder constateert de commissie dat Urban dance ondervertegenwoordigd is, terwijl zij graag zou zien dat ook deze 
binnen de danssector in Arnhem tot volle wasdom komt. De hiphopaanvragen die zij beoordeelde, zijn naar haar 
mening artistiek-inhoudelijk onvoldoende onderbouwd en niet onderscheidend, waardoor zij laag scoorden in de 
puntentelling. De commissie wijst daarbij op het belang van ondersteuning bij professionalisering van deze sector 
zeker in het licht van Alles Beweegt, het recente advies van de Raad voor Cultuur op verzoek van de minister van 
OCW.

De commissie is van mening dat artistieke ontwikkeling in het middensegment van de dans in een stad als Arnhem, 
met een goede dansopleiding en een professioneel gezelschap als Introdans, zeker gestimuleerd moet worden. 
In het belang van de sector adviseert de commissie dan ook e 29.090,- (gemiddeld e 14.545,- per jaar) van het 
beschikbare activiteitenbudget uit Deelregeling 3 in de danssector te investeren en de Nieuwe Oost uit te nodigen 
met een voorstel te komen voor het stimuleren van artistieke ontwikkeling en verdere professionalisering van dans-
initiatieven. De commissie heeft er vertrouwen in dat met deze extra impuls Dans in de volgende subsidieronde van 
Deelregeling 3 artistiek-inhoudelijk sterker en breder vertegenwoordigd zal zijn.

1.5 Muziek
Organisaties die klassieke muziek produceren of programmeren zijn met de ereprijs (die net als Jens van Daele in 
de vorige ronde voor vier jaar subsidie toegekend heeft gekregen) en de NJO Muziekzomer Gelderland in deze 
aanvraagronde goed vertegenwoordigd. Beide initiatieven scoren hoog in de puntentelling. Andere muziekgenres 
daarentegen, waaronder jazz, oude muziek, kamer- en wereldmuziek, ziet de commissie in deze aanvraagronde niet 
terug. De commissie acht het van belang de diversiteit in het muzieklandschap te blijven stimuleren. Extra aandacht 
vraagt zij daarbij voor Urban arts, en in het bijzonder voor hiphop. De commissie onderschrijft het belang van hip-
hopcultuur in Arnhem, als eigentijdse, dominante muziekcultuur onder jongeren. Zij is van mening dat er voor hip-
hopinitiatieven in de komende periode belangrijke uitdagingen liggen in artistieke en professionele ontwikkeling.

1.6 Festivals
Van de festivals die in de afgelopen jaren subsidie hebben ontvangen, stelt de commissie vast dat het merendeel bij 
Deelregeling 3 heeft aangevraagd. De commissie ziet in Arnhem volop kansen voor artistiek-hoogwaardige 
festivals, maar zij leest in de meeste festivalaanvragen nauwelijks een artistieke motivatie of een artistiek-inhoudelijk 
onderbouwde visie. Voor het merendeel van de aanvragen geldt dat de commissie daardoor onvoldoende 
overtuigd is van waarborging van de artistieke kwaliteit van de beoogde activiteitenprogramma’s. Binnen het 
beoordelingskader van Deelregeling 3 scoren deze aanvragen dan ook laag. 

1.7 Regio
In deze ronde ziet de commissie een opvallende toename in aanvragers uit Nijmegen. Een ontwikkeling die zij op 
zichzelf aanmoedigt, zeker gelet op de intensievere samenwerking binnen de stedelijke regio Arnhem-Nijmegen, 
mits die activiteiten ook daadwerkelijk de kansen en het onderscheidend vermogen van Arnhem exploreren. Met 
andere woorden, formats die zich buiten Arnhem hebben bewezen, ziet de commissie wel graag vertaald naar de 
Arnhemse situatie en mogelijkheden.
Daarnaast constateert de commissie dat aanvragers nauwelijks inzetten op interregionale en internationale samen-
werkingen. Daarin liggen volgens haar betekenisvolle uitdagingen die ook de positionering van Arnhem ten goede 
zullen komen. 

1.8 Cultural Governance 
Het valt de commissie op dat nog niet alle organisaties de Governance Code Cultuur volgen. De commissie 
adviseert het volgen van de Governance Code Cultuur als voorwaarde op te nemen in de subsidieregeling.

1.9 Conclusie en aanbevelingen
De commissie ziet in deze vierde aanvraagronde, de eerste ronde op basis van de vernieuwde regeling, een aantal 
verrassende en verfrissende aanvragen, die de effectiviteit van deze regeling en van flexibele subsidiering bekrach-
tigt. Waar sommige terugkerende aanvragers een wezenlijke ontwikkeling laten zien, zowel artistiek als in professi-
onaliteit, verrijken enkele nieuwe aanvragers met hun activiteitenprogramma het kwalitatief hoogwaardige aanbod 
in Arnhem. In relatie tot de drie voorgaande adviesronden en in het kader van verdere professionalisering merkt de 
commissie wel op dat veel van de eerder genoemde aandachtspunten en aanbevelingen in deze subsidieronde nog 
steeds actueel zijn. 
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Wat de commissie in deze aanvraagronde verder opvalt, is dat niet iedere sector de weg naar deze regeling even 
goed weet te vinden. Bekeken vanuit het totale culturele aanbod had zij vooral graag meer kwalitatief hoogwaar-
dige aanvragen uit de jongerencultuur en van de jongere generatie makers gezien.

De commissie signaleert daarnaast dat voor een aantal aanvragers het helder onder woorden brengen van een 
artistieke visie en missie en deze vervolgens vertalen naar een goede projectaanvraag (nog steeds) moeilijk is. Soms 
leest zij in de aanvraag wel een aanzet tot een artistieke visie, maar is deze niet verder onderbouwd en uitgewerkt. 
Het valt de commissie verder op dat meerdere organisaties sterk afhankelijk zijn van één persoon en daardoor 
kwetsbaar zijn. Hoewel de commissie zich in deze aanvraagronde ruimhartig heeft opgesteld, is zij wel van mening 
dat wanneer een organisatie bewust kiest voor het indienen van een subsidieregeling bij Deelregeling 3, zij van die 
aanvrager zowel in de kwaliteit van de aanvraag als organisatorisch een zekere mate van professionaliteit mag 
verwachten; zeker in relatie tot de hoogte van het aangevraagde bedrag.

In tegenstelling tot de theatersector, die in deze ronde met veel artistiek-hoogwaardige aanvragen opvallend goed 
vertegenwoordigd is, stelt de commissie vast dat vooral aanvragen uit de dans, muziek en beeldende kunst disci-
plines een veel eenzijdiger en soms zelfs zorgelijker beeld laten zien. Zij hoopt dan ook dat er in de toekomst vanuit 
deze sectoren nieuwe aanvragers zullen opstaan die interessante en artistiek-hoogwaardige producties tot stand 
gaan brengen. Met name voor de danssector vraagt de commissie extra aandacht. Behalve Jens van Daele, die op 
basis van het positieve advies in de vorige ronde nog twee jaar subsidie ontvangt, scoorden alle aanvragen uit de 
danssector zodanig laag in de puntentelling dat ze niet in aanmerking komen voor subsidie. Om artistiek-hoog-
waardige initiatieven te stimuleren, adviseert de commissie de dansdiscipline vanuit deze regeling een extra impuls 
te geven door een deel van het activiteitenbudget 2019-2020 hiervoor beschikbaar te stellen.

De commissie ziet met de vernieuwde regeling kansen hoogwaardige kwaliteit over de hele breedte van het cul-
turele aanbod in Arnhem te stimuleren. Dankzij de inspanningen van de gemeente in de afgelopen jaren is er een 
levendige culturele infrastructuur ontstaan. Het is nu aan de makers, de culturele organisaties en de gemeente in de 
komende jaren het culturele aanbod diverser en artistiek nog krachtiger te maken.
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2. Subsidieadviezen

In dit hoofdstuk geeft de commissie haar beoordelingen en adviezen ten aanzien van 23 aanvragen over de 
besteding van het gemeentelijke budget voor Deelregeling 3 van subsidieregeling Producties, Evenementen 
en Festivals voor de jaren 2019 en 2020.
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Beeldend Danstheater Telder 

Beeldend Danstheater Telder beoogt met het activiteitenprogramma TELDER MAAKT TIJD 2019-2020 zestien 
activiteiten te ontwikkelen, waaronder nieuwe TelderLAB’s, de projecten ‘Het geheim van het huis’ en ‘Kunst Met 
Mekaar’, ‘Fjoertoer’ en een nieuwe voorstelling in samenwerking met Arnhemse Meisjes en ArtEZ. De organisatie 
verwacht in totaal zo’n 24.000 bezoekers te bereiken. 

Stichting Beeldend Danstheater Telder vraagt voor 2019 en 2020 in totaal e 65.000,- subsidie aan. De organisatie 
ontvangt momenteel subsidie uit het PAC-budget 2017-2018.

Beoordeling
De commissie ziet in Beeldend Danstheater Telder een dansgezelschap met een lange staat van dienst, dat in 
Arnhem een bijzondere plek inneemt. De combinatie van dans met beeldende kunst, die in de ogen van de com-
missie jarenlang op een onderscheidende manier door Telder invulling kreeg, vraagt om een frisse kijk op artistieke 
uitgangspunten en om heldere keuzes. In de plannen lijkt de aandacht van de organisatie echter te verschuiven 
naar een meer maatschappelijke, participatieve benadering. Er ontstaat volgens de commissie hierdoor een diffuus 
profiel.

Over de regelmatige samenwerking met Arnhemse Meisjes en ArtEZ is de commissie positief. Daarin leest zij dat de 
organisatie het advies over verjonging ter harte heeft genomen. Echter, op basis van de aangeleverde informatie 
mist de commissie een onderliggende artistieke visie en onderbouwing van de beoogde voorstellingen en van de 
beoogde samenwerkingen. 

De keuze voor een ArtEZ masteropleiding van de artistiek leider noemt de commissie bemoedigend. Actualisering 
en verdieping kan volgens haar verfrissend werken, maar zij ziet deze inhoudelijke verdieping nog niet geëffectu-
eerd in de aanvraag.

Zoals zij in haar vorige advies ook aangaf, ziet de commissie, ook in deze plannen weinig ontwikkeling en verdie-
ping van het beeldend danstheater. Zij merkt op dat Beeldend Danstheater Telder blijft terugvallen op het bestaan-
de format. De commissie is er daardoor onvoldoende van overtuigd dat de organisatie de wenselijke artistiek-inhou-
delijke ontwikkeling in tegenstelling tot voorgaande jaren nu wel gaat waarmaken. 

Ook in cultureel ondernemerschap liggen er in de ogen van de commissie uitdagingen. De begroting laat nog 
steeds een sterke subsidieafhankelijkheid van de gemeente Arnhem zien. Daarbij is de commissie van mening dat 
met de keuze voor verschuiving naar een meer maatschappelijke invalshoek zich nieuwe mogelijkheden voor de 
organisatie aandienen om samen met potentiële sociaalmaatschappelijke samenwerkingspartners en bijbehorende 
fondsen de begroting kostendekkend te maken.

Conclusie en advies
Hoewel de commissie van mening is dat in het culturele pallet van Arnhem een goede vertegenwoordiging van 
de dansdiscipline hoort, waarvoor zij in het algemene deel van haar advies ook extra aandacht vraagt, oordeelt zij 
negatief over de aanvraag van Stichting Beeldend Danstheater Telder. Zij ziet in de plannen van Telder onvoldoende 
artistieke vernieuwing van het beeldend danstheater en in de begroting een aanhoudend hoge afhankelijkheid van 
gemeentelijke subsidie.

De commissie adviseert Stichting Beeldend Danstheater Telder op grond van de subsidieregeling Producties, 
Evenementen en Festivals, Deelregeling 3 voor 2019 en 2020 geen subsidie toe te kennen.
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Dansstorm Oost 
Dansstorm Oost beoogt met haar projectplan twee nieuwe producties, twee coproducties en twee voorstellingen in 
het Watermuseum. De organisatie richt zich op een jong publiek van drie tot en met veertien jaar oud en verwacht 
in totaal zo’n 8.000 bezoekers te bereiken. 

Stichting Dansstorm Oost vraagt voor 2019 en 2020 een subsidie van € 15.000,- per jaar aan. De organisatie 
ontvangt momenteel subsidie uit het PAC-budget 2017-2018.

Beoordeling
De commissie vindt de aanvraag van Dansstorm Oost helder geschreven. Zij heeft waardering voor de ambitie van 
de aanvrager jonge mensen in aanraking te brengen met de dansdiscipline. Ook de inzet op bewustwording met 
de gekozen relevante maatschappelijke thema’s vindt de commissie lovenswaardig. Hoezeer zij het educatieve en 
maatschappelijke belang ervan ook onderschrijft, artistiek-inhoudelijk vindt de commissie de plannen onvoldoende 
overtuigend. Zij leest in de aanvraag intenties tot ontwikkeling en vernieuwing, maar zij ziet deze niet nader onder-
bouwd en uitgewerkt in artistieke uitgangspunten.

Dansstorm Oost signaleert, evenals de commissie, dat er in Arnhem momenteel weinig artistiek-hoogwaardige 
dansproducties zijn. Des te meer betreurt de commissie het, dat de voorstellingen van Dansstorm Oost overwe-
gend besloten van karakter zijn. Dit strookt niet met de intentie van de regeling, namelijk het ondersteunen van 
publiekstoegankelijke activiteiten. In haar vorige advies heeft de commissie Dansstorm Oost hier al op geattendeerd 
en de organisatie toen het voordeel van de twijfel gegeven. De zichtbaarheid van de activiteiten voor de stad blijft 
echter beperkt tot het noemen van enkele voorstellingen van Dansstorm Oost op alternatieve speelplekken. Daarbij 
had de commissie graag in de plannen een artistieke onderbouwing van haar (locatie)keuze voor Sprookjesfestival, 
SonsbeekTheateravenue, Bibliotheek en het Watermuseum gelezen. 

Verder benoemt de commissie de begroting als kwetsbaar. Hoewel het aangevraagde bedrag relatief bescheiden is, 
laat het dekkingsplan nog steeds een grote afhankelijkheid zien van gemeentelijke subsidie. Volgens de commissie 
kan de organisatie zichzelf meer uitdagen in het streven naar subsidieonafhankelijkheid en meer creativiteit tonen 
door financieringsbronnen buiten de culturele sector aan te boren die goed aansluiten bij de maatschappelijke en 
educatieve doelstellingen van de stichting.

Conclusie en advies
De commissie oordeelt negatief over de aanvraag van Dansstorm Oost. Hoewel de commissie de activiteiten van de 
stichting educatief-maatschappelijk waardevol acht, ziet zij niet in hoe deze zullen bijdragen tot de wenselijke artis-
tieke ontwikkeling. Daarbij speelt dat het openbare karakter van de activiteiten, een subsidievoorwaarde van deze 
regeling, ondanks het benoemen van enkele openbare speellocaties in haar ogen beperkt is. Verder ziet de commis-
sie geen afname in de subsidieafhankelijkheid.

De commissie adviseert Stichting Dansstorm Oost op grond van de subsidieregeling Producties, 
Evenementen en Festivals, Deelregeling 3 voor 2019 en 2020 geen subsidie toe te kennen.
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De Plaats

De Plaats presenteert voor 2019-2020 drie programma’s waarbinnen haar activiteiten plaatsvinden: Educatie en 
participatie, Prateur en Transformatie-Plaats. De activiteiten omvatten circa twaalf educatie-op-locatie projecten, 
vier wijktheatherprojecten, zes à zeven Prateurs, acht Transformatie-Labs en drie nieuwe voorstellingen.

Stichting De Plaats vraagt voor 2019 en 2020 per jaar e 70.000,- subsidie aan. De organisatie ontvangt momenteel 
subsidie uit het PAC-budget 2017-2018.

Beoordeling
De commissie noemt De Plaats een belangrijk muziektheatergezelschap dat in het culturele aanbod van Arnhem 
een vaste plek heeft veroverd. Zij is onder de indruk van wat De Plaats in de stad teweeg kan brengen door amateur-
kunsten en maatschappelijke thematiek goed met elkaar te verbinden. Ook spreekt de commissie haar waardering 
uit voor de samenwerking met veel partners binnen en buiten de culturele sector.

De aanvraag daarentegen vindt de commissie onhelder en ingewikkeld geschreven. In de plannen merkt de com-
missie een moeizame verhouding op tussen een vanuit maatschappelijke behoefte gestuurde missie en het neerzet-
ten van een hoogwaardig artistiek product. 

Hoewel de commissie de vasthoudendheid aan community art lovenswaardig acht, vindt zij de voorstellingen 
in artistiek niveau sterk wisselend van kwaliteit. Daarbij merkt de commissie op dat deze regeling niet primair is 
bedoeld voor (cultuur)educatieve activiteiten.

De commissie vermoedt in de aanvraag een opbouw in de programmering, en kan tussen de regels door verhaal-
lijnen ontwaren, maar zij mist een concrete uitwerking en artistieke onderbouwing. De plannen geven vooral 
inzicht in het gekozen format. Vanuit artistiek oogpunt had de commissie graag een consistent artistiek-inhoudelijk 
verhaal gelezen dat overtuigt. Zij adviseert de organisatie alert te blijven op het waarborgen van de artistieke 
kwaliteit en ten gunste van verdieping en artistieke ontwikkeling scherpere keuzes te maken in de kwantiteit van 
haar activiteiten. 

De Plaats hanteert een goede strategie in bedrijfsvoering, van kind, via de wijk naar volwassenen. Dat de organisatie 
zichzelf artistiek blijft uitdagen tot professionalisering moedigt de commissie aan, maar zij leest die ambitie nog 
onvoldoende vertaald in de plannen.

Verder is de commissie benieuwd hoe het nieuwe artistiek- en zakelijk leiderschap in de voorliggende periode verder 
vorm en inhoud gaan krijgen. 

Conclusie en aanbeveling
De commissie oordeelt positief over de aanvraag van De Plaats. Zij is van mening dat instelling een belangrijke actor 
is in het culture middensegment van Arnhem. De commissie heeft waardering voor de educatieve en participatieve 
doelstellingen van de organisatie, maar zij waarschuwt daarbij het artistieke niveau niet uit het oog te verliezen. Ook 
raadt de commissie De Plaats aan minder in te zetten op de kwantiteit van de activiteiten en meer ruimte te creë-
ren voor verdieping en artistieke ontwikkeling. Omdat de commissie op basis van de aangeleverde informatie zich 
onvoldoende een beeld kan vormen van de artistieke koers na 1 oktober 2018, wanneer de nieuwe artistiek leider 
aantreedt, adviseert de commissie de subsidie voor 2020 onder voorbehoud te plaatsen en bij de tussentijdse toet-
sing extra aandacht te besteden aan de artistieke visie en vertaling daarvan naar het activiteitenprogramma voor 
2020.

De commissie adviseert Stichting De Plaats op grond van de subsidieregeling Producties, Evenementen en 
Festivals, Deelregeling 3, voor 2019 en voor 2020 een bedrag toe te kennen van e 55.000,- per jaar, mits de 
organisatie vóór 1 oktober 2019 een concreet uitgewerkt plan en bijbehorende begroting voor 2020 indient. 
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Gelders DOEK 

Gelders DOEK vraagt subsidie aan voor de realisatie van een community-speelfilm ‘Wie is de held van Arnhem’, met 
twintig filmavonden (achttien in Focus Filmtheater en twee op buitenlocaties), en voor het instellen van de filmprijs 
‘Het Gouden HERT’. Zij beoogt hiermee tweehonderd deelnemers en 10.000 bezoekers te bereiken.

Stichting Gelders DOEK is een nieuwe aanvrager en vraagt voor 2019 en 2020 per jaar e 30.000,- subsidie aan.

Beoordeling
De commissie leest in de aanvraag van Gelders DOEK een sympathiek plan. Zij spreekt haar waardering uit voor de 
manier waarop de organisatie film als medium inzet voor het verbinden van verschillende culturen. Ook de bevlo-
genheid van de deelnemers spreekt de commissie aan. De organisatie geeft bovendien in de aanvraag een goed 
inzicht in welke activiteiten zij beoogt. 

Wat de commissie in de aanvraag echter mist, is een artistieke visie of een omschrijving van de artistieke doelstel-
lingen van de beoogde activiteiten. Hoewel de commissie het sociaalmaatschappelijke en educatieve belang van de 
activiteiten onderschrijft, en de beoogde samenwerking met Go Short toejuicht, ziet zij in de plannen weinig oor-
spronkelijkheid en op grond van het voorgaande onvoldoende waarborging voor de artistieke kwaliteit. Daarmee 
stelt zij vast dat het hier vooral om een cultuureducatieve productie gaat met film als middel voor sociale cohesie. 
Het inzetten van een filmprijs als marketinginstrument acht de commissie navolgbaar. Zij ziet hier echter geen 
urgentie voor het instellen van zo’n prijs.

Daarnaast komt de begroting op de commissie weinig realistisch over. De hoge kosten voor filmproductie en artis-
tieke leiding staan volgens haar niet in verhouding tot het beoogde product. Ook de publieksinkomsten zijn in haar 
ogen opvallend laag. Hierin liggen voor de organisatie uitdagingen, waarbij de commissie van mening is dat crowd-
funding een bij de aard van het plan passende toekomstige inkomstenbron kan zijn.

Conclusie en advies
De activiteiten van Gelders DOEK beoordeelt de commissie als sympathiek. Zij is van mening dat deze een waarde-
volle bijdrage kunnen leveren aan de sociale cohesie in de buurten en wijken van Arnhem. Echter, wat volgens haar 
ontbreekt, is een artistiek-inhoudelijke ambitie en visie. Ook in het activiteitenprogramma vindt zij daarvoor geen 
aanknopingspunten. Verder ziet de commissie weinig creatief ondernemerschap en is zij van mening dat hier voor 
de organisatie voldoende kansen liggen om de begroting realistischer en minder subsidieafhankelijk te maken.

De commissie adviseert Stichting Gelders DOEK voor de jaren 2019 en 2020 op grond van de 
subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals, Deelregeling 3, geen subsidie toe te kennen.
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Go Short - International Short Film Festival Nijmegen

Go Short - International Short Film Festival Nijmegen, hierna te noemen Go Short, vraagt subsidie aan voor een jaar-
lijks terugkerend korte filmprogramma DE KORTSTE NACHT, waarvan de eerste editie zal plaatsvinden in de vroege 
zomer van 2019. Het programma bestaat uit circa twaalf korte filmblokvertoningen gedurende twee dagen in het 
nieuwe Focus Filmtheater in Arnhem, de Off The Walls Arnhem wandeltocht met filmvertoningen op onverwachte, 
onalledaagse plekken in de stad en uit een Gelderland Film Pitch, waarin de organisatie lokale makers oproept een 
film met een link naar Arnhem te pitchen. Een selectie van drie filmmakers ontvangt ieder een bedrag van e 5.000, 
- om hun korte film te realiseren.

Stichting Go Short is een nieuwe aanvrager. De organisatie vraagt voor vier jaar e 52.000,- subsidie per jaar aan. 

Beoordeling
De commissie vindt de aanvraag van Go Short inhoudelijk goed uitgewerkt, met een overtuigend plan en heldere 
artistieke uitgangspunten. Het internationale korte filmfestival past volgens haar bij de hedendaagse beeldcultuur, 
waarin de korte film als medium een steeds prominentere rol speelt. Enthousiast is de commissie ook over de com-
binatie van DE KORTSTE NACHT met het ‘Off The Walls’ programma, dat zich door het wandeltochtconcept en 
programmering op onalledaagse buitenlocaties leent voor een groter en ander publiek.

Uit de aanvraag leest de commissie een professionele organisatie die haar in Nijmegen opgebouwde expertise 
nu in Arnhem wil inzetten. De internationale ambities en uitstraling van de organisatie dragen positief bij aan de 
positionering van de stad Arnhem en aan de versterking van de stedelijke regio Arnhem-Nijmegen. Het plan is 
daarmee tegelijkertijd een goed voorbeeld van regionale partnerschap in combinatie met artistiek-inhoudelijke 
samenwerking. De activiteiten sluiten bovendien goed aan bij die van het vernieuwde Focus filmtheater in Arnhem. 
Hoewel de organisatie interessante samenwerkingspartners noemt, waaronder Wintertuin en stichting Halfvol, is de 
commissie van mening dat er in Arnhem meer constructieve mogelijkheden en partners zijn dan waar Go Short nu 
gebruik van maakt.

Verder stelt de commissie vast dat Go Short zich goed bewust is van een meer specialistisch publiek als doel-
groep. De aanvrager schetst een realistisch beeld van haar publieksbereik. Wel is de commissie van mening dat 
marketing(strategie) en communicatie meer toelichting en uitwerking vragen.

Ook op het gebied van ondernemerschap stelt de commissie dat de organisatie meer creativiteit en ambitie kan 
laten zien. Het aangevraagde subsidiebedrag bij de gemeente Arnhem is hoog in relatie tot wat de organisatie bij 
andere fondsen heeft aangevraagd. Daarentegen vindt de commissie de inkomsten uit advertenties opvallend laag. 
Zij is van mening dat er voor Go Short met dit programma voldoende kansen zijn om meer geld uit de markt te 
genereren.

Conclusie en advies
De commissie oordeelt positief over de aanvraag van Go Short. Zij ziet de uitbreiding van de filmactiviteiten naar 
Arnhem als meerwaarde voor de stad, ook in het perspectief van versterking van regionale partnerschap met 
Nijmegen. Het programma is artistiek-inhoudelijk overtuigend en goed onderbouwd. Wel is de commissie van 
mening dat de organisatie in cultureel ondernemerschap nog kansen laat liggen en meer creativiteit kan laten zien.

De commissie leest in de aanvraag onvoldoende motivatie en onderbouwing voor een vierjarige perspec-
tief. Desalniettemin oordeelt zij op grond van de subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals, 
Deelregeling 3, positief over de aanvraag voor twee jaar en adviseert zij Stichting Go Short voor 2019 en 
2020 een subsidie toe te kennen van e 40.000,- per jaar.
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Halfvol

Ruimtekoers is een interdisciplinair festival dat Halfvol evenals de vorige editie gedurende twaalf dagen organiseert 
in Arnhem-Zuid.

Stichting Halfvol heeft eerder subsidie ontvangen vanuit het PAC-budget en vraagt voor 2019 en 2020 een subsidie 
aan van e 70.000,- per jaar.

Beoordeling
Evenals in de vorige ronde spreekt de commissie haar waardering uit over de manier waarop Halfvol vanuit een 
bevlogen maatschappelijke betrokkenheid en urgentie een artistiek-hoogwaardig programma neerzet, gegoten 
in een festivalvorm nieuwe stijl. De commissie is verheugd dat het festival inmiddels ook landelijke erkenning heeft 
gekregen met subsidietoekenning vanuit het Mondriaan Fonds. De commissie is van mening dat Ruimtekoers op 
een eigenzinnige manier ‘geluid in de wijk’ weet te maken met een stevig netwerk van partners, professionals en 
disciplines. 

Door de keuze voor Arnhem-Zuid als terugkerende festivallocatie gaat de organisatie overtuigend een langdurige 
verbintenis aan met een stadswijk waarin veel uitdagingen liggen. Ruimtekoers laat volgens de commissie op inspi-
rerende wijze zien hoe kunst een verbindende schakel kan zijn in de zoektocht naar de maatschappelijke betekenis 
van deze wijk. Het programma vloeit volgens de commissie logisch voort uit de urgentie van de locatie. De laag-
drempeligheid van het festival creëert bovendien onalledaagse ontmoetingen tussen verschillende bevolkingsgroe-
pen. Daarmee bereikt Ruimtekoers een publiek dat anders moeilijk bereikbaar is.

De commissie ziet daarnaast ten opzichte van de vorige adviesronde een duidelijke verbetering in de artistiek-
inhoudelijke samenwerking op het gebied van beeldende kunst. Zij vindt de manier waarop de organisatie inte-
ressante partijen om zich heen verzamelt, noemenswaardig. Wel is de commissie van oordeel dat de beoogde 
doelgroepen en de daarop afgestemde marketingdoelstellingen en communicatiemiddelen nog beperkt zijn 
beschreven. Het overzicht met de berekening van het beoogde aantal bezoekers is in haar ogen onnavolgbaar en 
onvoldoende onderbouwd. 

Wat cultureel ondernemerschap aangaat, is de commissie van mening dat de organisatie zichzelf meer kan uitda-
gen. De commissie ziet geen ontwikkeling in stijging van eigen inkomsten en blijft de subsidieafhankelijkheid van 
de gemeente Arnhem hoog vinden.

Conclusie en advies
De commissie oordeelt positief over de aanvraag van Halfvol. Ruimtekoers kenmerkt zich door een eigen signatuur 
en is een waardevolle aanvulling op het reguliere, culturele aanbod. De commissie ziet een duidelijke artistiek-
inhoudelijke ontwikkeling in programmering en in samenwerkingen. De verschillende programmalijnen grijpen 
goed in elkaar. Zij waardeert de voortzetting van Arnhem-Zuid als festivallocatie en is van mening dat deze keuze 
bijdraagt aan verdieping en de gelaagdheid van het programma, en daarmee aan de culturele betekenis voor de 
stad. Evenals vorig jaar concludeert de commissie echter dat, vanwege de veelheid aan partners en organisaties die 
bij Ruimtekoers betrokken zijn, minder subsidieafhankelijkheid realistisch is. De commissie adviseert deze aanvraag 
te honoreren, echter voor een lager bedrag dan door de organisatie is aangevraagd.

De commissie adviseert Stichting Halfvol voor Ruimtekoers 2019 - 2020 op grond van de subsidieregeling 
Producties, Evenementen en Festivals, Deelregeling 3, voor de jaren 2019 en 2020 een subsidie toe te kennen 
van e 60.000,- per jaar.
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Hoogte80 Festivals

Hoogte80 Festivals organiseert jaarlijks het vierdaagse Hoogte80 Festival. Zij ambieert voor de periode 2019-2020 
de kwaliteit van het festival te verhogen en een Performing Arts festival neer te zetten, een schil van locatietheater 
aan het festival toe te voegen, de organisatie te versterken en het aantal activiteiten ten opzichte van voorgaande 
jaren te vergroten. Het festival brengt honderdvijftig voorstellingen, werkt met vijftig makers uit de disciplines (loca-
tie)theater, muziek, dans en beeldende kunst en gaat inzetten op talentontwikkeling. De organisatie verwacht in 
2019 27.500 en in 2020 35.000 bezoekers te bereiken.

Stichting Hoogte80 Festivals vraagt voor 2019 en 2020 een subsidie aan van € 70.000,- per jaar. De organisatie 
ontvangt momenteel subsidie uit het PAC-budget 2017-2018.

Beoordeling
In de aanvraag leest de commissie de wil van Hoogte80 Festivals het oorspronkelijke en stevig in de wijk 
Geitenkamp gewortelde festival te vernieuwen en te verdiepen. De commissie ziet hierin een positieve kentering 
ten opzichte van voorgaande jaren. Zij onderschrijft de missie van Hoogte80 Festivals uit te groeien tot een artistiek-
hoogwaardige festival. De commissie waardeert daarbij het initiatief van de organisatie te onderzoeken welke kan-
sen er liggen, zowel in ambities als in samenwerking met anderen.

Ook de inzet op talentontwikkeling juicht de commissie toe, maar zij had graag een inhoudelijke onderbouwing van 
de beoogde artistieke ontwikkeling van de makers gelezen. Op basis van de aanvraag kan de commissie zich geen 
goed beeld vormen over de manier waarop Hoogte80 Festivals een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van 
jonge professionele makers.

Daarbij vraag de commissie zich af hoe de toename in activiteiten en in locatie zich verhoudt tot de verdieping die 
de organisatie beoogt. Zij leest in de plannen niet waar voor de komende periode de speerpunten van de organisa-
tie liggen. 

Wat ondernemerschap betreft, verwijst de commissie naar haar vorige advies, waarin zij aangeeft dat geen entree-
heffing in haar ogen op gespannen voet staat met het verzoek om subsidie. Verder is de commissie kritisch op de 
sterke toename van het aangevraagde subsidiebedrag. De commissie is dan ook benieuwd hoe het inhuren van 
externe expertise straks is terug te lezen in substantiële fondsenbijdragen en meer sponsoring. Op basis van waar 
het festival op dit moment artistiek staat, vraagt de commissie zich af of de in het dekkingsplan opgevoerde bedra-
gen van de landelijke fondsen realistisch zijn.

Conclusie en aanbevelingen
De commissie oordeelt gematigd positief over de aanvraag van Stichting Hoogte80 Festivals. Zij spreekt haar waar-
dering uit voor de intentie van de organisatie de (artistieke) missie van Hoogte80 Festival aan te scherpen. Kritisch 
is de commissie echter op de veelheid aan activiteiten in relatie tot de beoogde verdieping. Ook had zij graag meer 
artistiek-inhoudelijke onderbouwing en uitwerking gezien. 

De commissie acht het, vanuit de keten educatie, productie, presentatie beschouwd, van belang dat er een artistiek-
hoogwaardig festival in de stad is dat ook aan jonge theatermakers en muzikanten een uitdagend podium biedt. 
De commissie is van mening dat Hoogte80 Festivals de eerste stappen daartoe heeft gezet. Zij is benieuwd hoe 
Hoogte80 Festivals zich artistiek en organisatorisch in de komende periode verder gaat ontwikkelen.

Overigens is de commissie van mening dat wanneer Hoogte80 Festivals haar artistieke visie stevig neerzet en ver-
taalt in heldere programmalijnen, de organisatie in staat is meer inkomsten uit landelijke fondsen te genereren. 
Op basis van het voorgenoemde adviseert de commissie het subsidieverzoek te honoreren, echter voor een lager 
bedrag dan dat door de stichting is aangevraagd. 

De commissie adviseert Stichting Hoogte80 Festivals voor 2019 en 2020 op grond van de subsidieregeling 
Producties, Evenementen en Festivals, Deelregeling 3, een subsidie toe te kennen van e 25.000,- per jaar.
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Karrevrachten Gladiolen

Karrevrachten Gladiolen zet met muziektheatergroep BOT in op locatievoorstellingen en ‘recht-voor-zijn-raap’ 
theater. Zij beoogt voor 2019 en 2020 naast Het Geluid Van Arnhem (achttien voorstellingen) een nieuwe tourvoor-
stelling, SCHARNIEREN, te maken met veertig voorstellingen. De organisatie verwacht met HGV minimaal honderd 
personen per voorstelling en bij SCHARNIEREN in totaal zo’n 7500 bezoekers te bereiken.
 
Stichting Karrevrachten Gladiolen is een nieuwe aanvrager. De organisatie vraagt voor 2019 en 2020 respectievelijk 
€ 45.000,- en  € 40.000,- subsidie aan.

Beoordeling
Met het type muziektheater in combinatie met de keuze voor programmeren in leegstaand cultureel erfgoed, ziet 
de commissie BOT als een betekenisvolle aanvulling op bestaande culturele aanbod in Arnhem. De commissie is 
verheugd dat deze vier mannen met hun oorspronkelijke, eigenzinnige en ongepolijste manier van muziekthea-
ter maken, die doet denken aan de Dogtroep, ervoor gekozen hebben zich in Arnhem te vestigen. De beeldende 
manier waarop het gezelschap instrumenten ontwerpt en waarmee het vervolgens theatrale, poëtische locatievoor-
stellingen neerzet, getuigt zowel van kunstenaar- als vakmanschap. BOT maakt daarbij niet alleen gebruik van de 
geschiedenis van de gekozen locatie, maar bevraagt en bespeelt die ruimte ook. Het gezelschap onderwerpt het 
gebouw aan een muzikale transformatie. Zoals de theatermaker geschiedenis kan verwoorden, zo verklankt BOT die 
geschiedenis door de architectonische en akoestische potentie van het gebouw optimaal te benutten. De wereld is 
in hun voorstellingen even geluid geworden. 

De commissie vindt de samenwerking met andere theatermakers en disciplines interessant en is benieuwd hoe BOT 
deze verder gaat uitbreiden, gelet op de bijzondere manier waarop de vier mannen nu met elkaar samenwerken en 
op elkaar zijn ingespeeld. 

Uit de aanvraag kan de commissie verder nog niet aflezen hoe Karrevrachten Gladiolen de prille stap naar verzelf-
standiging, onder de vleugels van De Nieuwe Oost vandaan, gaat vormgeven. De commissie heeft nog onvoldoen-
de zicht op de bedrijfsvoering van de organisatie. In het kader van verdere professionalisering wil zij wel het belang 
van goed zakelijk leiderschap benadrukken. 

Vanuit het oogpunt van ondernemerschap ziet de commissie enkele verbeterpunten voor de organisatie. Zo 
constateert zij een eenzijdige samenstelling van het dekkingsplan met een relatief hoge subsidieafhankelijkheid. 
Karrevrachten Gladiolen kan zichzelf volgens haar uitdagen meer geld uit de markt te genereren. Daarin benut de 
organisatie volgens de commissie nog onvoldoende haar potentieel.

Conclusie en advies
De commissie oordeelt positief over de aanvraag van Karrevrachten Gladiolen. BOT is als muziektheatergezelschap 
onderscheidend en biedt een toevoegende waarde aan het culturele aanbod in Arnhem. De commissie is nieuws-
gierig naar hoe het gezelschap de verzelfstandiging oppakt. In ondernemerschap kan de organisatie in haar ogen 
nog meer creativiteit tonen en zichzelf uitdagen minder subsidieafhankelijk te worden.

De commissie adviseert Stichting Karrevrachten Gladiolen voor 2019 en 2020 op grond van de subsidierege-
ling Producties, Evenementen en Festivals, Deelregeling 3, het volledige gevraagde bedrag toe te kennen 
van respectievelijk e 45.000,- en e 40.000,-.
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KunstLAB

Met het Nieuwe Makers Programma 2019-2022 wil KunstLAB jonge professionals uit de kunst en wetenschap sti-
muleren tot verdere verdieping en professionalisering. Het programma bestaat uit zes residency programma’s, acht 
Nieuwe Makers Avonden in Coehoorn Centraal, drie Nieuwe Makers Exposities tijdens INNOVATE in Arnhem en 
het InScience Festival in Nijmegen, een publicatie over de methodiek van KunstLAB en een fysieke vastlegging. De 
organisatie beoogt met de avonden en exposities ruim 30.000 bezoekers te bereiken.

Stichting KunstLAB vraagt voor het Nieuwe Makers Programma 2019-2022 voor vier jaar een totaalbedrag aan van 
€ 181.000.- (€ 56.000,-, € 45.000,-, € 40.000.- en € 40.000,-). De stichting ontvangt momenteel subsidie uit het 
PAC-budget 2017-2018.

Beoordeling
De commissie is enthousiast over het laboratoriumconcept van KunstLAB, dat zich richt op nieuwe makers. 
De organisatie neemt daarmee binnen de keten een waardevolle plek in. Met het aanboren van nieuwe terreinen en 
markten voor jonge professionals uit de kunst en wetenschap, sluiten de interdisciplinaire benadering en de 
activiteiten van KunstLAB goed aan bij hedendaagse ontwikkelingen. 

De commissie vindt het plan helder en overtuigend geschreven en is positief over het uitgangspunt kunstenaars in 
te zetten voor innovatie en maatschappelijke vraagstukken. Interessant vindt zij ook de aansluiting die de organi-
satie voor de exposities zoekt bij regionale thema’s (Food, Health en Energy) en hoe ze zichzelf daarin uitdaagt een 
betekenisvolle bijdrage te leveren vanuit kunst en wetenschap.

De commissie leest in de plannen een heldere missie en een educatief-maatschappelijke gedrevenheid van de orga-
nisatie. De artistiek-inhoudelijke uitgangspunten zijn in haar ogen in de plannen echter mager uitgewerkt. 
De commissie stelt verder vast dat de organisatie zich op het grensvlak begeeft tussen culturele productie en talen-
tontwikkeling. De residency programma’s ziet zij als belangrijk onderdeel van talentontwikkeling, maar op basis 
van de aangeleverde stukken krijgt zij weinig inzicht in de concrete uitwerking. Hoe gaat KunstLAB de makers oplei-
den, wat houdt de residency precies in, wat zijn criteria voor deelname en hoe vindt de deelnemersselectie plaats? 
Ondanks de summiere uitwerking heeft de commissie op basis van de huidige activiteiten voldoende vertrouwen in 
het vakmanschap van de makers van KunstLAB en in die van de samenwerkingspartners. Zij acht daarmee de artis-
tieke kwaliteit van het programma gewaarborgd.

De commissie merkt verder creatief ondernemerschap van de organisatie op in het toepassen van een slimme 
financieringsconstructie: een BV en twee aparte stichtingen. Zolang het geld uit de BV terugvloeit naar KunstLAB 
en naar de makers met als achterliggende gedachte uiteindelijke subsidieonafhankelijkheid, acht de commissie het 
gelegitimeerd de beoogde activiteiten te subsidiëren. Zij is benieuwd welk bedrag er uiteindelijk naar de makers 
terugvloeit en waarop dat is gebaseerd. Verder is de commissie kritisch op het feit dat uit de begroting blijkt dat de 
casushouders niet meebetalen, terwijl juist zij profiteren van dit programma. De commissie is van mening dat wan-
neer KunstLAB bij de makers ondernemerschap wil stimuleren, in het bijzonder bij deze vorm van artistieke dienst-
verlening, ook een gepaste beloning op zijn plek is.

Conclusie en advies
De commissie oordeelt positief over de aanvraag van KunstLAB voor 2019 en 2020, maar ziet onvoldoende aanlei-
ding voor honorering van een vierjarige subsidie. Zij is van mening dat KunstLAB een duidelijke meerwaarde heeft 
voor de stad. De commissie heeft waardering voor de manier waarop KunstLAB de artistieke en conceptuele kracht 
van kunst inzet voor bijdragen aan maatschappelijk urgente thema’s en innovatie die ook op regionaal niveau 
spelen. Zij onderschrijft daarnaast het belang van verdere professionalisering van jonge talentvolle kunstenaars en 
wetenschappers. De commissie is benieuwd naar de resultaten die KunstLAB hierin bereikt, naar de artistieke pro-
ducten die daaruit voort gaan komen en de wijze waarop de maatschappij hier baat bij gaat hebben. 

De commissie oordeelt overwegend positief en adviseert Stichting KunstLAB op grond van de subsidie-
regeling Producties, Evenementen en Festivals, Deelregeling 3, voor 2019 en 2020 respectievelijk e 50.000,- 
en €e 40.000,- subsidie toe te kennen.
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Leven in de Straat

Leven in de Straat organiseert jaarlijks in de maand augustus SonsbeekTheaterAvenue, een multidisciplinair zomer-
festival in Park Sonsbeek. In totaal geven ruim driehonderd artiesten zo’n tachtig voorstellingen op verschillende 
speelplekken in het park. De organisatie verwacht per editie 20.000 bezoekers te bereiken.

Stichting Leven in de Straat vraagt voor SonsbeekTheaterAvenue voor 2019 en 2020 een subsidie aan van
e 27.500,- per jaar. De stichting ontvangt momenteel subsidie uit het PAC-budget 2017-2018. 

Beoordeling
De commissie vindt SonsbeekTheaterAvenue een sympathiek festival op een aantrekkelijke locatie in Arnhem. 
Het kent een stevig in de stad gewortelde traditie als jaarlijks terugkerend, toegankelijk festival met een groot aantal 
bezoekers. SonsbeekTheaterAvenue heeft daarmee in de ogen van de commissie haar bestaansrecht als publieks-
festival bewezen. 

Gelet op het feit dat de festivalorganisatie deze aanvraag bij Deelregeling 3 indient, had commissie in de plan-
nen echter graag over de artistieke visie en ontwikkeling van het festival gelezen. Ondanks eerdere adviezen, blijft 
SonsbeekTheaterAvenue ook voor 2019 en 2020 terugvallen op het bestaande format. De commissie leest verder 
in de aanvraag wel een ambitie tot uitbreiding van het festival naar andere steden, maar zij ziet in de plannen voor 
2019 en 2020 geen artistiek-inhoudelijke missie, of een aanzet daartoe, benoemd. Ook de keuze van de makers is in 
de ogen van de commissie inhoudelijk te vrijblijvend en is niet onderbouwd vanuit artistiek-inhoudelijke uitgangs-
punten. 

Dat de organisatie er voor kiest het festival toegankelijk te houden voor een zo breed mogelijk publiek, acht de 
commissie navolgbaar. Dat is in haar ogen echter iets anders dan niet te onderzoeken welke andere mogelijkheden 
er zijn om meer inkomsten te genereren. Het dekkingsplan laat bovendien volgens de commissie opvallend lage 
inkomsten uit sponsoring zien. Hier liggen volgens de commissie nog onbenutte kansen voor de festivalorganisatie 
om meer eigen inkomen te genereren. In het kader van goed werkgeverschap merkt de commissie op dat de orga-
nisatie het ondernemersrisico (nog steeds) volledig bij de makers legt.
De commissie constateert verder een mogelijke belangenverstrengeling binnen het festival, doordat de zakelijk lei-
der van SonsbeekTheaterAvenue ook eigenaar is van de BV die de horeca exploiteert op het festival. Het bestuur van 
stichting Leven in de straat heeft aangegeven dat het hier om een tijdelijke situatie gaat. Samenwerking met BV’s 
en daarin ondernemerschap tonen, juicht de commissie toe, mits de organisatie ervan transparant is en de stichting 
hiermee (financiëel) is gebaat.

Conclusie en advies
De commissie merkt op dat SonsbeekTheaterAvenue in de stad een vaste plek heeft veroverd als jaarlijks terugke-
rend publieksvriendelijk zomerfestival. Ondanks eerdere adviezen en een extra (financiële) impuls in de periode 
2015-2016 laat de organisatie in haar programmering echter nauwelijks ontwikkeling zien. De commissie is daarbij 
van mening dat de plannen onvoldoende artistieke aanknopingspunten bieden en het festivalprogramma artistiek 
onvoldoende onderscheidend is om subsidietoekenning op grond van Deelregeling 3 te rechtvaardigen. 

De commissie adviseert Stichting Leven in de Straat voor SonsbeekTheaterAvenue voor 2019 en 2020 geen 
subsidie toe te kennen op grond van de subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals, Deelregeling 3.
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Mogo

Mogo beoogt met Stadslift een artiestenproductieprogramma neer te zetten met onder andere muziekvideo’s (acht 
acts), een eindshow in Luxor Live en een Stadslift album als concrete producten. De organisatie verwacht in Arnhem 
veertig procent van de 20.000 jongeren tussen de vijftien en vijfentwintig jaar te bereiken.

Stichting Mogo is een nieuwe aanvrager. De organisatie vraagt voor vier jaar e 67.000,- subsidie per jaar aan. 

Beoordeling
Uit de plannen van Mogo spreekt volgens de commissie de wil in Arnhem een productieprogramma neer te zetten 
en dat wekt haar sympathie. De commissie deelt daarbij de mening van de aanvrager dat in Arnhem een levendig 
Urban arts klimaat ontbeert en dat deze thuishoort in het totale culturele veld. Zij vraagt daarvoor extra aandacht in 
het algemene deel van haar advies. 

De commissie verwelkomt de ambitie van Mogo een ‘artistiek-hoogwaardige productielijn voor talenten’ in Urban 
arts te ontwikkelen. Hoewel Stadslift vanuit het oogpunt van cultuurparticipatie volgens de commissie relevant kan 
zijn - vooral voor de deelnemers, de betrokken vrijwilligers en voor hun directe omgeving - stelt de commissie vast 
dat het faciliteren van het produceren in de plannen centraal staat. Zij leest in de plannen daarentegen geen intrin-
sieke, artistieke visie op de producties. Ook geven de plannen van Mogo de commissie onvoldoende inzicht in hoe 
de organisatie het talentontwikkelingstraject inhoudelijk handen en voeten wil geven. 

Daarbij had de commissie in de aanvraag graag gelezen hoe Mogo zichzelf en Stadslift in het hedendaagse lande-
lijke hiphopcircuit positioneert.

De commissie is van mening dat de keuze voor digitale presentatie past bij het beoogde publieksbereik. Het beoog-
de aantal bezoekers noemt zij echter ambitieus hoog. Bovendien staat dit volgens haar niet in verhouding tot de 
publieksmiddelen die de organisatie daarvoor wil inzetten. Daarbij mist de commissie samenwerking met andere 
hiphopinitiatieven in de regio.

Verder noemt zij de begroting kwetsbaar en constateert de commissie in het kader van goed werkgeverschap een 
scheve verhouding tussen vergoedingen van de organisatie en die van de deelnemende makers. De commissie is 
bovendien kritisch op de hoge kostenposten voor overhead en artistieke leiding en op de hoge inschaling van de 
administratieve ondersteuning. 

Daarnaast mist de commissie in het dekkingsplan andere subsidiebronnen dan de gemeente Arnhem. De commis-
sie attendeert Mogo op de Matchmaker Cultuur die sinds kort door het VSB-fonds, Fonds Podiumkunsten en Fonds 
voor Cultuurparticipatie in Arnhem is aangesteld. Indien de organisatie zelf geen zicht heeft op subsidiemogelijkhe-
den, kan de matchmaker hier meer zicht op bieden.

Conclusie en advies
De commissie oordeelt negatief over de aanvraag van Mogo. De commissie waardeert de agenderende missie van 
de stichting voor meer aandacht voor Urban arts, en voor de hiphopcultuur in het bijzonder, maar zij mist een artis-
tiek-inhoudelijke visie. Daarbij zijn in haar ogen de plannen nog onvoldragen en missen ze inbedding in de bredere, 
landelijke ontwikkelingen van Urban arts om (artistiek) onderscheidend te kunnen zijn. 

De commissie adviseert Stichting Mogo op grond van de subsidieregeling Producties, Evenementen en 
Festivals, Deelregeling 3 voor 2019 en 2020 geen subsidie toe te kennen.
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Motel Spatie

Motel Spatie produceert met (inter)nationale kunstenaars hedendaagse kunst; op locatie, in de wijk Presikhaaf en in 
het buitenland. De organisatie vraagt subsidie aan voor haar artistieke producties en presentaties in 2019-2022. 

Stichting Motel Spatie vraagt voor een scala aan artistieke producties en presentaties voor vier jaar subsidie aan van 
e€61.000,- per jaar. De stichting ontvangt momenteel subsidie uit het PAC-budget 2017-2018.

Beoordeling
De commissie noemt Motel Spatie een interessante organisatie met een kwalitatief hoogwaardig profiel en onder-
scheidend voor de regio in wat zij doet. Zij programmeert niet alleen kunstenaars uit binnen- en buitenland gekop-
peld aan fysieke en sociale uitdagingen in de Arnhemse wijk Presikhaaf, maar programmeert daarnaast Nederlandse 
kunstenaars in het buitenland. Met deze naar buiten gerichte broedplaats draagt Motel Spatie bij aan zowel de 
lokale dynamiek als aan het internationale kunstdiscours. 

Verder merkt de commissie op dat de organisatie sterk is in publieksbereik en community building. Motel Spatie 
draagt bij aan de presentatie van kunstenaars en de commissie spreekt de hoop uit dat met de onlangs gestarte pro-
jectruimte de komende jaren het karakter van een presentatie-instelling verder wordt uitgebouwd en daarmee de 
zichtbaarheid van de organisatie verder wordt versterkt.Over de kwaliteit van de aanvraag is de commissie echter 
kritisch. Die bevat vooral een beschrijving van de activiteiten tot dusverre en gaat nauwelijks in op het programma 
en inhoudelijke voornemens voor de komende jaren. Ook valt het de commissie op dat Motel Spatie in haar aan-
vraag niet ingaat op de veranderende maatschappelijke context van waaruit zij destijds is ontstaan: leegstand in 
crisistijd. Wat betekenen de huidige ontwikkelingen voor het oorspronkelijke concept en voor de locatiekeuze?

Hiermee lijkt de aanvraag vanuit een relatieve oppervlakkigheid geschreven; een die de commissie niet vindt stro-
ken met de professionaliteit die zij van een dergelijke organisatie mag verwachten. Zeker niet wanneer zij deze rela-
teert aan de hoogte van de gevraagde subsidie. En hoewel de commissie de behoefte van Motel Spatie aan meer 
zekerheid inziet, geven de plannen onvoldoende onderbouwing en aanleiding daarvoor. 

Qua ondernemerschap mag Motel Spatie meer creativiteit tonen. Volgens de commissie zijn de financieringsmo-
gelijkheden voor Motel Spatie veel ruimer en benut zij deze kansen nog onvoldoende. Ondanks de kritische punten 
heeft de commissie veel waardering voor de manier waarop Motel Spatie de afgelopen jaren kwalitatief hoogwaar-
dige beeldende kunst stimuleert en zich met onverminderde passie inzet voor de ontwikkeling van Presikhaaf. De 
kwaliteit van de (internationale) kunstenaars die zij daarbij aan zich weet te binden en van de artistieke producten 
die zij voortbrengt, noemt zij indrukwekkend. Mede op basis van hetgeen de organisatie de afgelopen jaren heeft 
laten zien, heeft zij voldoende vertrouwen in de (artistieke) kwaliteit van de producties en presentaties van Motel 
Spatie. 

Wel merkt zij daarbij op dat de organisatie kwetsbaar is door sterke afhankelijkheid van één persoon, de artistiek lei-
der. De commissie is van mening dat toevoeging van een zakelijk leider of anderszins verbreding van de organisatie 
vanuit dat oogpunt wenselijk is. 

Conclusie en advies
De commissie oordeelt positief over de aanvraag van Motel Spatie voor 2019 en 2020, maar ziet onvoldoende aan-
leiding voor honorering van een vierjarige subsidie. De commissie noemt Motel Spatie een kwalitatief hoogwaardi-
ge kunstinstelling met een aantoonbare meerwaarde voor de stad. Binnen het regionale beeldende kunstveld toont 
zij een onderscheidend profiel met een sterke internationale component. 
Hoewel zij lovend is over de kwaliteit van de kunstenaars en van het werk dat Motel Spatie produceert, is de com-
missie kritisch op de matige professionaliteit die de organisatie met deze aanvraag laat zien. Desalniettemin vindt zij 
het van essentieel belang, mede gelet op het huidige, beperkte beeldende kunst aanbod in Arnhem, Motel Spatie 
vanuit deze regeling voor twee jaar subsidie toe te kennen, maar plaatst daarbij wel een voorbehoud.

De commissie adviseert Stichting Motel Spatie op grond van de subsidieregeling Producties, Evenementen 
en Festivals, Deelregeling 3, voor 2019 en 2020 e 50.000,- subsidie per jaar toe te kennen, mits Motel Spatie 
uiterlijk vóór 1 oktober 2018 een meer uitgewerkt plan voor 2019 en 2020 met bijbehorende begroting 
indient.
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NJO

NJO organiseert jaarlijks in augustus de NJO Muziekzomer Gelderland, een klassieke muziekfestival waarin zij tussen 
de zestig en zeventig voorstellingen organiseert voor gemiddeld 14.000 bezoekers. Twintig procent van die voor-
stellingen vindt plaats in Arnhem.

Stichting NJO vraagt voor 2019 en 2020 e 62.500,- subsidie per jaar aan. De stichting ontvangt momenteel 
subsidie uit het PAC-budget 2017-2018. 

Beoordeling
De artistiek-hoogwaardige zomervoorstellingen van het orkest noemt de commissie een betekenisvolle aanwinst 
voor de stad. NJO Muziekzomer Gelderland neemt in de ontwikkelingsketen van musici (bestaande uit aankomend 
talent van 18 tot 26 jaar) een belangrijke plaats in als podium met veel experimenteerruimte en mogelijkheden tot 
crossovers met andere disciplines. 

Hoewel de commissie het jammer vindt dat het programma voor 2019 en 2020 nog niet op alle onderdelen is uit-
gewerkt, wekt de aanvraag volgens haar voldoende vertrouwen. De ingrediënten zijn helder. Met hun bewuste en 
overtuigende artistieke visie en een bewezen succesvol format is de commissie ervan overtuigd dat NJO in 2019 en 
2020 een hoogwaardig artistiek programma gaat neerzetten. Zij is benieuwd naar de uitwerking van de uitbreiding 
naar jazz, improvisatie en de samenwerking met jonge componisten.

Wederom ziet de commissie in de aanvraag een professioneel en creatief ondernemerschap terug. Het wegvallen 
van de hoofdsponsor, heeft NJO doortastend opgelost met een constructie van meerdere, kleine sponsoren. Dat 
de organisatie de activiteiten presenteert als een festival noemt de commissie een slimme marketingstrategie. Ook 
het mediaplan is haar ogen overtuigend. De commissie merkt daarbij op dat zij de inzet op meer diversiteit van het 
publiek waardeert, maar zij daaronder méér verstaat dan de wat beperkte opvatting die zij in de aanvraag aantreft: 
‘meer voorstellingen op minder voor de hand liggende locaties’. Omdat de organisatie diversiteit als belangrijk 
speerpunt van publieksbereik noemt, had de commissie graag een nadere uitwerking hiervan in de plannen gezien.

Conclusie en advies
De commissie oordeelt positief over de aanvraag van NJO voor de NJO Muziekzomer Gelderland 2019-2020. Zij 
heeft op basis van het verleden vertrouwen in de kwaliteit van de programmering en in het vakmanschap van het 
orkest. De organisatie blijft zichzelf uitdagen en zoekt interessante samenwerkingsverbanden op met andere disci-
plines op vertrouwde, maar vooral ook spannende locaties in de stad. Het podium dat dit muziekfestival biedt aan 
jonge talentvolle (internationale) musici is van grote culturele waarde, zowel voor het ontwikkelen van toptalent als 
voor de zichtbaarheid van de stad.
 
De commissie adviseert Stichting NJO op grond van de subsidieregeling Producties, Evenementen en 
Festivals, Deelregeling 3, voor 2019 en 2020 een subsidie van e 62.500,- per jaar toe te kennen.
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Omstand

Omstand vraagt subsidie aan voor haar activiteiten in 2019 en 2020 met als terugkerende onderdelen het kunst- en 
cultuurprogramma PULSE, Museum 5VEP, (digitale) film- en videokunst, ‘Lopende Lezingen’-wandelingen, 20 x 20, 
tentoonstelling Ernstig Geschikt! en het artist in residence programma De Geheime Bunker. Omstand zet voor 2019 
en 2020 in op integratie van verschillende disciplines, ruimtelijke ontwikkeling en een herkenbare eigen positie in 
het veld.

Stichting Omstand vraagt voor 2019 en 2020 een subsidie aan van € 50.000,- per jaar. De organisatie ontvangt 
momenteel subsidie uit het PAC-budget 2017-2018.

Beoordeling
De commissie leest in de aanvraag een veelheid aan (terugkerende) activiteiten en doelstellingen. Hieruit spreekt 
een sterke productionele drijfveer. Zij is van mening dat Omstand hiermee bijdraagt aan het productie- en presen-
tatieklimaat voor hedendaagse beeldende kunst in Arnhem. De commissie heeft echter ook kritische punten ten 
aanzien van de aanvraag.

Zo had de commissie de verschillende onderdelen van de programmering graag meer onderbouwd gezien in een 
verbindende artistiek-inhoudelijke programmalijn. Zij stelt verder vast dat er sprake is van een divers cultureel aan-
bod van kwaliteit op bijzondere plekken, maar kan uit de plannen onvoldoende afleiden hoe Omstand daarmee 
haar ambities waarmaakt ‘bij te dragen aan de dynamische levende stad’ en aan ‘ruimtelijke ontwikkeling’. De plek-
ken, in en rondom De Transformatie in Arnhem en een in onbruik geraakte NAVO atoombunker, vindt de commis-
sie goed gekozen en vanuit cultuurhistorische context interessant. Zij vraagt zich echter af hoe die keuze doorwerkt 
in de activiteiten van Omstand en vervolgens in de ontwikkeling van Arnhem? Wat zijn de effecten van de program-
mering op de omgeving? Hierover geeft de aanvraag geen nadere informatie.

De aanvraag gaat ook niet in op een ambitie tot vergroten, verdiepen of verbreden van het publieksbereik. Vooral 
de openingen van de tentoonstellingen zijn belangrijke ontmoetingsmomenten en publiekstrekkers, maar ook dan 
gaat het om een relatief klein publiek.

De commissie is verder, net als in haar vorige adviezen, kritisch over de ontbrekende creativiteit in ondernemer-
schap van de organisatie. Zij constateert opnieuw een hoge subsidieafhankelijkheid en ziet daarin geen verbetering 
ten opzichte van voorgaande jaren. De begroting is in haar ogen onnodig kwetsbaar. Die laat een grote afhankelijk-
heid van gemeentelijke subsidie zien, en nagenoeg geen andere publieks- en private inkomsten. Hierin laat de orga-
nisatie kansen onbenut. 

Tenslotte heeft de commissie waardering voor het feit dat de organisatie expliciet vermeld dat zij de nieuwe richtlij-
nen voor kunstenaarshonoraria omarmt. Desondanks is de commissie van mening dat deze vrijblijvend lijkt te wor-
den toegepast en leest zij de uitvoering van die richtlijnen onvoldoende terug in de begroting.

Conclusie en advies
De commissie oordeelt gematigd positief over de aanvraag van Omstand. Zowel artistiek-inhoudelijk als in publieks-
bereik en ondernemerschap constateert de commissie ten opzichte van voorgaande jaren weinig ontwikkeling. 
Zij ziet in Omstand vooral ‘werk in uitvoering’ van een kunstenaarscollectief met bewezen vakmanschap dat van 
toevoegende waarde is voor Arnhem. De ambitie bij te dragen aan de levendigheid en dynamiek van de stad juicht 
de commissie toe. Omstand benut een aantal bijzondere plekken in de stad, maar zou deze nog actiever kunnen 
inzetten in de artistiek-inhoudelijke uitwerking van haar programma. De commissie is van mening, mede vanwege 
het huidige beperkte beeldende kunst aanbod in Arnhem, dat het van essentieel belang is Omstand vanuit deze 
regeling de komende twee jaar te ondersteunen, mits zij deze periode gebruikt om duidelijke keuzes te maken in 
haar programmering (meer bereiken met minder) en zich in het belang van de kunstenaars gaat verhouden tot de 
Fair Practice Code van het Mondriaan Fonds.

De commissie adviseert Stichting Omstand op grond van de subsidieregeling Producties, Evenementen en 
Festivals, Deelregeling 3, voor 2019 en 2020 een subsidie van e 35.000,- per jaar toe te kennen.
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P-Art

P-Art beoogt het format van The Big Draw, een evenement dat oorspronkelijk is ontleend aan de stichting The 
Campaign voor Drawing in Londen, vanuit Nijmegen ook in Arnhem introduceren. Met dit laagdrempelige kunst-
festival wil de organisatie ook niet-kunstminnend publiek enthousiasmeren voor kunst en meer mensen verleiden 
een museum of kunstpodium binnen te stappen door de hele stad tot tekenen uit te dagen. P-Art beoogt onder 
andere op verschillende locaties in leegstaande panden en verschillende buitenruimten in het centrum van Arnhem 
exposities en workshops te programmeren, met scholen en BSO’s tekenprojecten organiseren en een ramenroute 
bij de ondernemers in de binnenstad. 

Stichting P-Art is een nieuwe aanvrager. De organisatie vraagt voor 2019 en 2020 voor The Big Draw Arnhem 
respectievelijk e 41.400,- en e 52.299.- subsidie aan.

Beoordeling
De commissie waardeert het initiatief van P-Art om het format van The Big Draw in Arnhem te introduceren. Zij had 
echter graag gezien dat de organisatie de mogelijkheden en kansen die zich in Arnhem voordoen, had geëxplo-
reerd en verwerkt in de plannen.

De commissie is van mening dat The Big Draw een interessant en laagdrempelig evenement is en artistieke potentie 
heeft, mits cultuurparticipatie leidt tot een artistiek product. In de aanvraag leest de commissie echter vooral een 
enthousiaste onderbouwing van de wijze waarop een heel breed publiek wordt betrokken en geactiveerd vanuit het 
principe ‘kunst verbindt’. Uit de plannen blijkt onvoldoende welk hoogwaardig artistiek product P-Art met haar acti-
viteiten in 2019 en 2020 in Arnhem wil neerzetten. Bovendien ontbreekt een concrete uitwerking van de beoogde 
activiteiten en voornemens en leest de commissie geen namen van de deelnemende professionele kunstenaars 
waarover in de aanvraag wordt gesproken. Graag had de commissie in de plannen ook gelezen hoe het genoemde 
kunstproject met het museum eruit zou kunnen zien, welk publiek de aanvrager hiermee beoogt te bereiken en wat 
de beoogde samenwerkingen precies inhouden.

Conclusie en advies
De commissie oordeelt negatief over de aanvraag van P-Art voor the Big Draw Arnhem 2019-2020. Hoewel de 
commissie positief staat tegen over introductie van het format The Big Draw in Arnhem, en cultuurparticipatie met 
artistieke ambitie aanmoedigt, is zij op basis van de aangeleverde plannen onvoldoende overtuigd van de artistieke 
missie. Ook mist de commissie concrete uitwerking en een vertaling van het format naar de Arnhemse situatie.

De commissie adviseert Stichting P-Art voor The Big Draw Arnhem 2019-2020 op grond van de subsidierege-
ling Producties, Evenementen en Festivals, Deelregeling 3, geen subsidie toe te kennen. 
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Sneeuwvonk

Sneeuwvonk vraagt subsidie aan voor activiteiten in 2019 en 2020, waaronder een tweede speelperiode van Project 
Solaris (buitenland), het verder ontwikkelen en spelen van de voorstelling ‘Ik was hier’, de ontwikkeling en uitvoe-
ren van een nieuwe locatie- en jeugdvoorstelling en audiovisuele routes. Sneeuwvonk geeft in de aanvraag niet aan 
hoeveel bezoekers zij met deze activiteiten beoogt te bereiken.

Stichting Sneeuwvonk is een nieuwe aanvrager. De organisatie vraagt voor 2019 en 2020 e 70.000,- subsidie per 
jaar aan. 

Beoordeling
De commissie noemt de aanwezigheid van DeJong&DeWitte van toevoegende waarde voor Arnhem. 
De wijze waarop beeldend kunstenaar / theatermaakster Hanneke de Jong en componist Jonas de Witte samen 
beeldend theater maken noemt de commissie vrij uniek. Hun muzikale eigenzinnige beeldtaal, waarin audiovisuele 
elementen een belangrijk onderdeel zijn, heeft in het verleden verscheidene bijzondere voorstellingen en installaties 
opgeleverd. 

De commissie spreekt haar waardering uit voor de ambitie van DeJong&DeWitte om de band met de stad Arnhem 
en de samenwerking met lokale partners te versterken. Vanuit goed werkgeverschap beoordeelt, is de commissie 
ook positief over de CAO conforme honorering van de makers. 

De kwaliteit van de aanvraag staat echter haaks op de artistieke kwaliteit, die zo kenmerkend is voor het werk van 
DeJong&DeWitte en roept bij de commissie veel vragen op. De wijze waarop Sneeuwvonk zich met deze aanvraag 
presenteert, strookt volgens haar niet met de professionaliteit die zij van deze kunstenaars mag verwachten. De 
plannen geven de commissie onvoldoende inzicht en houvast als het gaat om concrete artistiek-inhoudelijke plan-
nen voor de komende twee jaar. 

Met de oprichting van een aparte stichting en de samenwerking met P22 laat de organisatie weliswaar een zakelijk 
bewustzijn en financiële urgentie van de aanvraag zien, maar de commissie merkt daarbij op dat het subsidiever-
zoek aan de gemeente hoog is, zeker in relatie tot de genoemde bedragen uit (landelijke) cultuurfondsen. Zij is van 
mening dat in ondernemerschap voor Sneeuwvonk nog een uitdaging ligt in het vinden van potentiële, financiële 
samenwerkingspartners en in het genereren van meer geld uit de markt (waar bijvoorbeeld de audiovisuele tours 
zich goed voor lenen). Hoewel de aanvrager aangeeft nieuw publiek te willen bereiken, ziet de commissie dit onder-
deel nog onvoldoende uitgewerkt in een gedegen marketingplan.

Conclusie en advies
De commissie oordeelt gematigd positief over de aanvraag van Sneeuwvonk. Met indrukwekkende artistiek-hoog-
waardige producten op zijn naam, noemt zij het gezelschap DeJong&DeWitte een meerwaarde voor de stad. De 
subsidietoekenning plaatst de commissie echter wel onder voorbehoud. 

De commissie adviseert Stichting Sneeuwvonk voor 2019 en 2020 op grond van de subsidieregeling 
Producties, Evenementen en Festivals, Deelregeling 3, een subsidie toe te kennen van e 10.000,- respectieve-
lijk e 40.000,-, mits de organisatie vóór 1 oktober 2018 een meer concreet uitgewerkt plan en bijbehorende 
begroting voor 2019 en 2020 indient. 
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tgECHO 

Stichting tgECHO zal in 2019 en 2020 twee eigen voorstellingen produceren, die elk vijf keer in Arnhem en landelijk 
twintig keer te zien zijn; twee coproducties: met het Noord Nederlands Toneel en met Toneelgroep De Vlieg. Zij 
zetten in op een publieksbereik van 100 bezoekers per voorstelling. 

Stichting tgECHO vraagt voor 2019 en 20120 een subsidie aan van e 60.000,- per jaar. De organisatie ontvangt 
momenteel subsidie uit het PAC-budget 2017-2018.

Beoordeling
De commissie stelt vast dat er in Arnhem in de keten tussen opleiding (academie) en BIS instellingen, waaronder 
Oostpool, weinig aanbod is. tgECHO neemt in het culturele middensegment dan ook een belangrijke positie in. De 
meerwaarde voor de stad acht zij evident. Hoewel de commissie vaststelt dat het gezelschap meer (lokale) samen-
werkingsverbanden aangaat, en zichtbaarheid als een van haar speerpunten noemt voor de komende twee jaar, 
blijven deze volgens haar belangrijk aandachtspunten. Ook als het gaat om samenwerking buiten Arnhem, zoals de 
komende jaren met NNT. 

De commissie leest een overtuigende aanvraag die nieuwsgierig maakt en waarin de organisatie helder neerzet 
wat zij beoogt. Binnen het vakgebied neemt tgECHO met eigenzinnig en oorspronkelijk teksttheater en een daarbij 
passende speelstijl een, onderscheidende positie in. Het is in de ogen van de commissie dan ook niet voor niets dat 
deze manier van spelen afgelopen jaar ook tot landelijke erkenning geleid heeft voor het acteerwerk van één van de 
artistiek leiders. De commissie heeft veel waardering voor de manier waarop het gezelschap gestaag verder werkt 
aan professionalisering en het verder uitbouwen van hun repertoire. tgECHO vormt daarnaast waardevolle spring-
plank voor jonge makers (onder andere met organisatie van maandelijkse leesavonden). Met hun absurdistische, 
maatschappijkritische manier van theater maken, lijkt tgECHO voortdurend de irritatiegrens van het publiek op te 
zoeken. 

De keuze voor De Poolse Bruid noemt ze verrassend en wellicht ligt daar in de ogen van de commissie ook een kans 
om de stap naar het grote publiek te maken.
Ook de marketing is volgens de commissie door de organisatie overtuigend opgepakt en op logische wijze in de 
bedrijfsvoering ondergebracht. Bovendien ziet de commissie de organisatie slim coproduceren, onder andere met 
het NNT. 

De begroting komt op de commissie stabiel en stevig over. Wel merkt zij een de aanzienlijke toename in subsidiebe-
hoefte op, die zij overigens wel realistisch acht in relatie tot de beoogde activiteiten en in relatie tot het publieksbe-
reik. Tegelijkertijd ziet de commissie in de aanvraag ook dat de organisatie zichzelf uitdaagt met een lovenswaardig 
streven de eigen inkomsten met meer dan veertig procent te verhogen. 

Conclusie en advies
De commissie oordeelt positief over de aanvraag van tgECHO. Het gezelschap neemt, zowel in het theaterland-
schap als in de stad, een onderscheidende positie in. De commissie is onder de indruk van de aantoonbare ontwik-
kelingen in professionaliteit en van de voortdurende uitdagingen die de makers met zichzelf en met het publiek 
aangaan. Daarbij ondersteunt de commissie de ambitie van de organisatie minder subsidieafhankelijk te zijn.

De commissie adviseert Stichting tgECHO voor 2019 en 2020 op grond van de subsidieregeling Producties, 
Evenementen en Festivals, Deelregeling 3, een subsidie van e 55.000,- per jaar toe te kennen.
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THE ACADEMY FOUNDATION

THE ACADAMY FOUNDATION beoogt het I AM HIP HOP FESTIVAL uit Nijmegen ook in Arnhem te realiseren met 
als doel cultuurparticipatie en talentontwikkeling. Het festivalprogramma bestaat onder andere uit Open Stage, een 
podium voor talentontwikkeling, Battles, Masterclasses en documentaires. De organisatie verwacht in totaal zo’n 
1500 bezoekers te bereiken.

Stichting THE ACADAMY FOUNDATION is een nieuwe aanvrager. De organisatie vraagt voor 2019 en 2020 een 
subsidie aan van e 25.000,- per jaar.

Beoordeling
De commissie heeft waardering voor het initiatief tot een hiphopfestival en onderschrijft het belang van hiphopini-
tiatieven voor Arnhem. De manier waarop THE ACADAMY FOUNDATION daaraan invulling geeft, vindt de commis-
sie echter minder overtuigend. Een artistiek-inhoudelijke visie ontbreekt, evenals artistieke uitgangspunten voor de 
activiteiten, waardoor de commissie van mening is dat het hier vooral om een cultuureducatief project gaat. Ook 
komt het festivalformat, een presentatieavond en een cursus, op haar nog onvoldoende doordacht over. Bovendien 
had de commissie graag gezien dat THE ACADAMY FOUNDATION de potenties van Arnhem had geëxploreerd en 
in de festivalplannen had meegenomen in plaats van het bestaande format uit Nijmegen toe te passen.
De commissie leest verder in de aanvraag veel aannames, maar weinig concrete uitwerking. Zo vindt zij geen infor-
matie over wanneer het festival gaat plaatsvinden. De organisatie somt locatiesuggesties op, maar noemt geen 
vaste standplaats. Daarnaast is naar de mening van de commissie het aantal beoogde bezoekers optimistisch hoog 
ingeschat.

Hoewel in de aanvraag een aantal logische partners uit de danssector en het jongerenwerk wordt benoemd, mist 
de commissie in de festivalplannen samenwerking met professionele partijen uit de hiphopcultuur. Aanvullend had 
de commissie graag inzicht gekregen in hoe THE ACADAMY FOUNDATION zichzelf in het hedendaagse landelijke 
hiphopcircuit positioneert. Die sector is de afgelopen jaren in Nederland geëxplodeerd; een contextbewustzijn dat 
de commissie niet terugleest in de plannen.

Conclusie en advies
De commissie oordeelt negatief over de aanvraag van THE ACADAMY FOUNDATION. Hoewel de commissie de 
urgentie van hiphopaanbod in Arnhem onderschrijft, stelt zij echter vast dat I AM HIP HOP FESTIVAL vooral inzet 
op cultuurparticipatie en -educatie en het festivalformat nog onvoldoende stevig is neergezet. De commissie mist 
boven alles een artistieke visie of artistieke uitgangspunten die haar overtuigen van de artistieke kwaliteit van het 
festival.

De commissie adviseert Stichting THE ACADEMY FOUNDATION op grond van de subsidieregeling 
Producties, Evenementen en Festivals, Deelregeling 3, voor 2019 en 2020 geen subsidie toe te kennen.
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Theater aan de Rijn

Theater aan de Rijn vraagt subsidie aan voor haar multidisciplinaire programmering voor 2019 en 2020 die vooral 
gericht is op jonge makers. De organisatie beoogt ten minste één voorstelling per week, circa dertig voorstellingen 
per seizoen, te programmeren (buiten de programmering van andere voorstellingen, debatten en lezingen).

Stichting Theater aan de Rijn is een nieuwe aanvrager. De organisatie vraagt voor 2019 en 2020 een subsidie aan 
van respectievelijk e 48.640,- en e 48.622,- per jaar.

Beoordeling
De commissie vindt Theater aan de Rijn met haar podiumprogrammering van toevoegende waarde binnen de 
breedte van het Arnhemse culturele veld. Als vlakkevloertheater en presenterend podium neemt Theater aan de Rijn 
in de keten tussen opleiding en BIS gezelschappen een belangrijke en onderscheidende schakelpositie in. De orga-
nisatie voorziet daarmee in de behoefte aan extra speel-en experimenteerruimte in de stad. 

Ondanks dat de commissie de missie en doelstellingen in de aanvraag hier en daar wat cryptisch omschreven vindt, 
noemt zij de plannen veelbelovend. De multidisciplinaire podiumprogrammering van Theater aan de Rijn richt zich 
op een interessante, nieuwe generatie talentvolle theatermakers die zowel in als buiten Arnhem werkt. De commis-
sie heeft waardering voor het lef dat de organisatie toont door zich in te zetten voor deze vaak risicovolle program-
mering. Dat daarbij diversiteit in haar programmering expliciete aandacht krijgt, spreekt de commissie aan. Wel had 
zij graag iets meer toelichting gelezen op de artistieke visie waaruit de programmering voortvloeit.

Dat het programmateam bewust kiest voor korte termijn programmering, en vooraf dus slechts de contouren ervan 
kan schetsen, acht de commissie, gelet op de dynamiek bij jonge makers en haar maatschappijkritische doelstel-
lingen navolgbaar. Ondanks dat de commissie zich realiseert dat deze innovatieve programmering vooral voor de 
theaterliefhebber is, heeft zij er vertrouwen in dat dit past bij Arnhem en dat Theater aan de Rijn op haar beurt het 
publiek bereikt dat hierbij past. De inhoudelijk sterke, artistieke leiding is in de ogen van de commissie goed in dis-
cours maken. De commissie is er op basis van het voorgaande voldoende van overtuigd dat de organisatie een artis-
tiek-hoogwaardig programma, vol met ‘schurende’, oorspronkelijke producties gaat neerzetten die zich verhouden 
tot maatschappelijke urgenties.

Verder is de commissie lovend over de samenwerking van het theater met lokale partners, en in het bijzonder over 
die met Stadstheater Arnhem.

Kijkend naar de begroting merkt de commissie op de afhankelijkheid van gemeentelijke subsidie relatief hoog is ten 
opzichte van de publieks- en horeca-inkomsten. Zij is van mening dat de organisatie zichzelf hierin meer kan uitda-
gen. 

Conclusie en advies
De commissie adviseert positief over de aanvraag van Theater aan de Rijn. Zij ziet in de beoogde programmering 
niet alleen een onbetwistbare meerwaarde voor de stad, maar ook een belangrijke impuls voor de Arnhemse the-
aterwereld. De organisatie durft risicovol te programmeren en koppelt op eigenzinnige wijze artistieke producties 
aan maatschappelijke urgenties.

De commissie adviseert Stichting Theater aan de Rijn voor 2019 en 2020 op grond van de subsidieregeling 
Producties, Evenementen en Festivals, Deelregeling 3, een subsidie toe te kennen van e 40.000,- per jaar.
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Theaterprojecten

Theaterprojecten organiseert jaarlijks, in de herfstvakantieperiode van Zuid-Nederland, het negendaagse interdisci-
plinaire Sprookjesfestival. Tijdens het festival vinden ruim driehonderdvijftig activiteiten plaats op zo’n vijftig locaties 
in Arnhem. De organisatie verwacht jaarlijks circa 42.000 bezoekers te bereiken.

Stichting Theaterprojecten vraagt voor het Sprookjesfestival voor vier jaar subsidie aan voor een bedrag van 
e 65.000,- per jaar. De organisatie ontvangt momenteel geen subsidie uit het PAC-budget 2017-2018.

Beoordeling
De commissie ziet in het Sprookjesfestival een toegankelijk publieksfestival dat waardevol is voor Arnhem. De com-
missie is positief over de bewezen organisatorische kwaliteit van de organisatie en over haar adequate publieksbe-
nadering. Vooral de communicatiemiddelen en de marketingstrategie zijn in haar ogen goed uitgewerkt.
De commissie leest in de aanvraag een aaneenschakeling van intenties, maar vraagt zich af welke artistieke kwaliteit 
de organisatie binnen haar festivalprogrammering nastreeft. Zij had in de plannen graag heldere artistieke uit-
gangspunten gelezen, evenals inhoudelijke selectiecriteria voor de deelnemende makers. De commissie ziet verder 
weinig gelaagdheid en diepgang in de programmering. Daarnaast is de commissie benieuwd hoe diversiteit, die de 
organisatie als speerpunt  noemt, vorm krijgt in de voorstellingen. Dit is in de aanvraag niet verder geconcretiseerd.
De commissie is verder verheugd te lezen dat de organisatie de ambitie uitspreekt deelnemende kunstenaars beter 
te betalen. Zij had dit echter ook graag in de begroting teruggezien met informatie over honoraria van de deelne-
mende makers. Verder kan de commissie uit de plannen niet afleiden hoeveel betalende bezoekers er gemiddeld 
per festival naar de voorstellingen gaan. 

De begroting beoordeelt de commissie daarnaast als kwetsbaar. In het bijzonder zet zij vraagtekens bij de vrijblij-
vendheid die spreekt uit het dekkingsplan met ‘nog te werven fondsen’. Er liggen volgens de commissie voldoende 
kansen voor de organisatie om met dit publieksfestival meer geld uit de markt te genereren. 

Conclusie en advies
De commissie oordeelt negatief over de aanvraag van Theaterprojecten. Hoewel de commissie het Sprookjesfestival 
waardeert als terugkerend publieksfestival, en zij positief is over een goed doordachte marketingstrategie, ziet 
de commissie in de plannen onvoldoende artistieke meerwaarde en aanknopingspunten om subsidiering vanuit 
Deelregeling 3 te rechtvaardigen. 

De commissie adviseert Stichting Theaterprojecten op grond van de subsidieregeling Producties, 
Evenementen en Festivals, Deelregeling 3, geen subsidie toe te kennen.
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Touchstones 

Touchstones vraagt subsidie aan voor de producties VerWarMe! (2019) in de ASM-Haven aan de zuidzijde van de 
Rijn en VRIJ! Cirque de la Liberté (2020) in een circustent op het terrein van de Stadsblokken, vlakbij de ASM-Haven. 
Per productie speelt Cirque de la Liberté zes matinee- en twaalf avondvoorstellingen. De organisatie verwacht per 
productie zo’n 5.000 bezoekers te bereiken. 

Stichting Touchstones vraagt voor Cirque de Liberté in 2019 € 35.000,- en in 2020 e 46.500,- subsidie aan. 
De organisatie ontvangt momenteel subsidie vanuit het PAC-budget 2017-2018.

Beoordeling
De commissie leest een goed geschreven aanvraag. Met interessante crossovers naar andere disciplines en deel-
name van internationale circusartiesten en vakmensen uit het topsegment is Cirque de la Liberté volgens haar van 
toevoegende waarde voor het Arnhemse, culturele pallet. De commissie noemt de samenwerking met het toonaan-
gevende Arnhemse modehuis Maison de Faux verrijkend en inspirerend. De kostuums vergroten de impact van de 
voorstellingen. De organisatie legt bovendien op die manier ook een directe link met het Fashion en Design Festival 
Arnhem, waardoor beide evenementen elkaar versterken. 

De voorstellingen van Cirque de la Liberté zijn meer dan alleen circusvoorstellingen. Ze bieden een totaalbeleving, 
met daarnaast een aanvullend programma. De thematiek, bewustwording van vrijheid en vrede als groot goed is 
als kapstok voor de voorstellingen interessant, maar had volgens de commissie in de plannen iets verder uitgewerkt 
mogen worden. De commissie vindt de voorstellingen van Cirque de la Liberté muzikaal en theatraal laagdrempe-
lig, waardoor zij een breed en divers publiek aantrekken. 

De aanvraag overtuigt daarnaast in publieksbereik en laat een doordacht PR-plan en een goed onderbouwde mar-
ketingstrategie zien. De commissie heeft waardering voor de manier waarop Touchstones haar ondernemersnet-
werk hiervoor effectief inzet. De expliciete aandacht voor minderbedeelden in onze samenleving en de creatieve 
vrijkaartenconstructie voor deze doelgroep via sponsoring noemt zij lovenswaardig. De commissie is gecharmeerd 
van het sociaal engagement dat de organisatie drijft.

De begroting laat een gezonde financieringsmix zien, waarbij de organisatie meerdere inkomstenbronnen (publie-
ke en private) aanspreekt. De commissie is positief dat Touchstones ten opzichte van de vorige aanvraagronde min-
der afhankelijkheid laat zien van gemeentelijke subsidie. 

Conclusie en advies
De commissie oordeelt overwegend positief over de aanvraag van Touchstones voor de voorstellingen van Cirque 
de la Liberté. Met internationaal, multidisciplinair circustheater biedt zij levendigheid en meerwaarde aan het cultu-
rele aanbod in Arnhem. Wel is de commissie van mening dat de artistieke vertaling van de thema’s vrijheid en vrede, 
waar de organisatie in de aanvraag zo nadrukkelijk naar verwijst, iets steviger uitgewerkt kan worden. Verder laat de 
organisatie op ondernemerschap een toenemende professionalisering zien.

De commissie adviseert Stichting Touchstones voor 2019 en 2020 op grond van de subsidieregeling 
Producties, Evenementen en Festivals, Deelregeling 3, een subsidie toe te kennen van respectievelijk  
e 30.000,- en e 40.000,- per jaar.
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Touchstones

Touchstones zet in september 2019 vijf operavoorstellingen neer van St. Louis Blues in de Parkzaal van Musis en 
verwacht daarmee minimaal 2500 bezoekers te bereiken. De theatervoorstelling De Reis wordt in 2020 in mei acht-
tien keer gespeeld op het Theaterschip Hugo Grotius in de ASM-Haven van Arnhem voor zo’n 1800 bezoekers. De 
voorstelling gaat daarna op reis naar Terschelling, waar De Reis tijdens het Oerol Festival in juni 2020 minimaal acht 
keer te zien zal zijn.

Stichting Touchstones vraagt voor 2019 en 2020 respectievelijk e 35.000,- en e 23.500,- subsidie aan voor de 
opera St. Louis Blues en de theatervoorstelling De Reis. De stichting ontvangt momenteel voor Cirque de la Liberté 
subsidie uit het PAC-budget 2017-2018.

Beoordeling
De commissie leest een professioneel geschreven, uitnodigend projectplan, waarin Touchstones duidelijk aangeeft 
waarvoor ze subsidie aanvraagt, en wat ze gaat produceren: twee interessante, interdisciplinaire theaterprojecten 
die beide goed aansluiten op de actualiteit; het lot van bootvluchtelingen. Zowel in de opera St. Louis Blues als in de 
locatievoorstelling De Reis, staat deze thematiek centraal. Hoewel uit de aanvraag nog niet geheel duidelijk wordt 
hoe deze sterke inhoudelijke uitgangspunten artistiek vorm zullen krijgen, maken beide voorstellingen nieuwsgie-
rig. De commissie is enthousiast over de keuze voor regisseur Jeroen Kriek, die volgens haar goed uit de voeten kan 
met de jongeren die ook aan de producties deelnemen. De keuze om De Reis te laten afspelen op een theaterschip 
(Hugo Grotius), theater op het water, zal in de ogen van de commissie de beleving van (de thematiek van) de voor-
stelling versterken. Deze goed gekozen artistieke uitgangspunten leveren volgens de commissie niet alleen span-
nend ervaringstheater op, maar zullen zeker ook een breed publiek aanspreken. De commissie is nieuwsgierig naar 
de toekomstplannen met het nieuwe theaterschip als theater en ontmoetingsruimte.

Hoewel de commissie vindt dat de stap van circustheater naar volwaardige theaterproducties en het exploiteren 
van een theaterschip een zeker risico in zich draagt, ligt deze volgens haar wel in lijn met wat de makers in het ver-
leden hebben gedaan. Verder is de commissie van mening het herdenkingsthema past bij de stad en bijdraagt aan 
het bereiken van een breed publiek. 

Ook in ondernemerschap ziet de commissie een professionele houding. De begroting laat een gezonde financie-
ringsmix zien en getuigt van creatief ondernemerschap. 

Conclusie en advies
De commissie oordeelt positief over de aanvraag van Touchstones. Met beide locatievoorstellingen sluit 
Touchstones aan op de actualiteit van bootvluchtelingen. De commissie heeft op basis van het voorgaande vol-
doende vertrouwen in de artistieke kwaliteit van de producties. De nieuwe stap naar exploitatie van een theater-
schip noemt zij uitdagend en, in relatie tot de voorstelling De Reis als locatie, ook artistiek-inhoudelijk betekenisvol. 
Zij is benieuwd hoe de organisatie zich in deze richting van locatie- en ervaringstheater verder gaat ontwikkelen. 
Het ondernemerschap van de stichting noemt de commissie professioneel, creatief en voorbeeldstellend. 

De commissie adviseert Stichting Touchstones voor 2019 en 2020 op grond van de subsidieregeling 
Producties, Evenementen en Festivals, Deelregeling 3, een subsidie toe te kennen van respectievelijk 
e 30.000,- en e 20.000,-
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World Streetpainting

World Streetpainting organiseert jaarlijks in Arnhem het vierdaagse World Street Painting Festival met Live Action 
Painting door 30 kunstenaars en een tentoonstelling die drie maanden lang te zien is. De organisatie beoogt in 
Arnhem 350.000 bezoekers te bereiken en online drie miljoen.

Stichting World Streetpainting vraagt voor 2019 en 2020 een subsidie aan van e 70.000,- per jaar. De organisatie 
ontvangt momenteel subsidie uit het PAC-budget 2017-2018.

Beoordeling
Dankzij de opzet van het festival en de keuze voor locaties door de hele stad, is World Street Painting  Festival een 
laagdrempelig en bovendien internationaal festival dat in het culturele aanbod van Arnhem een onderscheidende 
plek inneemt. De commissie ziet een gezonde inzet op samenwerking in sponsoring en educatie en heeft waarde-
ring voor de manier waarop het festival (internationale) straatkunstenaars aan zich weet te binden.
Verder laat de aanvrager volgens de commissie creativiteit in ondernemerschap zien, in het bijzonder in de con-
structie dat zij provisie rekent bij verkoop van commercieel werk en met de mogelijkheid voor kunstenaars hun port-
folio onder de aandacht te brengen.

De commissie is echter enigszins teleurgesteld in de matige kwaliteit van de aanvraag voor 2019 en 2020. Zij mist 
een vooruitblik en thema’s voor 2019 en 2020 ziet zij in de plannen niet uitgewerkt. De beoogde activiteiten en de 
toevoeging van een vierde zintuiglijke dimensie (livemuziek en food experience), vindt de commissie interessant, 
maar ook hier mist zij in de aanvraag en overtuigende, inhoudelijke onderbouwing en uitwerking. 
Toepassing van het meester-gezel principe waardeert de commissie in het kader van talentontwikkeling. Zij had 
in de plannen echter graag een nadere onderbouwing en uitwerking hiervan gelezen. De commissie mist nadere 
informatie over welke kunstenaars hieraan deelnemen, hoe de selectie plaats vindt en welke eindresultaten de orga-
nisatie beoogt.

Hoewel de commissie vertrouwen heeft in het curatorschap van Leon Keer, geven de plannen haar geen duidelijk 
beeld van het artistieke niveau dat de organisatie met het festival gaat leveren. In haar vorige advies gaf de commis-
sie World Streetpainting het voordeel van de twijfel en gaf zij aan benieuwd te zijn naar de artistieke ontwikkeling en 
inhoudelijke uitwerking van de samenwerking met Museum Arnhem. Weliswaar leest de commissie dat die samen-
werking is geëffectueerd, maar artistiek-inhoudelijk is zij op basis van het voorgaande onvoldoende overtuigd van 
de artistieke kwaliteit van het festivalprogramma.

Verder ligt er volgens de commissie voor World Streetpainting nog een belangrijke uitdaging in het genereren van 
meer publiekinkomsten. Zij constateert daarnaast dat de organisatiekosten ten opzichte van de vorige ronde aan-
zienlijk zijn gestegen. 

Tot slot uit de commissie een punt van zorg in het kader van goed werkgeverschap. Terwijl de organisatie aangeeft 
‘het best betaalde festival’ te zijn, liggen de honoraria van de deelnemende kunstenaars (‘werkbudgetten’) ver 
onder de norm van de richtlijnen van de Fair Practice Code.

Conclusie en advies
De commissie oordeelt negatief over de aanvraag van World Streetpainting. Zij is van mening dat het World Street 
Painting Festival met zijn internationale uitstraling zich onderscheidt en betekenis heeft voor de stad. Ook weet de 
organisatie een groot en breed publiek te bereiken. In tegenstelling tot haar vorige advies, is de commissie op basis 
van deze aanvraag echter onvoldoende overtuigd van de artistieke kwaliteit en inhoudelijke uitwerking van de plan-
nen voor 2019 en 2020 om subsidie vanuit Deelregeling 3 te rechtvaardigen. 

De commissie adviseert Stichting World Streetpainting voor het World Street Painting festival voor 2019 en 
2020 op grond van de subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals, Deelregeling 3, geen subsidie 
toe te kennen.



O
N

D
ERW

ERP

A
dvies A

rtistieke p
roducties en p

resentaties en artistieke festivals.
C

om
m

issie Program
m

atische A
ctiviteiten C

ultuur
2019 - 2020

PA
G

IN
A

32

Nieuwe subsidieregeling
Tot voor kort had de gemeente Arnhem drie afzonderlijke subsidieregelingen: de Subsidieregeling Fonds Cultuur, 
de Subsidieregeling Programmatische Activiteiten Cultuur en het Evenementenfonds. In 2017 is de PAC 
subsidieregeling geëvalueerd. Een betere afstemming tussen de drie regelingen is daarin één van de aanbevelingen 
waaraan de gemeente gehoor heeft gegeven. Het subsidiegebouw is opnieuw ingericht en er is een nieuwe 
regeling; Subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals; opgesplitst in deelregelingen (1a, 1b, 2 en 3). 
De commissie Programmatische Activiteiten (PAC) heeft alle aanvragen beoordeeld die zijn ingediend bij 
Deelregeling 3: Artistieke producties en presentaties en artistieke festivals, met e 10.000,- subsidie per jaar als 
ondergrens. In deze constructie kan de PAC commissie zich volledig richten op de specifiek gestelde doelen in de 
cultuurnota Stroom en in het bijzonder op de beoordeling van artistiek hoogwaardige kwaliteit van die aanvragen. 
Is deze artistieke kwaliteit naar haar oordeel onvoldoende dan worden de aanvragen alsnog ambtelijk meegenomen 
bij de subsidiebeoordeling vanuit Deelregeling 1b: Publieksevenementen. 

Wisselwerking Deelregelingen 1b, 2 en 3
Vanwege de uitsluitende werking van de deelregelingen kunnen aanvragers slechts op grond van één deelregeling 
subsidie ontvangen. De commissie ziet dat op dit moment veel organisaties reflecteren op hun toekomst. Sommige 
culturele instellingen zijn gestopt met hun activiteiten. Andere hebben in deze ronde bewust niet aangevraagd. 
Daarnaast zijn er aanvragers die voor een lager bedrag gemeentelijke subsidie hebben aangevraagd. Aanvragen tot 
e 10.000,- subsidie per jaar vallen direct onder Deelregeling 2 (opvolger Fonds Cultuur).

Aantal subsidieaanvragen
Bij Deelregeling 3 zijn voor de periode 2019-2020 in totaal 26 aanvragen ontvangen, waarvan 23 aanvragen voor 
advies aan de commissie zijn voorgelegd. Bij de voorgaande PAC subsidieronde waren dat 35 aanvragen. Twee aan-
vragen zijn in deze ronde op formele gronden afgewezen en 1 aanvrager heeft zijn aanvraag ingetrokken. 

Bijlage 1: Facts & Figures, Regeling Producties, 
Evenementen en Festivals, Deelregeling 3
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Aantal aanvragen

Aantal aanvragen voor advies voorgelegd aan de PAC-commissie 

Aantal beoordeelde nieuwe aanvragen

Gehonoreerde nieuwe aanvragen 

Percentage gehonoreerde nieuwe aanvragers van de nieuwe aanvragers

Percentage gehonoreerde nieuwe aanvragers op het geheel aan 
gehonoreerde aanvragen

Totaal gehonoreerde aanvragen

Percentage gehonoreerde beoordeelde aanvragers

Beschikbaar budget inclusief de voor 4 jaar toegekende aanvragen.

Beschikbaar budget zonder de voor 4 jaar toegekende aanvragen

Gevraagd budget, zonder de voor 4 jaar toegekende aanvragen

Percentuele overbevraging

Bedrag aan gehonoreerde projecten

Gemiddelde gehonoreerde bedrag per project per jaar

Onderbesteding aan budget

Advies impuls dans

Aanvragers
De commissie ziet in deze ronde 10 nieuwe aanvragers, waarvan 1 zich heeft teruggetrokken en 1 niet-ontvankelijk 
is verklaard. De commissie heeft uiteindelijk 8 nieuwe aanvragen beoordeeld, waarvan 5 positief.

Van de 22 organisaties die in de vorige ronde subsidie hebben ontvangen, hebben er in deze ronde 11 geen aan-
vraag ingediend. Twee aanvragers die destijds voor vier jaar zijn gehonoreerd (Jens van Daele en de ereprijs) zijn 
reeds positief beoordeeld. Zowel CASA als OPA zijn vanwege hun platformfunctie door de gemeente uitgenodigd 
een ander subsidietraject te volgen. Ze hebben daardoor geen beroep gedaan op Deelregeling 3.

De redenen voor afwezigheid van de overige aanvragers in dezer ronde varieert van gestopt zijn met de activiteiten 
tot bewust niet aanvragen vanwege een andere focus of heroriëntatie op de eigen activiteiten. 

Adviesronde 
2017 - 2018
 
35

33

11

8

72,73%

36,36%

22

66,70%

€ 1.414.500

€ 1.338.000

€ 2.143.250

60%

€ 1.350.000

€ 30.682

€ -12.000

Adviesronde 
2019-2020
  
26

23

8

5

62,5%

35,71

14

60,87

€ 1.424.090

€ 1.219.090 

€ 2.188.262

79,5%

€ 1.190.000 

€ 42.500

€ 29.090

€ 29.090
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Beoordeling
Alle aanvragen zijn in samenhang bekeken. De mate waarin de activiteiten meer diversiteit in het bestaande 
culturele aanbod brengen, is in haar advisering over toekenning eveneens een belangrijke wegingsfactor geweest. 
Om ruimte te creëren voor nieuwe aanvragers en in het belang van een goede doorstroming, is de commissie 
kritisch geweest op terugkerende aanvragers die ten opzichte van voorgaande ronden niet of nauwelijks artistieke 
ontwikkeling of verdere professionalisering laten zien. 

Daarnaast is de commissie van mening dat van deze aanvragers meer creatief ondernemerschap en op den duur 
minder subsidieafhankelijkheid verwacht mag worden. 

Vierjarig subsidieperspectief
In totaal vragen 4 aanvragers voor 4 jaar subsidie aan. Hoewel de commissie zich bewust is van de behoefte aan 
meer zekerheid bij culturele instellingen, hebben deze aanvragers haar niet weten te overtuigen van de noodzaak 
voor een vierjarig subsidieperspectief. De commissie adviseert over alle vier aanvragen op dat aspect dan ook 
negatief. De commissie heeft deze aanvragen vervolgens meegenomen in haar beoordeling voor een tweejarige 
subsidie. 

Toekenning
In deze ronde adviseert de commissie 14 van de 23 aanvragen te honoreren. Percentueel gezien heeft 61% van de 
aanvragers een positief advies gekregen. In voorgaande ronden was dat respectievelijk 67%, 47% en 62%. Bij de 
beoordeling van 3 aanvragen heeft één commissielid zich wegens indirecte betrokkenheid van advies en stemming 
onthouden. In die gevallen is in de totale puntentelling het gemiddelde van de scores van de overige leden aange-
houden.

Van de 2 aanvragen die in de puntentelling het hoogste scoren, Muziektheatergroep BOT (Karrevrachten Gladiolen) 
en NJO Muziekzomer Gelderland (NJO), adviseert de commissie het volledige bedrag te honoreren. Voor de overige 
12 positief beoordeelde aanvragen adviseert zij de bedragen naar beneden bij te stellen, zodat binnen het beschik-
bare budget zo veel mogelijk aanvragers die 210 of meer punten scoren, gestimuleerd kunnen worden.

Beschikbaar subsidiebudget en overvraging
Het beschikbare activiteitenbudget voor de periode 2019-2020 is in totaal e 1.219.090,- . Dit bedrag is exclusief 
de reeds gereserveerde bedragen voor de ereprijs en Jens van Daele die in de vorige ronde voor vier jaar subsidie 
kregen toegekend en vanuit Deelregeling 3 nog 2 jaar subsidie ontvangen. In deze ronde is met een totaalbedrag 
van e 2.188.262,- het budget van Deelregeling 3 79,5% procent overvraagd. De commissie heeft daarbij een 
kwalitatief-inhoudelijke ondergrens van 210 punten gehanteerd. Omgerekend in een waarderingscijfer is dit een 6. 
Aanvragen die lager scoren, komen niet in aanmerking voor subsidiering op basis van deze deelregeling. 

Subsidieafhankelijkheid en goed werkgeverschap
De commissie ziet in deze aanvraagronde een verhoging van het gemiddeld per instelling aangevraagde 
subsidiebedrag. Bij een aantal aanvragers ziet de commissie dat het ambitieniveau van de activiteiten en/of 
de omvang van de activiteiten zodanig is gestegen dat ze een subsidieverhoging rechtvaardigen. Ook zijn er 
aanvragers die makers beter zijn gaan honoreren en daardoor een hogere subsidiebehoefte laten zien. Deze 
ontwikkelingen vragen volgens de commissie overigens wel extra alertheid van de gemeente, omdat bij voort-
zetting van deze ontwikkelingen er met het huidige budget steeds minder organisaties vanuit Deelregeling 3 
ondersteund kunnen worden. 

Tegelijkertijd merkt de commissie op dat zij bij veel aanvragers een hoge subsidieafhankelijkheid van gemeente-
lijke subsidie ziet. Voor een aantal aanvragers liggen in haar ogen kansrijke, aanvullende subsidiemogelijkheden 
bij landelijke cultuurfondsen.

Om goed werkgeverschap nog meer te stimuleren, adviseert de commissie in de volgende subsidieronde de 
landelijk geïntroduceerde Fair Practice Code (per 1 januari 2017) voor deze regeling als voorwaarde voor 
subsidieverstrekking aan te houden.

 

Bijlage 2: Beoordeling en toekenning 
subsidiebedragen Deelregeling 3
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Bijlage 3: Overzicht puntentelling en bedragen 

2019 2020 totaal beschikbaar 
2019 en 2020 *

Subsidieplafond deelregeling 3 € 712.045 € 712.045 € 1.424.090 

Reeds toegezegd voor 2019 en 2020
de ereprijs € 50.000 € 50.000 
Jens van Daele € 55.000 € 50.000 

Restant subsidieplafond voor 2019 en 2020 € 607.045 € 612.045 € 1.219.090 

Rangorde Punten Organisatie Project / programma Aangevraagd 
voor 2019

Aangevraagd 
voor 2020

Hoogte advies 
2019

Hoogte advies 
2020

maximaal 350 punten en 210 punten =  de ondergrens

1 281 Karrevrachten Gladiolen BOT, Het geluid van & 
Scharnieren

€ 45.000 € 40.000 € 45.000 € 40.000 

2 274 NJO NJO: Muziekzomer Gelderland 
2019 - 2020

€ 62.500 € 62.500 € 62.500 € 62.500 

3 251 Theater aan de Rijn Programmering 2019 - 2020 € 48.640 € 48.622 € 40.000 € 40.000 

4 249 Halfvol Ruimtekoers 2019 - 2020 € 70.000 € 70.000 € 60.000 € 60.000 
5 247 tgECHO Toneelgroep ECHO aanvraag 

2019 - 2020 gemeente Arnhem
€ 60.000 € 60.000 € 55.000 € 55.000 

6 246 Go Short - International Short 
Film Festival  Nijmegen

DE KORTSTE NACHT € 52.000 € 52.000 € 40.000 € 40.000 

7 235 De Plaats De Plaats 2019-2020 € 70.000 € 70.000 € 55.000 € 55.000 
7 235 Motel Spatie artistieke producties en 

presentaties
€ 61.000 € 61.000 € 50.000 € 50.000 

9 232 Sneeuwvonk DeJong&DeWitte 2019-2020 € 70.000 € 70.000 € 10.000 € 40.000 
9 232 Touchstones Cirque de la Liberté € 35.000 € 46.500 € 30.000 € 40.000 
11 230 Touchstones opera St. Louis Blues & De reis € 35.000 € 23.500 € 30.000 € 20.000 

12 229 KunstLAB Nieuwe Makers Programma 
2019 - 2020

€ 56.000 € 45.000 € 50.000 € 40.000 

13 222 Omstand Activiteiten Kunst & Cultuur 2019 
-2020

€ 50.000 € 50.000 € 35.000 € 35.000 

14 217 Hoogte80 Festivals Hoogte80 Festival 2019-2020 € 70.000 € 70.000 € 25.000 € 25.000 

Reservering Impuls Dans € 14.545 € 14.545 

Subtotaal € 785.140 € 769.122 € 602.045 € 617.045 € 1.219.090 

Aangevraagd 
voor 2019

Aangevraagd 
voor 2020

Hoogte advies 
2019

Hoogte advies 
2020

15 207 World Streetpainting World Street Painting Festival 
Arnhem 2019-2020

€ 35.000 € 35.000 € 0 € 0 

16 203 Dansstorm Oost 2019 - 2020 € 15.000 € 15.000 € 0 € 0 
17 201 Beeldend Danstheater Telder TELDER MAAKT TIJD € 41.000 € 24.000 € 0 € 0 

18 188 Leven in de Straat SonsbeekTheaterAvenue vanaf 
2019

€ 27.500 € 27.500 € 0 € 0 

19 185 Theaterprojecten Sprookjesfestival 2019 - 2022 € 65.000 € 65.000 € 0 € 0 

20 174 Gelders DOEK Gelders DOEK 2019 - 2020 € 30.000 € 30.000 € 0 € 0 
20 174 P-Art The Big Draw Arnhem 2019 -

2020
€ 20.000 € 20.000 € 0 € 0 

22 172 THE ACADEMY 
FOUNDATION

I'M HIPHOP Festival € 25.000 € 25.000 € 0 € 0 

23 160 Mogo Stadslift € 67.000 € 67.000 € 0 € 0 

Totaal aangevraagde 
subsidie

€ 1.110.640 € 1.077.622 € 2.188.262 

* De commissie heeft geen reden gezien om aanvragen voor 4 jaar te honoreren. In het overzicht zijn daarom alleen de hoogte van de adviezen voor 2019 en 2020 te zien. 
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Christie Arends - voorzitter (1970) Werkt als artistiek leider, tentoonstellingsmaker, schrijver, educator en project-
leider al ruim twintig jaar op verschillende posities in de museumwereld en culturele sector. Ze onderscheidt zich 
door de autonome wijze waarop zij in haar vak staat en haar visie op kunst en de samenleving zichtbaar maakt aan 
het publiek. In het verleden vervulde zij verschillende functies, van artistiek directeur en tentoonstellingsmaker tot 
commissielid bij het Mondriaan Fonds en lid van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Tegenwoordig werkt 
zij als zelfstandige, geeft daarnaast mindfulness trainingen en studeert religiewetenschappen. Zij is woonachtig in 
Gendt.
Nevenfuncties:          Betaald:
N.v.t.

Marion Beltman - (1963)  bestuurskundige met diverse kunstopleidingen.
Vanuit haar eigen bureau en via diverse intermediairs begeleidt Marion Beltman, culturele instellingen, ontwerpbu-
reaus, creatieven, theatermakers en beeldend kunstenaars naar meer zakelijkheid en strategie. Zij bekleedde ruim 
dertien jaar beleids- en leidinggevende functies (o.a. Hoofd Utrecht Graduate School of Visual Art and Design en 
Studieleider Visual Art and Design Management) op de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en werkt sinds 2007 
als zelfstandig organisatieadviseur, cultuurmarketeer, business coach en trainer. Zo was ze onder andere zakelijk 
leider van het Scholingsfonds voor Kunst en Cultuur en interim directeur Podium RASA. Eveneens gastdocent kunst-
onderwijs en trainer opleidingsinstituut NCOI (Marketing en bestuurskundige vakken). Meerderde bestuursfuncties 
bij culturele organisaties. 

Nevenfuncties:          Betaald:
Lid Raad van Advies Go Ape - Art Park of Energy Utrecht     Nee
Voorzitter Theaterbureau De Infobalie Amsterdam      Nee
Lid Raad van Toezicht Theater AanZ Nijmegen      Nee  
Bestuurslid Theaterhuis De Berenkuil                           Nee

Mieke Conijn – (1963) directeur/bestuurder Kunstenlab in Deventer en directeur IJsselbiënnale. Na haar studies 
Kunstgeschiedenis (Nijmegen) en Culturele Bedrijfsvoering (Amsterdam) werkt ze sinds ruim 25 jaar als directeur 
bij diverse organisaties voor hedendaagse beeldende kunst. Ze is zowel op zakelijk vlak als op artistiek-inhoudelijk 
gebied onder andere actief in de begeleiding van kunstopdrachten en bij de conceptontwikkeling en uitvoering van 
kunstprojecten, waaronder de IJsselbiënnale. 

Nevenfuncties:           Betaald:
Jurylid Impulsgeldenregeling bkkc (Noord-Brabant)       Ja
Voorzitter Stichting KiK (Kunst in Kolderveen)        Nee
Voorzitter gemeentelijke Adviesraad Kunst en Openbare Ruimte, Deventer    Ja
Lid Klachtencommissie Wooncorporaties Stedendriehoek      Ja
Bestuurder AtelierOverijssel         Nee

Carla Leurs – (1965) Sinds 1996 heeft zij haar eigen bureau La-Events (organisatie en conceptontwikkeling voor 
festivals, productie, zakelijk leiding, subsidiewerving en pr en marketing) In de periode 2009-2011 was zij ad inte-
rim werkzaam als marketeer, bedrijfsleider en hoofd ticketing bij Luxor Live. Momenteel is ze actief in subsidiewer-
ving en aanbestedingen voor diverse organisaties op gebied van cultuur, gebiedsontwikkeling, welzijn, non-profit, 
en innovatie. Zij is woonachtig in Rotterdam.

Nevenfuncties:                                                                                                Betaald:
Voorzitter Coöperatie Onbegrensde Zaken u.a. (Rotterdam)     Nee 
Penningmeester Coöperatie De Oostkust u.a (Haarlem)     Nee  
Penningmeester Stichting VPNM (Rotterdam)       Nee

Bijlage 4: Samenstelling en nevenfuncties Commissie 
Programmatische Activiteiten Cultuur
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Maarten Verhoef - (1957) Hoofd afdeling Muziektheater, ArtEZ in Arnhem. Naast deze functie is hij werkzaam 
bij Orkater en Mug met de Gouden Tand (Foreign Affairs). Eerder was hij schouwburgdirecteur, artistiek leider 
van een productiehuis en een vlakkevloertheater in Utrecht en adviseur bij onder andere Fonds Podiumkunsten, 
Amsterdamse Fonds voor de Kunst, Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en voorzitter van de commissie 
Podiumkunsten in Utrecht (2010-2015). Tot voor kort zat hij in het bestuur van Generale Oost, Raamwerk en was 
voorzitter van de BNG jonge theatermakers jury.

Nevenfuncties:                                                                                                      Betaald:
Voorzitter van theatergroep Stichting de Jonge Republiek    Nee
Bestuurslid theatergroep URLAND                                                 Nee

Arnhem, 8 juni 2018
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