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“Every single human being creative and maximizing that creativity is critical
to happiness and economic growth. Economic growth is driven by
creativity, so if we want to increase it, we have to tap into the creativity of
everyone. That's what makes me optimistic. For the first time in human
history, the basic logic of our economy dictates that further economic
development requires the further development and use of human creative
capabilities. The great challenge of our time is to find ways to tap into
every human's creativity.”
Richard Florida,
Amerikaans socioloog en auteur
van Rise of the Creative Class (2001)

Fotografie: Margreet Timmer, Johann van der Geest & Maartje Ghijsen
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Groningen heeft een duidelijke visie op welke stad het wil zijn
deze eeuw. ‘Een dynamisch groeiende stad in een aantrekkelijke
omgeving. Een getalenteerde metropoolregio met onderscheidend
vermogen en ontwikkelpotentie’.1
In The Next City, de visie voor 2030 die Groningen – samen met
haar inwoners – aan het opstellen is, staat verwoord wat de
uitdagingen zijn voor de komende decennia: ‘De opgaves gaan over
het faciliteren van de groei van de stad, een groeiende
werkgelegenheid voor stad en regio, een groeiende stad die
leefbaar en aantrekkelijk blijft voor al haar inwoners, een versnelling
van de energietransitie én een groeiende stad waarin iedereen
meehelpt. The Next City impliceert een stad die zich duurzaam en
evenwichtig ontwikkelt met een leefomgeving die gezond ouder
worden bevorderd, waar plek is voor iedereen die mee wil doen,
mee kán doen’.2
VRIJDAG kan en wil een belangrijke en wellicht zelfs onmisbare
schakel vormen in die Next City en de verbinding versterken tussen
stad en ommeland. Hoe? In dit visiedocument laten we zien hoe het
huis van de amateurkunst nu en straks voor iedereen een route
biedt om een positieve bijdrage te leveren aan de stad en provincie
van morgen, door samen kunst te maken, talenten te ontdekken en
te ontwikkelen, door te ontmoeten en te verrijken, door grenzen te
verkennen en te verleggen.
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Aanbiedingsbrief Begroting 2017 gemeente Groningen
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Gevonden op http://www.hoeziejestad.nl/wat-voor-stad-isgroningen/#content (25-09-2017)

3

VRIJDAG is een vliegwiel binnen de cultuurketen als het gaat om
talentontwikkeling, cultuurparticipatie en cultuurconsumptie. We
zijn er voor iedereen, alle leeftijden en elk niveau, en we willen de
drempel van ons huis van de amateurkunst waar mogelijk
wegnemen, of in ieder geval zo laag mogelijk maken. Zo kan
iedereen meedoen. Plezier is de basis van alles, maar is niet
vrijblijvend; vakmanschap is de kern van kunst maken bij VRIJDAG.
We beschouwen nadrukkelijk al onze cursisten als talent, iedereen
op zijn eigen niveau. Is dat niveau uitzonderlijk, dan begeleiden we
dat talent desgewenst tot aan deur van de kunstvakopleiding.
Vanuit onze rol als ondersteuner in stad en provincie vormen we
een vliegwiel voor alle ontwikkelingen in de amateurkunst, we
versterken door te ambities verbinden met onze ervaring en
deskundigheid. Samen kunst maken en beleven is ook in de
toekomst voor de provincie Groningen een garantie voor meedoen
en het ervaren van gemeenschappelijkheid.
En we zoeken inspiratie bij onze partners in de culturele keten;
wie het huis van de amateurkunst binnengaat, loopt doorgaans
weer naar buiten als consument van andere cultuurinstellingen in
de stad, geniet van beeldende kunst bij het Groninger Museum of
Noorderlicht, beleeft theater bij Noorderlingen of NNT of ervaart
klassieke muziek bij NNO of Luthers Bach Ensemble. Zo bouwen we
mee aan draagvlak voor de hele cultuursector en versterken we
elkaar; de professional inspireert de amateurkunstenaar tot
participatie, waarna VRIJDAG de talenten ontwikkelt, soms weer tot
professional, maar altijd met meerwaarde voor het individu, de
keten, de stad en de regio.
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Kunst maken bij en met VRIJDAG gaat om meer dan een
ontwikkeling doormaken binnen het culturele domein, om meer
dan het bieden van een culturele loopbaan. VRIJDAG ontwikkelt
vaardigheden die nodig zijn in deze eeuw, die nodig zijn om de
metropool-regio die Groningen in 2030 wil zijn te realiseren.
Kunst maken gaat in essentie om experimenteren en buiten
gebaande paden treden, om anticiperen en problemen oplossen en
het gaat vooral om creëren en het ontwikkelen en uiten van
eigenheid binnen een sociale context.
De jongere die bij VRIJDAG een theaterroute volgt en zich voor
het eerst durft bloot te geven voor zijn medespelers en het publiek,
bouwt aan een ervaring die hem zijn hele leven van pas zal komen.3
De oudere die weer gaat meedoen door leeftijdgenoten te
ontmoeten en kunst te beleven hervindt haar levenslust.
Het talent dat verscholen ligt in het kind en op school
onopgemerkt blijft, kan bij VRIJDAG ontdekt en tot wasdom komen
en vergroot zijn eigen kansen en versterkt de creatieve kracht van
stad en regio.

3

Zie ook bijlage I voor de vijf klantprofielen die VRIJDAG heeft
samengesteld.
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Een stad en provincie die doorlopend wil innoveren en ruimte
wil bieden aan creativiteit heeft broedplaatsen nodig waar talent en
creativiteit de kans krijgen te ontmoeten, te verbinden en tot
wasdom te komen. VRIJDAG is als huis van de amateurkunst bij
uitstek een broedplaats waar Groningen behoefte aan heeft; een
plek waar altijd buiten de lijntjes gekleurd wordt.
Deze broedplaats zijn we voor amateurs én professionals.
Onze kunstenaar-docenten koppelen een bestaan als professioneel
kunstenaar aan hun docentschap bij VRIJDAG. VRIJDAG is mede
door de inzet van deze zelfstandige kunstprofessionals de grootste
culturele werkgever van Noord-Nederland en maakt Groningen als
vestigingsplaats voor kunstenaars aantrekkelijker.
Hierdoor versterkt VRIJDAG de voedingsbodem voor de creatieve
industrie in de stad en de regio en wordt het profiel van Groningen
als kunst- en cultuurstad versterkt.
De amateurkunstenaars die kunst bij ons maken of die bij ons
aankloppen voor advies of ondersteuning kunnen het huis van de
amateurkunst alleen betreden, maar de volgende stap die ze zetten
is altijd samen, is altijd binnen de sociale context van de creatieve
broedplaats die VRIJDAG is. Een broedplaats waar we verbindingen
leggen tussen mensen, talenten en disciplines. Dan gebeuren er
altijd mooie, spannende dingen.
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“Als we willen bevorderen dat creativiteit en identiteit ontwikkeld worden,
dan moeten we zorgen dat iedere Nederlander de mogelijkheid heeft om
zich cultureel te ontplooien.”
[Jet Bussemaker, minister van OCW, 2014]

De Raad voor Cultuur heeft een advies uitgebracht over
basisvoorzieningen voor actieve cultuurparticipatie.4 Daarin gaat de
Raad in op de maatschappelijke waarde van het deelnemen aan
kunst en cultuur en de basisvoorwaarden daarvoor. Dit advies
inspireert ons en we citeren er vrij uit om het belang van
participatie te duiden.

De helft van alle Nederlanders houdt zich in de vrije tijd bezig
met allerlei vormen van actieve cultuurparticipatie en zo zijn zij de
voedingsbodem van ons culturele leven. Cultuurparticipatie speelt
een waardevolle rol bij de groei en vorming van de identiteit en het
zelfbewustzijn van jonge mensen. Het helpt hen creatieve
competenties te ontwikkelen die van belang zijn in hun latere
persoonlijke en werkzame leven. Voor volwassenen is het meedoen
aan kunst en cultuur een manier om zich te ontspannen, om
vaardigheden op te doen en die te verbeteren. Ze doen nieuwe
contacten op en vergroten zo hun wereld en sociale context.
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Meedoen is de kunst, beleidsadvies van Raad voor Cultuur, gevonden op
https://www.cultuur.nl/adviezen/sectoroverstijgend/meedoen-is-dekunst/item3050 (29-9-2017)
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Creativiteit scherpt de zintuigen, zorgt voor nieuwe energie in
het hoofd en in het hart en verbetert zo de kwaliteit van het leven.
Het brengt verbindingen tot stand, tussen individuen, tussen
groepen en disciplines. Maar creativiteit vraagt om voeding; het is
een kwestie van de juiste balans tussen halen en brengen. VRIJDAG
zorgt voor een dynamisch en innovatief aanbod waar op elk niveau
voor de amateurkunstenaar veel te halen valt. Dat geldt voor
uitvoerend amateurkunstenaars maar ook voor diegenen die hun
organisatorisch vermogen of specifieke deskundigheid willen
vergroten.
Kunst maken is bij uitstek een middel om vaardigheden op te
doen die de moderne en toekomstige samenleving van ons vragen.
Denk daarbij aan associatief en out-of-the-box denken, leren
problemen oplossen en communicatieve en sociale vaardigheden.
Allemaal 21st century skills die nodig zijn voor ieders persoonlijke
ontplooiing.
Actieve cultuurparticipatie helpt mensen met een originele kijk
naar de complexiteit van het leven te kijken en draagt zo bij aan de
vorming van een zelfbewuste en evenwichtige burger. Het kan ook
de opmaat zijn naar een beroep in de creatieve sector of naar een
zelfstandig kunstenaarschap. Veel professionals in de creatieve
sector zijn als vrijetijdskunstenaar begonnen en daarom is het
belangrijk excellente amateurtalenten te scouten en te begeleiden,
zo mogelijk tot aan de deur van de kunstvakopleiding.
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Samen doen en samenwerking geven plezier, kleur en zin aan
vrijetijdsbesteding in alle levensfasen. Of het nu gaat om de
toneelclub, fanfare of harmonie, zangkoor of volksdansvereniging.
Bij met name ouderen brengt amateurkunst nieuw elan in hun
leven; ze blijven langer fit en scherp en hun wereld wordt een stukje
groter.
Burgers zijn niet alleen in traditionele verenigen actief maar juist
meer en meer in ad hoc verbanden. Tijdelijke groepen in wijken,
dorpen en regio’s produceren projecten als muziektheatervoorstellingen, films, tentoonstellingen en zoeken daarin vaak de
samenwerking met professionals. Dergelijke projecten dragen bij
aan de sociale cohesie in de gemeenschappen én aan een nieuwe
rol van de burger, namelijk die als producent. VRIJDAG maakt de
vaardigheden die deze groepen nu en in de toekomst voor
projecten nodig hebben, actueel, beschikbaar en toegankelijk.

Hoe meer tijd en enthousiasme mensen besteden aan kunst en
erfgoed, des te prettiger ze zich voelen in de samenleving. Hoe
meer ze zich verbinden met die samenleving, des te meer die
samenleving hiervan profiteert. De zangclub die optreedt in een
bejaardenthuis, de amateurtheatergroep die een voorstelling geeft
in een gevangenis, de leesclub op een school, zij dragen allemaal bij
aan de verbetering van de kwaliteit van de samenleving.
De meerwaarde van kunst- en cultuurparticipatie wordt
inmiddels ook in het sociale domein gezien en krijgt daar in
toenemende mate een rol in bijvoorbeeld de jeugdhulpverlening,
bij integratietrajecten naar werk en bij ouderenbeleid. Juist in dat
domein leren mensen nieuwe vaardigheden die een bijdrage
leveren aan de kwaliteit van leven. VRIJDAG vergroot de
deskundigheid op het gebied van cultuurparticipatie in het sociale
domein.
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De gemeente Groningen wil als top vijf cultuurstad van ons land,
die ‘kracht behouden, waar mogelijk versterken en zoveel mogelijk
benutten’. De gemeente geeft ook aan ‘het rijke amateurkunstleven
te koesteren’ en ‘aan te willen sluiten bij wat amateurkunstverenigingen en kunstenaars nodig hebben’.
VRIJDAG houdt de gemeente aan die toezegging en wil zo veel
mogelijk gezamenlijk optrekken om er een passende invulling aan te
kunne geven.
De provincie Groningen hanteert in haar uitvoeringsprogramma
cultuur strategische lijnen waarin ook het belang van actieve
participatie wordt bevestigd. Concreet formuleert de provincie de
ambitie tot ‘nieuwe doelgroepen bereiken, nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan en mensen laten participeren aan cultuur.’
VRIJDAG onderschrijft die visie en werkt samen met diverse partijen
aan de uitvoering ervan.
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In een postmoderne, pluriforme samenleving die een
doorlopende zoektocht naar culturele identiteit vergt, is de
noodzaak tot culturele ontplooiing dwingender dan ooit.
De behoefte aan een goede basisinfrastructuur voor amateurkunst
is dan ook groot, ook in Groningen. VRIJDAG ambieert deze
basisvoorziening te zijn voor stad en provincie Groningen. VRIJDAG
wil er zijn voor iedereen die in zijn of haar vrije tijd kunst maakt.
De missie van VRIJDAG is:
VRIJDAG geeft mensen een taal en de instrumenten om hun
eigenheid te helpen vormen én te uiten met lichaam, woord,
vorm, kleur, lijn en klank. VRIJDAG is een plaats van ontmoeting
en samenspel, van leren en presenteren. VRIJDAG is laagdrempelig en bereikbaar voor iedere Groninger.
VRIJDAG vormt een belangrijke spil in de cultuurparticipatie van
de Groningers. De culturele levensloop van Groningers start bij
kennismaking en gaat via de ontwikkeling van ieders talent en
identiteit naar welzijn en sociale cohesie. Dit zorgt voor een leefbare
stad en provincie. VRIJDAG is een belangrijke schakel in deze
culturele levensloop.
VRIJDAG heeft van gemeente en provincie de opdracht om
amateurkunst te ondersteunen. Die opdracht zorgt ervoor dat we
op vele terreinen en binnen vele domeinen actief zijn met onder
andere kennisopbouw, het vormen en verdiepen van netwerken,
promotie, professionaliseren, faciliteren, het bouwen en
onderhouden van infrastructuur en het zichtbaar en toegankelijk
maken van subsidieregelingen.
Een specifiek onderdeel van de ondersteuning is dat VRIJDAG
zelf aanbod voor amateurkunstenaars samenstelt en aanbiedt.
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Amateurkunstenaars volgen bij VRIJDAG routes, cursussen en
workshops en nemen deel aan allerlei vormen van samenspel
binnen verschillende kunstdisciplines, en in toenemende mate
interdisciplinair. Maar VRIJDAG biedt ook kennisverdieping en
deskundigheidsbevordering voor dirigenten, regisseurs, zakelijk
leiders en ander spilfiguren in de amateurkunst.
VRIJDAG staat met twee benen in de maatschappij.
Samenwerken vormt het hart van alles wat we doen, zowel binnen
de culturele sector als ook daarbuiten, zoals met onze partners in
onderwijs, welzijn en zorg. Ook zoeken we actief samenwerking met
professionals die op de vrije markt actief zijn. We denken nooit in
grenzen en schotten, maar juist in de kansen die samenwerking
biedt.
De manier waarop VRIJDAG invulling geeft aan haar rol is net zo
dynamisch als de samenleving zelf. In deze visie beschrijven we
waarom we vernieuwen en welke richtingen we daarin kiezen.
Succesvolle en duurzame actieve cultuurparticipatie voor iedereen
vergt een aantal met elkaar samenhangende basisvoorwaarden in
stad en provincie; wij willen deze samenhang en voorwaarden
middels deze visie realiseren.
De belangrijkste maatschappelijke effecten van al onze
inspanningen hebben we in kaart gebracht in een MKBAeffectenkaart,5 die als bijlage II is toegevoegd aan dit visiedocument.

5

MKBA = Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse
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VRIJDAG bestaat uit mensen en onze waarden zitten in wie we
zijn en hoe we ons uiten. We hanteren vier kernwaarden die ons
kenschetsen en als het ware de pijlers van het huis van de
amateurkunst vormen. Deze vier waarden dragen we actief uit,
zowel intern als extern.

De docenten én adviseurs van VRIJDAG vormen het hart van
onze organisatie. Deze kunstenaar-docenten brengen de kennis van
hun kunstopleiding en de praktijk van hun ervaring als professioneel
kunstenaar mee naar de lessen; de adviseurs delen hun expertise
met amateurkunstenaars in de hele provincie. Deze dienstverlening
staat en valt bij het vertrouwen dat klanten hebben in de kwaliteit
van het gebodene. Deskundigheid, passie, zorgvuldigheid,
integriteit, nauwkeurigheid, punctualiteit, communicatieve en/of
didactische vaardigheid; ze vallen allemaal te vatten onder onze
kernwaarde professionaliteit.
Het huis van de amateurkunst wordt bewoond en beheerd door
bevlogen professionals. Als je bij het huis van de amateurkunst
aanklopt voor een cursus of advies, is dat het beste wat in
Groningen beschikbaar is.

Alles wat VRIJDAG doet is gericht op samenwerken, of dat nu
met onze honderden partners in de kunst- en cultuursector, het
onderwijs of welzijn is, of met onze kunstenaar-docenten, adviseurs
of mede-cursisten: samenwerken vormt het hart van VRIJDAG.
Samen maken we muziek en theater, maar juist ook in de lessen
beeldende kunst, en steeds vaker in interdisciplinaire LABweken of
clubVRIJDAG maken we in groepsverband kunst.
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Je kunt het huis van de amateurkunst alleen binnenstappen,
maar elke volgende stap zet je samen, samen met de kunstenaardocent en je medecursisten, samen met andere partners in een
(kunst)project of samen met onze adviseurs. Het samensmelten van
disciplines is een logische uitkomst van die ontmoeting.

Je eigenheid leren en kunnen uitdrukken lukt alleen als je
uitgedaagd wordt je eigen grenzen te verkennen en te verleggen.
Er is durf voor nodig om je zelf te laten zien, zeker als anderen
kijken of naar je luisteren. Hiervoor wordt je bij VRIJDAG door
docenten en (mede-)cursisten geprikkeld, gestimuleerd en dus
uitgedaagd. Maar uitdagend zijn betekent ook spannend zijn,
verleiding; jouw stip aan de horizon staat bij ons altijd buiten je
comfortzone.

Een organisatie die op het snijvlak van vrije tijd, cultuur en
onderwijs opereert, zal voor deelnemers en klanten een positieve
ervaring moeten bieden om aantrekkelijk te zijn als vrijetijdsbesteding of als partner. Dat doet VRIJDAG door plezier altijd als
basisvoorwaarde te nemen voor alles wat we doen en alles wat we
uitdragen. Het huis van de amateurkunst moet een plek zijn waar je
met een glimlach de deur uit loopt, of je nou een cursus volgt,
advies hebt gekregen of er werkt. Ook in alle communicatie zal dat
plezier zichtbaar, tastbaar en voelbaar moeten zijn.
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VRIJDAG ondersteunt en stimuleert in opdracht van gemeente
en provincie Groningen het complete amateurkunstenveld.
Wij wijzen Groningers de weg door het stimuleren van samenwerking, het geven van adviezen aan amateurkunstorganisaties en
aan overheden, het bieden van presentatiemogelijkheden,
het initiëren van projecten, het werken aan deskundigheidsbevordering en door het ondersteunen en zichtbaar maken van
netwerken.
In onze visie is er een intensieve interactie tussen amateurkunst,
voorzieningen en instellingen in de stad en in de provincie.
Daarom kiezen wij voor een geïntegreerde aanpak voor Stad en
Ommeland.

VRIJDAG is intensief betrokken bij netwerken op verschillende
niveaus vanuit de visie dat samenwerken tot meer cultuurparticipatie leidt. Het zijn landelijke, noordelijke, regionale en
gebiedsgerichte netwerken, maar ook samenwerkingsverbanden
binnen een specifieke discipline en netwerken waarin verschillende
domeinen samenkomen.
POPgroningen
Popmuziek heeft zijn eigen dynamiek, codes en imago; daarom
hebben we de support voor deze sector ondergebracht bij het
succesvolle VRIJDAG-onderdeel POPgroningen. Deze merknaam
heeft in de loop van de tijd de nodige bekendheid en goodwill
verdiend; we communiceren POPgroningen duidelijk als
‘powered by VRIJDAG’.
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Voor landelijke instellingen en fondsen is VRIJDAG de
aangewezen partner voor alles wat met actieve cultuurparticipatie
in Groningen te maken heeft. In noordelijk verband werken we
samen met de partners in Friesland en Drenthe aan verbreding en
het delen van initiatieven en activiteiten op het gebied van
deskundigheidsbevordering. We leveren een inhoudelijk aandeel
aan het formuleren van een nieuw, noordelijk cultuurbeleid
waarvan duurzame borging van amateurkunst een belangrijk
element is.
VRIJDAG is voor de provincie Groningen haar partner in een
landelijk pilot programma voor ouderen en cultuurparticipatie.
We doen kennis en ervaring op als voorbeeld regio en delen deze
met andere regio’s en beleidsmakers in het land. VRIJDAG werkt
als deskundig aanjager en adviseur samen met partijen in de
(heringedeelde) gemeentes in de provincie aan het formuleren
van een brede cultuurvisie. Zo’n beleidsvisie biedt ruimte voor
participatie en verbinding van partners uit het amateurkunstveld,
kunstinstellingen, professionals, onderwijs, sociaal domein en
erfgoed.
Ook buiten de domeinen kunst en welzijn speelt
cultuurparticipatie en de impact ervan een rol. Denk hierbij aan het
aangetoonde positief effect op gezondheid en welbevinden
van ouderen. VRIJDAG onderzoekt in dit verband de mogelijke
meerwaarde van samenwerking met partijen uit het bedrijfsleven
zoals zorgverzekeraars.
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Als hét kenniscentrum en regievoerder voor het amateurkunstveld, weet VRIJDAG als geen ander welke initiatieven, ideeën en
projecten er waar in de provincie en stad leven. We adviseren
individuele amateurkunstenaars, amateurkunstverenigingen,
initiatiefnemers en aanbieders van kunstzinnige activiteiten.
We verbinden hen artistiek inhoudelijk, geografisch of praktisch
met elkaar, we stemmen agenda’s af en we voegen expertise toe.
Het advies kan zich bijvoorbeeld richten op een projectaanvraag
bij een gemeente of een fonds, of op het bereiken van bepaalde
doelgroepen, maar kan ook bemiddeling zijn in de zoektocht naar
bijvoorbeeld een nieuwe dirigent of regisseur.
De vragen die we krijgen zijn een basis voor ontwikkeling van
modules in onze VRIJDAG Academy (zoals fondsenwerving,
bestuurlijke vernieuwing en lichttechniek) en ook voor speciale
nieuwsbrieven over bijvoorbeeld fondsen en overzichten van podia.
Uiteraard vormen veel vragen aanleiding tot nader onderzoek.

In dit digitale tijdperk is – naast een fysieke plek – een heldere
en goedwerkende online infrastructuur absolute voorwaarde voor
het realiseren van onze support- en spilfunctie. De achterliggende
database wordt door VRIJDAG onderhouden en bevat profielen
van amateurkunstenaars, van amateurkunstgezelschappen en
-verenigingen, en van relevante professionals. VRIJDAG werkt actief
aan de compleetheid en betrouwbaarheid van de gegevens.
De profielen-informatie zal uitgebreid worden met een agendafunctie.
De informatie uit de database presenteren we zelf als onze
Kunstkaart en bieden we aan aan andere organisaties (zoals
gemeentes of wijkcentra), zodat zij deze in hun eigen online
omgeving ook kunnen presenteren. VRIJDAG verzamelt deze
informatie actief en positioneert zich als informatie-hub.
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Specifieke deskundigheid is een belangrijk element in de
amateurkunstomgeving. VRIJDAG presenteert een aantal
activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering onder
één noemer: de VRIJDAG Academy. Dit label staat garant voor
kwaliteit; een eigenschap die we samen met aantal deskundige
partners blijvend monitoren.
Het aanbod bestaat uit kort en praktisch aanbod – zoals
workshops fondsenwerving, marketing en theatertechniek – maar
ook langlopende, inhoudelijke cursussen, zoals de Opleiding
Regisseur Amateurtheater, worden er in opgenomen. Het aanbod is
samengesteld op basis van onze kennis van het amateurkunstnetwerk en de behoeftes die daar leven.
Samen met partners Keunstwurk en K&C onderzoeken we de
mogelijkheden voor een noordelijke Opleiding Projectleider
Podiumkunsten. In nauw overleg met kunstvakopleidingen willen
we aanbod ontwikkelen dat een kwaliteitsimpuls aan het
amateurveld kan geven; zowel artistiek inhoudelijk als
voorwaardenscheppend.

Een wezenlijk onderdeel van amateurkunst is het presenteren.
VRIJDAG organiseert presentatievormen als open podia, exposities,
voorstellingen op festival podia, podia voor amateurkunstenaars in
voorprogramma’s van professionals, mogelijkheden voor amateurs
op de professionele podia, podia in de openbare ruimte en in ons
eigen Huis van de Amateurkunst. Door podia beschikbaar te stellen
of hierin actief te bemiddelen brengen we amateurkunstenaars met
elkaar in contact en maken bovendien talent in verschillende stadia
zichtbaar. VRIJDAG kan hen in aansluiting daarop passend
adviseren; vanuit de gedachte van de culturele levensloop ambieert
VRIJDAG amateurkunstenaars in elk stadium van hun ontwikkeling
inzicht te geven in passende scholing en presentatiemogelijkheden.
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De impact van cultuurparticipatie is groter dan alleen de
amateurkunstenaars zelf. Zo werken we volop mee aan regionale
projecten waarin mensen op allerlei niveaus kunnen kennismaken
met de kracht en het plezier van actieve cultuurparticipatie.
Met name locatietheater is hier een uitstekend middel voor.
Daar zijn immers niet alleen amateurkunstenaars nodig maar ook
vrijwilligers voor horeca, publieksbegeleiding en parkeerwachten.
Actuele voorbeelden hiervan zijn projecten als de Voetbal Opera in
Veendam en de viering van 450 jaar Slag bij Heiligerlee in het
Oldambt. Bij de realisatie en inbedding van dergelijke projecten,
gaan de regionale Cultuurplatforms een belangrijke rol spelen, zij
vormen immers het loket om de hoek waar de nodige kennis en
kunde te halen is.
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Onder het motto Maak het bij VRIJDAG biedt VRIJDAG
Groningers de kans samen muziek, theater en beeldende kunst te
maken. Door kunst te maken ontdek en ontwikkel je talenten. Je
krijgt een taal en de instrumenten om je eigenheid te vormen en te
uiten, wat belangrijk is in een samenleving die een doorlopende
zoektocht vergt naar culturele identiteit. Kunst maken en
presenteren geeft je vertrouwen in jezelf. We vinden dat je daar
niet vroeg genoeg mee kunt beginnen, daarom zijn kinderen en
jongeren de belangrijkste doelgroep voor ons aanbod. Door hun
talenten vroeg te ontdekken en te ontwikkelen, kunnen kinderen en
jongeren tenslotte optimaal floreren. Het vormen van eigenheid,
een unieke identiteit, is een belangrijk onderdeel van opgroeien en
kunst maken helpt je die vormen en uiten.

VRIJDAG wil letterlijk en figuurlijk op alle niveaus de ruimte
bieden voor zelfontplooiing. Dat doet VRIJDAG door het
samenstellen van een gevarieerd, uitdagend, toegankelijk en
betaalbaar aanbod, waarbinnen mensen zelf routes kunnen
samenstellen: van oriënteren tot verbreden en verdiepen.
VRIJDAG biedt veel keuze. Van langlopende cursussen tot korte
workshops, van kennismakingsaanbod tot verdiepende trajecten.
Voor jong en oud, voor beginners en gevorderden. Jaarlijks worden
er honderden activiteiten aangeboden: van Rokjesdag, een
naaicursus voor beginners tot Strobist flitsen voor fotografen, van
Peuterswing tot Zeefdrukken, van Jazz-bus tot Schilderen als de
Ploeg, van het Podiumproject Muziektheater tot de Popbands. Dit
brede aanbod van lessen en cursussen van VRIJDAG vormt een
wezenlijk onderdeel van de keten tot talentontwikkeling en
presentatie.
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Plezier is basis van alles wat we doen, maar is niet vrijblijvend;
vakmanschap ontwikkelen is de kern van kunst maken bij VRIJDAG.
De professionaliteit van onze kunstenaar-docenten is onze
belangrijkste waarborg voor kwaliteit, waarbij we de routes van
onze cursisten optimaal faciliteren met goede voorzieningen.
Bij VRIJDAG maak je kunst altijd samen. Samen met onze
kunstenaar-docenten, die de praktijk van hun bestaan als
professioneel kunstenaar meenemen in de lessen, en samen met de
andere cursisten. We versterken zo ook de sociale cohesie en leren
onze cursisten hun eigenheid uitdrukken in een sociale context. Zo
biedt VRIJDAG meerwaarde ten opzichte van andere (particuliere)
aanbieders. Wij richten ons op datgene waar wij het verschil kunnen
maken.
We onderhouden een actief netwerk van professionals om mee
samen te werken en om naar door te verwijzen, daar waar een
andere (private) partij een passender/beter aanbod kan verzorgen
(lees: in kwaliteit en/of prijs). Daarom ontwikkelt VRIJDAG voor de
komende periode een doorverwijsfunctie naar externe
cultuuraanbieders, zoals zelfstandige kunstenaars, die conform de
kwaliteitseisen die VRIJDAG stelt, binnen hun eigen locatie diensten
kunnen aanbieden. Deze rol vraagt uiteraard om een transparante
en neutrale vorm van doorverwijzing en advisering.
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Met ons aanbod willen wij goed aansluiten bij wat past bij deze
tijd en bij wat mensen, kinderen, jongeren van ons vragen. Voor een
brede doelgroep. En dat is niet langer een hele jeugdtheaterschool
doorlopen met selecties en beoordelingen. Dat is ook niet langer in
je eentje instrumentale les krijgen, beginnend in boekje 1 en
eindigend bij het hoogst haalbare.
Maar dat is op het Bevrijdingsfestival vreemde vogels schilderen
op een enorm doek en dan meer willen. Dat is met je band willen
optreden tijdens Swingin’ Groningen en daar samen mee aan de
slag gaan. Dat is een voorstelling zien van het Houten Huis en dan
samen met jouw groep ook zelf zoiets willen maken. Dat is met een
Muziekpakket en hobo als instrument je opa en oma trots maken
met een optreden met het Jeugdorkest Groningen in de prachtige
VRIJDAGconcertzaal
Bij VRIJDAG leer je zo niet alleen goed acteren of een
muziekinstrument bespelen, je ontwikkelt allerlei vaardigheden, de
21st century skills, die je nodig hebt in de rest van je leven. Zo leer je
experimenteren, grenzen verkennen en verleggen en buiten
bestaande kaders te denken. Dat zijn vaardigheden die je
bijvoorbeeld net zo goed in het bedrijfsleven nodig hebt, als binnen
de kunstwereld.
VRIJDAG biedt Groningers een creatieve plek waar je wordt
gestimuleerd om kunst te maken vanuit je eigen nieuwsgierigheid
en fascinaties. We werken er aan die nieuwsgierigheid en fascinatie
middels theater, muziek en beeldende kunst vorm te geven in een
wereld die continu in verandering is. Kunst is een onmisbaar
instrument om het gesprek over de mens in een veranderende
samenleving te voeren.
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VRIJDAG is in de lijn van talentontwikkeling de plek waar iets
aangewakkerd wordt en waar je kunt blijven groeien. Een creatieve
plek waar je je eigen verhaal kunt vertellen. Waar je kunt groeien,
doordat je je eigen route kunt bepalen. Waar je uitgedaagd wordt
om buiten de lijntjes te kleuren.
Bij theater gaat dat niet alleen over het leren acteren met een
tekst in je hand. Het gaat ook over filosofie, ruimte, techniek,
muziek, schrijven, dans. Bij muziek gaat het niet alleen over
ontwikkelen op je instrument, maar vooral over ontwikkelen met je
instrument. Een route waarin je niet alleen repeteert en samen
speelt, maar ook componeert en improviseert. Bij beeldende kunst
leer je niet alleen goed een portret te tekenen. Het gaat om het
leren anders te kijken, het verbeelden van je fantasie, in wat voor
vorm dan ook. Nieuwe, spannende cross-over kunstvormen bepalen
nu al voor een deel het beeld van de amateurkunst in de toekomst.
VRIJDAG kan deze innovatie goed faciliteren, doordat we alle
disciplines in één huis van de amateurkunst onderbrengen.

De ontwikkeling naar routes is een bewuste een beweging van
lineair naar meer modulair, al zal VRIJDAG ook meer traditioneel,
lineair aanbod blijven bieden. Om het toekomstbeeld van het
programma Maak het bij VRIJDAG te duiden, gebruiken wij als
metafoor een routekaart van buslijnen. VRIJDAG is een verzameling
van buslijnen en stations waarin je zelf je route kunt bepalen.
De buslijnen staan voor routes die worden uitgezet op basis van
kunstdiscipline, leeftijd en/of niveau. Iedere buslijn doet
verschillende stations aan: cursussen, lessen, workshops,
producties, projecten, samenspel. VRIJDAG beschikt over
reisadviseurs (programmeurs), reisleiders (kunstenaar-docenten als
coach) en chauffeurs (kunstenaar-docenten).
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Je kunt de route nemen die het beste bij jou past: de bus staat klaar,
spring erin, en stap over waar jij wilt! Samen met jouw reisleider
(docent als vaste coach) kies je je eigen route, die jou verder brengt.
Je reist nooit alleen, maar altijd met medepassagiers.
Op meerdere stations kun je overstappen op een andere lijn,
tijdelijk of permanent. Op een aantal stations stapt iedereen uit
om gezamenlijk te experimenteren tijdens de VRIJDAG LABweken,
daarna vervolgt ieder zijn route.
Er lopen ook vele buslijnen buiten VRIJDAG. Deze verbinden we
aan de routekaart van VRIJDAG. De programmeurs van VRIJDAG
kennen de totale routekaart, de culturele infrastructuur van
Groningen in volle breedte, en zoeken de verbinding tussen de
diverse lijnen binnen en buiten VRIJDAG zodat er een goede
aansluiting is en er geen dubbele routes worden gereden.
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In de visie van VRIJDAG heeft de amateurkunst in Groningen één
duidelijk herkenbare vestiging. Eén plek in de binnenstad waar je
vanzelfsprekend naar binnen loopt als je kunst wilt maken in je vrije
tijd en verdieping of advies zoekt. Dat huis van de amateurkunst is
een plek waar je kunt leren, ontmoeten en presenteren.
Eén huis dat verschillende kunstdisciplines samenbrengt onder één
dak vervult nog sterker een functie als creatieve broedplaats van de
stad. Eén huis kan nog nadrukkelijker dat vliegwiel voor de hele
kunst- en cultuursector in de provincie zijn.
In dat huis kan iedereen zijn eigen route uitstippelen onder
begeleiding van onze adviseurs en kunstenaar-docenten.
Een route die loopt langs kamers, zalen, hoekjes en gangen,
vol onverwachte ontmoetingen en nieuwe inzichten. Een huis dat
energie geeft en inspiratie. Een huis waar amateurkunstenaars zich
graag presenteren. Een huis dat de binnenstad doet bruisen, talent
prikkelt en stad en provincie samenbrengt.
Wij zien één huisvesting voor VRIJDAG als een basisvoorwaarde
voor het optimaal realiseren van onze visie. Alle kunsten in één huis,
een plek waar het zeven dagen per week leeft en bruist. Een huis
voor en van alle amateurkunstenaars – en dat is naar schatting de
helft van alle Groningers.
Met dit huis laden we ons merk en verstevigen en verduidelijken
we onze positie, letterlijk en figuurlijk, virtueel en fysiek, in stad en
regio. En één huis aan de Sint Jansstraat biedt meer. Met het
Groninger Forum en GRID als buren vormen we een aantrekkelijke
cultuurcluster, die kansen en mogelijkheden biedt voor inhoudelijke
en praktische samenwerking en profilering. Alleen al de toestroom
van duizenden cursisten zorgt voor een enorme impuls voor dit deel
van de binnenstad en de Nieuwe Markt.
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Maar we zitten niet vast binnen vier buitenmuren aan de Sint
Jansstraat. VRIJDAG wil nadrukkelijk de deuren van het huis
openzetten in de wijken van de stad en in de buurten en
dorpshuizen in de provincie. De kracht van cultuurparticipatie kan
daar cohesie en identiteit bouwen en versterken.
In de wijken werken we hierin al samen met de gemeente
Groningen en met lokale aanbieders en partijen als bibliotheken,
scholen en de buitenschoolse opvang. Maar we zien dat er duidelijk
nog kansen liggen. De kansen zien we bijvoorbeeld als partner van
de WIJ-teams en het gebiedsgericht werken van de gemeente
Groningen; VRIJDAG zou hier van meerwaarde kunnen zijn voor alle
betrokken. Kunstkracht kan juist binnen het sociaal domein
participatie en cohesie bevorderen of herstellen.
In de provincie bouwen we samen met lokale partners aan de
Cultuurplatforms die uiteindelijk de regionale huizen voor de
amateurkunst gaan vormen. Hier bouwen we al nadrukkelijk een
toekomstbestendige infrastructuur voor amateurkunst op.

De voordelen voor individu en samenleving van samen kunst
maken zien wij nog onvoldoende terug in het curriculum van
scholen. Kunst en cultuur kunnen daar ook eigenheid helpen
vormen en uiten, kunnen ook daar bijdragen aan vaardigheden voor
deze eeuw en sociale cohesie versterken.
VRIJDAG werkt daarom voortdurend aan het verbeteren van het
eigen aanbod van educatieve programma’s voor het primair en het
voortgezet onderwijs. Bij dat aanbod horen ook programma’s voor
leerkrachten (deskundigheidsbevordering), zodat de effecten
structureel zijn. We werken hierin samen met het Prins Claus
Conservatorium en met de Pabo van de Hanzehogeschool. We
profiteren maximaal van hun specifieke deskundigheid, wat leidt tot
onderwijsprogramma’s op maat.
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VRIJDAG vindt het belangrijk dat er op zo veel mogelijk plekken
een verbinding beschikbaar is tussen binnenschoolse
cultuureducatie en de buitenschoolse mogelijkheden. Samen met
scholen, kunstdocenten en amateurkunstorganisaties en verenigingen werken we hieraan.

VRIJDAG wil overal zijn en steeds meer is overal synoniem voor
online. De drempels wegnemen of zo laag mogelijk houden, zodat
iedereen mee kan doen, betekent ook dat VRIJDAG online de
deuren van het huis van de amateurkunst wijd open moet zetten.
Ook daar moeten een solide infrastructuur en duidelijke
merkbeleving bezoekers, volgers en partners een fijne VRIJDAGervaring bieden. Ook online zal het huis herkenbaar zijn als dé plek
voor amateurkunst in Groningen.
Online biedt VRIJDAG veel kansen. Naast het zichtbaar maken
van ons aanbod en onze dienstverlening als het gaat om advies en
ondersteuning, bieden we met onze profielendatabase van
amateurkunstenaars en –gezelschappen een netwerk met
ongekende mogelijkheden. Mogelijkheden tot verbinden en
samenwerken met een simpele zoekfunctie of een filter op onze
Kunstkaart. Mogelijkheden tot presentatie en kennisdelen, die
amateurkunst naar je smartphone brengen. We willen aan de
voorkant zitten van ontwikkelingen die samen kunst maken in de
vrije tijd optimaal faciliteert, die interactie binnen het hele veld
stimuleert en uitnodigt tot participatie.
Online betekent niet alleen maar een website die amateurkunstenaars verbindt en ondersteunt; het betekent ook herkenbaar
aanwezig zijn op social media, communicerend vanuit onze vier
kernwaarden, om daar (nieuwe) doelgroepen te inspireren met de
kracht van amateurkunst. Online biedt VRIJDAG bijna onbeperkte
mogelijkheden te communiceren, behoefte te peilen en op te halen
en deze te koppelen aan dienstverlening die actueel en urgent is.
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De rol en ambities van VRIJDAG vergen een krachtige branding.
Hoe positioneer je een merk dat alle klantprofielen (zie bijlage I)
aanpreekt? Dat zowel de gevorderde amateurkunstenaar, die
wellicht werk al semiprofessioneel exposeert of presenteert,
uitnodigt een cursus te doen of advies te vragen, maar ook een
beginnende amateurfotograaf in Ganzendijk, met alleen zijn
smartphone als camera, aanspreekt? Een merk dat zowel aansluit
bij de cultuurbeleving van de kritische, door de kwaliteit en
diversiteit van het lokale aanbod verwende stad-Groningse
consument, als de amateurkunstenaar in een krimpgemeente,
die vooral massacultuur consumeert?

VRIJDAG moet de eerste associatie worden bij inwoners in stad
en provincie als het gaat om amateurkunst. Vice versa moet
VRIJDAG het eerste merk worden wat inwoners in stad en provincie
associëren met VRIJDAG. Hierin slaagt VRIJDAG door als merk
herkenbaar te zijn in al onze activiteiten en uitingen. Daarvoor
moeten onze vier kernwaarden vertaald worden in een herkenbare
huisstijl.
Waarom heten we VRIJDAG?
VRIJDAG geeft je dat vrijdaggevoel; de dag waarop het weekend
begint en je tijd zelf kunt gaan indelen, zonder dat je
dagindeling gedicteerd wordt door werk of school. VRIJDAG
betekent vrijheid om je eigen route uit te stippelen. En dat is de
essentie van wat we doen; VRIJDAG wil met aanbod en
ondersteuning kunst maken in je vrije tijd mogelijk maken, je
helpen de route te kiezen die bij je past. Begin bij ons en ga
waar je wilt.
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Essentieel voor goede corporate branding is ons merkverhaal,
waarin VRIJDAG zich presenteert als organisatie met betekenis,
zowel als kunstinstelling als maatschappelijk. In alle uitingen,
marketing én communicatie, bouwen we een beeld op waarin we
onze specifieke cultuur en geschiedenis, onze waarden en ambities,
en alles wat verder bijdraagt aan geloofwaardigheid en relevantie
zichtbaar maken. Ons merkverhaal vormt de rode draad in hoe we
ons opstellen tegenover onze klanten, tegenover in- en externe
stakeholders en uiteindelijk tegenover de hele buitenwereld.
Waar onze doelgroep is, daar zijn wij; dat zal in toenemende
mate online zijn, via social media, waar we al een sterk profiel aan
het bouwen zijn. Het zal ook vergen dat we naast het aanwenden
van moderne middelen en kanalen om VRIJDAG zichtbaar te maken,
we ook voor het invullen van onze functies, aanbod en
ondersteuning, doorlopend moeten innoveren en aanpassen aan
het nu en het straks.
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VRIJDAG is een fusieorganisatie en is zodoende een jonge
organisatie met een rijke historie in Groningen. Door de fusie en de
tweeledige opdracht – aanbod en ondersteuning – heeft VRIJDAG
een inherent diffuus merkverhaal. Sinds voorjaar 2017 kiest
VRIJDAG daarom voor een tagline die de organisatie in één zin moet
vatten: VRIJDAG is het huis van de amateurkunst voor Groningen.
Hiermee kiezen we niet alleen voor een overkoepelende
zinsnede die ruimte biedt aan al onze activiteiten en doelstellingen,
de tagline biedt ook een krachtige metafoor om het merkverhaal
van VRIJDAG te vertellen. Een huis waar alle disciplines een thuis
hebben, met een lage drempel, waar je begint en gaat je waar je
wilt, waar je welkom bent en in een veilige uitdagende omgeving je
eigenheid kunt vormen en uiten, waar disciplines samensmelten, et
cetera. Onze nieuwe huisvesting – VRIJDAG als een daadwerkelijk
huis van de amateurkunst op een zichtbare locatie in de stad – zal
de metafoor en de tagline alleen maar versterken. Vice versa
onderstreept de tagline juist die ambitie.

Aangezien de helft van alle Nederlanders wel eens kunst maakt
in zijn vrijetijd en VRIJDAG er voor iedereen, elk niveau en alle
leeftijden, wil zijn, is doelgroepsegmentatie op merkniveau
nauwelijks relevant. Voor het cursusaanbod en amateurkunstondersteuning gelden hooguit geografische grenzen: onze
doelgroep is iedereen in de gemeente en de provincie Groningen.
Demografische, sociaal-economische of psychografische kenmerken
zijn uiteraard wel op productniveau af te bakenen (productmarktcombinaties), maar op merkniveau niet. Dat gegeven moet
terugkomen in alle communicatie op merkniveau.
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Als doorlopende opdracht ziet VRIJDAG het bereiken van
doelgroepen die normaliter niet of nauwelijks met kunst in
aanraking zullen komen. Als we er voor iedereen zijn, ongeacht
leeftijd of niveau, dan moeten we ook voor iedereen zichtbaar zijn
en een verhaal vertellen dat iedereen begrijpt. Hiervoor moeten we
wegen bewandelen die soms buiten de traditionele kunst- en
cultuursector liggen. Dat betekent bijvoorbeeld doelgroepen
benaderen op social media die meer hebben met FC Groningen dan
met Chopin, meer met graffiti dan Marlene Dumas. Dat betekent
vooral zelf een beetje brutaal zijn, maar wel vanuit een overtuiging
dat het verhaal van VRIJDAG voor iedereen van meerwaarde is.
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Om onderscheid te maken tussen onze primaire functies van
ondersteuning en aanbod hanteert VRIJDAG twee slogans: Maak
het bij VRIJDAG voor aanbod en Vraag het aan VRIJDAG voor
ondersteuning. Het gaat hier meer om sub-branding dan om brand
fragmentation (zoals met POPgroningen wel gebeurt), doordat ons
merk VRIJDAG heel duidelijk gekoppeld wordt aan beide functies.
Hierdoor wordt het merk versterkt in plaats van gefragmenteerd.
Daarbij vergen aanbod en ondersteuning, maak en vraag, een
eigen profilering. Aanbod is duidelijk gericht op de gemeente
Groningen, terwijl ondersteuning provinciebreed moet aanspreken;
en stad en provincie verschillen van karakter en vergen elk een
eigen tone of voice. Aanbod moet uitnodigen om een share of
wallet bij VRIJDAG te beleggen en concurreert met andere leisure
activiteiten als sport, terwijl bij ondersteuning die share of wallet
nauwelijks een rol speelt.
Ook hier geldt dat inzoomen op productniveau leidt tot
scherpere afbakening van doelgroepen en daaruit vloeien per
product-markt-combinatie nieuwe keuzes voort. Wat zelfs bij
verregaande differentiatie boven peil staat is dat VRIJDAG steeds en
overal als merk zichtbaar moet zijn; onze dienstverlening en onze
producten, van een regie-opleiding van kunstvakplusniveau, tot een
Vrije Inloop voor kinderen op de woensdagmiddag: ze moeten
herkenbaar van VRIJDAG zijn voor al onze consumenten. Dat doen
we met een herkenbare beeldtaal, ons logo en onze huisstijl. En dat
doen we vooral in het uitdragen van onze waarden in alles wat we
doen
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VRIJDAG wordt financieel ondersteund door de provincie en
door de gemeente waarbij de subsidie van de provincie gericht is
op alleen amateurkunst-ondersteuning en de subsidie van de
gemeente op de gehele breedte van amateurkunst. De eigen
inkomsten vormen zo’n 30% van de begroting.
VRIJDAG stuurt op basis van een hoog kosten-bewustzijn.
Subsidie wordt gespendeerd aan activiteiten en faciliteiten die
amateurkunstenaars actief ondersteunen. VRIJDAG werkt
constructief samen met educatie-aanbieders op de vrije markt en
beoogt geen activiteiten te doen die op de vrije markt goedkoper
of beter worden aangeboden.
VRIJDAG heeft ook een actieve rol in projecten waarvoor we
externe financiering arrangeren. Dit zijn projecten die de
amateurkunst ondersteunen en waarin we intensief samenwerken
met partners in het werkveld. VRIJDAG is dan de partij die voor
extra financiering zorgt, afkomstig van de culturele fondsen. Op
deze manier genereren we meer budget voor de Groningse
amateurkunst.

35

De vader van Sofie werkt bij een kennisinstelling in Groningen,
de moeder van Sofie werkt als manager in het middenkader van
een bank. Ze woont samen met haar jongere broertje in een
jarendertighuis in Helpman. Haar ouders hebben beiden een
instrument leren bespelen in hun jeugd en vinden het belangrijk
voor de ontwikkeling van hun kinderen dat zij dat ook doen.
Sofie wordt daarom ingeschreven voor een Muziekpakket met
instrument viool bij VRIJDAG als ze zes jaar oud is. Naast vioolles
zit Sofie ook op hockey en zwemles.
Sofie vindt vioolles leuk, ze gaat er met plezier naartoe.
Op school staat Sofie bekend als verlegen, maar als ze voor het
eerst optreedt voor publiek als ze zeven jaar oud is, samen met
andere cursisten, dan geniet ze na alle zenuwen zichtbaar van het
applaus en de waardering.
Eén van haar VRIJDAGdocenten vraagt Sofie of ze deel wil
uitmaken van Kamermuziek voor Kinderen. Zo groeit ze niet alleen
als violiste, maar ook breder als muzikant, omdat ze leert luisteren
naar andere instrumenten. Ze merkt dat ze het vertrouwen dat in
haar gesteld wordt kan waarmaken. Toch raakt ze langzamerhand
uitgekeken op de viool. Andere leerlingen zijn beter en zelf luistert
ze meer en meer naar popmuziek.
Als Sofie elf is speelt ze tijdens de interdisciplinaire LABweken
van VRIJDAG mee met een jeugdtheatervoorstelling. Ze is onder de
indruk van de durf en expressie van de theatercursisten. Ze heeft
nog steeds moeite zich een houding te geven in een sociale context
als de klas of het hockeyteam. Ze zou graag zelfverzekerder voor de
dag komen.
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Sofie voelt zich direct aangetrokken en meldt zich een jaar later
aan voor een theaterroute. Tijdens de route leert ze haar lichaam en
stem te gebruiken om een verhaal te vertellen en overwint ze haar
verlegenheid in het rollenspel. Ze durft steeds vaker ook buiten de
beslotenheid van de lessen bij VRIJDAG zich te uiten en heeft geen
slapeloze nachten meer voor spreekbeurten of verjaardagsfeestjes
van vriendinnen.
Ze leert tijdens de theaterroute zingen en dansen merkt dat ze
door haar vioollessen en samenspelervaring makkelijk zich de
muziek eigen maakt dan andere cursisten. Ze houdt van zingen met
muzikale begeleiding van anderen. Na de theaterroute gevolgd te
hebben kan ze zich makkelijker uiten, maar heeft ze vooral geleerd
wat ze wil doen: zingen in een band.
VRIJDAG brengt de inmiddels zestienjarige Sofie in contact met
een drummer, Kevin – die ze nog kent van de labweken, een bassist
en een toetsenist. Ze starten onder begeleiding van een
VRIJDAGdocent een band die aan het einde van het jaar optreedt
tijdens de VRIJDAG popbands presentatie in Simplon.
Sofie gaat studeren en blijft muziek maken, maar als hobby.
Ze gaat werken in het bedrijfsleven, waar ze merkt dat ze door haar
theater- en bandervaring makkelijk presentaties geeft en bekend
staat als een out of the box-denker. Daarnaast is ze haar liefde voor
kamer- en klassieke muziek niet helemaal verdwenen; ze bezoekt
regelmatig uitvoeringen van het Luthers Bach Ensemble en het
Noord Nederlands Orkest.
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Kevin groeit op in een driekamerappartement in Selwerd,
waar hij zijn slaapkamer deelt met een oudere broer. Zijn moeder is
alleenstaand met een allochtone achtergrond en werkt part-time in
een drogisterij in het winkelcentrum. Zijn vader woont en werkt in
de Randstad en draagt niet bij aan de opvoeding van zijn kinderen.
Kevin houdt van voetbal en speelt na schooltijd games met zijn
broer en vrienden; vaak zijn ze alleen thuis als zijn moeder aan het
werk is. Hij heeft soms moeite met de lessen op school en de
discipline in de klas.
Thuis is er weinig tijd en aandacht voor muzikale vorming;
vaak staat een muziekzender aan op televisie als achtergrond bij
alles wat er gebeurt in huis, maar er wordt niet samen gezongen of
gemusiceerd. Kevin is acht jaar als hij op de basisschool via Ieder
Kind Muziek voor het eerst in contact komt met klassieke muziek en
met VRIJDAG. Hij gaat naar een repetitie van het Noord Nederlands
Orkest in de Oosterpoort en speelt in de klas voor het eerst op een
aantal instrumenten. Kevin kijkt uit naar de lessen en zijn leraar
merkt dat hij met een aandacht en concentratie met muziek bezig
is, die hij niet tijdens andere lessen kan opbrengen.
Na overleg tussen de VRIJDAGdocent, de leraar en de moeder
van Kevin, wordt opgegeven door zijn moeder voor de cursus
Ontdek je instrument. Dankzij een bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds kan de moeder van Kevin de cursus betalen.
Hier leert Kevin verschillende muziekinstrumenten kennen én komt
hij in contact met leerlingen uit verschillende wijken in Groningen.
Kevin speelt het liefst op het drumstel en kan doordat hij een
Muziekpakket heeft onbeperkt gebruik maken van de speciale
drumcabines aan de Sint Jansstraat. Hij gaat na de cursus Ontdek je
instrument verder met het Muziekpakket met instrument drums.
Hij is trots als hij op school voor zijn klasgenoten kan laten horen
wat hij bij VRIJDAG geleerd heeft en wordt door zijn medeleerlingen
drummer genoemd. Dat geeft hem een fijn gevoel.
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Tijdens de VRIJDAG LABweken doet Kevin mee aan twee
interdisciplinaire projecten. Bij het eerste ontmoet hij Sofie,
waarmee hij samen muziektheater maakt. Bij het andere project
gaat hij samen met cursisten beeldende kunst en theater een korte
film maken, waarin hij als drummer bijdraagt aan de soundtrack.
Geïnspireerd door deze cross-over en zijn muzikale ontdekkingsreis
bij VRIJDAG kiest Kevin voor een opleiding Kunst & Multimedia aan
het Noorderpoort. In het laatste jaar van zijn opleiding begint hij
samen met Sofie een band en begeleid haar op percussie.
Kevin wordt toegelaten tot de Academie voor Popcultuur in
Leeuwarden, waar hij zich steeds meer ontwikkelt tot producent
van (elektronische) muziek. Hij wordt zelfstandig producer en blijft
in zijn vrije tijd meespelen bij de open sessies bij VRIJDAG en een
tweetal combo’s van muzikanten die hij nog kent uit zijn jeugdjaren
bij VRIJDAG.
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Karin is 68 jaar en woont in de Vondelflat in de Wijert. Ze is
gescheiden en heeft een dochter die in de Randstad woont en waar
ze maar spaarzaam contact mee heeft. Ze leest de Gezinsbode en
soms het Dagblad van het Noorden. Karin volgt het nieuws over
haar twee kleinkinderen vooral via Facebook. Ze volgt dagelijks een
aantal vaste televisieprogramma’s.
Uit contact met het WIJ-team blijkt dat Karin eenzaam is en
alleen nog voor boodschappen en de kapper de deur uit komt. Het
WIJ-team gaat samen met Karin op zoek naar een manier om haar
eenzaamheid te verminderen, om haar weer mee te laten doen aan
de samenleving. Karin wordt door een medewerker van Humanitas
gewezen op een workshop Textiel van VRIJDAG in het MFC De
Wijert. Vroeger maakte Karin zelf kleren, ook voor haar dochter,
maar de naaimachine staat al jaren ergens in een kast. De workshop
brengt haar in contact met andere wijkgenoten. Karin merkt dat ze
het leuk vindt om weer met stof, naald en draad aan de slag te
gaan. Ze krijgt complimentjes van medecursisten en de kunstenaardocent die de workshop verzorgt.
Door de positieve ervaring met de workshop en in samenspraak
met de VRIJDAGdocent kiest Karin voor een cursus bij VRIJDAG. Ze
gaat de cursus Textielatelier volgen op de woensdagmiddag.
Eigenlijk is de cursus te duur, maar Karin kan de cursus betalen met
de korting die ze via de Stadjerspas van de Gemeente Groningen
krijgt. Ze krijgt hierbij ondersteuning van het WIJ-team. Zestien
woensdagen gaat ze met de bus of op de fiets naar de
VRIJDAGlocatie aan de Walstraat 34 waar ze met tien andere
vrouwen en mannen van diverse leeftijden en achtergronden de
cursus volgt.
Door de sociale contacten die Karin opdoet en de cursus die ze
volgt vermindert haar eenzaamheid en staat ze beduidend
positiever in het leven. Ze zoekt het contact met de buitenwereld
actiever op, gaat vaker de deur uit en belt vaker met haar dochter.
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Een medecursist blijkt bij Karin in de buurt te wonen. Na afloop
fietsen ze steeds vaker samen terug. Zo komt Karin vaker buiten de
deur en gaat ze op den duur regelmatig op de koffie bij de vrouw
met wie ze de cursus bij VRIJDAG volgt.
Tijdens een woensdagmiddag aan de Walstraat ziet Karin een
flyer liggen dat het Meezingcafé van VRIJDAG promoot. Ze zingt
graag mee met de televisieprogramma’s met Nederlandstalige
muziek. Karin vertelt haar buurtgenoot dat ze zo graag een keer
naar het Meezingcafé zou gaan. Samen kiezen ze een dinsdagavond
uit en trekken ze de stoute schoenen aan. Het is voor Karin de
leukste avond sinds tijden.
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Casper is opgegroeid in Oldambt en studeert Marketing
Management aan de Hanzehogeschool Groningen. Zonder dat hij
het weet heeft hij al meerdere malen contact gehad met VRIJDAG.
Zo heeft zijn lerares in de bovenbouw van de basisschool de
workshop Cultuur in de Klas van VRIJDAG gevolgd; hierdoor is
Casper onder andere met zijn klas op bezoek geweest bij een
cabaretvoorstelling in de Tramwerkplaats. Ook heeft hij een
klasgenoten van Scholengemeenschap Ubbo Emmius, die samen
een bandje vormden, zien optreden in het kader van de Maand van
Amateurkunst.
In Groningen geniet Casper volop van zijn studentenleven.
Hij woont in een studentenhuis in de Schildersbuurt en combineert
het studeren met een actief sociaal leven. Uitgaan en genieten van
de bruisende binnenstad van Groningen horen daar zeker bij. Veel
te besteden heeft Casper echter niet. Een passe-partout voor een
festival als Eurosonic-Noorderslag (ESNS) is te duur, maar om toch
de festivalsfeer in de binnenstad te kunnen proeven, bezoekt hij de
cafés en podia waarop de bands en artiesten vanuit Grunnsonic, het
gratis showcase-festival van POPgroningen en ESNS,
geprogrammeerd staan. Jaarlijks ziet hij zo ook VRIJDAGpopbands
voorbij komen die tijdens Grunnsonic een podium krijgen,
bijvoorbeeld ook de band van Sofie en Kevin, die spelen in De
Walrus.
Ook bezoekt Casper graag het Open Podium van de USVA en
VRIJDAG, vooral voor de cabaretiers en kleinkunstenaars die daar
een podium krijgen. Op Facebook volgt hij de artiesten die hij
tijdens het Open Podium heeft leren kennen.
Als zijn ouders op bezoek zijn of vrienden van buiten de stad,
dan neemt Casper ze graag mee naar het Groninger Forum.
Via de roltrappen gaan ze naar het dak om daar van het uitzicht te
genieten. Meestal drinken ze dan op de terrassen van de Nieuwe
Markt nog wat, of ze gaan naar één van zijn favoriete plekken,
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het café van VRIJDAG. Daar is namelijk altijd reuring. Veel livemuziek, van open jazzsessies tot optredens van de Band van het
Moment, met alleen maar kinderen, of op zondagmiddag het
ouderenkoor Jong van Hart, dat met veel overgave popklassiekers
zingt. Of ze genieten er van theaterpresentaties en cabaret.
Tijdens een van zijn bezoeken ziet hij een poster met een
oproep om mee te doen aan clubVRIJDAG, om een multidisciplinaire
containervoorstelling te maken voor Noorderzon. Casper komt
graag op Noorderzon en meldt zich aan; voor hij het weet maakt hij
met twee kunstenaar-docenten van VRIJDAG en vijftien vrijwilligers
aan een voorstelling die uiteindelijk dertig keer gespeeld zal worden
voor honderden bezoekers; het is een onvergetelijke ervaring,
waarin hij samenwerkt met mensen uit alle geledingen van de
Groningse samenleving en vooral leert improviseren. Als Casper een
jaar later zijn eerste sollicitatiegesprekken voert, merkt hij dat hij
veel terugdenkt aan de presentaties in de container. Hij krijgt al snel
een baan.
Het podium blijft lonken; Casper meldt zich aan bij VRIJDAG
voor een theaterroute voor volwassenen. Hij treedt een jaar later
op in het VRIJDAGcafé aan de Nieuwe Markt als onderdeel van de
theaterroute. Door de route te volgen, raakt hij breder
geïnteresseerd in theater; Casper wordt een regelmatige consument
van voorstellingen in het Grand Theatre en de Stadsschouwburg.
In een klanttevredenheidsonderzoek geeft Casper aan dat hij
VRIJDAG kent van de containervoorstelling op Noorderzon en de
theaterroute waar hij zich voor heeft aangemeld; de overige
contacten met VRIJDAG, eigenlijk vanaf de basisschool tot en met
het Open Podium, heeft hij niet bewust ervaren.
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De voetbalvereniging VV Warffum bestaat 100 jaar. Reden voor
een feest. Anneke is betrokken bij de organisatie van de
feestelijkheden. Ze speelde tussen 1991 en 2000 in het
vrouwenteam van de VV Warffum, dat helaas in 2014 ophield te
bestaan. Nog altijd is ze actief voor de voetbalvereniging, net als
haar man, die penningmeester in het bestuur is. Anneke wil graag
de geschiedenis van de vereniging zichtbaar maken in een
toneelstuk en plaats een oproep in het verenigingsblad en het huisaan-huisblad voor vrijwilligers.
Ze krijgt veel aanmeldingen binnen, niet alleen van leden van
de VV Warffum en inwoners van Warffum, maar ook van de lokale
fanfare, een basisschool, het kerkkoor, volksdansers en een toneelvereniging. Ze willen allemaal graag meedoen. Anneke weet
eigenlijk niet goed wat ze met de vele aanmeldingen aan moet; ze
zoekt in google op ‘toneelstuk maken Groningen’ en komt uit bij
VRIJDAG. Daar reageren ze enthousiast op het plan. VRIJDAG zegt
Anneke te kunnen helpen met haar plannen.
Ze brengen samen in kaart wat er allemaal nodig is om tot een
toneelstuk te komen waarbij alle vrijwilligers en gezelschappen een
rol krijgen. Via de nieuwsbrief, de profielendatabase en een oproep
via de Facebook-pagina van VRIJDAG worden een regisseur, een
tekstschrijver en een componist-dirigent gevonden.
Er is geld beschikbaar vanuit de VV Warffum voor het
eeuwfeest, maar al snel blijk dat die bijdrage en de begrote
entreegelden niet voldoende zijn om alle ambities te realiseren.
VRIJDAG adviseert bij het schrijven van een projectplan en Anneke
volgt een workshop over fondsenwerving. Ze schrijft een aantal
fondsen aan, waarvan een paar geld toezeggen voor het project. De
gemeente Eemsmond, waar Warffum deel van uit maakt, heeft
middelen beschikbaar van uit het buurtbudget en subsidie voor
leefbaarheid.
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Er is nu genoeg geld voor een echt feest; vanuit theaterschool
de Wonderboom en Muziekschool Hunsingo, beide
samenwerkingspartner in de regio Hoogeland, kan een kunstenaardocent helpen het theaterstuk te maken, dat steeds meer het
karakter van muziektheater krijgt. Ook bij de aankleding van decor
en spelers adviseert een kunstenaar-docent, terwijl twee
vrijwilligers de workshop lichttechniek volgen en één een
masterclass marketing volgen bij de VRIJDAG Academy.
Wekenlang wordt er gerepeteerd in onder meer de kantine van
de voetbalvereniging, maar ook in De Schakel, het verenigingsgebouw op de wierde van Warffum. Uiteindelijk voeren tientallen
vrijwilligers in de openlucht het muziektheaterstuk over honderd
jaar VV Warffum op. Het hele dorp loopt uit om de voorstelling te
zien. Het wordt een groot feest. De vrijwilligers zijn trots dat ze een
steentje hebben kunnen bijdragen. Anneke wordt voor haar inzet
bedankt door de burgemeester van Eemsmond en de voorzitter van
de VV Warffum.
Een deel van de vrijwilligers wil elk jaar een opvoering over de
geschiedenis van Warffum en het Hogeland maken en uitvoeren.
Een nieuwe vereniging is geboren, die wekelijks samenwerkt aan
een nieuw stuk. VRIJDAG adviseert en ondersteunt de nieuwe
vereniging. Als Anneke een paar jaar later stopt met haar
vrijwilligerswerk voor de VV Warffum wordt tijdens haar afscheid
tot erelid van de voetbalvereniging benoemd, de eerste vrouw die
die eer ten deel valt
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De uitvouwbare effectenkaart op de volgende pagina is beperkt
tot de belangrijkste effecten. Onze producten en activiteiten (linker
kolom) zijn vertaald naar directe (2e kolom) en indirecte effecten (3e
kolom). Vervolgens zijn de effecten in de 4e kolom herleid tot de
maatschappelijke effecten zoals deze in de kadernota van stad en
provincie zijn benoemd. Ook zijn de effecten herleid naar de twee
strategieën waarin de provincie de bijdrage van VRIJDAG weerspiegeld ziet.
Naast de genoemde effecten zijn er ook neveneffecten te
herkennen die waardevol zijn. Zo zijn we een grote culturele
werkgever. Ons bestaan trekt cultuurmakers naar Groningen en
draagt ook zo bij aan het creatieve klimaat in Groningen. Een ander
neveneffect is dat ons bestaan zorgt voor stabiliteit en continuïteit
van de cultuureducatie. Het educatieve aanbod is nu niet
afhankelijk van ‘toevallige’ aanwezigheid van adequate
professionals, nee, wij zorgen dat er een passend team van
professionals beschikbaar is. Zo hebben we ook vele docenten die in
Zwolle of zuidelijker wonen en die via ons een of twee dagen per
week in Groningen lessen geven.
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