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Annemarieke Weiland

Van: Marga Kroodsma <marga@jongeharten.nl>

Verzonden: vrijdag 5 augustus 2016 13:10

Aan: Griffie

CC: Koen Eekma

Onderwerp: Jonge Harten na het advies

Opvolgingsvlag: Opvolgen

Vlagstatus: Voltooid

Beste Griffie,  
 
Wilt u dit bericht doorsturen naar de raadsleden van de Gemeente Groningen? 
 
Alvast hartelijk dank,  
 
Vriendelijke groet, 
 
Marga Kroodsma 
 
 
 
Geachte leden van de raad van de Gemeente Groningen,  
 
 
Wellicht bent u zelf ook op vakantie. Vanwege het belangrijke nieuws dat, net als veel andere culturele 
instellingen ook Jonge Harten in het hart treft, stuur ik u toch een bericht. 
Ik vind het belangrijk u te informeren dat voor festivals als Noorderslag en Jonge Harten het van essentieel 
belang is dat er meer geld komt voor festivals. De pot geld die nu bij het FPK te verdelen is, is ontoereikend. 
Zoals nu blijkt, krijgen 12 van de in totaal 34 positief beoordeelde festivals een toekenning. Met deze mail wil 
ik nog eenmaal het belang onderstrepen. Wij hopen dat er met Prinsjesdag alsnog extra budget voor 
cultuur/festivals komt. 
 
Voor Jonge Harten hangt er zwaar weer in de lucht. Ook wij ontvingen een positief advies van het FPK, maar 
het budget is niet toereikend. Dit gebeurde ook in 2012. Afgelopen jaren hebben we weten te overleven, mede 
dankzij een incidentele bijdrage van de Gemeente Groningen, naast de meerjarensubsidie van de Gemeente. In 
het huidige advies 2017 - 2020 krijgt Jonge Harten 65.000 euro van de Gemeente. Wij hadden 80.000 
aangevraagd. Om te illustreren: Voor de periode 2013 - 2016 werd 60.000 meerjarig en 20.000 incidenteel 
geadviseerd vanwege het verdwijnen van de productiehuissubsidie van het Grand en dat we daardoor hogere 
kosten moesten maken. Wij hebben in 2014 opnieuw een lobby gedaan na het verdwijnen van het incidentele 
bedrag van 20.000 euro in 2015. En ontvingen mede dankzij de lobby van enkele gemeenteraadsleden in 2015 
en 2016 een extra bijdrage van 10.000 euro. 
Nu ook de uitslag van het Fonds Podiumkunsten bekend is gemaakt, weten wij dat dit grote gevolgen zal 
hebben voor het festival. Wij hebben het vier jaar volgehouden, maar weten inmiddels ook dat die werkwijze 
onrealistisch en eigenlijk onverantwoord is. Er is simpelweg te weinig geld om het festival op dit niveau en 
deze omvang te kunnen blijven handhaven. 
 
Er zijn voor Jonge Harten vooralsnog twee opties: 
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1. Of er komt alsnog meer budget vanuit het Rijk voor de festivals en Jonge Harten wordt daarin meegenomen: 
zo ja kunnen we verder met onze ambities zoals verwoord in de plannen 2017 - 2020. 
2. Als er geen extra geld komt, is de toekomst van Jonge Harten in gevaar. Het festival is dan opnieuw 
aangewezen tot de tweejarenregeling van het FPK. In deze pot zit veel minder geld. Het scenario is dan 
waarschijnlijk dat Jonge Harten opnieuw maximaal 25.000 euro krijgt. Samen met de 65.000 van de Gemeente 
en 20.000 van de Provincie is dit ontoereikend om het festival in deze vorm voort te kunnen zetten.  
 
Er is al veel verschenen in de pers, ons eigen nieuwsbericht/reactie op het advies en effect op Jonge Harten vind 
u hier: http://jongeharten.nl/nieuws/jonge-harten-positief-advies-maar-geen-budget-van-fonds-
podiumkunsten en werd ook al opgepakt door de Theaterkrant: http://www.theaterkrant.nl/nieuws/dit-is-niet-
uit-te-leggen/  
 
 
Stap voor stap. September zal ons wellicht al iets meer duidelijkheid kunnen geven. Ik ga komende maand met 
mijn bestuur in conclaaf over de toekomst van het festival en zal u bij nieuwe ontwikkelingen op de hoogte 
houden. Ondertussen werken wij aan Jonge Harten 2016, voor dit festival is de financiering rond mede dankzij 
de eenmalige compensatie die vanuit het Rijk is gekomen voor de festivals. Het festival vindt plaats van 18 - 26 
november, u ontvangt hiervoor eind oktober een uitnodiging. 
 
NB 
Jonge Harten wordt inmiddels gewaardeerd om zijn eigen producties, zo ook in het advies van FPK, die ons een 
productiesubsidie zou willen toewijzen, als zij daarvoor het budget zouden hebben. Dat is heel bijzonder, want 
dat geldt maar voor enkele festivals. Zij schrijven daarover ook over het belang van samenwerking met het 
Grand Theatre. Ik hoef u niet meer te vertellen hoe belangrijk het Grand Theatre voor ons is, zowel als 
presentatie als productieplek, maar ik wil graag nog een keer de lans breken: Laten we met z’n allen ons hard 
maken voor Groningen als productieplek van het Noorden! 
 
 
 
Hartelijke groet, 
 
 
Marga Kroodsma 
Directeur Jonge Harten 
 
 
 
 
 
Marga Kroodsma 
 
Directeur | Programmeur 
Stichting Jonge Harten 
Postbus 1101 
9701 BC Groningen 
 
E marga@jongeharten.nl 
M +31 6 23456575 
W www.jongeharten.nl 
 
 
Van 18 t/m 26 november 2016  
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