
HOORZITTING GEMEENTERAAD 21 oktober 2020 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Het Luthers Bach Ensemble is verheugd over de erkenning van de kwaliteit van ons ensemble in 

de teksten die ons zijn verstrekt. Dat dat terecht is blijkt ook weer uit de waardering van onze 

concerten de afgelopen coronamaanden. Het LBE was het eerste ensemble in Nederland dat op 1 

juni weer een concert gaf, hetgeen werd opgemerkt door de Volkskrant . 

 

In 2006 begon ik als jong broekie met het opzetten van een muziekgezelschap dat inmiddels 

mee kan doen op landelijk niveau. Dat is gelukt en wordt ook in het hoogste segment van de 

Nederlandse barokwereld gezien. Ton Koopman en Jos van Veldhoven, de meest bekende en 

gewaardeerde barokdirigenten, komen inmiddels om het jaar naar Groningen als gastdirigent. 

Waar we al die jaren op hoopten, ontbreekt echter nog steeds: erkenning van de eigen regio. Die 

krijgen we gelukkig wel van het publiek in Groningen, maar niet van het bestuur. En dat laatste 

is voor ons van wezenlijk belang: het maakt onze landelijke positie veel sterker. Daarbij vraagt 

het LBE maar een luttel bedrag (20 duizend bij Gemeente).  

We waren de afgelopen jaren blij met incidentele steun (ook 20 duizend) maar incidenteel 

maakt geen indruk bij bv. het Fonds Podiumkunsten. Die willen zien dat de regio een structurele 

bijdrage levert alvorens zij gaan ook meedoen. 

Wááraan ligt het dan aan dat wij geen structurele subsidie mogen krijgen, en b.v. het door mij 

zeer gewaardeerde Peter de Grote Festival wel. Onze bezoekersgetallen zijn gelijk, 7000 per jaar, 

en we vragen veel minder aan. 

Ik voel me een beetje een profeet die in eigen stad wel door het publiek, maar niet door de 

bestuurders wordt geëerd. Dit in schril contrast met de waardering die we deze week kregen 

van het Kickstartfonds. Een landelijk cultuurfonds speciaal ingesteld om de cultuur overeind te 

houden in deze moeilijke Coronatijd:  50 duizend euro voor een half jaar. Voor o.a. een 

geënsceneerde Matthaus-Passion in de Suikerfabriek. 

Daarom vraag ik u: steun ons met een relatief klein bedrag en u krijgt er in Groningen veel moois 

voor terug.  

 

Ik dank u voor uw aandacht. 

 

Tymen Jan Bronda 

Art. leider Luthers Bach Ensemble Groningen 


