26 oktober 2020
Geacht College en Leden van de Raad,
Tot onze grote spijt heb ik gehoord dat de Kunstraad Groningen heeft
geadviseerd om de subsidie voor het GUITAR POWER project van Stichting Five
Great Guitars niet te continueren voor de komende vier jaar. Onder leiding van
twee super professionele en ervaren gitaristen: Jan Kuiper & Digmon Roovers,
improvisatoren pur sang, worden de deelnemers op een zeer toegankelijke,
humorvolle en laagdrempelige manier vertrouwd gemaakt met het fenomeen
improvisatie in al zijn facetten en mogelijkheden. Zowel ritmisch, melodisch als
harmonisch. Nergens anders in de provincie en gemeente Groningen wordt op
deze manier improvisatie op zo’n hoog niveau onderwezen.
Zeker, die ik op oudere leeftijd en als hobbygitarist, mijn kennis op het gebied
van gitaarspelen en improviseren kan verbeteren en verbreden. En dit op een
heel plezierige en ontspannende wijze wordt gedaan door deze gitaarvirtuozen
van GUITAR POWER, waarvan ik al jaren mag genieten van hun vakkundigheid.
GUITAR POWER; ‘De Zen & onzin van improvisatie’ is meer dan alleen maar
muziek maken. Het zou een enorme domper zijn voor mij en voor andere oudere
en… jonge muzikanten om dit niet meer voort te kunnen zetten. En… voor
muzikanten die in de vooruitzicht ook aan deze project deel willen nemen.
Tevens zal uw besluit om de subsidie voor het GUITAR POWER project niet te
continueren ook het einde betekenen van mijn favoriete hobby en eveneens de
(fysieke) sociale contacten tussen de muzikanten (in mijn geval de gitaristen) in
het algemeen.
Ik wil U dan ook met klem vragen om de ondersteuning voor GUITAR POWER;
de komende 4 jaar te continueren. De kadernota draagt als titel 'Kunst en
cultuur voor iedereen'. Dit blijkt in de praktijk behoorlijk tegen te vallen, als
alleen maar de klassieke muziek wordt ondersteund. Het zou het College en de
Raad sieren als ze dit adagium ook daadwerkelijk als uitgangspunt en als
criterium hanteren bij de beoordeling en toewijzing van middelen bij de
behandeling van de kadernota in de gemeenteraad, aanstaande woensdag.
Ik rekenen op U!
Met vriendelijke groet,
Dhr. M. van Asdonck
Zuidhorn

