
 

In gesprek met de Cultuurpijlers 

Woensdag 17 november 2021, 10.00 – 12.00 uur 

Locatie: Kunstpunt, Trompsingel 27a 

 

Beste raadsleden, 

Het college heeft u bij de behandeling van de cultuurnota in oktober 2020 toegezegd een 

bijeenkomst te organiseren met de cultuurpijlers. Op woensdag 17 november kunt u met de 

culturele instellingen in gesprek. De cultuurpijlers geven u graag hun visie op het cultuurpijlerschap in 

de Groningse cultuursector en nemen u mee in de uitdagingen en kansen die er zijn voor cultuur. 

Zoals u weet hebben de coronamaatregelen een flinke impact op het culturele aanbod. We 

verwachten dat deze impact nog heel lang voelbaar zal zijn, bijvoorbeeld als het gaat om de 

arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is er ook veel doorzettingsvermogen en vindingrijkheid in de sector.  

Wie zijn de cultuurpijlers? 

In de gemeentelijke Kadernota Kunst en Cultuur voor Iedereen 2021-2028 hebben we een aantal 

cultuurpijlers benoemd. Dit zijn instellingen met een bovenregionale functie die een voortrekkersrol 

hebben richting kleinere instellingen en makers in hun werkveld. We zijn hier mee gestart in 2017 bij 

de vorige cultuurnotaperiode. Het gaat om cultuurpijlers voor gemeente en provincie, per 

kunstdiscipline: Het Houten Huis (jeugdpodiumkunsten), NNT / Club Guy & Roni (theater en dans), 

Groninger Museum (erfgoed en beeldende kunst), Eurosonic Noorderslag (pop), Noordwoord 

(letteren), Noorderzon (festivals) en het NNO (klassieke muziek). Deze pijlers worden financieel extra 

ondersteund door de gemeente en met name door de provincie Groningen. En daarnaast hebben we 

Vera/Simplon (pop), Grand Theatre (talent) en Kunstpunt (beeldende kunst) benoemd als 

gemeentelijke cultuurpijlers sinds 2021. De cultuurpijlers hebben als vaste waarde in het Groningse 

bestel in de kadernota 2021-2028 een subsidie voor acht jaar toegezegd gekregen (net als Forum 

Groningen, Vrijdag en SPOT). De opdracht aan de cultuurpijlers is in het algemeen om de sector te 

ondersteunen met raad en daad; deze opdracht wordt door de pijlers op diverse manieren ingevuld.  

Programma 

10.00 Start en welkom 

10.15 Presentatie van cultuurpijlers  

10.30 koffie  

Aansluitend tot 12 uur: ronde tafelgesprekken (roulerend per 10 minuten)   

 

We hopen op een informatieve en inspirerende bijeenkomst, graag tot dan!  

 


