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Kennisnemen van
Subsidieverlening aan tien culturele instellingen in het kader van de
Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant § 3 voor 2019-2020

Aanleiding
Zoals verwoord in het Uitvoeringsprogramma Cultuur “Werk in uitvoering” wil
de Provincie dat de culturele instellingen zich, door het maken van sterke
artistieke producties, kunnen verbinden aan de Brabantse samenleving én aan
de maatschappelijke opgaven die hier actueel zijn.
Op 24 april 2018 hebben Gedeputeerde Staten besloten om paragraaf 3 van
de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant open te stellen voor de
periode 2019-2020. Paragraaf 3 richt zich op starters en nieuwe aanwas en
voorziet in subsidieverlening aan culturele organisaties op het gebied van
ontwikkeling, productie en presentatie van professionele kunsten voor de
toekomstige culturele infrastructuur.
De Adviescommissie professionele kunsten (hierna: de commissie) heeft conform
de door GS verstrekte opdracht, geadviseerd over de subsidieaanvragen. De
commissie heeft negentien ontvankelijke aanvragen beoordeeld en gerangschikt
op basis van de verdeelcriteria uit de subsidieregeling (zie bijlagen).
Op 9 oktober 2018 hebben GS besloten om, conform het advies van de
commissie, de rangschikking vast te stellen en het subsidieplafond te verhogen.
Met het verhogen van het subsidieplafond kunnen de eerste tien culturele
instellingen van de rangschikking, een subsidie ontvangen.
Dit zijn:
1. This is not a show;
2. Van Goghgalerie & Gastatelier
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3. The Watershed;
4. Baltan;
5. Documentaire Festival Eindhoven;
6. Kostic;
7. PARK;
8. Wobbie.club
9. Tg Nomen;
10. Powered by TINC.
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GS vinden deze culturele instellingen belangrijk vanwege de positieve bijdrage
aan de kwaliteit, de variëteit, diversiteit en toekomstbestendigheid van de
Brabantse infrastructuur.
Bevoegdheid
GS zijn bevoegd om te besluiten over de aanvragen. GS informeren PS over dit
besluit.
Kernboodschap
1. GS informeren PS over het besluit om voor 2019 en 2020 subsidie te

verlenen aan tien culturele instellingen. Het totale bedrag aan de te verlenen
subsidie bedraagt € 839.285,-. GS volgen hiermee het advies van de
commissie.
Consequenties

1. In totaal zijn negentien ontvankelijke aanvragen ingediend voor een bedrag
van € 1.581.909,-. Van de negentien aanvragen worden er negen
afgewezen. Deze instellingen betreffen: Sea Foundation; Sounding Bodies;
Kazerne Foundation; Art & technology; TIAFF; Nishant Bhola I World of
Dance; MoveToMeet; BROET; Music Meets Design.
Europese en internationale zaken
-Communicatie
Over het genomen besluit wordt actief gecommuniceerd met een persbericht.
Het bericht wordt via onze provinciale communicatiekanalen verspreid en via
brabant.nl/cultuur worden de adviezen van de adviescommissie openbaar
gemaakt. Voordat het persbericht wordt verstuurd, worden de aanvragers per email geïnformeerd of hun aanvraag wordt gehonoreerd of niet.
Vervolg
n.v.t.
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Bijlagen
 Algemeen advies van de Adviescommissie professionele kunsten NoordBrabant;
 De rangschikking van de aanvragen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Opdrachtgever: de heer A. Doedens, (073) 681 21 90, adoedens@brabant.nl.
Opdrachtnemer: mevrouw C.M.H.P van den Meerendonk, (073) 681 20 30,
cvdmeerendonk@brabant.nl.
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