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1. INLEIDING

1.1 AANLEIDING
In Fryslân worden de amateurkunsten volop beoefend. Er zijn talloze
verenigingen, groepen en beoefenaars die zich bezighouden met muziek,
theater, dans en andere kunstzinnige activiteiten. Wat de podiumkunsten
betreft doet men dat meestal samen. Men doet het voor het plezier, om beter
te worden, om zich te uiten en om anderen te plezieren. Veel verenigingen
en groepen die zich met amateurkunst bezig houden, treden op voor
publiek. Men speelt voor het dorp of de buurt, voor een specifiek publiek,
zoals ouderen, kinderen of gehandicapten. Of men speelt op een bijzondere
plek, zoals een school, een sportterrein, een bedrijf of een kerk. Daarmee
spelen de podiumkunsten een belangrijke rol in het onderhouden en
versterken van de maatschappelijke cohesie van hun omgeving, ook al is dat
zelden een doel op zich.
In de Friese amateurkunsten worden ook producties gemaakt waar men een
stapje verder gaat dan de reguliere activiteit. Het kan gaan om een optreden
waar men bewust voor een of ander maatschappelijk doel kiest. Of voor een
bijzondere samenwerking, of een andere dan de gebruikelijke doelgroep.
Soms gaan die nieuwe activiteiten dan ook gepaard met een andere
artistieke vorm. Mondjesmaat verandert dus de maatschappelijke rol van de
amateurkunsten en soms gaat dat hand in hand met artistieke vernieuwing.
Maar helaas ontbreekt op dit moment het beeld in hoeverre dat daadwerkelijk
het geval is en wat de samenhang is van functieverandering en vernieuwing.
Om die veranderingen in een veranderende wereld te kunnen stimuleren
en ondersteunen willen Keunstwurk, maar ook de koepelorganisaties, graag
meer inzicht in deze ontwikkelingen.
Er is weinig bekend over waar amateurkunstverenigingen of- groepen
tegenaan lopen en/of behoefte aan hebben bij het opzetten van
(vernieuwende) producties. Wanneer Keunstwurk een uitgebreider beeld van
de huidige situatie heeft, kan zij de verenigingen of groepen meer van dienst
zijn en samen met de koepels, ondersteunende instellingen en overheden
gerichter beleid ontwikkelen.

1.2 DOELSTELLING
Doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de aard van de producties die
de Friese amateurkunstverenigingen- en groepen uitvoeren. Zo ontstaat
er een beeld van wat er allemaal gebeurt op het gebied van amateurkunst
in Fryslân. Keunstwurk wil met name graag weten of de verenigingen
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of groepen bezig zijn met vernieuwende activiteiten en maatschappelijk
relevante activiteiten. Dat dient echter met enige omzichtigheid te gebeuren:
maatschappelijke of artistieke vernieuwing zijn voor velen nogal vage noties,
die bovendien ten onrechte een waardeoordeel kunnen inhouden.
Uiteindelijk is het doel inzicht te krijgen in waar de verenigingen of groepen
behoefte aan hebben in het opzetten van hun activiteiten. Met de uitkomsten
van het onderzoek kan nieuw beleid ontwikkeld worden, dat (nieuwe)
initiatieven in de amateurkunsten stimuleert.

1.3 ONDERZOEKSVRAGEN
De volgende vragen staan in deze inventarisatie centraal:
•	Producties van amateurkunstverenigingen en groepen in Fryslân:
wat doen ze, voor wie, met wie, waar en hoe?
• Wat is de maatschappelijke relevantie van deze producties?
• Zijn er artistiek vernieuwende keuzes gemaakt en waarom?

1.4 OPZET ONDERZOEK
Om een beeld te krijgen van de activiteiten van amateurkunstverenigingen
of- groepen is een digitale enquête uitgezet onder alle amateurkunst
verenigingen of- groepen in Fryslân. Aangezien dit onderzoek zich
richt op de podiumkunsten, is de vragenlijst naar dans-, muziek- en
toneelgroepen gestuurd. De enquête bestaat uit vragen over de activiteiten
die de verenigingen of groepen in de afgelopen twee jaar ondernamen.
Waar vonden deze plaats? Werkte men met anderen samen? Voor wie
speelde men? Wat zou men graag in de toekomst willen doen en wat heeft
men daarbij nodig? Vervolgens zijn de antwoorden geanalyseerd en zijn de
uitkomsten beschreven in deze rapportage.

1.5 RESPONS
Het adressenbestand van Keunstwurk bevatte 789 e-mailadressen
van dans-, muziek-, en toneelgroepen. Muziek is in dit bestand ruim
oververtegenwoordigd met ongeveer twee derde van de e-mailadressen.
Een kwart van de e-mailadressen zijn van toneelgroepen en ongeveer
acht procent is van de dansgroepen. Dit sluit aan bij hoe de verschillende
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disciplines vertegenwoordigd zijn in het veld.
Naar deze verenigingen of groepen is een e-mail gestuurd, met daarin
de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek, door op een link
in de e-mail te klikken. 40 e-mailadressen bleken niet meer te bestaan
of de e-mails kwamen vanwege een andere reden niet aan, en werden
gemerkt als ‘hardbounces’. Daarmee komt de doelgroep op 749. In totaal
hebben 209 verenigingen of groepen de vragenlijst ingevuld. Dit is een
responspercentage van 28 procent.
tabel

1.1
DISCIPLINE

AANTAL

toneel/theater

66

muziek

130

dans

13

totaal

209

Gezien het doel van de enquête kan een responspercentage van 28
procent als voldoende beschouwd worden. Voor een onderzoek met een
verkennende aard, dat tot doel heeft een beeld te krijgen van activiteiten
van verenigingen en hun ondersteuningsbehoeftes, is elke opmerking van
een vereniging van waarde.

figuur

1.1
Eerder werd al genoemd dat
muziek flink oververtegenwoordigd
is in het aantal verzonden enquêtes.
Gekeken naar de respons ten
opzichte van alle aangeschreven
verenigingen of groepen heeft
iedere discipline in verhouding
ongeveer evenveel gereageerd.
Dit is één derde van toneel/theater
en bij muziek en dans is dit circa
een kwart (zie figuur 1.1).
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2. BESCHRIJVING
GROEP
DEELNEMERS
AAN DE
ENQUÊTE

Zoals in hoofdstuk 1 eerder is aangegeven hebben in totaal 209
verenigingen of groepen deelgenomen aan de enquête. Het overgrote deel,
namelijk 62 procent van deelnemers aan de enquête, houden zich vooral
bezig met de kunstdiscipline muziek. Op het gebied van toneel/theater
heeft 32 procent deelgenomen aan de enquête en bij de discipline dans
gaat dit om 6 procent.

figuur

2.1

In tabel 2.1 is per kunstdiscipline te zien hoeveel actieve leden de
verenigingen of groepen hebben. Het gaat hierbij om het gemiddeld
aantal leden dat bij een productie actief betrokken is. Bijvoorbeeld bij
de organisatie of als speler.

tabel

2.1
AANTAL

AANTAL ACTIEVE LEDEN

TONEEL/THEATER

MUZIEK

DANS

1 tot 10

18

4

3

11 tot 25

32

42

3

26 tot 50

10

59

4

6

25

3

meer dan 50

8

9

De meeste deelnemers aan de enquête hebben tussen de 11 en 50 leden,
dit gaat in totaal om 72 procent (zie figuur 2.2). In categorie 1 tot 10 leden
valt 12 procent van de deelnemers. 16 procent van de deelnemers geeft aan
in de categorie met gemiddeld meer dan 50 actieve leden te zitten. Wanneer
specifiek gekeken wordt naar de drie kunstdisciplines valt in tabel 2.1 op
dat bij muziek veel actieve leden zijn. De meeste muziekverenigingen of
groepen hebben te maken met 26 tot 50 leden. Bij dans zijn alle categorieën
van het aantal actieve leden wel vertegenwoordigd. Bij de kunstdiscipline
toneel/theater komt het ledenaantal van 11 tot 25 het vaakst voor.
figuur

2.3

2.2

Aan de muziekverenigingen of- groepen (130 respondenten) is gevraagd
met wat voor soort vorm zij zich bezighouden binnen hun kunstdiscipline.
Hierbij waren meerdere antwoorden mogelijk, waardoor er in totaal
137 antwoorden zijn ingevuld. De meest voorkomende vorm binnen de
kunstdiscipline muziek is het koor (54,6 %), gevolgd door hafabra (31,5 %)
(zie figuur 2.3). In de categorie ‘anders, namelijk...’ werden onder andere de
vormen showband, shanty, folksong, drumband en brassband genoemd.
De dansverenigingen of- groepen (13 respondenten) hebben ook de vraag
gekregen met wat voor soort vorm zij zich bezig houden binnen hun
kunstdiscipline. Hierbij waren meerdere antwoorden mogelijk,
waardoor er in totaal 16 antwoorden zijn ingevuld.
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figuur

In figuur 2.4 is te zien is met
welke dansvorm de verenigingen
of groepen zich het meest bezig
houden. Volksdans/folklore
(6 keer) komt het meeste voor,
gevolgd door jazz ballet (3 keer)
en (moderne) dans (3 keer).
In de categorie ‘anders,
namelijk...’ werden de vormen
gymnastiek, hiphop/streetdance
en jazzdans genoemd.

figuur

2.4
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3.RESULTATEN

In dit hoofdstuk worden per thema de belangrijkste uitkomsten van het
onderzoek gepresenteerd.

3.1 PRODUCTIES VAN AMATEURKUNSTVERENIGINGEN OF -GROEPEN
De verenigingen of groepen hebben aangegeven welke activiteiten ze de
afgelopen twee seizoenen (2013/2014 en 2014/2015) hebben ondernomen.
Hierbij waren meerdere antwoorden mogelijk, waardoor er in totaal 309
antwoorden zijn ingevuld door de 209 respondenten.
Gekeken naar het totaal van alle verenigingen of groepen komen
uitvoeringen voor publiek het meeste voor (zie figuur 3.1). Dit gaat om 95,7
procent. Hieruit blijkt dat uitvoerende producties echt een kerntaak is van
de drie kunstdisciplines. Sponsoracties en scholing/bijscholing kwamen
veel minder vaak voor als activiteit, namelijk bij 19,6 en 17,7 procent
van de verenigingen of groepen. In de categorie ‘anders, namelijk;..’ is
onder andere deelname aan concoursen/wedstrijden, optredens tijdens
kerkdiensten, optredens in verzorgingstehuizen en verkoopacties genoemd.
figuur
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3.1
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Aan de verenigingen of groepen is gevraagd hoeveel producties zij
uitgevoerd hebben de afgelopen twee seizoenen (2013/2014 en 2014/2015).
Met productie wordt hier het aantal uniekWe uitvoeringen voor publiek
bedoeld. Als meerdere keren dezelfde uitvoering is geweest, dan telt dat
als één productie.
De meeste verenigingen of groepen (44 %) hebben aangegeven dat zij 5 of
meer producties hebben uitgevoerd in de afgelopen twee seizoenen (zie figuur
3.2). Daarna komt de uitvoering van 2 producties het vaakst voor (20%).

figuur

figuur

3.3

3.2

3.2 SAMENWERKEN BIJ UITVOERING EN MAKEN
PRODUCTIES

Het percentage van het aantal producties per kunstdiscipline is hieronder
in figuur 3.3 weergegeven. Het valt op dat bij muziekverenigingen of
-groepen het overgrote deel, namelijk 58 procent, meer dan 5 producties
heeft uitgevoerd. Voor muziekverenigingen is het makkelijker om nieuwe
producties te maken vergeleken met de twee andere disciplines, omdat
bij toneel/theater en dans het productieproces complexer is. Denk hierbij
aan het bouwen van decor, maken van kostuums, techniek en instuderen
van tekst of dans. Bij de dansverenigingen of- groepen worden vaak 1 of
3 producties uitgevoerd en bij toneel/theater komt de uitvoering van 2
producties vaker voor.
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Op het gebied van samenwerking is aan de verenigingen of groepen
gevraagd of zij bij één of meer producties voor publiek met een andere
amateurkunstvereniging of groep hebben samengewerkt. Bij deze
vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, waardoor er in totaal 229
antwoorden zijn ingevuld door de 209 respondenten.
Tabel 3.1 laat de aantallen per kunstdiscipline zien op het gebied van
samenwerking met andere verenigingen of groepen. Hier is te zien dat
toneel/theater (nee = 81,8 %) minder samenwerkt met andere verenigingen
of groepen vergeleken met muziek (nee = 36,9 %). Dans zit er tussenin met
53,8 procent van de verenigingen of groepen die niet samenwerken. Binnen
de discipline muziek is het niet vreemd dat er veel wordt samengewerkt bij
het uitvoeren of maken van producties, omdat zij vaak andere muzikanten
erbij halen. Bijvoorbeeld musici bij een koor.
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figuur

Over het totaal van de verenigingen of groepen blijkt dat 48 procent
(100 verenigingen) wel samenwerkt met andere verenigingen. In deze
score heeft de discipline muziek dus een groot aandeel.
tabel

3.4

3.1
AANTAL
SAMENWERKING MET ANDERE
VERENIGINGEN/GROEPEN
nee

TONEEL/ MUZIEK
THEATER (66)
(130)

DANS
(13)

54

48

7

ja, met een theatervereniging/groep

4

4

0

ja, met een dansvereniging/groep

3

6

4

ja, met een muziekvereniging/groep

4

71

3

ja, verenigingen/groepen die zich
bezighouden met andere kunstdisciplines

3

17

1

Figuur 3.4 brengt in beeld met welke kunstdiscipline het meest wordt
samengewerkt per discipline. Hier is te zien dat toneel/theater meer
interdisciplinair werkt ten opzichte van de andere twee disciplines.
Muziek werkt juist samen binnen de eigen discipline. Bij de discipline
dans wordt vooral samengewerkt binnen de eigen discipline of met een
muziekvereniging- of groep.
De verengingen die hebben samegewerkt met dansverenigingen of-groepen
hebben een extra vraag gekregen over met welke vorm van dans zij hebben
samengewerkt. Hier komt naar voren dat de meeste samenwerking is
geweest met moderne dans ( 61,5 %) en daarna met jazz (38,5 %).
De verenigingen die hebben samengewerkt met muziekverenigingen
of- groepen hebben ook een extra vraag gekregen over met welke vorm van
muziek zij hebben samengewerkt. Over het totaal gezien wordt er bij een
samenwerking met een muziekvereniging vooral samengewerkt met een
koor (56,4 %) of hafabra (42,3 %). Bij de muziekverenigingen valt ook op
dat wanneer ze samenwerken met dezelfde discipline dit in veel gevallen
ook met dezelfde kunstvorm is. Zo werken koren in 60,5 procent van
deze gevallen samen met een ander koor en bij hafabra gaat dit om 84,6
procent. De verenigingen die ‘anders’ hebben aangegeven noemden nog
samenwerking met folksong, pianist of solist.
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Gekeken naar samenwerking met professionele kunstenaar(s) bij
producties voor publiek, blijkt dat 69 procent van de 209 verenigingen
of groepen niet met professionele kunstenaar(s) samenwerkt (zie figuur
3.5). Wanneer wel samengewerkt wordt met professionals is dit vooral met
professionals uit dezelfde kunstdiscipline. De toneel/theaterverenigingen
of- groepen werken in verhouding met de andere disciplines het vaakst
samen met professionals uit een andere discipline. Bij toneel/theater komt
in de praktijk ook vaak dans en/of muziek voor.
figuur

3.5

tabel

3.2

SAMENWERKING MET ANDERE
VERENIGINGEN/GROEPEN

AANTAL

%

TONEEL/
THEATER

MUZIEK

DANS

TOTAAL

55 (83,3%)

67 (52%)

8 (62%)

62,2%

ja, met een school

2

20

0

ja, met een kerk

2

36

0

ja, met een bedrijf

2

9

0

ja, met een zorginstelling

1

11

1

ja, met een bibliotheek

0

1

1

ja, met een sportclub

0

0

2

ja, met een andere partij

8

20

3

nee

37,8%

Een groot deel van deze antwoorden komen vanuit de muziekverenigingen
of -groepen, omdat zij een groot aandeel hebben in deze enquête (zie tabel
3.2). In figuur 2.3 viel ook op dat 54,6 procent van de muziekverenigingen
of- groepen zich bezig houden met de muziekvorm ‘koor’. Hier valt het op
dat koren vaak samenwerken met een kerk.
Bij dans wordt juist meer samengewerkt met een sportclub of een andere
partij (zie tabel 3.2). 14,8 procent van de verenigingen of groepen hebben
‘anders, namelijk..’ aangegeven. Hier worden partijen als een koor,
dorpshuizen, museum of een band genoemd.
figuur

3.6

Als laatst is op het gebied van samenwerking aan de verenigingen of
groepen gevraagd of zij bij het maken van producties samen hebben
gewerkt met andere partijen. Bij deze vraag waren meerdere antwoorden
mogelijk, waardoor er in totaal 249 antwoorden zijn ingevuld door de 209
respondenten. In tabel 3.2 zijn de aantallen per discipline van deze vraag
weergegeven samen met de percentages over wel of niet samenwerken.
In totaal heeft 62,2 procent van de verenigingen of groepen niet samen
gewerkt met andere partijen en 37,8 procent wel. Deze samenwerking geldt
het meest voor de muziek- en dansverenigingen (48 % en 38 %). Bij toneel/
theater heeft namelijk 83,3 procent niet samengewerkt met andere partijen.
Van de verenigingen of groepen die wel hebben samengewerkt, was
dit het meest met een kerk (18,2%) en daarna met een school (10,5 %)
(zie figuur 3.6).
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3.3 LOCATIES
Aan de verenigingen of groepen is gevraagd op welke locatie(s) de
productie(s) plaatsvonden. Bij deze vraag was de mogelijkheid om meerdere
antwoorden in te vullen. Hierdoor zijn er 493 antwoorden ingevuld door de
209 deelnemers.
Over het totaal gezien (figuur 3.7) worden producties door de meeste
verenigingen of groepen uitgevoerd in een kerk (54,5 %) of buurthuis/
dorpshuis (45,9 %). Daarnaast is de open lucht (35,9 %), concertzaal/
schouwburg (25,8 %) of festival (18,2 %) een veel voorkomende locatie.

figuur
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3.7

In figuur 3.8 tot en met 3.10 wordt per kunstdiscipline aangegeven wat de
aantallen zijn per locatie (zie tussen de haakjes) en voor hoeveel daarvan
speciaal een productie is gemaakt (grijze gedeelte van de staven).

figuur

3.8
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figuur

3.9

figuur

3.10
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Wanneer specifiek per discipline gekeken wordt valt bij muziek op dat zij
op veel verschillende locaties producties hebben uitgevoerd en tegelijk ook
voor deze verschillende locaties speciaal een productie hebben gemaakt.
Daarnaast komt bij muziek de locatie ‘kerk’ het meeste voor en is voor
ongeveer een derde van deze kerken speciaal een productie gemaakt.
Bij de samenwerking viel al op dat muziek veel samenwerkt met kerken.
Uit de resultaten blijkt dan ook dat alle verenigingen die samenwerken
met de kerk in 100 procent van de gevallen ook de kerk als locatie hebben
aangegeven. Van deze verenigingen heeft ongeveer de helft die samenwerkt
met een kerk én de kerk als locatie gebruikt, ook speciaal een productie
gemaakt voor de kerk. Deze verenigingen werken niet alleen samen met de
kerk voor de locatie, maar ook om samen producties te maken. 40 procent
van de verenigingen die samenwerkt met een school heeft ook aangegeven
de school als locatie te gebruiken. Van deze 40 procent heeft iets minder
dan de helft van de verenigingen ook speciaal een productie gemaakt.
Open lucht en buurthuis/dorpshuis komen bij al de drie disciplines
vaak voor. Bij toneel/theater is de horeca ook een populaire locatie voor
uitvoeringen. 42 verenigingen of groepen hebben bij ‘anders, namelijk..’
aangegeven gebruik te hebben gemaakt van locaties zoals zorgcentra,
sporthallen, museum of congrescentrum.
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3.4 PUBLIEK
Aan alle verenigingen of groepen is gevraagd voor wat voor soort publiek zij
hebben gespeeld in de afgelopen twee seizoenen (2013/2014 en 2014/2015).
Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, waardoor er in totaal
463 antwoorden zijn ingevuld door de 209 respondenten.
Gekeken naar de drie verschillende kunstdisciplines, valt in figuur 3.11 op
dat ‘algemeen, gemengd publiek’ het meeste voorkomt. Dit gaat om 90
procent van de 209 verenigingen of groepen.

figuur

Opvallend is dat 52 procent van al de verenigingen en groepen als publiek
dorpsbewoners/ buurtbewoners hebben. Dat betekent dat 48 procent van
het publiek van buitenaf komt. 37 procent van alle verenigingen of groepen
hebben aangegeven ook voor 65 plussers te spelen. Bij ‘anders namelijk;..’
wordt onder andere het publiek vrijwilligers, kerk en bewoners van
verzorgingstehuizen genoemd.
In tabel 3.3 zijn alle antwoorden per kunstdiscipline te zien in aantallen en
percentages. Toneel/theater speelt vaak voor het eigen dorp of buurt (65 %).
Alle drie de disciplines hebben meer te maken met een ouder publiek van
65 plussers, dan de leeftijdscategorie 0/20 jaar. Bij dans is er geen publiek
in de leeftijdscategorie van 14 tot en met 20 jaar.

3.11

tabel

3.3
TONEEL/

MUZIEK

DANS

THEATER
WAT VOOR SOORT PUBLIEK?

AANTAL

%

AANTAL

%

AANTAL

%

60

91%

117

90%

11

85%

43

65%

62

48%

3

23%

kinderen (0 t/m 13 jaar)

11

17%

15

12%

1

8%

jongeren (14 t/m 20 jaar)

12

18%

14

11%

0

0%

ouderen (65+)

20

30%

53

41%

5

38%

gehandicapten

5

8%

18

14%

1

8%

vluchtelingen / buitenlanders

0

0%

3

2%

0

0%

anders, namelijk...

0

0%

8

6%

1

8%

algemeen;
een gemengd publiek
dorpsbewoners /
buurtbewoners
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3.5 ORGANISATIE VAN PRODUCTIES
De verenigingen of groepen hebben aangegeven wie betrokken waren
bij de organisatie van de producties. Bij deze vraag was de mogelijkheid
om meerdere antwoorden in te vullen. Hierdoor zijn er 438 antwoorden
ingevuld door de 209 deelnemers. Uit figuur 3.12 blijkt dat bij de
kunstdisciplines toneel/theater en muziek in de meeste gevallen
de bestuursleden betrokken zijn bij de producties. Bij dans zijn de
bestuursleden en overige leden evenveel betrokken bij de producties.
Bij ‘anders namelijk;..’ is onder andere ‘dirigent’ of ‘regisseur’ genoemd.
Het valt op dat het percentage vrijwilligers buiten de vereniging hoog
ligt bij toneel/theater ten opzichte van de andere disciplines. Dit komt
waarschijnlijk doordat bij deze producties meer regelwerk komt kijken en
meer mensen nodig zijn voor onder andere kostuums of decor.
figuur
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3.12

Bij toneel/theater valt ook op dat de verenigingen met een ledenaantal
tussen de 1 en 25 actieve leden meer vrijwilligers inzetten dan de toneel/
theaterverenigingen met meer dan 26 leden. Wellicht heeft deze laatste
groep voldoende leden en minder vrijwilligers nodig om een productie te
organiseren. Bij de andere twee disciplines met hetzelfde ledenaantal wordt
in die categorie juist het minste aantal vrijwilligers in gezet en juist meer
bij een actief ledenaantal van 26 of hoger.
Bij het organiseren van producties kunnen zich allerlei problemen
voordoen. Daarom is aan de verenigingen of groepen de vraag gesteld of
zij problemen ondervonden en zo ja, op welk gebied deze problemen zich
voordeden. Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, waardoor
er 275 antwoorden zijn ingevuld door de 209 deelnemers aan de enquête.
59,8 procent van de verenigingen geeft aan geen problemen te ondervinden
bij de organisatie van producties en 40,2 procent wel. De meerderheid van
de verenigingen of groepen ondervindt dus geen problemen, maar de vraag
is hoe zwaar de problemen zijn van de 40,2 procent. Worden producties
dusdanig belemmerd dat ze niet uitgevoerd kunnen worden?
Uit een verdere analyse blijkt dat de verenigingen met een kleiner aantal
producties minder problemen ervaren bij de organisatie van producties.
Zij hebben vaak minder problemen met financiële middelen,
samenwerking met andere verenigingen en het vinden van voldoende
publiek ten opzichte van verenigingen met meerdere producties.
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Gekeken naar het totaal van alle antwoorden van de verenigingen of
groepen die wel problemen ondervinden, valt in figuur 3.13 op dat de
meeste problemen zich voordoen op het gebied van financiële middelen.
Dit geldt voor iedere discipline (zie tabel 3.4). Dit gaat in totaal om 23
procent van de gevallen. Daarnaast komt het bij alle disciplines vaak voor
dat het moeilijk is om voldoende publiek te bereiken (19 %) of het vinden
van spelers/dansers/muzikanten (9 %). Bij ‘anders namelijk;..’ worden als
problemen onder andere het aanvragen van een vergunning, stoppen van
bestuursleden en het ontbreken van een oefenlocatie genoemd.

figuur

3.13

Van de verenigingen of groepen die aangegeven hebben dat zij wel
problemen ondervinden bij het organiseren van producties wordt in tabel
3.4 een overzicht gegeven op welk gebied dit is en om hoeveel het gaat per
kunstdiscipline. Hier is te zien dat bij iedere discipline problemen met
financiële middelen een grote rol spelen en dat dans ook veel moeite heeft
met het vinden van vrijwilligers.

tabel

3.4
PERCENTAGE

PROBLEMEN OP GEBIED VAN:

het vinden van vrijwilligers
het vinden van spelers/dansers/muzikanten
het vinden van een geschikte locatie
financiële middelen
het vinden van organisatoren
het bereiken van voldoende publiek
samenwerken met andere verenigingen
het vinden van artistieke leiding
op een ander gebied

TONEEL/
THEATER
(23)

MUZIEK

DANS

(57)

(4)

13,0%

15,8%

50,0%

30,4%

19,3%

25,0%

13,0%

14,0%

0,0%

39,1%

66,7%

50,0%

0,0%

3,5%

0,0%

30,4%

54,4%

25,0%

13,0%

7,0%

0,0%

4,3%

3,5%

0,0%

13,0%

5,3%

0,0%

Wanneer het actieve ledenaantal vergeleken wordt met de verschillende
problemen bij het organiseren van de producties, lijkt het erop dat vooral de
organisaties met een klein aantal actieve leden meer moeite hebben met het
vinden van spelers/dansers/muzikanten. De verenigingen met een groter
actief ledenaantal lijken meer problemen te ondervinden met de financiële
middelen. Deze verschillen kunnen niet met 100 procent betrouwbaarheid
vastgesteld worden.
Aan de verenigingen of groepen is vervolgens gevraagd hoe de producties zijn
gefinancierd. Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, waardoor
er in totaal 572 antwoorden zijn ingevuld door de 209 respondenten.
De producties worden op verschillende manieren gefinancierd. Zoals in
figuur 3.14 te zien is gaat de financiering in de meeste gevallen via de verkoop
van toegangskaartjes (66 %) of door middel van contributie (62 %).
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Dit geldt voor al de drie disciplines (zie tabel 3.5). Daarnaast komt
sponsoring door bedrijven (41 %) of subsidie (39 %) ook vaak voor. 29
procent van de verenigingen of groepen heeft aangegeven op een andere
manier de producties te financieren. Hier werd vaak collecte, donateurs,
verlotingen, vrijwillige bijdrage van het publiek of vergoedingen voor een
opdracht genoemd.
In tabel 3.5 zijn alle antwoorden per kunstdiscipline te zien. Muziek
houdt in verhouding met de andere twee disciplines de meeste acties,
zoals verkoop aan de deur. Toneel/theater maakt het meest gebruik van
toegangskaartjes.

In totaal geven 49 verenigingen (23 %) aan problemen te hebben met
financiële middelen bij de organisatie van producties (zie figuur 3.13).
Er wordt slechts beperkt gebruik gemaakt van fondsen (67,3 %), acties aan
de deur (67,3 %), subsidie (40,8 %) en sponsoring door bedrijven (40,8 %),
Opvallend is dat lang niet al de verenigingen of groepen volop gebruik
maken van de verkoop van toegangskaartjes (26,5 %) en het vragen van
contributie (30,6 %). Kennelijk is het lastig of niet haalbaar om het publiek
of de leden te laten betalen voor de producties. Denk bijvoorbeeld aan
producties die in de openbare ruimte plaatsvinden.
tabel

3.5
TONEEL/
THEATER

figuur

3.14

FINANCIERING PRODUCTIES

%

AANTAL

DANS
%

AANTAL

%

contributies

42

63,6%

82

63,1%

6

46,2%

toegangskaartjes

59

89,4%

73

56,2%

6

46,2%

sponsoring door bedrijven

32

48,5%

50

38,5%

4

30,8%

subsidie

29

43,9%

52

40,0%

1

7,7%

fondsen

30

AANTAL

MUZIEK

8

12,1%

22

16,9%

0

0,0%

acties, zoals verkoop
aan de deur

11

16,7%

34

26,2%

0

0,0%

anders, namelijk...

13

19,7%

44

33,8%

4

30,8%

31

3.6 OPVALLENDE PRODUCTIES
Aan de verenigingen of groepen is gevraagd of zij een korte beschrijving
kunnen geven van de productie die er het meest uitgesprongen is in de
afgelopen periode. Hieronder is een woordwolk te zien met de meest
voorkomende woorden van de gegeven antwoorden op deze vraag. In
de woordwolk komen veel muziek gerelateerde woorden voor. Dit komt
doordat de respons van de muziekverenigingen of- groepen het hoogste
was. Het valt op dat samenwerking veel genoemd wordt. Zo zijn producties
bijvoorbeeld in een samenwerkingsverband uitgevoerd, is er samengewerkt
met andere koren of orkesten. Daarnaast zijn er veel woorden te zien die
te maken hebben met een vorm van productie, zoals voorstelling, concert,
muziek, optreden etc.
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Onderstaande woordwolk is gemaakt van de vervolgvraag ‘wat maakte dat
deze productie er uit sprong?’. Publiek is hierbij een veelvoorkomend woord.
In de antwoorden is terug te zien dat voor veel van de kunstverenigingen
of -groepen de reactie van het publiek belangrijk is. De genoemde
producties sprongen er bijvoorbeeld uit omdat het publiek enthousiast was
en er veel toeschouwers waren. Daarnaast geven veel kunstverenigingen
aan dat een productie eruit sprong vanwege de samenwerking. Enkele
voorbeelden zijn: samenwerking met veel verschillende mensen, met
andere koren of een professionele muzikant. In de woordwolk zijn ook
veel positieve woorden te vinden zoals ‘enthousiast, belangstelling, succes,
positief, geweldig en bijzonder’, wat voornamelijk over de uitvoering van de
productie gaat en de reactie van het publiek.
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3.7 VERNIEUWENDE PRODUCTIEVORMEN

figuur

3.15

Aan de verenigingen of groepen is de vraag gesteld of zij bij één of
meerdere producties artistieke keuzes gemaakt hebben die afwijken van
de gebruikelijke producties. Bij deze vraag waren meerdere antwoorden
mogelijk, waardoor er in totaal 234 antwoorden zijn ingevuld door de 209
respondenten. Op deze vraag hebben 60 verenigingen of groepen aangegeven dat zij afgeweken zijn, dit gaat om 29 procent (tabel 3.6).
tabel

3.6
AFWIJKENDE KEUZES

TONEEL/THEATER

MUZIEK

DANS

TOTAAL

ja

16

40

4

60

nee

50

90

9

149

Deze 29 procent van de verenigingen of groepen heeft vervolgens
aangegeven op welk gebied zij zijn afgeweken van hun gebruikelijke
producties. Hier zijn 85 antwoorden gegeven door 60 respondenten.
Als de verenigingen of groepen afwijken, dan is dat over het totaal van alle
disciplines voornamelijk op gebied van:
	1. Repertoirekeuze (63,3 %)
2. Vormgeving/decor (35,0 %)
3. Ander gebied (23,3 %)
4. Speelstijl (20,0 %)

Figuur 3.15 geeft in percentages aan per discipline op welk gebied de
verenigingen of groepen zijn afgeweken. Bij toneel/theater én muziek is
duidelijk te zien dat afwijken op gebied van repertoirekeuze vaak voorkomt,
evenals de vormgeving/decor. Bij de discipline dans wordt afgeweken op
gebied van speelstijl en vormgeving/decor, maar deze verenigingen hebben
voornamelijk een ander gebied aangegeven dan de keuzeopties die in de
enquête zijn gegeven. Zo hebben zij dans afgewisseld met zang of te maken
gehad met een groot evenement. Bij de twee andere disciplines is bij ‘op
een ander gebied’ bijvoorbeeld andere begeleiding, samenwerking met een
andere kunstvorm of ander type locatie genoemd.

34

Daarnaast is de vraag gesteld aan de verenigingen of groepen wat de reden
was voor deze nieuwe, afwijkende artistieke keuzes. Op deze vraag waren
meerdere antwoorden mogelijk. Van de 60 verenigingen- of groepen die
deze vraag heeft gekregen zijn er 102 antwoorden gegeven. Figuur 3.16
laat zien dat dit voornamelijk vanwege een speciale gelegenheid was (45
%) of om een nieuwe doelgroep aan te spreken (30 %). Daarnaast komt
het voor dat er wordt afgeweken op verzoek van spelers/leden (20 %) of
vanwege een nieuwe samenwerkingsvorm (18 %). Een groot deel van de
verenigingen (20 %) geeft aan dat er een andere reden was. Hier is onder
andere als reden de locatie, de bezetting, om iets nieuws uit te proberen,
uitdaging en om vernieuwend te blijven genoemd. Daarnaast gaven twee
verenigingen of groepen aan dat het stuk de aanleiding was voor de nieuwe
afwijkende artistieke keuze.
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figuur

3.16

afgeweken zijn in het verleden, geeft ook aan af te willen wijken in de
toekomst. Van de verenigingen die in het verleden niet zijn afgeweken van
de gebruikelijke producties heeft ongeveer de helft aangegeven dit wel te
willen doen in de toekomst. Blijkbaar hebben veel verenigingen de ambitie
om af te wijken van hun gebruikelijke producties en is dat tot op heden
niet gelukt. Of hadden zij destijds de wens nog niet en is deze ambitie in
de tussentijd bijgesteld.In figuur 3.17 zijn de antwoorden op de stelling per
kunstdiscipline terug te vinden. Hier is te zien dat bij al de drie disciplines
het antwoord ‘mee eens’ het vaakst voorkomt.

figuur

3.17

De verenigingen of groepen hebben een stelling voorgelegd gekregen over
toekomstige activiteiten. De stelling luidt als volgt: ‘Mijn vereniging wil in
de toekomst andersoortige of vernieuwende activiteiten ondernemen’. Met deze
stelling is in totaal 55,5 procent van de 209 verenigingen of groepen het
eens en 44,5 procent oneens.
In paragraaf 3.7 gaf 29 procent van de 209 verenigingen aan dat ze bij één
of meerdere producties artistieke keuzes gemaakt hebben die afwijken van
hun gebruikelijke producties. 74,1 procent van deze verenigingen die
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Vervolgens kregen de verenigingen of groepen die het met de stelling
‘eens’ waren de mogelijkheid om hun antwoord toe te lichten. Van de
antwoorden is ook onderstaande woordwolk gemaakt. Het woord ‘nieuwe’
komt het sterkst naar voren. In de antwoorden wordt hier vaak verwezen
naar nieuwe leden, nieuwe kunstvormen of activiteiten en het vernieuwen
van de vereniging. Daarnaast valt het woord ‘jeugd’ op. Hier geven de
verenigingen of groepen bij aan dat ze graag nieuwe jeugd willen trekken
of betrokken willen houden. ‘Publiek’ wordt ook vaak genoemd,
voornamelijk om het publiek te kunnen blijven aanspreken en om meer
publiek te willen aantrekken. Bij toneel/theater zou een andere locatie
zorgen voor andere/nieuwe mogelijkheden. Bij muziek zijn ze vooral op
zoek naar andere/jonge leden en meer samenwerking.

3.8 ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE BIJ
ONDERNEMEN NIEUWE ACTIVITEITEN
De verenigingen of groepen die het eens waren met de stelling (116) in de
vorige paragraaf zijn bevraagd wat voor soort middelen of ondersteuning ze
nodig hebben bij het ondernemen van nieuwe activiteiten. Bij deze vraag
waren meerdere antwoorden mogelijk, waardoor 324 antwoorden zijn
gegeven door de 116 verenigingen of groepen die het eens waren met de
stelling. Uit figuur 3.18 blijkt dat de meeste verenigingen of groepen geld /
fondsenwerving nodig hebben bij het ondernemen van activiteiten (65,5 %).
Daarnaast hebben zij behoefte aan ideeën (53,4 %), meer contacten (43,1 %)
en meer vrijwilligers/leden (41,4 %). Bij ‘anders namelijk;..’ wordt onder
andere (financieel) advies, medewerking van de gemeente, sponsorplan en
publiciteit genoemd.
figuur
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3.18
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Tabel 3.7 laat de aantallen van de soorten middelen en ondersteuning per
discipline zien. Hier komt naar voren dat het voor al de drie disciplines
geldt dat de grootste behoefte uitgaat naar geld/fondsenwerving, ideeën,
contacten of meer vrijwilligers/leden. Bij dans hebben ze ook een grote
behoefte aan artistiek advies/artistieke leiding en scholing.
In paragraaf 3.5 kwam naar voren dat de verenigingen of groepen vooral
problemen hebben bij het organiseren van producties op gebied van
financiële middelen. Dit probleem wordt ook ervaren bij het ontwikkelen
van vernieuwende activiteiten.
tabel

3.7
BENODIGDE MIDDELEN EN ONDERSTEUNING

artistiek advies / artistieke leiding

PERCENTAGE
TONEEL/
THEATER

MUZIEK

DANS

28,9%

18,8%

44,4%

60,5%

49,3%

55,6%

28,9%

23,2%

22,2%

geld / fondsenwerving

52,6%

71,0%

77,8%

contacten

42,1%

44,9%

33,3%

meer vrijwilligers / leden

ideeën
organisatie

42,1%

54,4%

55,6%

scholing

7,9%

15,9%

33,3%

geen

7,9%

1,4%%

0,0%

10,5%

8,7%

0,0%

Op een ander gebied

3.9 VRAGEN OF OPMERKINGEN
In de allerlaatste vraag van de enquête kregen de verenigingen of groepen
de mogelijkheid om opmerkingen of vragen over de enquête of over de
activiteiten van de verenging of groep op te schrijven.
Hiernaast is een woordwolk te zien van alle antwoorden die gegeven
zijn bij deze vraag. Keunstwurk komt vaak naar voren bij de vragen of
opmerkingen. Zo wordt er genoemd dat het mooi zou zijn dat vanuit
Keunstwurk expertise beschikbaar zou komen voor het ontwikkelen van
ideeën en samenwerkingsvormen met anderen. Of heeft een vereniging
of groep hulp nodig bij het vinden van een dirigent of andere professional.
Over de enquête is o.a. gezegd dat er binnen een bepaalde vereniging of
groep niet gesproken wordt over producties. Daarnaast wordt er een enkele
keer verzocht om de resultaten van het onderzoek te delen.
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4. SAMENVATTENDE
CONCLUSIE

Keunstwurk is de expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie,
amateurkunst en professionele kunst in Fryslân. Keunstwurk wil een beeld
krijgen van de activiteiten van amateurkunstverenigingen of- groepen in
Fryslân. Om hierachter te komen is er in de periode van 22 mei 2015 tot en
met 8 juli 2015 een enquête uitgezet, waar 209 verenigingen of groepen
op hebben gereageerd. Het onderzoek richt zich op de podiumkunsten.
Hiervoor zijn de dans-, muziek- en toneelgroepen van Fryslân benaderd.
Muziek is bij het aanschrijven flink oververtegenwoordigd, doordat zij
een groter aandeel hebben in het adressenbestand. Dit sluit aan bij hoe de
disciplines vertegenwoordigd zijn in het veld. Binnen de eigen discipline
heeft iedere groep in verhouding ongeveer evenveel reacties gegeven.
De uiteindelijke respons van de enquête is door het grote verschil in
aantal aanschrijvingen per kunstdiscipline ongelijk verdeeld. De meeste
deelnemers aan de enquête komen vanuit de kunstdiscipline muziek
(130), namelijk 62 procent. 32 procent van de deelnemers zijn afkomstig
uit toneel/theater verenigingen of- groepen (66) en bij dans gaat het om 6
procent (13). De drie kunstdisciplines hebben voornamelijk te maken met
een actief ledenaantal tussen de 11 en 50 leden. Bij toneel/theater komt het
ledenaantal van 11 tot 25 het vaakst voor. Bij muziek en dans is dit tussen
de 26 en 50 leden. De 130 muziekverenigingen of- groepen die hebben
deelgenomen aan deze enquête houden zich voornamelijk bezig met koor
(54,6 %) of hafabra (31,5 %). De 13 dansverenigingen of- groepen zijn vooral
gericht op volksdans/folklore (6), jazzballet (3) of (moderne)dans (3).

SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN

Gekeken naar de verrichte activiteiten in de afgelopen twee seizoenen
(2013/2014 en 2014/2015) hebben de verenigingen-of groepen voornamelijk
uitvoeringen voor publiek gehouden (95,7 %). Sponsoracties en scholing/
bijscholing komen veel minder vaak voor, namelijk bij respectievelijk 19,6
en 17,7 procent van de verrichte activiteiten. Wat betreft de uitvoeringen
voor publiek heeft 44 procent van de verenigingen of- groepen 5 of meer
producties uitgevoerd in de afgelopen twee seizoenen. Doordat de respons
van de enquête niet gelijk verdeeld is onder de disciplines, geeft het totaal
van de antwoorden een vertekend beeld. Wanneer per discipline gekeken
wordt naar het aantal producties, komt 5 of meer producties het vaakst voor
bij muziek, namelijk in 58 procent van de gevallen. Bij toneel/theater komt
de uitvoering van 2 producties het vaakst voor, namelijk in 39 procent van
de gevallen en bij dans gaat dit om 1 of 3 producties (allebei 31 %).
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Dat het aantal producties bij muziek hoger ligt komt waarschijnlijk doordat
het bij de andere twee disciplines meer tijd kost om producties neer te
zetten vanwege een complexer productieproces (denk hierbij aan decor,
kostuums, instuderen, techniek etc.).
Op het gebied van samenwerking bij producties blijkt dat 48 procent
samenwerkt met een andere vereniging of groep. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door de discipline muziek, vanwege de hoge deelname van
deze verenigingen of groepen aan de enquête. Zij werken vooral samen
met anderen binnen hun eigen discipline. Als toneel/theaterverenigingen
of- groepen samenwerken is dat, vergeleken met de andere twee disciplines,
vaker interdisciplinair. De dansverenigingen- of groepen werken
hoofdzakelijk samen met moderne dans (61,5 %) of met jazz (38,5 %).
De muziekverenigingen- of groepen hebben merendeels samengewerkt
met koor (56,4 %) of hafabra (42,3 %). Bij de muziekverenigingen valt op
dat wanneer er samengewerkt wordt binnen dezelfde discipline, dat dit
in veel gevallen ook met dezelfde kunstvorm is. Zo werken koren in 60,5
procent van deze gevallen samen met een ander koor, en bij hafabra gaat dit
om 84,6 procent.
Samenwerking bij producties met professionele kunstenaars is minder vaak
voorgekomen dan samenwerking met andere verenigingen of groepen.
In totaal heeft 31 procent van de verenigingen of groepen samengewerkt
met een professionele kunstenaar. Bij alle drie disciplines wordt het vaakst
samengewerkt met een professionele kunstenaar uit de eigen discipline.
Vergeleken met de andere twee disciplines werkt de discipline toneel/theater ook hier het meest interdisciplinair.
In totaal heeft 37,8 procent van de verenigingen of groepen aangegeven
samen te hebben gewerkt met andere partijen. Bij de disciplines muziek
en theater/toneel is dit voornamelijk met een school of kerk. Binnen de
muziekverenigingen of- groepen zijn het vooral de koren die samenwerken
met de kerk. Dans werkt samen met o.a. een sportclub, zorginstelling of
bibliotheek.
De producties van de verenigingen of groepen vinden het vaakst plaats in
een kerk, buurthuis/dorpshuis of in de open lucht. Muziek heeft het vaakst
aangegeven op verschillende locaties producties uit te voeren. Zij kunnen
zich ook gemakkelijker verplaatsen met een instrument of hun stem dan
toneel/theater met het decor of de techniek.
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De discipline muziek heeft voor alle locaties weleens speciaal een productie
gemaakt. Bij toneel/theater werd voornamelijk voor producties in de
open lucht speciaal een productie gemaakt, en bij dans was dit voor een
concertzaal/schouwburg. De muziekverenigingen of- groepen die hebben
samengewerkt met een kerk, hebben tevens de kerk als locatie aangegeven.
Van deze muziekverenigingen of- groepen heeft ongeveer de helft
speciaal voor de kerk een productie gemaakt. Deze verenigingen werken
vermoedelijk niet alleen samen met de kerk vanwege de locatie, maar ook
om samen producties te maken.
De meeste verenigingen of groepen hebben te maken met een algemeen of
gemengd publiek (90 %). Opvallend is dat 52 procent van alle verenigingen
of groepen als publiek dorpsbewoners/buurtbewoners hebben.
Dat betekent dat een aanzienlijk deel, namelijk 48 procent van het
publiek, van buitenaf komt. Toneel/theater treedt het meeste op voor
dorpsbewoners/buurtbewoners (65 %). 37 procent van alle verenigingen
of groepen hebben aangegeven ook voor 65-plussers te spelen.
Bij de organisatie van de producties zijn bij de disciplines toneel/theater
en muziek voornamelijk de bestuursleden betrokken. Bij dans zijn de
bestuursleden en overige leden evenveel betrokken bij de producties. Bij
toneel/theater zijn, vergeleken met de andere disciplines, meer vrijwilligers
actief. Dit komt waarschijnlijk doordat bij deze producties meer regelwerk
komt kijken en meer mensen nodig zijn voor onder andere de kostuums
of het decor. Bij toneel/theater valt ook op dat de verenigingen met
een klein actief ledenaantal meer vrijwilligers inzetten dan de toneel/
theaterverenigingen met meer actieve leden. Wellicht heeft deze laatste groep
voldoende actieve leden en minder vrijwilligers nodig om een productie te
organiseren. Bij de andere twee disciplines is het juist andersom en worden
de minste vrijwilligers ingezet bij een kleiner actief ledenaantal.
Bij het organiseren van producties kunnen zich allerlei problemen voordoen.
40,2 procent van de verenigingen of groepen geeft aan wel eens problemen
te hebben bij de organisatie van producties. De meerderheid van de
verenigingen of groepen ondervindt dus geen problemen. Daarnaast is
het de vraag hoe zwaar de problemen zijn van de 40,2 procent die wel
problemen ondervinden. Worden producties dusdanig belemmerd dat ze
niet uitgevoerd kunnen worden? Bij alle disciplines doen zich de meeste
problemen voor op het gebied van financiële middelen, namelijk in 23
procent van de gevallen. Het lijkt er sterk op dat dit vooral voorkomt bij
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verenigingen met een groter actief ledenaantal en bij verenigingen met
meerdere producties. Daarnaast vinden alle verenigingen of groepen het
moeilijk om voldoende publiek te bereiken (19 %). Verenigingen met een
kleiner actief ledenaantal lijken meer moeite te hebben met het vinden van
spelers/dansers/muzikanten.
De financiering van de producties wordt door de 209 verenigingen of
groepen voornamelijk gehaald uit de verkoop van toegangskaartjes
(66 %) of door middel van contributies (62 %). Daarnaast komt sponsoring
door bedrijven (41 %) of subsidie (39 %) ook vaak voor. In totaal geven 49
verenigingen (23 %) aan problemen te hebben met financiële middelen
bij de organisatie van producties. Door hen wordt slechts beperkt gebruik
gemaakt van subsidie, sponsoring door bedrijven, fondsen en acties aan
de deur. Daarnaast maakt een deel van deze verenigingen of groepen niet
volop gebruik van de verkoop van toegangskaartjes en het vragen van
contributie. Kennelijk is het lastig of niet haalbaar om het publiek of de
leden te laten betalen voor de producties.
Aan de verenigingen of groepen is gevraagd om aan te geven welke
productie de afgelopen periode er het meeste uit springt. Als redenen voor het
succes van deze producties zijn vooral de samenwerking met anderen en de
reacties van het publiek genoemd.
Van de verenigingen of groepen is 29 procent bij het maken van artistieke
keuzes afgeweken van de gebruikelijke producties. Bij de disciplines toneel/
theater en muziek wordt vaak afgeweken op het gebied van repertoirekeuze
en vormgeving/decor. Bij dans is vooral afgeweken op het gebied van
speelstijl en vormgeving/decor. De reden voor het afwijken is voornamelijk
vanwege een speciale gelegenheid (45 %), om een nieuwe doelgroep aan
te spreken (30 %), of vanwege een nieuwe samenwerkingsvorm (18 %).
55,5 procent van de verenigingen of groepen wil in de toekomst graag
andersoortige of vernieuwende activiteiten ondernemen. Hierbij hebben
zij onder andere als reden aangegeven dat zij hiermee nieuwe leden
(voornamelijk jeugd) willen werven, de vereniging willen vernieuwen of om
meer publiek aan te trekken.
Bij het ondernemen van deze nieuwe activiteiten hebben de verenigingen of
groepen vooral behoefte aan geld/fondsenwerving (65,5 %), ideeën (53,4 %),
meer contacten (43,1 %) en meer vrijwilligers/leden (41,4 %). De financiën
werd ook al als probleem aangegeven bij het organiseren van producties.
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Het vinden van vrijwilligers werd juist minder als een probleem ervaren bij
het organiseren van de huidige producties, maar bij het organiseren van
nieuwe activiteiten is wel behoefte aan meer vrijwilligers of leden.
Van de verenigingen die afweken in het verleden, geeft 74,1 procent ook aan
af te willen wijken in de toekomst. Van de verenigingen die in het verleden
niet zijn afgeweken van de gebruikelijke producties heeft ongeveer de helft
aangegeven dit wel te willen doen in de toekomst. Blijkbaar hebben veel
verenigingen de ambitie om af te wijken van hun gebruikelijke producties
en is dat tot op heden nog niet gelukt. Of hadden zij destijds de wens nog
niet en is deze ambitie in de tussentijd bijgesteld.
CONCLUSIE

Uit de enquête blijkt dat er op verschillende vlakken overeenkomsten
en verschillen zijn tussen de disciplines toneel/theater, muziek en dans.
Overeenkomsten zijn te vinden in de samenwerking met anderen, de locatie
van de productie (kerk, buurthuis/dorpshuis, open lucht) en het soort
publiek waarvoor zij optreden. Dit is bij alle drie disciplines voornamelijk
een algemeen/gemengd publiek, dorpsbewoners/buurtbewoners en
65-plussers. De drie disciplines ervaren ook dezelfde knelpunten. Zo hebben
zij problemen met de financiële middelen bij het organiseren van producties
of vinden ze het moeilijk om voldoende publiek te bereiken. De financiering
loopt voornamelijk via toegangskaartjes of contributie.
Verschillen zijn onder andere te vinden in de organisatie van de producties.
Bij toneel/theater en muziek zijn vooral de bestuursleden betrokken, terwijl
dit bij de discipline dans een combinatie is van bestuursleden en overige
leden. Bij toneel/theater zijn, vergeleken met de twee andere disciplines,
meer vrijwilligers betrokken bij de producties. Daarnaast is er verschil op
het gebied van afwijken van gebruikelijke producties. Dit wordt bij toneel/
theater en muziek voornamelijk op het gebied van repertoirekeuze gedaan.
Bij dans wijkt men juist af met speelstijl.
Een interessante uitkomst van de enquête is dat er bij ongeveer de helft
van de producties samenwerking heeft plaatsgevonden met andere
verenigingen of groepen. Dit gebeurde voornamelijk met verenigingen of
groepen binnen dezelfde discipline en bij muziek zelfs ook nog binnen de
eigen kunstvorm. Daarnaast blijkt dat samenwerking één van de redenen
is waarom een bepaalde productie er uit springt in de afgelopen periode.
Samenwerking is blijkbaar belangrijk voor de verenigingen en groepen.
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Een andere interessante uitkomst is dat de verenigingen of groepen die
financiële problemen ervaren, lang niet allemaal volop gebruik maken van
de verkoop van toegangskaartjes of het vragen van contributie. Daarnaast
wordt er weinig gebruik maken van fondsen en acties aan de deur.
Keunstwurk zou hier op kunnen inzetten door de organisaties te helpen
in hun zoektocht naar financiering. Vooral nu de overheid steeds minder
subsidie geeft is het belangrijk om als organisatie te kijken naar alternatieve
financieringsmogelijkheden.
In de afgelopen twee seizoenen is ongeveer een derde van de verenigingen
of groepen afgeweken van de gebruikelijke producties. Hiervan geeft
driekwart aan ook af te willen wijken in de toekomst. Van de verenigingen
die in het verleden niet zijn afgeweken geeft ongeveer de helft aan dit in
de toekomst wel te willen doen. In totaal wil iets meer dan de helft van de
verenigingen of groepen in de toekomst andersoortige of vernieuwende
activiteiten ondernemen om onder andere nieuwe leden of meer publiek
aan te trekken. Dit kan komen doordat de wens om te vernieuwen onlangs
is bijgesteld of dat zij eerder de mogelijkheid niet hadden om andere
producties te maken.
Wat betreft ondersteuning bij het ondernemen van andere of nieuwe
activiteiten in de toekomst, hebben deze verenigingen vooral behoefte
aan geld/fondsenwerving, ideeën, contacten en meer vrijwilligers/leden.
Wellicht kan Keunstwurk de verenigingen of groepen hierin ondersteunen.
Daarnaast kan het stimuleren van meer samenwerking ook kansen bieden
om aan deze behoeften te voldoen. Samenwerking kan bijvoorbeeld zorgen
voor nieuwe ideeën, nieuw publiek, meer contacten (gebruik maken
van elkaars netwerk) en eventueel voor meer vrijwilligers/leden, doordat
producties interessanter worden en vernieuwend zijn.
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