Uit liefde
Ondersteuning van de
amateurkunsten in Fryslân

Voorwoord

Waarom? Daarom!
 mateurkunstenaars zien zichzelf niet primair als kunstenaars,
A
maar als liefhebbers. Zij zingen in koren, musiceren in korpsen of
bandjes, kruipen in de huid van een ander of bewegen zich sierlijk in
het zweet, omdat ze daar plezier in hebben en omdat het plezierig is
om anderen daarmee plezier te bezorgen. Want plezier is een
primaire levensbehoefte.
Ze doen dat het liefst samen. In een vereniging, een groep, binnen een
dorp, een wijk, een stad of op een provinciaal podium.
Het zijn de bestuurders, de ondersteuners en de directeuren van Centra
voor de Kunsten die telkens opnieuw benadrukken dat amateurkunst
nog veel meer inhoudt: het ontwikkelen van discipline, samenwerking
en zelfontplooiing. Het draagt zelfs bij aan de zingeving van het leven.
Amateurkunsten geven kleur aan onze cultuur en vormen, meer dan
ooit, het cement van de samenleving. Het houdt dorpen en wijken
leefbaar, het houdt jongeren van de straat en zorgt ervoor dat allerlei
groepen kunnen participeren in onze maatschappij. Kunst is de
vitamine voor een gezonde maatschappij.
Beleidsmakers en politici, zeker in Fryslân, beseffen dat ook terdege.
In vrijwel alle politieke programma’s wordt het belang van de
amateurkunsten onderstreept en ook in provinciale en (de meeste)
gemeentelijk cultuurnota’s wordt er een ruimhartige plaats ingeruimd
voor de ondersteuning van de amateurkunsten.
Wat is dan eigenlijk het probleem? Waarom deze nota?

Probleem?

 og minder dan de professionele kunsten kan de amateuristische
N
kunstbeoefening zonder kader en ondersteuning. Er zijn professionele
begeleiders nodig, bestuurlijk kader, oefenruimtes, instrumenten
en materiaal, repertoire, podia, festivals en vernieuwende impulsen.
Voor een groot deel zorgt het veld zelf voor dat kader, zowel
organisatorisch als financieel. Voor een niet onaanzienlijk deel draagt
ook de overheid hier aan bij, gedeeltelijk door directe subsidies aan
verenigingen of uitvoeringen; gedeeltelijk door het in leven houden
van kunstondersteunende instellingen. Er vinden echter belangrijke
verschuivingen plaats waardoor die ondersteuning onder druk staat en
in sommige gevallen tussen wal en schip dreigt te vallen:
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1. D
 e politiek vindt over een brede linie dat de burger zelf
verantwoordelijk is voor het financieren van zijn hobby en ziet voor
de overheid slechts een randvoorwaardelijke taak. Die gedachtegang,
gevoegd bij de economische crisis van dit moment, zet de
ondersteuning van de amateurkunst onder druk. Wat is het juiste
evenwicht tussen burger en overheid als het gaat om de financiering
van amateurkunst?
2. De rijksoverheid geeft vanaf 2011 aan de provincies aanzienlijk minder
geld om hun beleid uit te voeren. Desondanks blijft de provincie
Fryslân kunst en cultuur als een belangrijk onderdeel van haar
takenpakket beschouwen. Hoe kan de provincie met minder middelen
haar taak als ondersteuner van de amateurkunst blijven waarmaken?
3. De provincie richt zich in haar visie op het ‘middensegment’ van de
kunst, terwijl de gemeenten de basis zouden moeten ondersteunen en
het Rijk de top. Ook ziet de provincie het als haar taak om te zorgen
voor samenhang in het kunst- en cultuurbeleid. In die lijn wordt
Keunstwurk geacht zich te richten op ondersteunende en initiërende
taken op provinciaal niveau en niet uitvoerend op lokaal niveau.
Daarnaast heeft de provincie afspraken met gemeenten gemaakt om de
ondersteuning van de amateurkunsten te concentreren in zes regionale
centra. Niet alle gemeenten beschikken echter over een Centrum voor
de Kunsten en niet alle uitvoerende taken kunnen op gemeentelijk
niveau gerealiseerd worden. Hoe om te gaan met de gaten in de
‘culturele piramide’?
4. Ook bij gemeenten neemt de druk op de begrotingen toe, terwijl ze
wel een grotere verantwoordelijkheid ten aanzien van de amateurkunst
krijgen toebedeeld. Van oudsher zitten er al grote verschillen in
de omvang van subsidies en de wijze van ondersteuning van de
amateurkunsten. Sommige gemeenten kiezen er nu bijvoorbeeld voor
om zich te beperken tot het ondersteunen van kunstonderricht via het
onderwijs. Hoe voorkomen we dat gemeenten het ‘afvalputje’ van het
cultuurbeleid worden?

onderzoek - tot de podiumkunsten, zijn de verschillen aanzienlijk.
Waar voorzieningen in de knel komen is het niet alleen een kwestie
van centen, maar ook van verdeling van schaarste, van goede
taakverdelingen in de ondersteuning en van afspraken tussen
overheden – of het gebrek daaraan...
De ondersteuning van muziek, theater en dans vraagt kortom om
maatwerk. Daarover gaat dit rapport.

Goede raad is...

 it rapport kwam tot stand op verzoek van de gedeputeerde van
D
cultuur van Fryslân, mw. Jannewietske de Vries. Het werd uitgevoerd
door Keunstwurk in samenwerking met koepelorganisaties voor
theater, dans en muziek. Doelstelling is om een beter inzicht te geven
in de infrastructuur van de verschillende amateurpodiumkunsten,
de ondersteuning ervan in Fryslân en de knelpunten in die
ondersteuning.
In de korte, beschikbare tijd werden twee raadplegingen georganiseerd:
één met betrokkenen uit het veld en één met professionele
ondersteuners (begeleiders, opleidingen, Centra voor de Kunsten).
Die gebeurtenissen alleen leverden al een waardevolle uitwisseling op
en een schat aan informatie.
Dit verslag is vooral een weergave van de ‘hobbels en vergezichten’
zoals de spelers in het veld en de ondersteuners aan de zijlijn die zien.
 e aanbevelingen die in het slot van dit document zijn opgenomen
D
vormen op zijn hoogst aanzetten voor nieuw beleid. Wij hopen dat
zowel provinciale als gemeentelijke beleidsmakers er hun voordeel
mee kunnen doen. Maar ook dat het ondersteunende instellingen,
opleidingen en koepelorganisaties helpt om te komen tot betere
afspraken en meer samenwerking. Uit noodzaak, want ‘kunst moet’.
Maar vooral uit liefde voor de kunst en het plezier dat het ons geeft.

Amateurkunst?


Veel van deze verschuivingen hebben een ‘sectorbreed’ karakter.
Amateurkunst is echter een verzamelnaam voor sterk verschillende
disciplines die ieder hun eigen geldstromen, kaderopleidingen
en infrastructuur hebben. Zelfs als we ons beperken - zoals in dit
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Inleiding
Hoe lees ik dit document?

 it document is de weerslag van een inventarisatie van de stand van
D
zaken in de Friese amateurpodiumkunsten en van de ondersteuning
ervan. Dat is een breed terrein en niet iedereen is even thuis in alle
disciplines.
 et is dusdanig opgezet dat u selectief kunt lezen wat voor u
H
van belang is.
I n het hoofdstuk ‘Hobbels en heuvels’ staan de knelpunten, de
’tûkelteamen’ en de mogelijkheden voor de toekomst. Ze zijn
gerangschikt langs vier kernthema’s die bij alle disciplines een
cruciale rol spelen:
ondersteuning
kaderopleidingen
vernieuwing
financiën
 e samenvatting ‘Knooppunten en vergezichten’ geeft in vogelvlucht
D
weer wat de belangrijkste punten zijn per discipline.
 e aanbevelingen in het gelijknamige hoofdstuk zijn bedoeld voor
D
beleidsmakers, ondersteuners en bestuurders.
 an de bijlagen.
D
In de eerste bijlage vindt u alle feitelijke informatie over de Friese
amateurdans, -muziek en -theater. Hier vindt u cijfers, namen en wie
wat doet.
Daarna wordt kort een beeld geschetst van het provinciaal en het
gemeentelijk cultuurbeleid in Fryslân.
In een landelijk kader wordt kort de situatie van de amateurkunst in
Nederland beschreven aan de hand van verschillende onderzoeken
van onder andere Kunstfactor, Cultuurnetwerk en het Sociaal en
Cultureel Planbureau.
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1. Hobbels
en Heuvels
in het
Amateurveld
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 et betrokkenen uit het veld en ondersteuners van de amateurkunsten
M
is over de ondersteuning van dat veld gesproken aan de hand van vier
hoofdthema’s: ondersteuning, kader, vernieuwing en financiën.
Vanwaar die vier?
M
 et ondersteuning in engere zin wordt hier bedoeld: de manier waarop
de ondersteuning georganiseerd is. We hebben het dan met name over
de provinciale en gemeentelijke instellingen die het overheidsbeleid
uitvoeren.
D
 e feitelijke ondersteuning ‘op de vloer’ gebeurt door kader: dirigenten,
choreografen, regisseurs, docenten. Hoe zit het met dat kader en de
kaderopleidingen?
N
 iet alleen de ondersteuning van de amateurkunsten is aan
het veranderen, ook het veld zelf verandert. Sleutelwoord bij
die veranderingen is het woord vernieuwing. Hoe kunnen de
amateurkunsten zichzelf artistiek en organisatorisch vernieuwen om in
te spelen op maatschappelijke veranderingen?
O
 m amateurkunst mogelijk te maken draait alles uiteindelijk
natuurlijk om de centen. Hoe zit het met de financiering van amateurkunst door overheid, instellingen, fondsen en ‘last but not least’, de
beoefenaren zelf?
 it de raadplegingen kwam een veelheid van onderwerpen, knelpunU
ten en suggesties naar voren. Uit de inventarisatie daarvan rijst niet
onmiddellijk één groot, samenhangend beeld op. Geprobeerd is om
recht te doen aan die diversiteit en toch het oog gericht te houden op de
samenhang.

1.1 Ondersteuning
 ndersteuning in het amateurkunstveld wordt op drie terreinen
O
aangeboden:
artistiek-inhoudelijk
organisatorisch
financieel (in de vorm van subsidies)
Wat het laatste punt betreft verwijzen we de lezer naar de
desbetreffende paragraaf.
Organisatorische ondersteuning wordt vooral door de provincie aan de
koepels gegeven, vaak via Keunstwurk.
De schoen wringt vooral waar het gaat om de artistiek-inhoudelijke
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ondersteuning. Daarbij is er een zekere rolverdeling tussen Centra voor
de Kunsten, muziekscholen en gemeenten enerzijds en Keunstwurk en
de provincie anderzijds.
Uit de raadplegingen komt naar voren dat lang niet altijd duidelijk is
wie nu eigenlijk verantwoordelijk is voor ondersteuning van groepen,
c.q. verenigingen. En datzelfde geldt ook als het gaat om de stimulering
van amateurkunst via het onderwijs.

1.1.1 Ondersteuning van amateurkunst in de breedte
	Spin in het web

 entra voor de Kunsten fungeren binnen een gemeente of regio als een
C
spin in het web voor de amateurkunst. Ten eerste bieden ze cursussen
aan voor liefhebbers, maar daarnaast faciliteren ze (soms) verenigingen
door ruimtes en materiaal voor een schappelijke prijs aan te bieden.
Centra voor de Kunsten bieden bijvoorbeeld muziekles voor individuele
leerlingen, die het geleerde in praktijk brengen binnen muziekkorpsen.
Daarmee vormen de Centra voor de Kunsten een belangrijk schakel,
met name in de hafabrasector. Het is belangrijk voor de doorlopende
lijn dat deze schakel niet wegvalt.
Veel Centra voor de Kunsten hebben (of bedienen) daarnaast ook ‘eigen’
dansgroepen, koren of produceren theatervoorstellingen. Voor het verenigingsleven buiten de eigen muren zijn zij echter slechts in beperkte
mate een aanspreekpunt.
De taakstelling en verantwoordelijkheden van Centra voor de Kunsten
zijn voor alle partijen lang niet altijd even duidelijk. Ze geven aan
dat voor adequaat functioneren een helder (gemeentelijk) beleid
noodzakelijk is.
 eunstwurk is op provinciaal niveau een andersoortige spin in het web.
K
Deze instelling biedt inhoudelijke en organisatorische ondersteuning
op het gebied van dans, muziek en theater. Door het veld wordt aangegeven dat zij daarmee tegemoet komt aan een grote behoefte, met name
als het gaat om bovenlokale kwesties (evenementen, kader, advies). Zij
profileert zich tegenwoordig vooral als advies- en expertisecentrum. Als
het gaat om uitvoerende projecten en de ondersteuning van individuele
verenigingen zijn haar mogelijkheden ingeperkt.
Wel beschikt Keunstwurk sinds 2009 weer over een oefen- en presentatieruimte - het Huis voor Amateurkunst - dat nadrukkelijk ook aan het
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veld ter beschikking wordt gesteld. Daarmee beschikt het over een kleine, goed geoutilleerde theater- en een dansstudio, maar helaas vormt
de huur van deze ruimte, ondanks de amateurprijs, voor de meeste
amateurverenigingen een onoverkomelijke hindernis. Datzelfde geldt
overigens ook voor het huren van zalen en technische ondersteuning
bij theaters voor professioneel toneel, hoewel op sommige plaatsen (De
Lawei, Harmonie, Posthuis, de Schans) incidenteel en in toenemende
mate ruimte voor amateurtheater wordt gemaakt.

 oor deze ontwikkelingen dreigt de ondersteuning van verenigingen
D
tussen wal en schip te vallen.
In de dorpen is het lastig om professionele ondersteuning te vinden
voor projecten. Een suggestie om deze lacune deels op te vullen, stelt
Anne Graswinckel van Tryater, is het instellen van projectsubsidies
waarmee professionele kunstenmakers projecten in dorpen kunnen
uitvoeren.
	Stimulering via het onderwijs

	Sociale verankering

 ls spin in het web zijn de Centra voor de Kunsten nog niet sociaal verA
ankerd in het dorpsleven. Deze centra bevinden zich in de grote steden
en hebben primair hun eigen gemeente als verzorgingsgebied. Verenigingen zijn bijna altijd sociaal verankerd in het dorpsleven. Voor hen is
het vaak lastig om aansluiting te vinden bij de Centra voor de Kunsten.
In de hafabrasector is dit contact beter georganiseerd. Muziekscholen
als Opus3 in Dokkum en die in Buitenpost hebben juist veel contact
met muziekverenigingen en organiseren daar ook activiteiten voor.
Door allerlei verschuivingen in de ondersteuning is de verhouding
tussen de Centra voor de Kunsten en de verenigingen aan het
veranderen. Bij het Centrum voor de Kunsten in Sneek, dat ook
afspraken heeft met omliggende gemeente over de ondersteuning
van de amateurkunsten, gaat men nog een stap verder. Niet alleen
zijn er daar intensieve contacten met verenigingen, maar er worden
zelfs gezamenlijke podiumproducties gerealiseerd - en niet alleen op
muziekgebied maar ook op het gebied van dans en theater.
Toch is het totale beeld onevenwichtig. Niet alle Centra voor de Kunsten
hebben afspraken over de ondersteuning van amateurkunsten met
omliggende gemeenten – zodat er dus de nodige ‘witte vlekken’ op de
kaart van Fryslân zitten – en niet alle centra kunnen de ondersteuning
van verenigingen tot hun taak rekenen. Vooral op het gebied van theater
kunnen verenigingen wat dat betreft vrijwel nergens terecht. Ook missen bovenlokaal opererende verenigingen de aansluiting bij (lokale)
ondersteuningsinstellingen.
Als provinciale instelling richt Keunstwurk zich nauwelijks op
individuele verenigingen. Wel kunnen deze daar terecht voor
informatie en advies. In het verleden was Keunstwurk meer betrokken
bij de inhoudelijke en organisatorische uitvoering van projecten.
Door beperking in de capaciteit en vanuit haar taak als kennis- en
expertisecentrum staat die ondersteuning echter onder druk.
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 ede onder invloed van landelijke stimuleringsmaatregelen, zoals de
M
regeling Ieder kind een instrument van het Fonds Cultuurparticipatie,
kiezen gemeenten er steeds vaker voor om amateurkunst te stimuleren
via het onderwijs. Kinderen en jongeren zijn immers de toekomstige
beoefenaars èn het toekomstige publiek. Centra voor de Kunsten
en muziekscholen krijgen hierbij een actieve rol toebedeeld, met
‘cultuurcoaches’ of combinatiefunctionarissen cultuur.
Op uitvoerend niveau is echter niet altijd duidelijk waar de verantwoordelijkheid ligt. Verschillende gemeenten zien dit als een extra taak voor
de Centra voor de Kunsten. Die geven echter aan dat hen daarvoor de
financiële middelen ontbreken. Een provinciebreed beleid, waar afzonderlijke gemeenten hun beleid op af kunnen stemmen, wordt node
gemist. Het veld geeft aan dat een provinciale ondersteuningsinstelling
programma’s voor het onderwijs kan ontwikkelingen die in de verschillende gemeenten gebruikt kunnen worden.
Onderling contact

 mateurkunst is een grootschalig, maar ook fijnmazig fenomeen. Veel
A
beoefenaars, maar ook begeleiders, hebben het gevoel druk bezig te zijn
op een eilandje. De horizon verbreden, interdisciplinair samenwerken,
experimenten aangaan: veel mensen willen wel, maar de werkelijkheid is weerbarstig. Festivals, of andersoortige artistieke ontmoetingen,
worden om die reden hogelijk gewaardeerd, maar binnen het veld zijn
ze moeilijk te organiseren. Ten eerste moet er een betere afstemming
komen tussen Centra voor de Kunsten en instellingen als Keunstwurk
over de organisatie. Daarnaast hebben beide partijen meer ruimte nodig
voor de uitvoering van dergelijke projecten.

15

1.1.2 Ondersteuning bezien vanuit de disciplines
	Dans

I n tegenstelling tot muziek en theater is dans een discipline die niet
erg sociaal verankerd is in het dorpsleven. Mensen beoefenen dans
individueel, bij een particuliere dansschool, een gymnastiekclub of
bij een dansdocent die vaak aangesloten is bij een kunstencentrum.
Doordat dans meestal geïncorporeerd is binnen één van deze
instellingen, ontstaat er een redelijke samenhang en continuïteit in het
aanbod. Er zijn slechts enkele particuliere dansscholen in Fryslân. Deze
verzorgen een lesaanbod in de diverse dansstijlen voor de verschillende
leeftijdsgroepen en niveaus.
In vergelijking met muziek- en theaterbonden is het Friese dansveld
los georganiseerd, wat door het veld als een zwakte wordt gezien.
Provinciaal worden voor dans de belangen behartigd door de Kommisje
Dûns, waarin de deelnemers ‘à titre personel’ zitten, en waarin niet
alle dansdisciplines vertegenwoordigd zijn. Meer dan verenigingen
vormen de dansdocenten dan ook de ruggengraat van deze discipline.
Maar een dansdocent is – het moet gezegd worden – een slecht betaalde
professional die voortdurend van hot naar her rent om het brood bij
elkaar te sprokkelen.
 eunstwurk is in het dansveld dan ook altijd dé bindende factor
K
als het gaat om overzicht, het constateren van hiaten, het bieden
van een platform voor uitvoeringen, of het nemen van initiatieven
voor vernieuwing. Door de profilering als kenniscentrum en de
bezuinigingen waardoor de functie dansadviseur beperkt moest
worden, heeft Keunstwurk een beperkte rol in het uitvoeren van
projecten. De grens tussen organiseren/stimuleren en uitvoeren wordt
door het dansveld vaak als te rigide gezien. Zonder een bemiddelende
en organiserende rol van een goede dansadviseur heeft dans vrijwel
geen kans in Fryslân.
	Muziek

 uziekinstrumenten zijn duur en er op leren spelen vergt intensieve
M
begeleiding. Het is dan ook niet voor niets dat gemeenten in de
afgelopen decennia het muziekonderwijs via muziekscholen of Centra
voor de Kunsten substantieel gesubsidieerd hebben.
Daarin lijkt nu verandering te komen. Gemeenten vragen zich af waarom volwassenen voor hun vrijetijdsbesteding gesubsidieerd moeten
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worden en kiezen er steeds vaker voor om alleen de eerste jaren van het
muziekonderricht voor kinderen, vaak via het onderwijs, te subsidiëren.
Deze beleidsverandering betekent dat het muziekonderwijs in
Fryslân op dit moment sterk in beweging is. Door vermindering van
de subsidies aan muziekscholen en Centra voor de Kunsten zijn de
tarieven gestegen en in dat perspectief blijken particuliere instellingen
en privédocenten in toenemende mate te concurreren. Niet zelden zijn
privédocenten voormalige docenten aan Centra voor de Kunsten of
muziekscholen. Ook het verdwijnen van a7 (Heerenveen en omliggende
gemeenten) had grote gevolgen, die door de nieuw opgerichte
instellingen als Ateliers Majeur, Ars Musica en Kunst en Coo niet
allemaal ondervangen zijn.
Er is geen principieel bezwaar tegen marktwerking, maar de verschuivingen in de scholing verlopen lang niet altijd even probleemloos.
De financiering van het muziekonderwijs kent nu een wildgroei aan
constructies: via de korpsen zelf, via de Centra voor de Kunsten/
muziekscholen, via de muziekdocenten of direct via het rugzakje van
beoefenaars.
Binnen de amateurmuziekwereld is er een discussie gaande in hoeverre
de muziekdocent zelf verantwoordelijk is voor de organisatie van zijn
praktijk. Bij de nieuwe organisatie Ars Musica, in Opsterland/
Heerenveen, is gezocht naar een oplossing waarbij muziekdocenten zelf
culturele ondernemers zijn. Directeuren van Centra voor de Kunsten en
dirigent Theo Brouwer van het Frysk Jeugd Orkest vinden het daarentegen belangrijk dat het vakmanschap van muziekdocenten beschermd
wordt en dat Centra voor de Kunsten/instellingen zó georganiseerd zijn
dat deze docenten zich daar niet mee bezig hoeven te houden.
Een ander probleem is dat het bij muziekverenigingen en de aan hen
gelieerde federaties en bonden steeds moeilijker is om bestuursleden te
vinden. Ook in andere disciplines bestaat dit probleem.
Popmuziek

 et niveau en de variatie in het aanbod van Friese artiesten gaat
H
omhoog (mede door toedoen van popopleidingen en Friesland
Pop/Popfabryk). Dat is te merken in de deelname aan landelijke
evenementen als Popronde, finale Grote Prijs van Nederland en Live-XS
Award. Er zijn echter te weinig speelmogelijkheden voor Friese acts.
De poppodia bieden incidenteel gelegenheid middels lokale avonden,
maar de bulk van de amateurs zal het toch met de jongerencentra,
discotheken, dorpshuizen, muziekcafé’s en lokale festivalletjes
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moeten doen. Er zijn mogelijkheden voor toptalent om producties te
maken bij productiehuis Popfabryk en Friesland Pop ondersteunt de
talentontwikkeling aan de basis (breedtesport). De Friese samenwerking
binnen Fries Popnet moet in de toekomst meer resultaat en
gezamenlijke evenementen opleveren. De Noordelijke samenwerking
komt op gang, maar is alleen mogelijk wanneer noordelijke popkoepels
meer projecten realiseren. In de Dance-sector moet nog veel gebeuren.
Friesland Pop is bezig met het opzetten van een Fries dance-netwerk.
Een cd-opname maken is goed te doen. Fryslân kent een groot aantal
studio’s. Goede clips laten maken is vaak duur en huisvlijt wordt niet
uitgezonden (alleen via YouTube). Wel zijn er opleidingen die steeds
meer een rol gaan spelen bij het maken van goede clips (NHL CMD
en Friese Poort Fotonica). Er zijn te weinig mogelijkheden bij lokale/
regionale pers, radio en tv voor cd-opnames en videoclips. Er is veel
aanbod voor ouderen, maar weinig voor jongeren. Ook de landelijke
media heeft weinig aandacht voor Friese kwaliteit omdat het ver van de
Randstad is.
Een algeheel verschijnsel is dat er van de overheidsbudgetten voor
cultuur slechts 1% naar popcultuur gaat, terwijl het rendement daar
juist erg hoog ligt. De BTW-verhoging gaat hard aankomen bij podia en
festivals.
	Theater

 lle Centra voor de Kunsten bieden cursussen op het gebied van
A
toneelspelen. Voor het merendeel zijn die gericht op kinderen en
jongeren. Ook zijn er her en der particuliere initiatieven. Dit aanbod
is vooral gericht op individuele beoefenaars. Maar theatermaken is bij
uitstek een gezamenlijke activiteit. Sommige centra werken ook toe
naar voorstellingen, of maken producties met andere partners.
Het meeste amateurtheater vindt echter plaats in de meer of minder
traditionele verenigingen, in ad hoc-groepen en in de zeven à tien
grootschalige openluchtspelen die in Fryslân worden gehouden.
Weliswaar zijn er enkele verheugende initiatieven op lokaal niveau,
zoals producties met amateurs door regionale theaters, maar over
het geheel genomen ontbreekt de capaciteit en de expertise voor de
ondersteuning van amateurtoneel als ensemblekunst op lokaal niveau.
Meer dan bij andere disciplines wordt die ondersteuning op dit moment
geleverd vanuit provinciaal niveau. Frats, onderdeel van Keunstwurk,
speelt een belangrijke rol bij de repertoirevoorziening, de scholing en
de vernieuwing van het amateurtheater. De sterke positie van Frats in
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het veld heeft zij vooral te danken aan een goede samenwerking met de
koepelorganisaties en aan samenwerkingsprojecten zoals Himmelskoft,
aan jongerenprojecten en theaterfestivals. Dankzij een groeiend
potentieel van goed opgeleide regisseurs vernieuwt het amateurtheater
ook aan de basis. Bovendien weet men de weg te vinden naar frats
voor het verkrijgen van informatie, advies, bemiddeling en (indirecte)
ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van Friestalig repertoire of
toneelschrijven.
In de ondersteuning van het amateurtheater wordt relatief veel aandacht besteed aan artistieke vernieuwing: nieuw repertoire, nieuwe
theatervormen, nieuwe speelstijlen, nieuwe initiatieven en voorbeeldprojecten, zoals interdisciplinaire of multimediale kunst. Daarnaast
wordt zo aandacht besteed aan verbetering van het kader: bijvoorbeeld
middels de regieopleiding of toneelschrijfcursussen. Deze educatieve
voorzieningen ondergaan ook zelf een vernieuwing.
Door de recente profilering van Keunstwurk als kennis- en expertisecentrum maar vooral door inperking van de formatieruimte door de
nodige bezuinigingen staat die positie onder druk. Zaken als informatie
en advies kunnen voor het grootste deel nog steeds doorgaan en ook
de regieopleiding is vooralsnog gewaarborgd. Maar de uitgave van de
theaterkrant of het organiseren van festivals, om maar twee zaken te
noemen, behoren op dit moment al niet meer tot de mogelijkheden.
Met zo’n tweehonderd verenigingen is de slagkracht van frats natuurlijk
beperkt. Voorbeeldprojecten zoals Himmelskoft zouden in principe ook
door Centra voor de Kunsten kunnen worden gedaan. Dat vergt echter
wel meer afstemming en overdracht van expertise. In het beleid van
de provincie, maar vooral in dat van de gemeenten zou ruimte moeten
worden gecreëerd om die afstemming mogelijk te maken.
Dat laat de noodzaak voor provinciale ondersteuning van het
amateurtoneel echter onverlet.

1.2	Kaderopleiding
 mateurkunst kan niet zonder goede begeleiding. In feite staat of
A
valt het daarmee. Maar dirigenten, regisseurs of choreografen hebben
een zeer verschillende positie als het gaat om opleiding, betaling of
functie binnen de ensembles van hun discipline. Soms gaat het om
professionals, die een kunstvakopleiding hebben gevolgd, vaak gaat
het om amateurkunstenaars die zich via speciale opleidingen hebben
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ontwikkeld tot semi-professionele begeleiders.
Zowel de ondersteuning als het beleid ten aanzien van de amateurkunst
dient hier terdege rekening mee te houden.

1.2.1 Algemene opmerkingen

 en duidelijk probleem is dat er voor pasafgestudeerden weinig brood
E
te verdienen is in het amateurveld. Ondanks hun liefde voor het vak,
kan niet van hen verwacht worden dat zij zich voor een habbekrats
volledig inzetten. Professionele ondersteuning hoort betaald te worden.
Wanneer ze voldoende betaald krijgen, zijn er altijd mensen te vinden
voor het werk.
De verschillende kunstvakopleidingen richten zich niet specifiek op het
amateurkunstveld. Deze richting verdient aandacht binnen de opleidingen, want het aantal studenten dat in het amateurveld stage loopt, was
in het verleden groter. Binnen de afstudeerrichtingen van de docent
theateropleiding in Leeuwarden valt het onder buitenschoolse kunsteducatie. Bij de opleiding Sociaal Cultureel Werk worden mensen niet
specifiek opgeleid voor het amateurveld, maar wel voor de liefde van het
vak. De opleiding mist een goede aansluiting met andere opleidingen
op dit gebied. Een duidelijke visie hierover die door de verschillende
opleidingen gedeeld wordt, zou de afstemming en samenwerkingsmogelijkheden kunnen verbeteren. Een goede stimuleringsmaatregel
zou zijn om studenten die buiten Fryslân hun opleiding hebben gevolgd
door middel van opdrachten/projectsubsidies de gelegenheid te geven
om terug te komen en ons amateurveld te verrijken en vernieuwen.
	Jong talent

 e provincie ondersteunt al jaren het jonge talent in Fryslân en om
D
verschillende redenen is het belangrijk dat dit zo blijft. Jong talent
zorgt voor een vitaal kunstklimaat en hoogwaardige podiumproducties
die bijdragen aan de diversiteit en kwaliteit van het aanbod in de
provincie. Daarnaast ontstaat er van nature een levendige uitwisseling
tussen Fryslân en de landelijke kunsten. Jongeren die hier werden
opgeleid vinden emplooi bij landelijke dansgezelschappen, orkesten
en theatergezelschappen, maar behouden hun band met Fryslân en
werken mee aan podiumproducties in de provincie (Nynke Laverman,
Sietze Pruiksma,Tamara Schoppert).
Gedreven, talentvolle jongeren kunnen terecht bij Meeuw |
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Jeugdtheaterschool in Leeuwarden. Voor sommige deelnemers is dat
ook een opstap naar het artistieke beroepsonderwijs. Een enkeling gaat
vervolgens aan de slag in het amateurtheater. De ex-leerlingen vormen
vooral de jonge garde voor het professionele theater in Fryslân.
Bij het Frysk Jeugd Orkest worden er nieuwe orkesten gevormd om
jonge talenten tussen de 10 en 20 jaar oud te bedienen.
De Jeugd Dans Opleiding is naast een broedplaats voor jong talent ook
een bindmiddel voor dansdocenten die elkaar daar ontmoeten.
Meeuw|Jeugdtheaterschool, het Frysk Jeugd Orkest en de Jeugd
Dans Opleiding streven ook naar samenwerking in de vorm van
verschillende projecten.

1.2.2 Kaderopleidingen per discipline
	Dans

 oals gezegd vormen dansdocenten de spin in het web op het gebied van
Z
dans. Dat betekent dat wanneer de docenten wegvallen, dans uit Fryslân
verdwijnt. De docenten hebben behoefte aan meer structureel onderling
contact (intervisie, uitwisseling, coaching) zoals vroeger het geval was.
Er komen weinig initiatieven uit het veld. Beter onderling contact zou de
mogelijkheid tot samenwerking en bijscholing groter maken.
De Jeugddansopleiding voor jongeren tot 16 jaar mist op dit moment
nog de aansluiting met het HBO-kunstvakonderwijs, zoals die er voor
cursisten van de Jeugdtheaterschool wel is. Daardoor dreigen potentiële
dansdocenten/danstalenten verloren te gaan. Wel is er de mogelijkheid
van een MBO-dansopleiding bij D’drive (Friesland College).
In de volksdans en de folklore is er behoefte aan een goede
kaderopleiding voor dansdocenten. In tegenstelling tot de volksdans
is uitwisseling van dansmeesters bij folkloredans lastig, omdat elke
dansgroep een eigen repertoire/stijl heeft. De folklore heeft behoefte
aan een geactualiseerde lijst van beschikbare dansmeesters.
In het primaire onderwijs wordt nauwelijks tot geen (volks)dansles
gegeven mede doordat er onvoldoende goede (volks)dansinstructeurs
op het gebied van kinderdans zijn. Wellicht zou kinderdans kunnen
worden opgenomen in de Pabo-opleidingen.
	Muziek

 iddels de conservatoria voorziet het rijk het muziekveld van
M
afgestudeerde professionele dirigenten. Deze ondersteunen echter
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vooral het bovenste segment van de koren en korpsen. Het amateurveld
heeft problemen om goede en betaalbare professionele ondersteuning te
vinden, terwijl de ambities groot zijn bij deze verenigingen. Een dirigent
is nodig voor de repertoirekeus, selectie en opleiding van de leden en
daarnaast voor het artistieke beleid van de vereniging. Het vinden van
goede begeleiding is lastig omdat de financiën vaak niet toereikend zijn
en er veel verschillende soorten koren en korpsen zijn met ieder hun
eigen stijl/repertoire. Een positieve ontwikkeling is de samenwerking
tussen het conservatorium in Groningen en het internationale
blazersfestival On Wings.
In Drachten bevindt zich een driejarige opleiding voor onderwijsassistent muziek aan de ROC Friese Poort. Deze opleiding functioneert ook
als voortraject voor het conservatorium. In hun stage leren studenten
leiding te geven aan koren en orkesten. Daarnaast wordt door sommigen
aangegeven dat er ook behoefte is aan een verkorte (eenjarige) kaderopleiding tot dirigent. Anderen stellen echter dat een eenjarige opleiding
niet de noodzakelijke kwaliteit kan bieden voor het vak van dirigent.
Ten behoeve van (semi-)amateurdirigenten is er in Zwolle voorts een
tweejarige kaderopleiding tot koordirigent, bedoeld voor amateurzangers
die dirigent van een koor willen worden. Keunstwurk biedt jaarlijks een
voortraject aan voor mensen die deze tweejarige MDO-opleiding koordirectie willen volgen. Tenslotte wordt ook de mening uitgesproken dat
muziek als module op de Pabo zou moeten worden aangeboden, zodat
leerkrachten, net als vroeger, jeugdorkesten of -koren kunnen leiden.
 ogelijke bezuinigingen in de amateurkunstsector zullen ook gevolgen
M
hebben voor de kunstvakopleidingen. Door de verslechterende financiële
situatie bij muziekverenigingen zullen ook de kunstvakopleidingen hun
leerlingenaantallen in de toekomst zien dalen.
De manier van lesgeven van muziekdocenten blijkt niet geheel aan te
sluiten bij de steeds veranderende werkelijkheid. Ze geven vaak nog op
dezelfde, individuele manier les als hun voorgangers en brengen weinig
vernieuwing aan in hun manier van werken.
In de popmuziek is begeleiding een onderontwikkeld gegeven. Via
Centra voor de Kunsten of popopleidingen wordt hier enigermate in
voorzien door middel van afgestudeerden die als bandcoach fungeren.
	Theater

 bo- en Mbo-kunstvakopleidingen die zich bezighouden met
H
theater, zoals de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, de Friese
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Poort en  D’drive van het Friesland College, richten zich meer op
het vak dramadocent dan op het opleiden van regisseurs voor het
amateurtheater. In het amateurveld zit voor afgestudeerden ook weinig
beroepsperspectief en regisseren bij verenigingen is bovendien een
vak dat vraagt om meer overwicht dan jong opgeleiden in huis hebben.
Desondanks ontstaat er in het onderwijs steeds meer oog voor het
amateurtheater en kunnen jonge regisseurs een vernieuwende en
verfrissende inbreng in het amateurtheater hebben. De toestroom van
deze professionals moet in de toekomst dan ook zeker versterkt worden.
Door het vrijwel ontbreken van professionele regisseurs uit de
kunstvakopleidingen blijft de Amateur Regie Opleiding van frats/
Keunstwurk vooralsnog voor het amateurtheater van levensbelang.
De regisseurs die door deze driejarige opleiding worden afgeleverd
zijn vrijwel altijd afkomstig uit het veld en keren daar - als semiprofessionals – ook naar terug. Voor veel belangstellenden is de
tijdsinvestering van deze opleiding echter te zwaar. Gezien de grote
vraag naar regisseurs zou Keunstwurk daarom ook een verkorte
eenjarige opleiding moeten aanbieden.

1.3	Vernieuwing
 ernieuwing is het toverwoord in beleidsnota’s op het gebied
V
van kunst en cultuur en dus ook bij de beleidsvoornemens van
kunstondersteunende instellingen. Maar vernieuwing is geen doel op
zich. Behoud van erfgoed of het willen praktiseren van oude technieken
zijn conserverende tendensen die in hun eigen recht staan en ook
bescherming behoeven. Vernieuwing is vooral nodig waar het oude niet
meer werkt. Dat kan zijn:
artistiek-inhoudelijk
organisatorisch
maatschappelijk
Veel participanten in het amateurveld doen vooral voor zichzelf
mee, omdat ze er plezier in beleven. Vernieuwing is niet altijd hun
doelstelling. Ook ambieert niet elke amateurkunstenaar om op een
steeds hoger niveau te presteren. Topamateurkunst vergt over het
algemeen een grotere tijdsinvestering en de wil om nieuwe uitdagingen
aan te gaan. Waar die wil er wel is, is professionele ondersteuning
onontbeerlijk.
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1.3.1 Inhoudelijke vernieuwing
Professionele ondersteuning

 ernieuwing op inhoudelijk vlak vraagt om professionele ondersteuV
ning. Het aantrekken van iemand van buiten de vereniging zorgt per
definitie voor vernieuwing doordat diegene met een frisse blik de
vereniging bekijkt en daarnaast nieuw repertoire en nieuwe stijlen
kan inbrengen. Vaak is deze ondersteuning er op gericht om de groep
gezamenlijk op een hoger niveau te krijgen. Een buitenstaander zorgt
ook voor meer saamhorigheid in de groep. Het is wel belangrijk dat
de professionele ondersteuning rouleert en dat iemand niet te lang bij
dezelfde groep blijft. Dit gaat tegenwoordig gemakkelijker dan vroeger.
Binnen de professionele ondersteuning is ook vernieuwing nodig. Het
is een taak van de provincie om ervoor te zorgen dat jonge kunstenaars
hier kunnen komen werken door hen opdrachten of projectsubsidies
te geven. Professionele ondersteuning vraagt echter om een financiële
vergoeding. Deze gelden halen verenigingen voor zover mogelijk bij
fondsen, federaties, bonden en door middel van acties in de omgeving
(bijv. verkoop aan de deuren/loterijen).

		

 e sociale doelstelling van toneelverenigingen is in de afgelopen jaren
D
wel onder druk komen te staan. Voorheen zocht het bestuur repertoire
uit dat naar haar idee paste bij de smaak van het publiek en zocht daar
vervolgens spelers bij. Dit waren spelers die zich soms lieten overhalen
uit een gevoel van sociale verplichting. Op den duur leverde die praktijk
spanningen op met spelers voor wie toneel een hobby was waarin ze
zich willen ontwikkelen en die, soms samen met een ervaren regisseur,
geneigd waren om te kiezen voor andersoortig repertoire of een andere
speelstijl. ‘Vernieuwing’ in het amateurtoneel heeft vooral te maken met
hoe creatief om te gaan met dit spanningsveld.

Voorbeeld: Theater

I n het amateurtheater vindt vernieuwing vooral plaats in de (financieel)
beter ondersteunde projecten en bij ad-hocgroepen en openluchtspelen.
Juist bij deze activiteiten worden vaak nieuwe vormen ontwikkeld en
wordt er nieuw publiek gegenereerd. De band met het publiek is hier
losser dan bij de verenigingen, zodat men er artistiek gezien vaak
avontuurlijker te werk durft te gaan. De openluchtspelen vormen bij
uitstek het bewijs dat artistieke vernieuwing en aantrekkingskracht op
het publiek wel degelijk samen kunnen gaan. Daarmee hebben ze een
belangrijke voorbeeldfunctie. Maar hun voortbestaan is ook onzeker.
Het vergt steeds opnieuw een grote inzet om de producties financieel
en organisatorisch rond te krijgen. Om vernieuwing hier gaande
te houden is een bescheiden vorm van ontmoeting/samenwerking
gewenst, zoals in het prille Winteracademie initiatief.
Ad hoc groepen zijn niet ingebed in een sociale infrastructuur,
hebben minder faciliteiten tot hun beschikking (zoals oefenruimtes)
en zijn afhankelijker van subsidies en sponsors. Dat maakt hen dus
ook kwetsbaarder. Bij deze groepen leeft een relatief grotere wens
naar artistieke of vakinhoudelijke ondersteuning. Het tekort aan
vakbekwame amateurtheater regisseurs laat zich ook hier gelden.
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 en beperkt aantal verenigingen hebben een actief jongerenbeleid.
E
Op enkele plaatsen (bijvoorbeeld Wergea, Warten, Harkema, Wytgaard)
hebben semi-zelfstandige jongerenploegen vaste voet aan de grond
gekregen. Op andere plaatsen is het succes van jongerenploegen een
jojo-effect. Doordat ook jongeren ouder worden en vooral in Fryslân in
grote getale weggaan uit hun eigen dorp vertoont het voortbestaan van
jongerentoneel een grillig verloop. Vernieuwing vindt onder meer plaats
door het toewerken naar een jaarlijkse ontmoeting op de provinciale
JongerenTheaterDag.

	Nieuwe stijlen, cross-overs, samenwerking

 en discipline kan zichzelf vernieuwen door invloeden van andere
E
stijlen, genres of disciplines toe te laten, bijvoorbeeld in de vorm van
zogenaamde cross-overs. Op dit moment gebeurt dit vooral binnen dans
en theater. Door televisie-programma’s als So you think you can dance
is de moderne dans meer in de belangstelling gekomen. Verschillende
dansstijlen worden bekend bij het grote publiek en daardoor is er een
grote toestroom ontstaan bij theaterdanslessen. Bij het amateurtheater
wordt er vooral in ad hoc groepen en openluchtspelen samengewerkt
met disciplines als dans en theater. In de amateurmuziek is het
organisatorisch lastig om samen te werken met andere orkesten/koren
doordat er niet altijd met hetzelfde repertoire gewerkt wordt.
Samenwerkingsprojecten tussen verschillende kunstdisciplines hebben
een stimulerende, inspirerende en vernieuwende invloed op de amateursector. Deze projecten vinden vooral incidenteel plaats en niet structureel.
De structuren van verschillende disciplines zijn soms lastig te combineren. Vaak is het geval dat een discipline de overhand heeft en de ander
alleen een ondersteunende functie heeft. Voor een echte samenwerking
is een gelijkwaardige positie nodig met een overkoepelende doelstelling.
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Voorbeeld: Dans

I n tegenstelling tot de theater- en volksdans is vernieuwing in de folklore al tijden een lastig punt. Doordat groepen bang zijn hun identiteit
te verliezen en het jarenlang taboe is geweest om door middel van
artistieke choreografie variaties aan te brengen binnen het traditionele
dansrepertoire. Deze dansen zijn immers opgebouwd volgens vaststaande (vloer)patronen, wetten en betekenissen afkomstig uit de desbetreffende landen met bijbehorende muziek en ritmes. Deze dansen zijn
vaak bedoeld om sociaal met elkaar te dansen en missen het theatrale
voorstellingskarakter. Een belangrijk project binnen de folklore is Dûns
op ‘e kop waarbij jonge dansmakers een meedansvoorstelling gaan
maken met diverse groepen. Hierbij dienen de traditionele Friese
dansen als inspiratiebron voor de nieuw te ontwerpen dansstukken.
Dit project moet een impuls zijn tot vernieuwing en verjonging in de
folklore dans. Dûns op ’e Kop krijgt als een van de eerste projecten in
de provincie subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

		

Voorbeeld: Muziek

 e vernieuwing in de muziek vindt vooral op inhoudelijk gebied plaats
D
en niet zozeer in de organisatorische structuren. Daar zit namelijk weinig beweging in. Vernieuwing is belangrijk om als orkest te zorgen voor
onderscheidende kwaliteit. Hoe beter een orkest is, hoe aantrekkelijker
het wordt om vaker op te treden. De concoursen die georganiseerd
worden door de bonden verzekeren de verenigingen niet alleen van een
wat breder publiek dan alleen het eigen dorp, maar brengen ook een
competitief en dus prikkelend element in de muziekbeoefening.
Bij koren is de vernieuwing erg afhankelijk van de muziekstijl van het
koor en de dirigent. De provincie heeft aangegeven dat ze graag wil dat
er samenwerking plaatsvindt tussen amateurs en professionals, maar
dat is financieel moeilijk te realiseren. Ook bij koren hebben programma’s als Korenslag invloed op het repertoire. Er verdwijnen ieder jaar
koren, maar er komen ook steeds nieuwe voor terug.
	Samenwerking amateur- en
	professionele kunstenaars

 ussen amateuristische en professionele kunstbeoefening gaapt in
T
Nederland een enorme kloof. Er zijn, in ieder geval voor theater,
verschillende kaderopleidingen, gescheiden circuits voor opvoeringen
en publiciteit en statusverschil. Zelfs het publiek van de ene en de
andere groepering overlapt elkaar maar zeer ten dele. Toch is het
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duidelijk dat professionele kunst een belangrijke bron van kwalitatieve
verbetering en inspiratie voor vernieuwing in de amateurkunst kan
zijn. Omgekeerd kan het werken met amateurs voor professionele
kunstenaars ook een meerwaarde krijgen, doordat ze in contact komen
met de basis en de waarde van kunst moeten verduidelijken.
Op dit moment zijn er mondjesmaat initiatieven om deze
samenwerking van de grond te krijgen. In de eerste plaats op het gebied
van scholing en deskundigheidsbevordering, zoals masterclasses op
het gebied van muziek en een (tot voor kort landelijk) project voor
professionele coaches voor talentvolle amateurregisseurs.
Daarnaast zijn er incidentele projecten. Tryater, een gezelschap dat van
oudsher een band heeft met het amateurtheater, ontwikkelt nu opnieuw
samenwerkingsvormen die vooral gericht zijn op jongeren, in wie
sinds 2008 een duidelijke groei zit. Ook Keunstwurk zet van tijd tot tijd
vernieuwingsprojecten op die gericht zijn op artistieke samenwerking
tussen amateurs en profs, zowel op dans-, muziek- als theatergebied.
Een voorbeeld is het langlopende project ‘De Laboranten’, dat ook
multidisciplinair gericht is.
Wat op dit moment echter vooral ontbreekt, is een samenhangende
visie over het nut en de mogelijkheden van samenwerking tussen
amateurs en profs: hoe zou het kunnen, wie moet het doen, waar
moet het geld vandaan komen? In samenwerking met Kunstfactor
onderneemt Keunstwurk op dit moment initiatieven om hiervoor beleid
te ontwikkelen.

1.3.2 Organisatorische vernieuwing

 et tweede niveau waarop vernieuwing plaatsvindt is de organisatie.
H
Er zit weinig beweging in de structuur van verenigingen en dan met
name in de besturen. Sommige besturen hebben al veertig jaar dezelfde
vorm, zonder enige vorm van kaderopleiding. Mede hierdoor oefenen
veel verenigingen te weinig aantrekkingskracht uit op jongeren.
Weinig besturen zijn goed op de hoogte van fondsen en hoe deze
benaderd moeten worden. Het is belangrijk dat er iemand in het
bestuur aangewezen wordt die zich hier voor inzet. Tot nu toe ontbrak
het aan een geschikt medium om te zoeken naar fondsen. Sinds kort
heeft Keunstwurk met het oog hierop een speciale site ontwikkeld, zie:
keunstfonds.keunstwurk.nl.
Het doel van de ondersteuning van amateurkunsten is niet om vormen
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die niet meer levensvatbaar zijn overeind te houden. Wel is het een
taak van ondersteunende instellingen om nieuwe organisatievormen te
stimuleren, die beter voldoen aan nieuwe en artistieke maatschappelijke
ontwikkelingen.

1.3.3 Maatschappelijke vernieuwing

 e maatschappij verandert en de burger verandert. Mensen
D
communiceren anders, oriënteren zich anders op de wereld om hen
heen, hebben andere normen als het gaat om de kwaliteit van leven en
participeren anders in maatschappelijke processen. Zoals alle kunst
dient ook de amateurkunst een reflectie te zijn van de veranderende
werkelijkheid. Om die reden is vernieuwing van wezenlijk belang
voor de amateurkunst, maar juist in de amateurkunst komt die
noodzakelijke vernieuwing minder ‘vanzelf’ en minder vanzelfsprekend
op gang. Daarvoor zijn er impulsen nodig voor vernieuwende vormen,
voor verjonging en voor het aanspreken van nieuwe doelgroepen.
	Voorbeeldfunctie – nieuwe impulsen

 en belangrijke functie van vernieuwende projecten die provinciaal
E
of regionaal worden uitgevoerd is dat ze een voorbeeld zijn voor de
sector, een stuwende motor. Nieuwe impulsen dwingen tot nadenken
en leveren nieuwe inzichten op. Daarvoor moet je als organisatie goed
weten wat je wilt en welk publiek je wilt aantrekken. Belangrijk is dat er
uitgegaan wordt van de kracht van de vereniging. Het risico bestaat dat
je met vernieuwende praktijken een deel van je vaste publiek verliest,
maar vernieuwing spreekt ook altijd een nieuw publiek aan. Het
publiek moet zeker niet onderschat worden. Good-practice modellen
zouden als voorbeeld kunnen dienen voor andere verenigingen.
	Nieuwe aanwas

 en tweede zorgt vernieuwing voor een nieuwe aanwas, zowel onder
T
ouderen als jongeren. Bij de moderne danssoorten is nieuwe aanwas
geen probleem, maar zeker voor de meer traditionelere vormen als
folklore en volksdansen speelt de vergrijzing parten. Dat is deels het
gevolg van beeldvorming: traditionele stijlen worden door jongeren
vaak als oubollig en saai gezien. Binnen de volksdans trekt het circuit
van zogenaamde ‘balfolk-avonden’ echter wel veel jongeren.
De aanwas van jongeren is voor veel verenigingen een probleem.
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Hoe krijg je de jongeren binnen en hoe houd je ze in de vereniging? Dit
is geen nieuw probleem en heeft zowel artistieke als sociale oorzaken.
Vanuit de raadplegingen zijn hierover een aantal adviezen gegeven.
Ten eerste is het belangrijk om aan te sluiten bij de nieuwe trends.
Voor zowel muziek als theater geldt echter dat niet elk repertoire zich
leent voor vernieuwing. Daarom is er ook een behoefte om met nieuw
repertoire te werken. Niet alleen de jeugd, maar ook ouderen vragen om
vernieuwd repertoire.
J ongeren vinden het leuk om samen met andere jongeren theater te
maken en zij maken graag korte improvisatievoorstellingen. Ze willen
meer experimenteren en onderzoeken tijdens het theater maken. Het
is belangrijk om hen hun gang te laten gaan, zodat er vanzelf iets
uitkomt. Ze moeten de ruimte krijgen om zelf aan te geven wat ze
willen doen. Dat betekent niet dat een vereniging alleen moet doen wat
jongeren willen, want het is ook belangrijk om de jeugd in aanraking
te brengen met de kwaliteit van de vereniging. Jongeren vinden het ook
leuk om met ouderen samen te werken. Om hen te begeleiden is er een
regisseur/leider nodig die dit goed in de vingers heeft.
Het sociale aspect is voor jongeren zeer belangrijk. Ze willen elkaar
graag ontmoeten en met elkaar kunst beoefenen. Deze samenkomsten
moeten echter wel georganiseerd worden. Een goed voorbeeld zijn de
jeugdstudiedagen in Grouw (hafabra). Daar ontmoeten jonge blazers
elkaar en gaan ze met elkaar muziek maken. Dit is een stimulans om te
blijven spelen en met nieuw repertoire/stijlen in aanraking te komen.
 anneer jongeren muziek willen maken kunnen ze een band beginW
nen of zich bij een vereniging aansluiten. De wereld van verenigingen
is echter vaak een wereld van volwassenen met enigszins vastgeroeste
normen en structuren. Voor jongeren is het lastig om zich hierbij aan
te sluiten en zich thuis te voelen. Om deze structuren en normen aan
te passen wordt flexibiliteit van de vereniging gevraagd. Er zal geïnvesteerd moeten worden in de jongeren zodat zij in de toekomst taken
over kunnen nemen. De toneelverenigingen in Wergea en in Harkema
hebben bijvoorbeeld een jeugdtoneelclub die zichzelf bestuurt.
Uit het succes van de Kunstbende (in Fryslân door Keunstwurk
georganiseerd) blijkt dat veel jongeren behoefte hebben om te
experimenteren met meerdere kunstdisciplines en zich dus minder
willen vastleggen in een type vereniging.
Verjonging van bestaande verenigingen hoeft dus niet altijd de
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oplossing te zijn. Jongeren kunnen ook eigen organisatievormen
vinden. Verjonging, aldus Bouke Oldenhof, is niet zelden een probleem
van de ouderen, en niet van de jongeren.
 en manier om jongeren te bereiken is gebruikmaken van schakelpoE
sities als jongerenwerk en scholen. Op scholen wordt ook aan amateurkunst gedaan, maar dan heeft het al snel een schools karakter. Jongeren
hebben de behoefte om ook buiten dit kader met kunst bezig te zijn
en zelf initiatief te nemen. Kunstbeoefening kan een belangrijke rol
spelen in hun identiteitsontwikkeling en een vormende werking hebben. Meerdere malen wordt er tijdens de raadplegingen aangegeven
dat kunstbeoefening voor betere burgers zorgt, dat jongeren daardoor
minder snel ontsporen. Het beoefenen van kunsten in de fase van identiteitsontwikkeling zorgt ook voor vernieuwing binnen de kunsten door
het experimenteren en onderzoeken, wat leidt tot nieuwe stromingen.
Het is belangrijk om mogelijkheden te scheppen waarbij jongeren
zelfstandig met kunst bezig kunnen zijn in hun eigen omgeving, zowel
in de steden als in de dorpen. Jongeren moeten in hun eigen omgeving
kunnen groeien. Binnen de popmuziek gebeurt dit al door ruimtes
en materiaal beschikbaar te stellen. Het is niet verwonderlijk dat de
popmuziek en de theaterdansstijlen (urban dance, streetdance) op dit
moment het beste aansluiten bij de jongerencultuur.
	Nieuwe doelgroepen en samenwerkingsvormen

 ij vernieuwing gaat het meestal om jongeren en om jonge toptalenten.
B
Daarnaast zijn er ook andere doelgroepen voor wie kunstbeoefening
een essentiële verrijking kan betekenen. De amateurdans richt zich
bijvoorbeeld ook op groepen met bepaalde sociale overeenkomsten als
mensen met een beperking of allochtone vrouwen. Daarnaast horen
ouderen tot de doelgroep. Buiten de traditionele verenigingen om
vormen ouderen in toenemende mate een ‘groeimarkt’, waarvoor echter
wel nieuwe specifieke werkvormen ontwikkeld moeten worden. Een
voorbeeld hiervan is het project Grize Lok, dat toneelgroep Broos samen
met Keunstwurk ontwikkelde in verzorgingscentrum Leppehiem in Akkrum. Dit resulteerde in een concept dat nu ook elders navolging krijgt.
Naast het bedienen van de bestaande amateurvormen zal er in toenemende mate ruimte en geld moeten komen voor het ontwikkelen
van dit soort initiatieven, bij voorkeur in samenwerking met andere
partijen, ook buiten de kunstensector.
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1.4 FinanciEn
I ndividuele amateurkunstenaars zijn bereid om te betalen voor hun
hobby’s. Bij verenigingen in het dorpsleven waar het sociale aspect nog
steeds voorop staat werkt dat iets anders. Deze verenigingen draaien
volledig op vrijwilligers en niet alleen de actieve leden, maar de hele
gemeenschap draagt vaak een steentje bij om uit de kosten te komen.
Naast ledengeld en (soms) recettes, worden de inkomsten aangevuld
met sponsoracties, loterijen, braderieën en soortgelijke activiteiten.

1.4.1 Algemene opmerkingen
	Regelgeving

 oor tal van maatschappelijke factoren staat de betrokkenheid van
D
vrijwilligers in het verenigingsleven op veel plaatsen onder druk. Een
steeds ingewikkelder en strengere regelgeving van de overheid dreigt
die betrokkenheid nog meer te ondermijnen.
	Gemeentelijke subsidies

 ooral voor korpsen en fanfares, met dure instrumenten, zijn de eigen
V
middelen lang niet altijd toereikend. Ook als het gaat om professionele
ondersteuning (dirigenten, regisseurs), om bijzondere projecten
(jongeren, bovenlokale samenwerking, vernieuwing) blijken de eigen
middelen niet altijd voldoende.
Naast fondsen en de eigen federaties doen zij dan ook een beroep
op gemeentelijke subsidies. De meeste gemeenten onderkennen
het belang van een bloeiend cultureel verenigingsleven voor de
leefbaarheid van onze samenleving en zijn bereid daar enige financiële
ondersteuning aan te geven. Het subsidiebeleid verschilt van gemeente
tot gemeente echter enorm. Sommige subsidiëren wel de hafabra,
maar geen andere kunstvormen. Sommige geven een structurele
basisvergoeding, de meesten geven alleen incidentele subsidies.
Sommige gemeenten geven een tegemoetkoming voor instrumenten,
andere voor lessen, of alleen voor uitvoeringen.
Natuurlijk is de situatie van het verenigingsleven niet in alle gemeenten
identiek en is het een goede zaak dat op lokaal niveau eigen afwegingen
gemaakt kunnen worden. Maar in de ogen van veel beoefenaars wordt
het gemeentelijk subsidiebeleid gezien als iets dat berust op toeval en
willekeur. Het toekennen van subsidies berust lang niet altijd op een
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gedegen afweging en lijkt teveel gericht op de korte termijn. Gebrek aan
kennis van het veld en ambtelijke mankracht speelt veel gemeenten parten. Sommige gemeenten hebben geen afzonderlijke cultuurnota, maar
vaak wel bepaalde subsidieregelingen op het gebied van amateurkunst.
Tijdens de raadpleging is opgemerkt dat het een goede zaak zou zijn als
aan kleinere gemeenten advies en ondersteuning geboden wordt bij het
opstellen van een cultuurbeleid. Daarnaast werd er opgemerkt dat er
gestreefd moet worden naar meer samenhang tussen het cultuurbeleid
van de verschillende gemeenten en een meer homogene regelgeving
voor het toekennen van subsidies. Vanuit provinciaal niveau zouden
hier handvatten geboden moeten worden.
Fondsen en subsidies

 aast gemeenten zijn er ook talloze fondsen die – vooral voor specifieke
N
doeleinden – verenigingen financieel zouden kunnen ondersteunen.
Daarvoor moeten de verenigingen wel aan talloze specifieke criteria
voldoen en moet men weten hoe je een goede aanvraag in elkaar zet. Bij
veel besturen ontbreekt die kennis. Eén instrument om die kennis te
verwerven is een speciaal zoekmedium op internet. Op de website van
Keunstwurk is zo’n zoekmedium sinds kort te vinden, maar nog niet
iedereen heeft de weg daarnaar gevonden.
 ijdens de raadplegingen werd geopperd dat het goed zou zijn als
T
er een gemeentelijk of regionaal productiefonds zou komen voor
verenigingen en groepen. En dan met name voor groepen die niet terug
kunnen vallen op de inzet en de bijdragen van een gemeenschap.
De provincie Fryslân kent weliswaar enkele subsidieregelingen op
het terrein van de amateurkunsten zoals voor de begeleiding van
amateurkoren en voor podiumproducties. De laatste wordt echter vooral
gebruikt ten behoeve van openluchtspelen. Probleem is verder dat een
meer inhoudelijke toetsing ontbreekt.
	Contributies/lesgeld

 e verhoging van de eigen bijdrage van leden is zowel bij Centra voor
D
de Kunsten, muziekscholen als bij verenigingen een probleem. Het
amateurveld geeft duidelijk aan dat de contributies aan het plafond
zitten. Daar kan tegen in gebracht worden dat het ook om een psychologische drempel gaat: hoeveel heb je er uiteindelijk voor over? Daarbij
wordt natuurlijk ook naar vergelijkbare uitgaven op andere terreinen
gekeken. Het risico bestaat dat bij toenemende verhogingen van met
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name lesgeld er een neerwaartse spiraal ontstaat van minder participatie en nog minder middelen voor de sector.
Amateurkunst zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Bij dit
uitgangspunt denkt men echter vooral aan de lagere inkomensklassen. Maar in dit geval zijn het juist de middenklassen die door allerlei
stapeleffecten te maken krijgen met financiële krapte, terwijl zij juist
het grootste aantal deelnemers leveren. Het gevolg is dat kinderen niet
langer bij een muziekschool les volgen, maar bij een amateurkunstvereniging. Volgens sommigen zal dit de kwaliteit, of in ieder geval de
controle op de didactische kwaliteit, niet ten goede komen.
 en ander aspect in de betaalbaarheid betreft de toptalenten, vooral
E
in de muziek. De eigen bijdrage die zij moeten betalen is naar
verhouding veel hoger dan die van andere deelnemers. Hierdoor
komen op terreinen waar weliswaar een hoge participatiegraad aan de
basis bestaat, eigenlijk veel te weinig talenten bovendrijven. Voor de
ontwikkeling en de aantrekkingskracht van amateurkunst in zijn geheel
is de ontwikkeling van toptalenten echter van groot belang.
	Kwaliteit bewaken

 e bewaking van kwaliteit is een belangrijk argument voor het
D
financieel ondersteunen van deze sector. Verenigingen hebben
professionele artistieke begeleiding (dirigent/regisseur/dansmeester)
nodig om het artistieke niveau te verhogen. Hiervoor zijn goede
kaderopleidingen nodig. Ook de besturen hebben een goede
kaderopleiding nodig, zodat ze de organisatiestructuren van de
verenigingen kunnen vernieuwen en daardoor een jongere aanwas aan
kunnen trekken en betere beleid- en subsidieplannen kunnen schrijven.
Geslaagde projecten/formules kunnen als voorbeeld dienen, zodat het
veld gestimuleerd wordt wat betreft kwaliteit en vernieuwing.

1.4.2 De financiEle situatie per disciplines
	Dans

 et is voor theaterdansdocenten lastig om veel uren te maken, omdat
H
danscursussen vooral in de avonduren plaatsvinden en het fysiek niet
mogelijk is om acht uur per dag dansles te geven. Het is ook zwaar
om op verschillende plaatsen werkzaam te zijn door het vele reizen.
De overstap naar particulier dansdocent is echter lastig, omdat dansles
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om bepaalde voorzieningen vraagt zoals een spiegelwand en een barre.
Daarnaast kunnen de particuliere docenten hun cursisten geen podium
in het theater aanbieden terwijl Centra voor de Kunsten dat wel kunnen.
Daarbij komt dat het huren van geschikte ruimtes relatief duur is.
	Muziek (koren / hafabra)

 itsluitend koren uit het hogere segment ontvangen zowel
U
gemeentelijke als provinciale subsidie. De subsidies zijn zelden
structureel en moeten dus iedere keer opnieuw aangevraagd worden.
Slechts enkele gemeenten ondersteunen koren ook structureel. De
meesten koren bedruipen zich financieel gesproken zelf. Inkomsten
komen uit contributie van de koorleden, uit lokale sponsoring en
soms uit kaartverkoop van concerten. Het merendeel van de koren
geeft echter concerten waarvoor geen of weinig entree geheven
wordt. Zij treden voornamelijk op in eigen dorp of kring of bij lokale
gelegenheden. Alleen een beperkte groep koren uit het hogere segment
geeft concerten (meestal twee per jaar), waaruit ook inkomsten komen.
Tegenover de inkomsten uit kaartverkoop staan bij dergelijke concerten,
naast het honorarium voor de dirigent, ook weer hogere uitgaven zoals
zaalhuur, publiciteit, of vergoedingen voor begeleidende musici.
Korpsen worden op veel plaatsen door gemeenten gesubsidieerd, maar
– zoals al eerder is geconstateerd – verschillen de hoogte van de bedragen en de voorwaarden waaronder dat gebeurd aanzienlijk.

inkomsten vanuit sponsors zijn beperkt en de weg naar gemeentelijke
subsidies is vaak onbekend en onbegaanbaar.
Uit een eerder onderzoek van de koepelorganisatie STAF bleek dat
er grote verschillen zijn in de ondersteuning van het amateurtheater
door gemeenten, indien al aanwezig. Vergeleken met andere vormen
van amateurkunst of met sport, maar ook vergeleken met kostbare
evenementen als openluchtspelen is de wijze van inkomstenwerving
tamelijk achterhaald. Er zou zowel meer subsidie bij moeten, maar ook
de contributiegelden zouden naar een substantiëler niveau moeten.
Op dit punt houden traditie en drang naar vernieuwing elkaar in
gijzeling. Voor veel amateurspelers is toneelspelen een uiting van
sociale betrokkenheid bij het dorpsleven, en daar past geen substantiële
eigen bijdrage bij. Voor anderen is toneel wel steeds meer een hobby
waarin ze zich willen bekwamen, maar dan moet de vereniging op dit
punt ook wel wat te bieden hebben.

Popmuziek

 innen de popmuziek zijn er weinig acts in Fryslân die van hun
B
optredens kunnen bestaan. Festivals moeten draaien op subsidie, in
tegenstelling tot dorpsfeesten waar ook wel eens een (cover)act optreedt.
De paar festivals die het zonder subsidie moeten/willen rooien hebben
het lastig of stoppen. Bijvoorbeeld Wâldrock dat toch gemiddeld 7000
bezoekers trok. Gages voor bekende buitenlandse acts zijn onbetaalbaar
geworden voor Friese festivals en podia.
	Theater

 inancieel weten de meeste verenigingen maar met moeite het hoofd
F
boven water te houden. Zeker als men een ‘betere’ regisseur wil
hebben, moet daar wel wat voor betaald worden. Toneelverenigingen
zijn vrijwel uitsluitend afhankelijk van betalende leden, van
kaartverkoop en lotjes in de pauze. Meestal is het hele dorp min of meer
lid van de vereniging en betaalt het een bescheiden contributie. De
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2. Samenvatting:
knooppunten en
vergezichten
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 er discipline wordt hier een korte samenvatting gegeven van de wenP
sen en knelpunten, zoals die in de raadplegingen naar voren kwamen.

Dans
 ans is niet sociaal verankerd in het dorpsleven en wordt vooral indiviD
dueel in de Centra voor de Kunsten beoefend. Binnen de amateurdans
in Fryslân is vooral behoefte aan provinciale coördinatie voor gezamenlijke projecten, de wederopbouw van het contact tussen en de bijscholing van docenten op gebied van choreografie en methodiek.
De folklore- en volksdans heeft behoefte aan een kaderopleiding voor
kinderdans en een overzicht van beschikbare dansmeesters.
Daarnaast zou de aansluiting van dansers uit de Jeugddansopleiding
bij het vervolgonderwijs verbeterd kunnen worden.
Vernieuwing vindt plaats onder invloed van bekende dansprogramma’s
op televisie en de cross-over van verschillende stijlen. In de folklore
komt het theatrale karakter moeizaam op gang en is er behoefte aan
stimulerende projecten.
Financieel hebben dansdocenten het zwaar doordat ze vaak maar weinig uren kunnen maken, en de overstap naar particulier docent lastig is,
omdat dit om goede voorzieningen vraagt.

Muziek
I n de amateurmuziek in Fryslân is behoefte aan professionele
begeleiding voor het lagere segment van de koren en korpsen. Daardoor
is er ook behoefte aan meer kaderopleidingen voor dirigenten. De
verenigingen hebben echter vaak niet genoeg geld om dit te betalen.
De koren en korpsen moeten erg creatief zijn om aan geld te komen en
worden lang niet altijd structureel gestimuleerd.
Vernieuwing vindt in de muziek vooral plaats op het
inhoudelijke gebied door het gebruik van nieuw repertoire en
samenwerkingsprojecten met andere disciplines. Er zit weinig
beweging in de organisatorische structuren.
De muziekscholen zijn een belangrijke broedplaats voor nieuw talent,
maar hebben te kampen met de concurrentie van particuliere docenten
en bezuinigingen. Er is een discussie gaande in hoeverre docenten ook
cultureel ondernemer moeten zijn.
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 e popmuziek heeft vooral behoefte aan podia en media-aandacht voor
D
de Friese popmuzikanten.

Theater
	Ondersteuning van het Friese amateurtheater verloopt niet of
nauwelijks via de Centra voor de Kunsten. Wel komen er incidenteel
samenwerkingsproducties van de grond tussen enkele centra (zoals in
Sneek) en verenigingen. Wat betreft de voorziening van repertoire (dat
grotendeels Friestalig is!), kaderopleiding (regie en toneelschrijven)
en vernieuwende impulsen is ondersteuning op provinciaal niveau
onmisbaar, aangezien die voorzieningen op lokaal niveau niet te realiseren
zijn. Ook gezien de ‘schaalvergroting’ die we zien in de openluchtspelen
en in bovenlokaal opererende ad hoc producties blijft die provinciale
ondersteuning belangrijk.
Toch zou de ondersteuning op lokaal niveau versterkt kunnen
worden. Dat kan door betere afspraken tussen frats en de Centra voor
de Kunsten, en door meer ruimte op lokaal niveau voor producties
waarin meerdere verenigingen participeren, in samenwerking met
een plaatselijk theater of Centrum voor de Kunsten. In de afstemming
tussen provinciaal en gemeentelijk beleid zou meer ruimte moeten
komen om voor het Friese amateurtoneel ‘maatwerk’ te leveren.
In tegenstelling tot dans en muziek komt het kader bij het
amateurtoneel, de regisseurs, nauwelijks uit het kunstvakonderwijs.
Om meer jongere, professionele theatermakers te betrekken bij het
amateurtheater zou het contact tussen frats en de theateropleidingen
versterkt moeten worden, bijvoorbeeld om stageplaatsen te creëren.
Verenigingen moeten worden gestimuleerd om meer geld te reserveren
voor (semi-)professionele begeleiding.
Op gemeentelijk niveau verdient het amateurtheater meer
ondersteuning, bijvoorbeeld door het stimuleren met subsidies van
jongerentheater of samenwerkingsprojecten. Ook hier dienen al te
extreme verschillen in de subsidietoekenning door gemeenten te
worden vermeden.
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3. Aanbevelingen
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1. g
 emeenschappelijke
verantwoordelijkheid

Fryslân mag trots zijn op haar amateurkunsten. Nog steeds beschikken
de meeste dorpen over een korps, koor, popgroep of toneelvereniging.
Nog steeds ontstaan er nieuwe initiatieven en wordt er ingespeeld
op nieuwe ontwikkelingen. Waar vroeger de agrarische bedrijvigheid
hèt verbindende element was in de samenleving, daar heeft de
amateurkunst in de moderne Friese samenleving die rol tot op zekere
hoogte over genomen. In de loop der jaren is er een fijnmazige
infrastructuur ontstaan, die mede bepaald wordt door de eigen aard
van de verschillende disciplines. Liefhebbers en vrijwilligers spelen een
grote rol bij de instandhouding en aanpassing van deze infrastructuur,
zowel financieel als organisatorisch.
Zij kunnen het echter niet alleen. Gelet op de maatschappelijke,
recreatieve en kunstzinnige betekenis van de Friese amateurkunst
hebben gemeenten en provincie een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid om deze infrastructuur te helpen ondersteunen,
zowel op lokaal als op bovenlokaal niveau. Er wordt dan ook voor
gepleit om deze ondersteuning te handhaven en zó aan te passen dat
amateurkunst ook in de toekomst haar rol kan blijven vervullen.

2. afstemming en maatwerk

De taakverdeling tussen gemeenten en Centra voor de Kunsten
enerzijds en de provincie en Keunstwurk anderzijds lijkt op zichzelf
helder. De eersten opereren lokaal en richten zich op verenigingen,
onderricht en lokale initiatieven. De provincie en Keunstwurk richten
zich bovenlokaal op de ondersteuning van koepels, het bieden van
kaderopleidingen, en het stimuleren van kwaliteit en vernieuwing met
voorbeeldprojecten.
In de praktijk blijkt deze tweedeling niet altijd goed te werken.
In de eerste plaats hebben Centra voor de Kunsten steeds meer een
regionale functie gekregen – tussen lokaal en provinciaal in dus - maar
niet altijd met dezelfde taakopdracht. Het gemeentelijke beleid loopt
voorts behoorlijk uiteen, waardoor bijvoorbeeld verenigingen tussen wal
en schip dreigen te vallen, of muziekonderwijs steeds anders geregeld
is. Keunstwurk tenslotte heeft moeite om lokaal gerichte projecten te
laten vallen als er geen andere partij is die het oppikt.
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 aar komt bij dat beleid nogal algemeen gericht is en dat er weinig
D
rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden per
discipline. Er zijn grote verschillen tussen koren/hafabra, theater, dans
en popmuziek als het gaat om organisatiegraad, kader, financiering en
opvoeringsmogelijkheden.
Dit alles pleit voor meer maatwerk en een betere afstemming. Een
betere afstemming tussen provincie en gemeenten ten aanzien van het
beleid voor amateurkunst. En een betere afstemming tussen de Centra
voor de Kunsten en Keunstwurk in de uitvoering van dat beleid, met als
uitgangspunt: wat lokaal niet kan, moet regionaal; wat regionaal niet
kan, moet provinciaal.

3. gemeenten


 e ondersteuning van de amateurkunst door gemeenten vindt
D
voornamelijk plaats in de vorm van subsidies. Voor inhoudelijke
ondersteuning ontbreekt vooral in kleinere gemeenten de capaciteit.
De subsidieregelingen zijn per gemeente echter zo verschillend
dat verenigingen het nogal eens ervaren als willekeur. Als het gaat
om gemeentelijke subsidies voor amateurkunst moet er een betere
afstemming komen tussen vraag (bij verenigingen) en aanbod (door
gemeenten). Dat kan door aan de ene kant verenigingen te helpen bij
het vinden van (financiële) ondersteuning en aan de andere kant door
gemeenten een handreiking te bieden voor een helder kunstbeleid
en meer eenvormige subsidievoorwaarden. Het bieden van die
handreiking kan als een provinciale taak gezien worden.

4. kader
 waliteitsbevordering van de amateurkunsten is voor een belangrijk
K
deel een zaak van goed kader. Begeleiders in de amateurkunsten zijn
ofwel professionals die zijn opgeleid door het kunstvakonderwijs,
ofwel amateur- of semiprofessionele begeleiders die zijn opgeleid door
provinciale kaderopleidingen.
Bij de eerste categorie moet het amateurveld beter als een potentieel
beroepsperspectief in beeld worden gebracht. Bovendien verdient
de positie van professionele ondersteuners, met name bij dans- en
muziekdocenten, een betere bescherming.
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 ij de tweede categorie is het vooral van belang dat deze opleidingen
B
betaalbaar blijven. Wanneer deze opleidingen kostendekkend moeten
worden uitgevoerd, zal de eigen bijdrage zo hoog worden dat de
belangstelling snel verdampt. Voor de continuïteit van de amateurkunst
is de provinciale betrokkenheid bij deze voorziening dan ook van
levensbelang.

5. jong talent

Vernieuwing houdt voor een belangrijk deel in verjonging. Er is in
Fryslân aandacht voor jongeren die
op lokaal niveau aan uiteenlopende vormen van amateurkunst willen
doen. En er is aandacht voor jong toptalent.
De laatste categorie wordt door de provincie gestimuleerd door
middel van voorzieningen als het Frysk Jeugd Orkest, Meeuw/
Jeugdtheaterschool en de Jeugd Dans Opleiding. Deze voorzieningen
zijn redelijk goed geregeld, al schort het soms aan de doorstroming van
onderaf naar deze voorzieningen.
Anders is het gesteld met de situatie aan de basis. Jongeren zoeken
vaak naar vormen die passen bij hun eigen cultuur, maar vinden daarbij
weinig ‘bedding’. Bij verenigingen ontbreekt het vaak aan (financiële)
middelen, aan voorzieningen en aan deskundige begeleiding, die van
belang is bij het ontwikkelen van eigen uitingsvormen. Bij gemeenten
schort het vaak aan een visie op het stimuleren van jongerenbeleid.
Er is behoefte aan een meer integraal jongerenbeleid dat ook gericht
is op ‘de breedte’. In de uitvoering van dat beleid hebben Centra voor
de Kunsten en het onderwijs een belangrijke taak, maar ligt er ook
een taak bij verenigingen of federaties en zelfs het jongerenwerk zou
hierin betrokken moeten worden. Die partijen moeten daar dan wel de
middelen en de mogelijkheden voor krijgen. Het is een provinciale taak
om gemeenten te helpen bij het ontwikkelen van een dergelijk beleid.
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6. financiEn


 unst mag wat kosten. De financiering van amateurkunst vindt plaats
K
op drie niveaus: beoefenaars betalen contributie, lesgeld, en werven
bij sponsors en fondsen. Gemeenten steunen verenigingen door
subsidies. En de provincie subsidieert koepels en bovenlokale zaken als
kaderopleidingen, festivals en voorbeeldprojecten. Hoe verantwoord
dit drieslagstelsel ook in elkaar zit, waar het aan ontbreekt is overzicht
en afstemming. Door verschuivingen in institutionele voorzieningen
en in regelingen is vaak niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de
draagkracht van beoefenaars, de positie van docenten of de effectiviteit
van subsidies.
Principes als de ‘terugtredende overheid’, ‘marktwerking’ of de ‘eigen
verantwoordelijkheid van de burger’ hoeven in de amateurkunst niet
per se taboe te zijn. Maar dan moet er wel meer zicht zijn op hoe
verschillende maatregelen op elkaar inwerken en wat de uitwerking van
die maatregelen is in de praktijk. Ook op dit punt wordt er dan ook voor
gepleit dat provincie en gemeenten gezamenlijk verantwoordelijkheid
nemen voor een eerlijke en effectieve verdeling van de lasten.
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bijlage I
De organisatie en ondersteuning
van het Amateurveld

1.	Amateurdans

Dansen in Fryslân is grofweg in te delen in vier stromingen:
Folkloristisch dans
Volksdans
Theaterdans
Stijldansscholen

 r zijn in Fryslân ongeveer honderd verenigingen, waarvan minstens
E
70 ouderengroepen zijn. De andere groepen (de internationale
volksdansverenigingen) verouderen echter ook, de gemiddelde leeftijd
ligt vaak rond de 50. De ouderengroepen, ook wel MBVO groepen
(Meer Bewegen voor Ouderen) genoemd. Deze groepen ontmoeten
elkaar op ouderenbals, jaarlijks georganiseerd door het Frysk
Folksdûns Sintrum.
De vergrijzing is ook een probleem binnen de volksdans, maar gaat
minder hard dan bij de folklore, omdat er zich regelmatig nieuwe
leden aanmelden. In opkomst zijn de balfolk-avonden waar relatief
eenvoudige volksdansen worden gedaan op livemuziek. De meer
ervaren dansers brengen zelf variaties aan. Feestelijke dansavonden
waar juist wel veel jongeren op afkomen. Het balfolkcircuit
staat los van de georganiseerde volksdanswereld. Er is een grote
verscheidenheid in het repertoire bij volksdansgroepen. Bepaalde
dansprogramma’s worden landelijk uitgebracht zodat een hele serie
dansen bij veel mensen bekend is. Deze dansen worden veelal op
volksdansbals gedaan zodat iedereen mee kan doen.
Er zijn twee demonstratiegroepen in Friesland. Ten eerste
Yduna in IJsbrechtum en daarnaast Dansschool Enequist in
Boazum, die als enige in Fryslân kinder- en jongerenvolksdansgroepen hebben.

1.1 Organisatie

 e folkloristische dans is volksdans die geworteld is in eigen bodem.
D
In Fryslân gaat het dan voornamelijk over ‘skotsploegen’, waarin
gedanst wordt in kostuums en volgens de dansen uit de eerste helft
van de 19e eeuw. Er zijn in Fryslân zo’n tien skotsploegen. Met een
min of meer vast repertoire treden zij op in zeer uiteenlopende
plaatsen en gelegenheden, niet alleen in Fryslân, maar soms ook
ver daar buiten. De folklore heeft een landelijke koepelorganisatie,
namelijk de FFGN. Deze organisatie biedt geen ondersteuning in de
vorm van geld en faciliteiten.
 olksdans is zowel nationaal als internationaal georiënteerd.
V
Beoefenaars kunnen kiezen uit een breed scala van landen en
landstreken met zeer uiteenlopende dansvormen. Er is een groot
aantal plaatsen waar gedanst wordt. Daarbij gaat het over het
algemeen meer om het samen (leren) dansen en het plezier van het
dansen, dan om het geven van uitvoeringen voor publiek.
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 ij theaterdans gaat het om dansvormen die zich hebben ontwikkeld
B
tot podiumkunst. Daarbij gaat het om de volgende disciplines:
klassiek ballet, moderne dans, jazzdance, showdans, streetdance.
Daarnaast zijn er hedendaagse vormen binnen de jongerencultuur:
hiphop, freestyle etc.
Deze dansvormen zijn meestal niet direct gevormd in een sociale
context, maar hebben primair een artistieke doelstelling. Juist in de
dans van de laatste decennia is de grens echter moeilijk te trekken.
Dansdocenten werken vaak bij verschillende Centra voor de Kunsten
of freelance en zijn niet echt verenigd.
Daarnaast is er een gymzalencircuit van particuliere dansdocenten.
Voorbeelden van particuliere dansscholen zijn Jazzdance Centre
Nynke van Duinen, Studio FD in Leeuwarden en Balletschool
Lemsterland.
In vergelijking met het aantal toneelverenigingen, muziekkorpsen en
koren zijn er in Fryslân maar weinig zelfstandige dansgezelschappen.
Duende (van Grietine Molenbuur) was zo’n gezelschap.
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 e meeste gezelschappen of groepen waarin gedanst wordt zijn
D
verbonden aan instellingen, zoals Centra voor de Kunsten:
Impuls (Harlingen)
Productiegroep Parnas
3DEE (CvK Sneek)
Dans Explosion (CvK Sneek)
Brenda Kamminga (Ekiep, Leeuwarden)

1.2 Kaderopleiding

 innen de folklore en de volksdans vindt scholing vooral plaats
B
binnen de groepen zelf. Daarnaast kunnen gevorderde dansers
meedoen aan de kaderbijscholingen die het FFS organiseert. Voor
volksdans is er Dansschool Enequist. Op dit moment zijn er geen
opleidingen voor dansmeester in de folklore. Veel dansmeesters zijn
zelf danser bij een groep. Het platform voor Nederlandse folklore
organiseert jaarlijks dansdagen voor folklore en volksdans. De
voornaamste functies van deze dagen zijn contact en uitwisseling,
ook tussen de folklore en de volksdans. Naast de beroepsopleidingen
tot danser en dansdocent buiten Fryslân kent men in deze provincie
tenslotte nog een MBO-dansopleiding binnen de kunstvakopleiding
D’drive van het Friesland College.

2	Amateurmuziek
2.1 Muziekverenigingen en hafabra
2.1.1 Organisatie

 ls we het hebben over amateurmuziek in Fryslân, die wordt
A
uitgeoefend als podiumkunst, gaat het voor het overgrote deel om
de hafabrasector: harmonieorkesten, fanfarekorpsen en brassbands.
Vrijwel ieder dorp in Fryslân van enige omvang beschikt wel over een
muziekvereniging en ook in de steden zijn ze te vinden. In Fryslân
zijn ongeveer 260 verenigingen actief op het gebied van instrumentale
muziek. Het gaat dan met name om fanfarekorpsen, harmonieorkesten,
brassbands, malletbands en drum (show) bands. Hoewel malletbands
en drumbands geen blazers bevatten, maar slaginstrumenten worden
ze meestal toch tot de hafabra gerekend. Vaak zijn drumshowbands
en malletbands (net als majorettes) namelijk onderafdelingen van een
harmonie- of fanfarevereniging.
 aast de lokale muziekverenigingen zijn er ook enkele
N
provinciaalgeoriënteerde orkesten. Voorbeelden daarvan zijn:
Het Fries Jeugd Harmonie Orkest
De Friese Jeugd Brassband
It Frysk Fanfare Orkest
It Frysk Jeugd Fanfare Orkest
Het Frysk Jeugd Orkest
Het Fries Symfonieorkest
Het Fries Kamerorkest
De laatste drie orkesten vallen niet onder de hafabra.
 et niveau en de mate van activiteiten van al deze muziekverenigingen
H
is behoorlijk uiteenlopend. Er zijn grote showkorpsen van naam, zoals
het Pasveer korps uit Leeuwarden, of Advendo uit Sneek, die regelmatig
tot ver buiten de provinciegrenzen te horen zijn, naast korpsen die
slechts enkele keren per jaar in het eigen dorp of gemeente optreden.
Topbands zoals de Wâldsang, Solibrass, de Bazuin Oenkerk en het Frysk
Fanfare Orkest hebben daarentegen wel zo’n 20 à 25 keer per jaar een
uitvoering. Naast concerten voor het eigen publiek spelen de meeste
muziekverenigingen ook regelmatig op nationale en internationale
concoursen en festivals die door het veld zelf georganiseerd worden.
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 uziekverenigingen in Fryslân zijn georganiseerd op verschillende
M
niveaus. Elke gemeente heeft in principe een federatie voor korpsen.
Lidmaatschap van zo’n federatie is niet zelden een voorwaarde voor
het krijgen van gemeentelijke subsidie.
Daarnaast zijn muziekverenigingen in Fryslân aangesloten bij een
van de twee muziekbonden:
De KNFM: de Koninklijke Nederlandse Federatie van
Muziekverenigingen
De CBMF: de Christelijke Bond van Muziekverenigingen in Fryslân
De eerstgenoemde bond heeft een afdeling in Fryslân. De christelijke
bond is wel aangesloten bij een landelijke ‘moederbond’, maar
werkt veel meer zelfstandig. Op landelijk niveau worden pogingen
ondernomen om deze bonden te laten fuseren, maar dat is tot nu toe
niet gelukt.
In Fryslân werken de CBMF en de afdeling van de KNFM
samen in SAMO (het Samenwerkingsverband Amateuristische
Muziekorganisaties). SAMO is een provinciaal platform, dat subsidie
krijgt van de provincie en tevens aanspreekpunt is voor de provincie.
Keunstwurk ondersteunt SAMO zowel artistiek-inhoudelijk als
administratief en organisatorisch.
2.1.2 Kaderopleiding

 en instrument spelen vergt vaardigheid en dus lessen. Soms
E
worden die lessen voor de eigen (kandidaat) leden door het korps
zelf verzorgd. Dan is het meestal de dirigent die de lessen geeft,
zowel individueel als in groepsverband. Grotere korpsen beschikken
zelfs over een eigen, interne ‘opleiding’. De meeste dirigenten,
ruim 80% is de schatting, hebben een conservatorium opleiding,
bijvoorbeeld van het Prins Claus Conservatorium in Groningen.
Niet alle muziekverenigingen kunnen zich een docent met Hboopleiding veroorloven. Zij maken soms gebruik van dirigenten die
de onderwijsassistent opleiding in Drachten (onderdeel van de ROC
Friese Poort ) hebben gedaan. Deze opleiding, die ook koordirigenten
opleidt, is ook bedoeld als mogelijke vooropleiding voor het
conservatorium.
Tenslotte moet nog de Ferwerda Academie in Drachten vermeld
worden. Talentvolle leerlingen (ook voor snaarinstrumenten)
krijgen hier een meer muziektheoretisch onderbouwde opleiding.
De Ferwerda Academie werkt samen met het conservatorium in
Groningen.

58

2.1.3 FinanciEn

 e provincie subsidieert de hafabrasector indirect via de
D
koepelorganisatie. SAMO ontvangt hiervoor een subsidie van
ongeveer € 40.000,- per jaar. Nu Centra voor de Kunsten en
muziekscholen het moeilijk hebben, wordt het geld van SAMO
voornamelijk besteed aan ‘flankerende educatie’, dus als bijdrage
in de vorming van leden van muziekkorpsen. Verder levert SAMO
ook financiële bijdrage aan de jurykosten van door de bonden
georganiseerde concoursen.
Muziekverenigingen vragen over het algemeen een hogere bijdrage
van de leden dan bij het theater. De relatief hoge kosten van een
professionele dirigent en van de benodigde instrumenten spelen
daarbij zeker een rol. Ook leskosten zijn een factor. Over het
algemeen zijn de muziekinstrumenten eigendom van de vereniging.
Muziekverenigingen betalen verder contributie aan de bonden.
Om de hoge onkosten te dekken ontvangen muziekverenigingen
vaak subsidie van de gemeente. Meestal is die exclusief bedoeld
voor de aanschaf van instrumenten. Korpsen weten voor
specifieke doeleinden, zoals de aanschaf van instrumenten, ook
de weg te vinden naar fondsen, zoals het Anjerfonds van het
Prins Bernard Cultuurfonds. Commerciële sponsoring is in de
amateurmuziekwereld vooralsnog een onbekend fenomeen.
Daarnaast zijn er nog altijd de donateurs die een financiële bijdrage
leveren aan de muziekkorpsen.
2.1.4 Ondersteuning

 e muziekverenigingen kunnen in principe organisatorische en
D
educatieve ondersteuning ontvangen op drie niveaus:
Bij de bond waar ze bij zijn aangesloten,
Bij gemeentelijke muziekscholen of Centra voor de Kunsten
Bij de provinciale steunorganisatie Keunstwurk.
a. Federaties en bonden

 emeenten kennen zoals gezegd hun eigen federatie. Zij verlenen
G
geen inhoudelijke ondersteuning aan de muziekverenigingen, maar
organiseren wel jaarlijks een gemeentelijk festival.
De bonden organiseren de concoursen, die in het muziekleven een
belangrijke plaats in nemen. De bonden spelen een belangrijke rol.
Over het algemeen is het zo dat de dirigent het repertoire uitzoekt,
Soms hebben de (landelijke) bonden zelfs een eigen muziekadviseur
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in dienst die onder meer repertoireadvies en advies over auteursrechten
kan geven. Voorheen was hier een speciale muziekcommissie voor
(MAC).
b. Muziekscholen en Centra voor de Kunsten

 uziekscholen zijn in de grotere plaatsen van Fryslân in het verleden
M
opgegaan in Centra voor de Kunsten. Ook kleinere gemeenten
beschikken meestal over een muziekschool.
Muziekscholen en Centra voor de Kunsten hebben over het algemeen
ook een structurele taak richting amateurverenigingen en dus ook naar
muziekverenigingen. Zij spelen vaak een belangrijke rol als het gaat
om de opleiding van de (toekomstige) leden van de korpsen. Die lessen
worden over het algemeen betaald door de beoefenaars zelf, of hun
ouders, maar ook door de muziekverenigingen en door de subsidies die
muziekscholen van gemeenten ontvangen.
c. Keunstwurk

 eunstwurk geeft ondersteuning op provinciaal niveau. Het gaat daarbij
K
onder meer om het verstrekken van informatie en advies, zowel op
maat als digitaal; het bieden van deskundigheidsbevordering in de vorm
van cursussen, workshops, studiedagen voor het kader; het stimuleren
van vernieuwing in de vorm van voorbeeldprojecten met de provinciale
jeugdorkesten; het administratief en organisatorisch ondersteunen van
de koepelorganisatie SAMO en het faciliteren van provinciale festivals
zoals het Harmoniefestival.

2.2 Koren
2.2.1 Organisatie

I n Fryslân zijn maar liefst zo’n 560 koren actief. Sommige koren
beperken zich tot een bepaald genre, zoals klassiek, shanty of pop.
Ook zijn er koren die zijn samengesteld uit een bepaalde groep, zoals:
vrouwenkoren, mannenkoren, kinderkoren. De meeste koren zijn
lid van een bond, die ook vaak zijn grondslag vindt in het genre of de
doelgroep, of in een levensbeschouwelijke achtergrond. Op één na
zijn al deze bonden landelijk actief, met over het algemeen een actieve
afdeling in Fryslân.
Hierbij gaat het om de volgende bonden
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 ond voor Zangkoren in Fryslân (BZF).
B
Deze bond is alleen in Fryslân actief.
Vereniging Toonkunst Nederland (VTN)
Koninklijk Nederlands Zangers Verbond
(KNZV - Uitsluitend voor mannenkoren)
Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen
in Nederland (KBZON)
Koninklijke Christelijke Zangers Bond (KCZB)
International Shanty en Season Association (ISSA)
Bond voor Opera en Operette Gezelschappen (BOOG)
Bond van Christelijk Gereformeerden Zangverenigingen in Nederland
Nederlandse Sint-Geregoriusvereniging. (Katholieke bond.)
 AKO (Samenwerkingsverband Korenorganisaties) fungeert
S
als platform en belangenbehartiger van de korenbonden, de
koren en koorzangers in Fryslân. Op dit moment zitten in SAKO
vertegenwoordigers van KCZB, BZF, VTN en KNZV. SAKO ontvangt
een activiteitenbudget van de Provincie Fryslân. De verschillende
korenbonden participeren niet financieel in SAKO. Keunstwurk
ondersteunt SAKO, zowel artistiek-inhoudelijk als administratief en
organisatorisch.
2.2.2 Kaderopleiding

 en koor kan niet zonder dirigent. Slechts een beperkt aantal koren kan
E
zich een door het conservatorium opgeleide dirigent veroorloven. Naast
de HBO opleiding voor koordirigent is er ook nog een ‘Meerjarige Dirigenten Opleiding’ (MDO) in Zwolle. Een deel van het middensegment
van de Friese koren werkt met een dirigent die deze opleiding heeft
gedaan. Om de MDO-opleiding te kunnen volgen verzorgt Keunstwurk
een oriëntatie- en een basiscursus. Sommige dirigenten volgen alleen
deze cursussen; zij verzorgen voornamelijk het lagere segment. Ook
zijn er nog veel koren die werken met een dirigent uit de eigen gelederen die geen enkele vorm van scholing hebben gehad.
2.2.4 Ondersteuning

 e koren kunnen in principe organisatorische en educatieve
D
ondersteuning ontvangen op drie niveaus:
Bij de bond waar ze bij zijn aangesloten,
Bij gemeentelijke muziekscholen of Centra voor de Kunsten
Bij de provinciale steunorganisatie Keunstwurk.
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a. Bond

 e bonden spelen in de korensector een belangrijke rol. Over het
D
algemeen is het zo dat de dirigent bij een koor het repertoire uitzoekt,
maar vooral voor dirigenten met wat minder achtergrond kan dat wel
eens een probleem zijn. De bonden voorzien in deze lacune. Soms
hebben de (landelijke) bonden zelfs een eigen muziekadviseur in
dienst die onder meer repertoireadvies en advies over auteursrechten
kan geven. De bonden organiseren verder concoursen en
zangfestivals voor hun leden. SAKO ondersteunt de bonden bij de
organisatie hiervan met een financiële bijdrage in de honoraria van
de juryleden. SAKO organiseert activiteiten die open staan voor alle
koren en zangers uit de provincie Fryslân.

2.3 Popmuziek
2.3.1 Organisatie

 riesland Pop heeft op dit moment 904 actieve acts in haar
F
databestand. Uiteraard zijn er daarnaast nog een aantal actief die zij
niet op de radar hebben. De wisseling is erg snel in de popwereld
en daarbij zijn er acts die wel in de oefenruimte actief zijn maar die
(nog) niet optreden op een podium. Naar schatting zijn er zo’n 1250
acts en 5000 popmuzikanten. Het niveau is zeer verschillend. Ook
kan een act die op een bepaald moment ‘in the picture’ is en veel
optredens doet een jaar later bijna geen optredens meer hebben.
2.3.2 Kaderopleiding

	b. Muziekscholen en Centra voor de Kunsten

 uziekscholen en Centra voor de Kunsten hebben geen directie
M
bemoeienissen met onafhankelijke koren. Wel hebben sommige
Centra voor de Kunsten (en muziekscholen) zelf een of meer koren.
c. Keunstwurk

 eunstwurk geeft ondersteuning op provinciaal niveau. Het gaat
K
hierbij onder mee om het verstrekken van informatie en advies, zowel
op maat als digitaal. Koren die op zoek zijn naar een dirigent kunnen
gebruik maken van de dirigentenlijst. Ook kan Keunstwurk adviseren
als er een gebrek is aan een bepaald type zangers (meestal bassen
en tenoren). Verder biedt Keunstwurk deskundigheidsbevordering
in de vorm van directiecursussen. Daarbij gaat het niet alleen om
bijscholingscursussen, maar ook om een oriëntatiecursus voor
de MDO (zie boven). Of om kadercursussen voor bestuursleden,
vaak in samenwerking met SAKO en hun evenknie in Drenthe
en Groningen. Daarnaast levert Keunstwurk de genoemde
ondersteuning aan SAKO. Tenslotte is Keunstwurk actief als het gaat
om het organiseren van bijzondere evenementen, zoals een tweejarig
korenfestival (i.s.m. SAKO): de Stipelrûnte.
2.2.5 FinanciEn

 opmuzikanten (zowel bands, solisten als dj’s en producers) zijn
P
overwegend autodidact. Muziekscholen en Centra voor de Kunsten
spelen een beperkte rol in de opleiding van popmuzikanten. CvK
Sneek is actief op dit terrein, maar ook Opus 3 die popmuziek als
een van de speerpunten in het beleid heeft opgenomen in de vorm
van lessen en bandcoaching. Bij de andere Friese muziekscholen
speelt pop een ondergeschikte rol t.a.v. bv. hafabra, klassiek, jazz en
wereldmuziek. Er zijn wel de nodige privédocenten, Gitaarinstituut
Fryslân, Slagwerkschool en natuurlijk de beide popopleidingen:
Friesland College D’Drive (Pop & Media): Mbo-opleiding voor
ondersteunende beroepen als managers, geluid/licht-technici,
popdocenten, studiotechnici en sounddesign.
Academie voor Popcultuur: Hbo-opleiding voor muzikanten
en vormgevers
Om op deze opleidingen terecht te komen moet je al iets kunnen qua
spelen/ontwerpen/componeren.
Kader komt vooral voor in de vorm van ondersteunende beroepen
vanuit D’Drive van het Friesland College. Deze duiken deels wel op in
het popveld, maar lang niet allemaal. Er wordt wel veel georganiseerd
in de vorm van stages als de leerlingen nog op school zitten. De
Academie voor Popcultuur levert vooral zelfstandig ondernemende
kunstenaars af.

 e bonden ontvangen geen subsidies. Zij draaien uitsluitend op geld
D
van de leden. SAKO ontvangt als koepelorganisatie wel een bijdrage
van de provincie van ongeveer € 11.000,- per jaar.
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3	Amateurtheater
3.1 Organisatie
a. De verenigingen

 et Friese amateurtheater bestaat nog steeds voornamelijk uit al lang
H
bestaande verenigingen in dorpen en steden, ongeveer tweehonderd
in totaal. Veel verenigingen zijn tussen de vijftig en honderd jaar
oud en sterk verankerd in de cultuur van het dorp. De meeste
verenigingen zijn redelijk actief. Een substantieel deel brengt twee
producties per jaar uit. Een aantal gaat zelfs op tournee (binnen
Fryslân, maar ook ‘om útens’).
 e meeste verenigingen zijn lid van STAF. De Stichting
D
Amateurtoaniel Fryslân behartigt de belangen van de aangesloten
toneelverenigingen en organiseert o.a. de Kriich, leidt karmasters
op (die voorstellingen beoordelen), regelt verzekeringen en komt op
voor de belangen van het Friese amateurtheater. Daarnaast stimuleert
STAF het jongerentoneel, publiceert speellijsten en probeert de
samenwerking van openluchtspelen gestalte te geven. Het aantal
leden blijft redelijk stabiel.
In enkele gemeenten (Opsterland, Ooststellingwerf, Franekeradeel,
Achtkarspelen) zijn verenigingen een beperkt samenwerkingsverband
aangegaan in de vorm van een Toneelfederatie. Het
samenwerkingsproject ‘Himmelskoft’ van Keunstwurk vormt
daarbij vaak de opmaat. Zo’n federatie kan een gemeenschappelijk
eenakterfestival organiseren, een uitwisselingsdag, of een andere
theatrale activiteit, maar ook gezamenlijk aankloppen bij subsidiënten
of sponsors. Nog meer dan bij de reguliere vereniging is het vaak
lastig om zo’n federatie bestuurlijk te ‘bemannen’.

toneel te spelen en zelf het repertoire of de speelwijze uit te kiezen
staat voorop. Veel spelers van deze groepen zijn of waren actief in
traditionele verenigingen.
Een derde, moeilijk te definiëren categorie buiten de verenigingen
vormen de eenmalige ‘gelegenheidsproducties’. Daarbij gaat het om
groots opgezette theaterproducties die meestal worden geïnitieerd
door scholen, bedrijven, kerken, gemeenten of landschapsbeheerders.
Theater op locatie blijkt een belangrijk middel om een organisatie of
een doel te profileren.

3.2 Ondersteuning


Frats (FRyske Amateur Teater Skoalle) is vooral bekend als
afdeling voor het amateurtheater in Fryslân van Keunstwurk. Frats
organiseert o.a. de amateurregieopleiding, de jongerentheaterdag,
toneelschrijfworkshops, theaterfestivals, samenwerkingsprojecten
zoals Himmelskoft (op gemeentelijk niveau) en Grize Lok
(seniorentoneel).Frats is het expertisecentrum en dé vraagbaak voor
het Friese amateurtheater, biedt adviezen en voorzieningen op het
gebied van repertoire, regisseurs, toneelschrijvers en nieuwsbrieven.
Met talrijke initiatieven speelt zij een belangrijke rol bij de scholing
en vernieuwing van het amateurtheater.
Het College van Advies van Frats wordt gevormd door
vertegenwoordigers van de participanten die zich verenigd
hebben in het ‘platform’ Frats (FRyske Amateurteater Skoalle).
Het College adviseert Keunstwurk en anderen op het terrein
van het amateurtheater in Fryslân en wordt voorgezeten door
een onafhankelijk voorzitter. Ook is het overlegorgaan om de
verschillende activiteiten van de participanten op elkaar af te
stemmen.

b. Andere vormen van amateurtoneel

 Naast het amateurtoneel in de verenigingen zijn er nog andere
verbanden waarin veel aan amateurtheater wordt gedaan. Dan
gaat het vooral om de zogenaamde ‘ad hoc groepen’ en om de
openluchtspelen. Onder de term ‘ad hoc groepen’ verstaan we
kleine amateurtheater gezelschappen die niet specifiek gebonden
zijn aan een dorp of stad en evenmin aan een specifiek publiek. Ze
zijn niet als vereniging georganiseerd, maar meestal als stichting.
Naast het bestuur zijn de enige leden de spelers. De eigen wens om
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 en belangrijk gegeven van het amateurtoneel in Fryslân is dat
E
het overwegend Friestalig is. Omdat het Friestalige amateurtoneel
geen beroep kan doen op de landelijke voorzieningen zijn er voor
dit kleine taalgebied enkele speciale voorzieningen in het leven
geroepen. Zo worden de meeste Friestalige toneelstukken uitgegeven
door de Stuft (Stifting Utjouwerij Frysk Toaniel). Toneelteksten
die niet publicabel maar wel speelbaar zijn vinden, net als de
gepubliceerde toneelteksten, hun weg naar de gebruikers dankzij
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de Fryske Toaniel Katalogus op internet - een voorziening die het
Nederlandsenamateurtoneel niet kent! De uitlening verloopt via
Tresoar, maar de aanvullingen en de beschrijvingen worden door de
Stuft en Keunstwurk geleverd. Keunstwurk is er daarnaast ook voor
meer specifiek repertoireadvies. Ook het begeleiden van (meestal
Friestalige) toneelschrijvers en het geven van toneelschrijfcursussen
en workshops is een taak van Keunstwurk.
3.3 Kaderopleiding

 et kader wordt door Keunstwurk voorzien van een driejarige
H
regieopleiding. Daarnaast zijn er incidenteel bijscholingscursussen,
terugkomdagen voor regisseurs en cursussen voor toneelschrijvers.
Er zijn verschillende beroepsopleidingen zoals Docent Theater aan
de NHL (HBO), Artiest Drama (MBO) van D’drive aan het Friesland
College en Sociaal Cultureel Werk Theater aan de Friese Poort. Deze
opleidingen leveren mondjesmaat regisseurs aan het amateurveld.
Daarnaast zijn er verschillende theatertechniekopleidingen op
Mbo-niveau.
3.4 FinanciEn

4	Jong talent
I n Fryslân zijn drie belangrijke organisaties die jong talent uit
de provincie opleiden. Het Frysk Jeugd Orkest (Theo Brouwer),
de Jeugddansopleiding (Grietine Molenbuur) en Meeuw |
Jeugdtheaterschool (Hilde mulder) bieden jongeren professionele
scholing op het gebied van respectievelijk muziek, dans en theater
met als doel om een kweekvijver te zijn voor jongeren die door willen
stromen naar het landelijke kunstvakonderwijs. Zij hebben in de loop
der jaren hun opleidingen uit weten te bouwen tot bolwerken waar op
hoog niveau jong talent wordt opgeleid. Dat daar erkenning voor is,
blijkt uit de diverse provinciale en landelijke prijzen die zowel Meeuw
| Jeugdtheaterschool, Frysk Jeugdorkest als de Jeugddansopleiding
ontvingen.
De provincie Fryslân heeft derhalve een hoogwaardige infrastructuur
op het gebied van jong talent , waar jaren aan ‘gebouwd’ is dankzij
de steun van provinciale middelen en waar met relatief beperkte
budgetten kleine wonderen worden verricht. Jaarlijks stromen Friese
jongeren door naar alle kunstvakopleidingen in Nederland en jong
Fries talent acteert op allerlei podia in den lande.

 e provincie subsidieert de amateurtheatersector indirect via de
D
koepelorganisatie STAF. Hiermee is een bedrag gemoeid van
€ 26.000 per jaar. Daarnaast ontvangt de Stuft subsidie voor het
uitgeven van Friese toneelteksten. STAF ontvangt verder nog een
bijdrage van het Ifat (It Frysk Amateurtoaniel), dat zelf door het
Rijk gesubsidieerd wordt en ontvangt daarnaast contributies van de
aangesloten toneelverenigingen in Fryslân.
Toneelverenigingen krijgen hun inkomsten door leden (dat zijn niet
zozeer de spelers, maar de dorpsbewoners). De meeste verenigingen
kampen met een beperkt budget, waardoor (semi)professionele
ondersteuning niet altijd mogelijk is. De meeste toneelverenigingen
ontvangen geen subsidies van gemeenten.
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bijlage II
Provinciaal beleid in Fryslân

 et cultuurbeleid is vervat in vier programmalijnen: culturele
H
ontwikkeling; ‘brûsplakken’; toegankelijk erfgoed; en Fryslân over
de grenzen. Vooral het eerste programma heeft betrekking op de
amateurkunst.

Culturele ontwikkeling

Het provinciale cultuurbeleid wordt verwoord in de cultuurvisie Kultuer
yn Fryslân: Finsters iepen (juni 2008). In deze cultuurvisie komt naar
voren dat onze provincie wordt gekarakteriseerd als eigenzinnig en
dat Friezen een sterk cultureel bewustzijn hebben. Uit verschillende
doelstellingen in de cultuurvisie van de provincie is het belang van
amateurkunst op te maken en de kwalitatieve ondersteuning ervan.
 e provincie zegt boegbeelden nodig te hebben: “spraakmakende
D
kunstenaars, artiesten en creatievelingen van hoog niveau, die
gelijkgezinden aantrekken en die als ambassadeur de wereld
intrekken”. (p.7)
 et het cultuurbeleid wil de provincie een “fijnmazig, bereikbaar
M
en hoogwaardig cultureel aanbod voor alle inwoners en bezoekers”
bereiken en “een inspirerende cultureel klimaat waarin talent tot
ontwikkeling komt”. (p.7)


In dit programma maakt de provincie duidelijk dat talentontwikkeling
hoog in hun vaandel staat. “Wij willen de komende periode de keten
die daarvoor nodig is complementeren met nieuwe topopleidingen
en met meer informele scholingsplekken, zoals productiehuizen en
werkplaatsen. Talent komt immers niet vanzelf bovendrijven: het moet
ook ontdekt en gestimuleerd worden.” (p.13)
De provincie wil ook graag voorzien in de ontbrekende schakels voor
talentvolle jongeren die door willen stromen naar kunstvakopleidingen door middel van formele in informele opleidingen. (p.14)
 e provincie ambieert ook een versterking van de actieve deelname aan
D
de amateursector door de Friese bevolking: “Zodat meer mensen hun
talenten kunnen benutten en kunnen profiteren van de positieve kracht
die (gemeenschaps-)kunst opwekt.” Deze deelname wil de provincie
stimuleren in en door Centra voor de Kunsten en cultuureducatieprogramma’s in het basis- en voortgezet onderwijs. Ze wil ook investeren
“in producties die (deels) voortkomen uit de gemeenschap en gemaakt
worden door inwoners van de provincie, onder leiding van professionals (community art)”. De openluchtspelen worden gezien als een van
de belangrijkste vormen van communiteit art. De verdieping die deze
organisaties nodig hebben wil de provincie ondersteunen. (p.13)

 en goed cultureel klimaat zorgt er volgens de provincie voor dat ‘oude’
E
en ‘nieuwe’ inwoners mooie dingen kunnen delen. Het versterkt de
sociale cohesie. (p.7)
“ Alle inwoners moeten dichtbij actief en passief van kunst en cultuur
kunnen genieten, dat talent zich kan ontplooien en professionals over
de faciliteiten beschikken die ze nodig hebben om zich te vernieuwen
en te ontwikkelen.”(p.8)
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bijlage III
Gemeentelijk beleid in Fryslân

De amateurkunstorganisaties moeten via een sterk vereenvoudigd
systeem basisondersteuning krijgen. Lokale creatieve initiatieven worden
ondersteund door het gebruik van instellingen te vergoeden, omdat
de instellingen in de eerste instantie een functie in de gemeenschap
hebben voor lokale gebruikers. De cultuurvisie van deze gemeente is
vooral gericht op individuele projecten en instellingen, waardoor er geen
duidelijk beleid ten aanzien van amateurkunst lijkt te zijn.

De kleine gemeenten: Achtkarspelen,
Bolsward en Kollumerland
	Achtkarspelen

 it de raadplegingen is gebleken dat het amateurveld niet door alle
U
gemeenten voorzien wordt in een helder beleid. Op internet wordt het
al snel duidelijk dat bij veel gemeenten weinig informatie op dit terrein
te vinden is. Het is niet mogelijk om in deze bijlage een volledig beeld
te geven van het cultuurbeleid van alle gemeenten in Friesland. Wij
schetsen in het kort een beeld van het beleid van een aantal grote en
kleine gemeenten in de hoop dat dit representatief is voor de andere
gemeenten.

De grote gemeenten: Leeuwarden
en Smallingerland
	Leeuwarden

I n het programma cultuurparticipatie in de gemeente Leeuwarden is een
apart programma voor amateurkunst opgenomen. Het beleidsprogramma richt zich op het vergroten en meer divers maken van het aanbod, het
verhogen van de participatie en het bieden van podia. Daarnaast moet er
een wijkgericht aanbod komen. De thema’s die daarbij als uitgangspunt
worden genomen zijn: vernieuwing, diversiteit en verankering.
In het nieuwe collegeprogramma van 2010-2014 is cultuur opgenomen
in relatie tot sport. Er wordt in deze periode een grotere nadruk gelegd op
de verbinding met scholen en wijken.
	Smallingerland

 eze gemeente stelt in hun cultuurprogramma ‘Meemaken’ geen
D
onderscheid te maken tussen amateurs en professionals.
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I n de cultuurnota van Achtkarspelen voor de periode 2008-2011 wordt
amateurkunst als apart deelterrein behandeld.
 e verenigingen amateurkunst geven burgers de gelegenheid zelf
D
actief met amateurkunst bezig te zijn, ook leveren zij via optredens een
bijdrage aan de mogelijkheden van passieve participatie aan cultuur in
onze gemeente. Verenigingen voor amateurkunst vergroten het saamhorigheidsgevoel, verstevigen de sociale structuur in de samenleving en dus
ook de leefbaarheid van het platteland, bevorderen het zelfvertrouwen
en zelfontplooiing van de deelnemers. Verenigingen voor amateurkunst
vervullen daarom een belangrijke rol binnen het culturele klimaat van de
gemeente. Hiernaast vinden wij stimulering van deelname door jongeren
aan deze kunstvorm belangrijk. In een maatschappij van toenemende
individualisering zijn activiteiten met een bindende werking vooral voor
jongeren van belang. Bovendien is voor het behoud van de verenigingen
amateurkunst deelname door jongeren essentieel.
 e gemeente vindt het belangrijk dat jongeren deelnemen aan amateurD
kunst en willen dit stimuleren door verenigingen voor amateurkunst,
zoals muziek- en toneelverenigingen, de mogelijkheid te bieden, naast
de reguliere subsidie, subsidie aan te vragen voor activiteiten voor
jongeren. Samenwerking met andere culturele instellingen, bijvoorbeeld
de muziekschool of het sociaal-cultureel werk, maar ook het onderwijs is
hierbij een voorwaarde.
Het samenwerken met beroepsmusici levert een stimulans op voor de
amateurbeoefenaars.
Maar een concert of voorstelling met een gerenommeerd orkest of koor
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is ook een publiekstrekker voor zowel toeschouwers uit de gemeente
als ook regionaal. Hiertoe wil de gemeente subsidiemogelijkheden voor
zangverenigingen creëren voor het contracteren van een beroepsorkest.
Voorwaarde voor subsidie is dat een vereniging minimaal één keer
per jaar een concert of voorstelling in de gemeente organiseert. Ook
de provincie en fondsen hebben diverse subsidieregelingen. Deze
regelingen wil men onder de aandacht brengen van de verenigingen.
	Bolsward

I n de cultuurvisie van Bolsward Stimuleren, Verbinden & Versterken
(2010) worden de waarden en gemeentetaken beschreven wat
betreft cultuur. Belangrijke waarden zijn de bindende functie voor
inwoners van een gemeenschap en bijdrage aan het leefklimaat.
De gemeentetaken bestaan kort samengevat uit het financieren van
voorzieningen, activiteiten en het in stand houden en laten bespelen
van podiumkunstenaccommodaties. Amateurkunst wordt als een
van de deelterreinen beschouwd. Volgens de cultuurnota bepaalt de
amateurkunst voor een groot deel het ‘culturele gezicht’ van Bolsward.
De gemeente heeft echter vrij algemene speerpunten, ook omdat men
te maken heeft met de nieuwe gemeentelijke herindeling. De gemeente
wil zich gaan richten op het stimuleren, verbinden en versterken van de
amateur- en podiumkunst in Bolsward. Een veelzijdig cultureel aanbod
creëren is het doel, dat door verbinding en samenwerking een krachtige
uitstraling heeft en toegankelijk is voor iedereen.

voorstelling in de gemeente organiseert. Daarnaast wordt voorgesteld
om aan de subsidievoorwaarden toe te voegen dat tenminste 70% van de
leden woonachtig dient te zijn in de gemeente Kollumerland c.a.
Volgens de gemeente worden amateurverenigingen nu weinig
gestimuleerd nieuwe wegen in te slaan. Er zou meer samengewerkt
kunnen worden met bijvoorbeeld andere verenigingen en scholen.
Ook is het belangrijk dat jongeren deelnemen aan amateurkunst. Om
dit te realiseren wil de gemeente verenigingen de mogelijkheid bieden
(naast de reguliere subsidie) subsidie aan te vragen voor activiteiten voor
jongeren en voor projecten waarbij samengewerkt wordt met andere
verenigingen of instellingen.
Naast de subsidiemogelijkheden van de gemeente, hebben ook de
provincie en fondsen diverse subsidieregelingen. Daar wil de gemeente
de verenigingen over informeren.

Conclusie

Over het algemeen wordt cultuur gezien als een belangrijk stimulans
voor de persoonlijke ontwikkeling, het welzijn, de werkgelegenheid
en de plaatselijke economie. De ene gemeente heeft echter een veel
concreter beleid dan de ander, waardoor de helderheid naar het
amateurveld niet altijd verzekerd is.

	Kollumerland

 ok de gemeente Kollumerland besteedt in haar cultuurbeleid speciale
O
aandacht aan de amateurkunst. De gemeente wil in het subsidiebeleid
meer prestatiegericht te werk gaan. De verenigingen ontvangen een
jaarlijkse subsidie, bestaande uit een basisbedrag, vermeerderd met
bijvoorbeeld een bijdrage per bespeeld instrument of lid of een bijdrage
in de salariskosten van de dirigent. De subsidie is een tegemoetkoming
in de kosten en zal nooit kostendekkend zijn. Activiteiten dienen gericht
te zijn op de gemeente en aanwijsbaar ten goede te komen aan de
ingezetenen van de gemeente.
Voorgesteld wordt om de bedragen van de subsidieregeling voor de
muziek-, zang- en toneelverenigingen met ingang van 2009 op te hogen.
Om de subsidie meer prestatiegericht te maken wordt voorgesteld om
als voorwaarde aan de subsidieregeling toe te voegen dat een vereniging
minimaal twee keer per jaar een voor iedereen toegankelijk concert of
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bijlage IV
Landelijk kader

aan gemeenten voor het vormen van beleid.3 Belangrijke punten daarin
zijn dat de gemeenten een duidelijk profiel (kwaliteit of participatie)
moet kiezen en een eigen rol (subsidiënt, regisseur, opdrachtgever,
uitvoerder of verhuurder) moet definiëren.

Waarde amateurkunst

I n Nederland beoefenen ongeveer 8 miljoen mensen van zes jaar
en ouder amateurkunst. Dat is 52% van de bevolking. Daarvan
bevindt zich 10% in Noord-Nederland. 24% van deze mensen is lid
van een vereniging.1

Ambitieniveaus amateurkunstenaars
 mateurkunstenaars kunnen behalve naar discipline volgens KunstA
factor, het landelijke sectorinstituut voor amateurkunst, ook ingedeeld
worden naar ambitieniveau:2
Het recreatieve niveau: Dit zijn mensen die vooral ter ontspanning en
verstrooiing aan amateurkunst doen. Het gaat ze daarbij niet zozeer om
het artistieke en technische niveau. Sociale motieven spelen hierbij vaak
een rol.
Het middenniveau: Het plezier in het beoefenen van een kunst neemt
voor deze groep mensen toe wanneer ze werken aan verbetering van
hun vaardigheden en niveau.
Het presentatieniveau: Deze groep is semiprofessioneel doordat
de uitvoering centraal staat. Ze maken gebruik van masterclasses,
professionele begeleiding en zijn uitermate zichtbaar.
Elke groep vraagt om zijn eigen vorm van ondersteuning. De eerste
groep heeft een goed beleid voor het verenigingsleven nodig; de tweede
groep kadervorming en professionele begeleiding en de derde groep
verdiepingsactiviteiten en goed geoutilleerde podia en technische
ondersteuning.
Kunstfactor biedt in Amateurkunstbeleid OK (2008) een stappenplan
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Volgens Blom-Laschek en Dorrestein heeft amateurkunst verschillende
waarden in een gemeente/provincie:4
De intrinsieke waarde van de (amateur)kunst: kunst als voeding voor de
ziel van de bevolking
De waarde van de kunst voor de uitstraling van de gemeente/provincie:
de positieve zichtbaarheid van de gemeente/provincie in de regio en
daarbuiten
De sociaal-culturele waarde van kunst: kunst als bindmiddel in de
samenleving door actieve en passieve participatie
Cultuurnetwerk voegt daar als vierde factor aan toe:5
De economische waarde: Burgers ontwikkelen talenten, wat de creativiteit van een gemeenschap bevordert. Deze creatieve krachten leveren
een steeds belangrijkere bijdrage aan de (lokale) economie.

Ondersteuning

Cultuurnetwerk deed in 2007 onderzoek naar amateurkunstverenigingen in Nederland.6 In verschillende regio’s, waaronder Smallingerland
en Menaldumadeel, werden de wensen en behoeften geïnventariseerd.
Uit het onderzoek bleek dat de behoeften zich concentreerden op drie
onderwerpen. Ten eerste financiële ondersteuning en bemiddeling
(68%). Daarnaast materiële ondersteuning en bemiddeling (47%) en
ten slotte informatie, publiciteit, communicatie, ledenwerving, juridische aspecten en verzekeringen (44%).

1 Kunstfactor monitor 2009
2 Kunstfactor 2008
3 Kunstfactor 2008

4 Blom-Laschek en Dorrestein 2005
5 Lieftink 2007: 12
6 Lieftink 2007
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 et algemene beeld is dat de amateurkunstverenigingen een in zichzelf
H
gekeerde sector vormen die elkaar niet altijd kennen en weinig met
elkaar samenwerken bijvoorbeeld voor het opleiden van leden, kader
of bestuur. Problemen ontstaan doordat verenigingen uitvoeringen in
dezelfde week plannen met eenzelfde programma en dezelfde financiële bronnen aanboren. Landelijke problemen bij verenigingen zijn de
ledenwerving, het opleiden van leden en het bepalen van het doel van
de vereniging.

Kader/opleiding


 unstfactor heeft in 2010 een inventarisatieonderzoek laten doen
K
naar het huidige aanbod en de behoeftes op het gebied van na- en
bijscholing voor het artistiek kader binnen de amateurkunsten in
Nederland.7 Zowel de aanbieders als de afnemers zijn niet tevreden
over het huidige aanbod en zien de noodzaak van scholing in. Vooral
de organisatievorm van de scholingsactiviteiten laat te wensen over.
Het aanbod is niet zichtbaar genoeg, waardoor het idee heerst dat
er geen geschikte cursussen aangeboden worden. Er is behoefte
aan meer onderlinge samenwerking en communicatie tussen de
verschillende organisatielagen. Hierdoor kan het aanbod gevarieerder
en overzichtelijker worden. Een advies is om het aanbod op een website
te verzamelen. Belangrijk is dat de nieuwe trends en ontwikkelingen
gevolgd worden. Dat er onderwijs komt op het gebied van didactiek en
zakelijke kennis. Dat er verdieping en kwaliteit geboden wordt en de
scholingsmogelijkheden uitgebreid worden.
Ongeveer 35% van de respondenten geven de voorkeur aan dat
bestaande provinciale organisaties deze na- en bijscholing zouden
moeten organiseren. Deze organisaties hebben een groot netwerk
en een groot bereik. Hetzelfde percentage respondenten vindt dat dit
beter lokaal bij de Centra voor de Kunsten kan worden georganiseerd.
Deze kunnen beter inspelen op de lokale behoeften. Uit het onderzoek
blijkt dat hoewel het kader aangeeft na- en bijscholing duur te
vinden, de prijzen overeenkomen met de bedragen die zij voor deze
scholingsactiviteiten overhebben.

FinanciEn
 erenschot heeft in 2010 onderzoek gedaan naar de verschillende
B
subsidiestromen op nationaal, provinciaal en lokaal niveau voor
de amateurkunst en welke zichtbare effecten er zijn van het
subsidiebeleid.8 De algemene impressies in dit onderzoek zijn dat
gemeenten de grootste subsidiënten zijn van amateurkunst, maar dat
er geen sprake is van structurele financiering. Er is meestal sprake
van project- en activiteitensubsidies. Er worden vrijwel geen subsidies
vertrekt voor deskundigheidsbevordering of kennisvergroting.
Verenigingen met een traditioneler aanbod krijgen moeilijk subsidie
doordat ze niet aan het veel gehanteerde criterium ‘vernieuwing’
voldoen. Datzelfde geldt voor stichtingen en verenigingen die
interdisciplinair of regionaal opereren, doordat ze vaak niet binnen
de bestaande subsidiekaders passen. Er wordt ook weinig bijgedragen
aan de benodigde infrastructuur (huisvesting, licht en geluid etc.). Een
ander probleem is dat stichtingen en verenigingen vaak zelf de weg niet
weten in het ‘subsidieveld’. Ze weten niet waar ze subsidie aan moeten
vragen en aan welke criteria ze moeten voldoen. Respondenten in het
onderzoek geven ook aan dat gemeenten heel willekeurig kunnen zijn
in hun subsidiebeleid.
 eel verenigingen weten de provinciale ondersteuningsinstellingen
V
(zoals Keunstwurk) niet te vinden, doordat ze letterlijk en figuurlijk te
ver zijn. Ze kloppen eerder aan bij de koepelverengingen. Gemeenten
beschouwen zichzelf als subsidieverlener en voorwaardenschepper en
bemoeien zich niet met de inhoudelijke koers van de verenigingen.
Ze verwachten een maatschappelijk rol van de verenigingen (sociale
cohesie). Centra voor de Kunsten bieden op dit moment nog weinig
ondersteuning aan het amateurveld, maar staan hier wel voor open.9
 erdere informatie over amateurkunst op landelijk en provinciaal
V
niveau is te vinden in de literatuurlijst.

7 Kunstfactor 2010
8 Berenpoot 2010
9 Lieftink 2007
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bijlage V
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 eerepoot, Lalleman en Syderius. Subsidiestromen in
B
de amateurkunsten. Utrecht: Berenschot, februari 2010
Blom-Laschek, M. en Dorrestein, A. Eenvoudig subsidiëren.
Onderzoek naar het gemeentelijk subsidiebeleid voor
amateurkunstbeoefening. Tilburg: PON, 2005
Broek, A. Van der. FAQs over kunstbeoefening in de vrije tijd.
Het culturele draagvlak deel 9.
Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2010
Broek, A. van der. Mogelijkheden tot kunstbeoefening in de vrije tijd.
Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2010
Broek, A. Van der. Toekomstverkenning kunstbeoefening. Een essay
over de mogelijke betekenis van sociaal-culturele ontwikkelingen voor
volume, voorkeuren en vormgeving van kunstbeoefening in de vrije
tijd. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2010
College van Advies Frats p/a Keunstwurk De toekomst van het Friese
amateurtheater. Vernieuwing begint aan de basis.
Leeuwarden: Keunstwurk, 2010
Deinum, E. Muziekles Anno 2007. Een onderzoek naar de vraag en
aanbod van het muziekonderwijs. Leeuwarden: Keunstwurk, 2007
Fonds voor Cultuurparticipatie, Beleidsplan 2009-2012.
Den Haag, april 2009
Kunstfactor. Amateurkunst – de feiten.
Monitor amateurkunst in Nederland 2009. Utrecht: Kunstfactor, 2009
Kunstfactor. 2010 Amateurkunstwijzer. Handreiking voor bestuurders,
artistiek kader en initiatiefrijke amateurkunstenaars bij het werken,
besturen en organiseren in de amateurkunstsector.
Utrecht: Kunstfactor, 2010

78

 unstfactor. Amateurkunstbeleid OK.
K
Handreiking voor gemeenten. Kunstfactor, 2010
Kunstfactor. Nooit te oud om te leren! Een inventarisatieonderzoek over
na- en bijscholing van het artistiek kader binnen de amateurpodiumkunsten in Nederland. Utrecht: Kunstfactor, december 2010
Kunstfactor. Verkenning nieuwe podia in de amateurkunst.
Utrecht: Kunstfactor, 2010
Lamsma, L. Een onderzoek naar de relatie tussen Keunstwurk en de
gemeenten in Fryslân. Leeuwarden: Stageonderzoek Keunstwurk, 2007.
Lieftink, J. Amateurkunstverenigingen onder de loep.
Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland, 2007
Mieras, M. Wat muziek doet met kinderhersenen.
Jeugdcultuurfonds Nederland, 2010
Scholten, D. ‘Ieder kind een kans op muziek.’ Kaap Kunst, nr 10.
(oktober 2010)
Veilbrief, A. ‘De school als leerfabriek is passé.
Iedereen wil meer kunst’. Kaap kunst, nr 10 (oktober 2010)

Provincie en gemeentebeleidsstukken

 emeente Achtkarspelen. Cultuurnota Achtkarspelen 2008-2011.
G
Achtkarspelen, december 2007
Gemeente Bolsward. Stimuleren, Verbinden & Versterken.
Cultuurvisie Bolsward. Bolsward, 26 januari 2010
Gemeente Kollumerland. Cultuurbeleid Kollumerland c.a. 2008-2015.
Kollumerland, 19 juni 2008
Gemeente Leeuwarden. Programma cultuurparticipatie
gemeente Leeuwarden 2009-2012.
Gemeente Leeuwarden. Doorpakken in nieuwe tijden!
Collegeprogramma 2010-2014. Leeuwarden, 2010
Gemeente Smallingerland. Meemaken.
Cultuurvisie gemeente Smallingerland. Drachten, 2008
Provincie Fryslân. Kultuer yn Fryslân: Finsters iepen.
Cultuurvisie 2009-2012. Leeuwarden, juni 2008

79

Deelnemers
Raadplegingen

Gespreksleider op beide raadplegingen : Bouke Oldenhof

Raadpleging 12 januari 2011 het amateurkunsten veld
Discussieleiders thema’s

 ans Brans (Dramaturg Keunstwurk)
H
Dick Eekma (Voorzitter College van Advies)
Luuk Eisema (Adviseur Theater Keunstwurk)
Bouke Oldenhof (Toneelschrijver)
Piter Renia (College van Advies/Stuft)
Notulisten Keunstwurk:

Akke Kooistra
Aafje Stolte
Rozemarijn Strubbe
Anna van der Werf
Aanwezig namens Keunstwurk:

Jan Holtrop (Adviseur Muziek)
Dolly de Kroon (Adviseur Dans – Coördinator Amateurkunst)
Renée Waale (Directeur)
Aanwezig:

Iebe Bouma (STAF)
Jaap Blaauw (Theaterkoor Animato)
Janny Brinkman (SAKO – Toonkunst Concordia)
Doeke Bij de Leij (SAMO – KNFM – Lyts Begjin Ried)
Durk Dam (CBMF)
Klara Dam (Toanielferiening Rjucht en Sljucht De Tynje)
Els Doekes (Kommisje Dûns/FFS)
Douwe Van Eck (SAKO - KCZB)
Doeke Dijkstra (t Roodkerkje - Readtsjerk, De Bazuin Oenkerk)
Gurbe Dijkstra (Karmaster)
Jappie Dijkstra (International Music Consultancy)
Geeske Frieswijk (Ifat)
Henk de Glee (College van Advies/Staf)
Trees Hilwerda (Crescendo Heeg)
Andries Idzerda (Toanielferiening Rjucht en Sljucht De Tynje)
Margriet Jorna (Theatergroep Sater)
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Wiebe Koldijk (Theatergroep RaarWaar)
Henk Kuipers (SAKO - KNZV)
Kees Kuipers (College van Advies/Ifat)
Gerrit Lieuwes (SAMO - KNFM)
Jan van der Meulen (FFS)
Tjitske van der Meulen (Kommisje Dûns)
Fokke Meijerink (Toneel)
Sjouke Nauta (Friesland Pop)
Thijs Oud (Kunst en Coo)
Freddie Reijenga (Suprise Wytmarsum)
Wop Schat (CBMF/Concordia IJlst)
Anneke Schilstra (Iepenloft Wergea)
Bert Sinnema (Toanielferiening Halbertsma)
Jelle Terwal (Staf)
Klaas Visser (Teater Snits)
Anneke de Vries (Karmaster)
Bouwe de Vries (Iepenloft Wergea)
Durk de Vries (Regisseur)
Petrie de Vries (Crescendo Heeg)
Wimpy de Vries (Regisseur/Karmaster)
Jelle Wesselius (Wethouder Lemsterland/ Toanielferiening Op nij feriene)
Stephanie van der Wiel (Dansdocent)
Hester Witteveen (Karmaster)
Willem Wolfert (FFS)
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Raadpleging 14 januari –
professionele ondersteuners
Notulist:

Rozemarijn Strubbe
Aanwezig namens Keunstwurk:

Geke Bruning (Adviseur koren)
Metsje Gerlsma (Adviseur Huis voor Amateurkunst)
Jan Holtrop (Adviseur Muziek)
Dolly de Kroon (Adviseur Dans – Coördinator Amateurkunst)
Aanwezig:

Yildou de Boer (Parnas)
Meindert Bosklopper (De Meldij)
Theo Brouwer (Frysk Jeugd Orkest)
Wouter Daane (Theatermaker, docent)
Bernard Damhuis (Jongerencentrum Mix)
Nynke van Duinen (Jazz Dance Center)
Martine van der Dool (NHL Docent Theater)
Anne Graswinckel (Tryater educatie)
Barbara Hempen (ROC Friese Poort SCW Theater)
Fred Hoogendoorn (Ars Musica)
Jaap Hijma (Gem. Ferwerderadiel)
Kor Konstapel (De Skâns)
Gerrit de Lang (Jongerencentrum Mix)
Jan van der Meulen (FFS)
Tjitske van der Meulen (Kommisje Dûns)
Hilde Mulder (Meeuw|Jeugdtheaterschool)
Jelle Roeper (Ateliers Majeur)
Lieuwe Toren (CvK Sneek & Ritmyk)
Tia van der Velde (Jeugd Dans Opleiding)
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