Investeer in
cultuur, juist nu!
Input coalitievorming voor een cultureel sterk Fryslân
De Friese provinciale culturele instellingen, festivals, musea,
cultuurmakers, LF 2028, amateurkunst en andere relevante spelers:
het culturele veld.
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Wij, het Friese culturele veld, zijn ervan overtuigd dat een bloeiende
culturele sector ook in de komende periode de motor is voor een
levendig, creatief en slagvaardig Fryslân. Nu is het tijd om door te
pakken. Dat lukt alleen met een ambitieus provinciaal cultuurbeleid.
Cultuur versterkt het creatief vermogen, de leefomgeving en de
leefbaarheid van Fryslân. Komt in samenwerking met andere
sectoren tot creatieve oplossingen die goed zijn voor de samenleving
als geheel. LF 2018 is hét bewijs dat investeren in cultuur loont.
Ook de komende periode willen we ons inzetten voor een cultureel
krachtig Fryslân. Daarvoor is meer ruimte en geld nodig.
Voor de komende bestuursperiode vragen wij aandacht voor vier
essentiële ambities:
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Vier ambities voor een cultureel sterk Fryslân

1.
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Investeer in de basis

Investeer in een
plus programmering

Een sterke culturele infrastructuur kunst, erfgoed en
ondersteuning brengt zowel continuïteit als vernieuwing. Meerjarig gesubsidieerde basisinstellingen zijn de
beste waarborg voor stabiliteit. Bovendien kunnen zij
het experiment in Fryslân aanjagen. Met een breed en
divers aanbod als resultaat. Daarbij investeren we zowel
in de artistieke kwaliteit als in de bijdrage van kunst en
cultuur aan de Friese samenleving. In de intrinsieke én
maatschappelijke waarde van kunst en cultuur.

Wij roepen u op om naast de reguliere inzet, extra geld
vrij te maken voor een langjarige culturele ‘plus programmering’. Daarmee willen we samen met LF 2028
Fryslân spraakmakend op de kaart zetten. Met een
aanbod van voorstellingen, exposities, experimentele
kunst, manifestaties, festivals en projecten. Een aanbod
dat spannend is voor onze eigen inwoners én bezoekers
van buiten trekt. Met bijzondere blockbusters, maar
ook met spannende kleinere producties.

Van de provincie vragen
we concreet

Van de provincie vragen
we concreet

Een jaarlijkse investering van € 5 miljoen extra in de
herijking van de culturele infrastructuur, ingaand
per 2020. Er is extra geld nodig om niet verder op
achterstand te raken. Zeker als ook nieuwe disciplines
en organisaties die in het stelsel nu nog weinig kans
krijgen, de basisinfrastructuur gaan versterken.

Een jaarlijkse investering van € 5 miljoen extra voor
een langjarige culturele plus programmering.

Maak met een nieuw fonds geld vrij voor het
stimuleren van vernieuwing en experiment.

3.

4.

Investeer via cultuur
in economische en maatschappelijke spin off

Investeer in
het merk Fryslân

Een investering in kunst en cultuur levert een veelvoud
op aan maatschappelijke en economische spin off.
Stimuleer daarom nieuwe verbindingen tussen cultuur
en thema’s als innovatie, economie, duurzaamheid,
leefomgeving, toerisme, natuur, onderwijs, leefbaarheid
en participatie.

Om (inter)nationaal positieve aandacht te blijven
behouden voor het merk Fryslân, is extra geld en
organisatiekracht nodig. Een gezamenlijke marketing
van overheden, bedrijven, culturele en maatschappelijke organisaties levert volgens ons het meest op.

Van de provincie vragen
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Van de provincie vragen
we concreet

Jaag samenwerking, innovatie en verbinding over de
grenzen van de cultuursector aan.

Investeer jaarlijks in marketing voor het merk Fryslân
met € 2 miljoen.

Haal schotten weg tussen beleidsterreinen, overheden
en maatschappelijke organisaties. Bundel aanpakken, financieringsstromen en budgetten en investeer op deze
wijze jaarlijks € 4 miljoen.

Onze ambities zijn duidelijk. Wij willen graag,
samen met u en met anderen, Fryslân nog sterker maken.
Investeer dus in cultuur, juist nu!
De Friese provinciale culturele instellingen, festivals,
musea, cultuurmakers, L F 2028, amateurkunst en andere
relevante spelers: het culturele veld.
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Elf acties voor een cultureel sterk Fryslân

1.
Breng de basis
op orde

1.
Focus op
artistieke kwaliteit

2.
Investeer in makers
en producties

We wachten niet af, maar pakken door! Er ligt een mooie ambitieuze
opdracht voor cultureel Fryslân. Als het culturele veld nemen we onze
verantwoordelijkheid en de provincie mag ons daarop aanspreken.
Wat we de provincie vragen is om flink te investeren in het culturele
veld. Maar ook om ruimte te geven voor innovatie en nieuwe samenwerking. Ruimte ook om in te spelen op ontwikkelingen op de lange
termijn. Om de lessen te trekken uit LF 2018 en samen met anderen te
werken aan de toekomst. We formuleren de volgende elf acties voor
een cultureel sterk Fryslân:

Fryslân heeft een stevig en fijnmazig
netwerk van instellingen dat mensen
uit alle lagen van de bevolking toegang biedt tot cultuur. Een prachtige
basis. Maar de basis is niet op orde.
Zeker als ook nieuwe disciplines en
organisaties die in het stelsel nu nog
weinig kans krijgen, de basisinfrastructuur gaan versterken. Een sterke
en toekomstbestendige culturele
basisinfrastructuur kunst, erfgoed en
ondersteuning met meerjarig gesubsidieerde instellingen en festivals is
nodig als ‘backbone’ voor continuïteit en stabiliteit. Die basis is onmisbaar voor het optimaal functioneren
van ons cultureel ecosysteem. Vanuit
deze basis krijgen bovendien nieuwe
initiatieven de kans. Als een humuslaag voor de samenleving waar het
voortdurend broeit van beweging en
vernieuwing. Die vruchtbare bodem
biedt voor nieuwe initiatieven en
talenten. Als springplank én vangnet.

We zien de intrinsieke waarde van
kunst en cultuur als belangrijke
basisvoorwaarde en als ijkpunt voor
culturele uitingen. Dit naast criteria
als publieksbereik en maatschappelijke waarde. We focussen dus ook
op zeggingskracht, vernieuwing,
oorspronkelijkheid en vakmanschap.
En borgen de kwaliteit van makers,
professionals, producties en activiteiten. Het resultaat: een (inter)
nationaal toonaangevend cultureel
aanbod met maatschappelijke meerwaarde.

Laat cultuurgeld maximaal renderen
en ten goede komen aan makers,
activiteiten en producties. Besteed
geld aan een sterke basisinfrastructuur. Laat nieuwe initiatieven
gebruik maken van de kennis en
ervaring van de culturele basisinstellingen. Stimuleer uitwisseling
tussen gevestigd en nieuw.

Concreet: borg de kwaliteit van
makers, professionals, producties en
activiteiten. Bepaal samen met het
culturele veld wat kwaliteit is en welke doelen en criteria daarbij horen.

Concreet: investeer in de herijking
van de culturele infrastructuur. Ook
is extra geld nodig om onze ambities
waar te maken en niet op achterstand te raken.
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Concreet: maak met een nieuw
fonds geld vrij voor het stimuleren
van vernieuwing en experiment.

Elf acties voor een cultureel sterk Fryslân
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3.
Bouw aan een toe4.
komstgerichte onder- Stimuleer
steuningsstructuur
het experiment
Bij een culturele basisinfrastructuur hoort een goede ondersteuningsstructuur. Op het gebied van
amateurkunst, bibliotheken, jonge
makers, cultuureducatie, talentontwikkeling, participatie, deskundigheidsbevordering, professionalisering, presentatie, onderzoek en
beheer. De komende tijd willen we
werken aan een toekomstgerichte
en toekomstbestendige structuur
voor de ondersteuning van het
brede kunstenveld in Fryslân.

Concreet: investeer via de
ondersteunende instellingen in
goede ondersteuning voor het
Friese kunstenveld.

We zien een belangrijke rol voor
basisinstellingen om het experiment
in Fryslân te stimuleren. Vernieuwing is gebaat bij continuïteit.
Innovaties moeten kunnen mislukken en zo lessen voor de toekomst
opleveren. Daarvoor is een veilige
springplank nodig.
En een stabiel vangnet voor
innovatie en vernieuwing, is wat de
gevestigde culturele instellingen
kan bieden. Denk daarbij niet in
tegenstellingen, maar bevorder de
samenhang.

Concreet: stel basisinstellingen in
staat om vernieuwing en experiment
aan te jagen.

5.
Investeer in
talentontwikkeling
We moeten goed blijven zorgen voor
jonge talenten in Fryslân. Talentontwikkeling moet daarom ook in
de toekomst deel uit blijven maken
van de basisinfrastructuur. Zodat
Fryslân een kweekvijver blijft voor
jong talent. Hierbij gaat het om
talentontwikkeling in de breedte,
maar ook in de diepte. Maar
daarmee zijn we er nog niet.
Op dit moment ontbreekt het jonge
talenten te vaak aan een plek en
de middelen om een succesvolle
start te maken. Dat moet anders.
Als cultureel veld hebben we een
verantwoordelijkheid om de overgang van talent naar een bestaan
als zelfstandig cultuurmaker beter
mogelijk te maken. Jonge cultuurmakers verdienen goede ondersteuning bij de start van hun carrière
in de regio. Zo zorgen we er bovendien voor dat nog meer jongeren
voor Fryslân kiezen en ook na hun
opleiding als kunstenaar in de
provincie blijven.
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Versterk cultuureducatie,
amateurkunst en cultuurbereik

7.
Zet Fryslân opnieuw
op de kaart

Kunst en cultuur zijn onmisbaar
voor de vorming van jonge mensen.
Door cultuureducatie op scholen
ontwikkelen kinderen hun talenten,
maken zij kennis met schoonheid.
Ook leren zij de waarde van kunst
te begrijpen. De basisinfrastructuur
heeft een belangrijke verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en
uitvoeren van goede programma’s
op dit gebied. We pleiten voor het
voortzetten van het beleid voor
cultuureducatie en nemen hierbij
als culturele instellingen graag onze
verantwoordelijkheid.
Het convenant Meer Muziek in de
Klas lokaal Fryslân vinden we hier
een goed voorbeeld van.

Het amateurveld in Fryslân is groot
en divers en sterk geworteld in de
Friese gemeenschap. Amateurkunst
in de provincie Fryslân is levendig
en omvangrijk. De huidige tijd daagt
uit tot nieuwe inzichten. We willen
werk maken van meer vernieuwing
in de amateurkunst en meer investeren in concepten als Under
de Toer en openluchtspelen, waar
verbinding plaatsvind tussen amateurs, professionals, community art
en kunst, jong en oud.

Concreet: blijf investeren in cultuureducatie en amateurkunst en programma’s als Cultuureducatie met
Kwaliteit en het nieuwe programma
Cultuurparticipatie met Kwaliteit.

Concreet: investeer in een langjarige
culturele plus programmering en de
marketing voor het merk Fryslân.

Concreet: investeer in talentontwikkeling door de ketens van alle kunstdisciplines op orde te brengen.
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De komende maanden willen we
samen met LF 2028 werken aan een
onderscheidende meerjarige culturele plus programmering om
Fryslân opnieuw spraakmakend op
de kaart te zetten. Daarin krijgen
ook belangrijke initiatieven uit het
culturele hoofdstadjaar een plek.
We sluiten aan bij de vijf thema’s
van de provincie: versterken
economie en cultuurtoerisme,
verbeteren artistiek klimaat, werken
aan ecologie en circulariteit,
elkenien docht mei en meertaligheid/Frysk. Ook organiseren we
een goede programmastructuur en
zorgen we voor ondersteuning van
projecten met het mienskipsloket.
Daarnaast is extra geld en organisatiekracht nodig om (inter)nationaal positieve aandacht te blijven
behouden voor het merk Fryslân.
Een gezamenlijke marketing van
overheden, bedrijven, culturele en
maatschappelijke organisaties levert
volgens ons het meest op.
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8.
Zorg voor meer
diversiteit

Zorg voor een
blijvende verbinding
tussen stad en
regio

10.
Werk aan
ontschotting

We pleiten voor meer diversiteit in
het cultureel aanbod. Als het gaat
om schaal, soort disciplines, inclusiviteit en (publieks)bereik. Dus naast
‘blockbusters’ ook ruimte voor kleine
producties. Een goed aanbod voor
jong én oud. Voor professionals én
amateurs. Ruimte voor jong talent
én gevestigde namen. Aandacht voor
Fries aanbod én aanbod dat op een
groter nationaal of internationaal
publiek mikt. Een breed scala aan
disciplines. In de stad én in de provincie. Dat vraagt van instellingen
dat ze nieuwe verbindingen leggen.
Dat ze een cross-disciplinair aanbod
ontwikkelen dat een afspiegeling is
van de diversiteit van de samenleving. Diversiteit – denken in enen – is essentieel voor een levendige
cultuurprovincie.

Concreet: draag bij aan meer
diversiteit in het cultureel aanbod als
basis voor een levendig Fryslân.

Zorg voor een blijvende verbinding
tussen stad en regio. Culturele initiatieven in Leeuwarden moeten ook
ten goede komen aan de regio en
andersom. De basisinfrastructuur
is een belangrijke aanjager van deze
‘circulatie’ van cultuur. We moeten
vanuit een artistieke drive naar
inspirerende mogelijkheden zoeken
om de verbinding te maken. Er ligt
een belangrijke rol voor provincie
en gemeenten om deze verbinding
mogelijk te maken.
Kies voor gezamenlijk opdrachtgeverschap. Werk als overheden
(rijk, provincie, gemeenten) samen
bij het onderhouden van de basisinfrastructuur en de financiering
van programma’s en projecten.
Doorbreek de verkokering tussen
nationaal, regionaal en lokaal. Stem
beleid onderling af. Zoek samen
met ons naar cofinanciering vanuit
andere domeinen en matching met
andere overheden (We the North,
Regioprofiel Cultuur, kring met
Europese projectmiddelen).

Concreet: loop voorop als het gaat
om toekomstgericht cultuurbeleid,
ook in landelijk en Europees
verband.
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Crossovers zijn nieuwe combinaties
tussen vanouds gescheiden sectoren.
Door verschillende invalshoeken
te combineren, ontstaan nieuwe,
innovatieve mogelijkheden en oplossingen. Op allerlei plekken in Fryslân
gebeurt het al. Cultuurmakers leggen
nieuwe verbindingen tussen cultuur
en relevante maatschappelijke
thema’s als innovatie, duurzaamheid,
leefomgeving, toerisme, leefbaarheid
en participatie. Naast innovatieve
oplossingen voor de samenleving
als geheel, leveren crossovers ook
‘nieuw’ geld op voor de sector zelf.
Een ander resultaat van crosssectorale samenwerking is erkenning
van de maatschappelijke betekenis
van kunst en cultuur. Het culturele
veld wil zich in lijn met deze trend
cross-sectoraal ontwikkelen. Het is
belangrijk om samenwerking en
innovatie over de grenzen van de
eigen sector aan te jagen. Dat
vraagt ook in het provinciehuis om
cross-sectorale samenwerking. Haal
de schotten tussen beleidsterreinen
en financieringsstromen weg.

Concreet: kies voor een integrale
aanpak die recht doet aan het
cross-sectorale karakter van talloze
culturele initiatieven en programma’s.
Pas ook de financiering hierop aan.

