
B&W-besluit:

1. Het College besluit de uitgebrachte adviezen van de adviescommissie Cultuurstimuleringsfonds
Haarlem over de achtentwintig ingediende subsidieaanvragen voor de 4de tranche 2006 over te
nemen, op één na. Twaalf aanvragen zijn gehonoreerd, drie aanvragen worden aangehouden en
dertien aanvragen zijn afgewezen

2. Financiële paragraaf: de kosten van het besluit bedragen€ 27.500,=. Het besluit wordt gedekt uit 
programma 6 Maatschappelijke Ontwikkeling, Economie, toerisme en cultuur. Het resterende
budget van 2006 ad€ 23.680,= wordt als voorziening toegevoegd aan het beschikbare budget voor
2007 van het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen
een persbericht

4. De commissie Ontwikkeling ontvangt het besluit van het College ter informatie
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Onderwerp
Cultuurstimuleringsfonds Haarlem,
subsidieaanvragen 4de tranche 2006

B & W-vergadering van 10 oktober 2006

Bestuurlijke context
Op 19 september j.l. kwam de commissie die het college adviseert met betrekking tot subsidieaanvragen
ten laste van het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem bijeen. De samenstelling van de commissie is als
volgt: Javier López Piñón, theatermaker/ regisseur; Barend Wijtman, voormalig adviseur Raad voor
Cultuur; Sandra Malaver, initiator Amsterdamse Museumnacht; Mirjam Kruijswijk, galeriehoudster De
Schone Kunsten te Haarlem; Demet Akpinar, lid SAMS.

In deze 4de tranche voor 2006 heeft de commissie achtentwintig aanvragen behandeld.
In de bijlagen A (positief), B (negatief) en C (aangehouden) zijn de adviezen van de commissie
verwoord. Het College besluit de uitgebrachte adviezen van de adviescommissie
Cultuurstimuleringsfonds Haarlem over de achtentwintig ingediende subsidieaanvragen voor de 4de

tranche 2006 over te nemen, op één na. Het College wijst het positieve advies over de aanvraag
‘Amateur ontmoet professioneel’ van Stichting Topp af, omdat deze niet voldoet aan de criteria van het 
fonds. Het betreft een verzoek om een exploitatiebijdrage te verlenen voor dit podium, niet een subsidie
voor de projecten zelf.
Twaalf aanvragen zijn gehonoreerd, drie aanvragen worden aangehouden en dertien aanvragen zijn
afgewezen. In totaal wordt voor de twaalf gehonoreerde projecten in deze 4de tranche een
subsidiebedrag van€ 27.500,= beschikbaar gesteld. Bijlage D geeft een overzicht van de aanvragen in
deze ronde.

Het resterende budget voor het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem 2006 bedraagt€ 23.680,=. Dit budget 
wordt (binnen de beleidskaders van het Actieplan Cultuurbereik 2005-2008) als voorziening toegevoegd
aan het beschikbare budget voor 2007 in het fonds.
Als uitwerking van de Cultuurnota 2005-2008 dienen de criteria van dit fonds te worden herzien. In een
separate nota zullen de nieuwe criteria binnenkort worden voorgelegd. Het Cultuurstimuleringsfonds
Haarlem ‘nieuwe stijl’ treedt vervolgens met onmiddelijke ingang in werking. De eerstvolgende 
aanvraagronde sluit op 1 december 2006.

Commissieparagraaf: Het College informeert de Raad over de besluitvorming over de bij het
Cultuurstimuleringsfonds Haarlem ingediende subsidieaanvragen.



BIJLAGE A
POSITIEVE ADVIEZEN CULTUURSTIMULERINGSFONDS 4E TRANCHE 2006

1. St. Tur Uni–Voortgang en uitbouw activiteiten steelband en stemmen instrumenten
Stichting Tur Uni wil haar activiteiten uitbreiden en o.a. deelnemen aan internationale concoursen.
Daarnaast wil men de instrumenten laten stemmen door een Trinidadse specialist en deze tevens
workshops laten verzorgen.
Gevraagd:€3.000,=
Advies: De commissie vindt de steelband een sympathiek en sociaal nuttig initiatief, dat door de
samenwerking met de Piramideschool in de gemeenschap is geworteld. De beoogde
deskundigheidsbevordering is wenselijk opdat de organisatie verder professionaliseert. De
commissie wil deze onderdelen ondersteunen, ook omdat zij waardering heeft voor de brede
fondsenwerving. Daarentegen meent de commissie dat de voorgenomen deelname aan
internationale concoursen onvoldoende is uitgewerkt, daarover adviseert zij negatief. Op termijn
zou de commissie graag een plan van aanpak voor de verdere ontwikkeling van de steelband
willen becommentariëren.
Adviesbedrag:€1.500,=

2. Ned. Sint Gregoriusvereniging Haarlem– Scratchdrag ‘Samen Mozart zingen in de 
Kathedraal’
Ervaren amateurkoorzangers studeren op één dag twee composities van Mozart in en geven een
uitvoering. Medewerking wordt verleend door een professioneel orkest en vier professionele
zangsolisten.
Gevraagd:€1.500,=
Advies: De commissie vindt de reputatie van de vereniging goed. De programmering is van
uitstekende kwaliteit, hoewel er wel enige vraagtekens zijn over het bereik van nieuwe
publieksgroepen. De commissie adviseert om de gevraagde€1.500,= te verlenen met de 
aanbeveling dit aan te wenden voor een betere publiciteitsvoering.
Adviesbedrag:€1.500,=

3. St. Vrienden v.d. Oude Kerk te Spaarndam–Concertserie 2006-2007
Doel van de organisatie is het brengen van een verrassend en kwalitatief hoogstaand, divers
klassiek programma.
Gevraagd:€1.920,=
Advies: Volgens de commissie een mooie, afwisselende concertserie van goede kwaliteit op een
bijzondere erfgoedlocatie. Positief is daarnaast het feit dat de organisatie een bescheiden overhead
vergt, waardoor de uitvoerenden een gepaste vergoeding kunnen ontvangen. De commissie
benadrukt het belang van een goede publiciteitsvoering en adviseert om het gevraagde subsidie
naar boven af te ronden en het bescheiden meerbedrag daarvoor aan te wenden.
Adviesbedrag:€2.000,=

4. St. Topp–Amateurkunstpodium Jansstraat
Stichting Topp wil in een voormalig gerechtsgebouw in Haarlem een tijdelijke plek realiseren
waar makers van amateur- en professionele (podium)kunsten elkaar ontmoeten. Er zal
interdisciplinair geprogrammeerd worden, met elke maand een hoogtepunt.
Gevraagd:€6.785,=
Advies: De commissie stelt dat het initiatief voorziet in een behoefte ten aanzien van een eigen
betaalbare speelplek voor amateurpodiumkunst in Haarlem. Deze tijdelijke locatie bevordert
samenwerking tussen amateurgezelschappen en kan een kruisbestuiving bewerkstelligen tussen
amateur- en professionele kunsten. De commissie adviseert een waarderingssubsidie te verlenen
van€5.000,=.
Adviesbedrag:€5.000,=(waarderingssubsidie)



5. Haarlems Projectkoor 023– ‘Klanken op de rand van betekenis’
Dit nieuwe Haarlemse amateurkoor onderscheidt zich van reeds bestaande koren door de puur
projectmatige opzet, waarbij per project d.m.v. audities een geheel nieuw (kamer)koor wordt
samengesteld.
Gevraagd:€500,=
Advies: De commissie vindt zowel het gedurfde programma als de samenstelling van het
projectkoor interessant. Initiatiefnemers hebben duidelijk besef van het belang van zangkwaliteit,
hetgeen door de commissie wordt gewaardeerd. Aandachtspunt is een goede publiciteitsvoering.
Adviesbedrag:€500,=

6. St. Muziekinstituut v.d. Kathedraal St. Bavo–Activiteiten rond jubilea Muziekinstituut en
Koorschool
Ter gelegenheid van het 60- resp. 55-jarig bestaan van het Muziekinstituut en de Koorschool St.
Bavo wordt een reeks activiteiten en concerten georganiseerd.
Gevraagd:€5.000,=
Advies: De commissie heeft waardering voor het instituut als zodanig, maar is niet erg onder de
indruk van het programma, dat zij als traditioneel en weinig spannend kwalificeert. Wel heeft zij
waardering voor de compositieopdracht. De commissie verbaast zich verder over het gevraagde
bedrag aan de gemeente, waar ook andere fondsen benaderd hadden kunnen worden. De
commissie adviseert om een waarderingssusbidie te verlenen van€2.000,=.
Adviesbedrag:€2.000,= (waarderingssubsidie)

7. St. Organisatie Bijzondere Concerten– Concert King’s Singers
Concert van de King’s Singers i.s.m. het Kathedrale Koor. Het concert is ingebed in de 
activiteitenreeks rond de jubilea van Muziekinstituut en Koorschool St. Bavo (zie nr. 6)
Gevraagd:€5.000,=
Advies: De commissie heeft veel waardering voor de kwaliteit van het programma, maar verbaast
zich over het feit dat er geen andere fondsen zijn benaderd. De commissie is van mening dat een
dergelijk concert (King’s Singers zijn wereldberoemd) self-supporting zou kunnen zijn, maar
adviseert om bij wijze van waardering een garantiesubsidie te verlenen van€3.000,=.
Adviesbedrag:€3.000,=(garantstelling)

8. Galamian Institute of Music–Cross-over concert door jongeren
Concert in het Patronaat door jongeren met een programma van zowel klassieke als eigentijdse
muziek.
Gevraagd:€500,=
Advies: De commissie vindt dit een bescheiden aanvraag voor een interessant project. Het
bijzondere programma wekt bij de commissie vertrouwen in de beoogde verbreding van het
publieksbereik. Het publiciteitsmateriaal is in de ogen van de commissie onvoldoende uitgewerkt
en zij adviseert daarom de publiciteitsvoering nader af te stemmen met het Patronaat.
Adviesbedrag:€500,=

9. Historisch Museum Haarlem– ‘Spelen in Haarlem, van Zeepkist tot Computergame’
Expositie rond bovengenoemd thema, waarin de verandering van kindervermaak in de 20e eeuw
wordt geschetst. Daarnaast wordt getoond welke maatschappelijke processen mede ten grondslag
lagen aan deze verandering.
Gevraagd:€4.500,=
Advies: Volgend de commissie een voorbeeldige aanvraag voor een tentoonstelling met een fris
klinkend thema, dat de generatiekloof tussen ouders en (klein)kinderen overbrugt en werkelijk
uitnodigt de tentoonstelling te bezoeken. De opzet van de expositie vindt men van wisselend
niveau, zo zouden de vermelde bruiklenen aansprekender kunnen worden getoond. De commissie
beveelt aan contact op te nemen met het Amsterdams Historisch Museum, waar enkele jaren terug
een breed opgezette expositie over hetzelfde onderwerp plaatsvond. De commissie heeft
voldoende vertrouwen, mede door de inschakeling van een gastcurator, om positief te adviseren.



Adviesbedrag:€4.500,=
10. Initiatiefgroep Overal in de Roos–Festival 2007

De Initiatiefgroep Overal in de Roos wil, daartoe aangespoord door de buurtbewoners, voor de
tweede maal een multicultureel festival organiseren voor en door (ex)bewoners van het
Rozenprieel, ondersteund door mensen en organisaties die bij de buurt betrokken zijn.
Gevraagd:€4.000,=
Advies: De commissie heeft waardering voor de brede samenwerking tussen alle in het
Rozenprieel gevestigde instellingen. Van basisschool tot moskee, van kunstenaars tot
verzorgingscentrum. Er spreekt élan uit de aanvraag, de eerste editie in 2004 was groot succes,
brede participatie vanuit de wijk. De uiteindelijke hoogte van de subsidiebijdrage wordt mede
afhankelijk gesteld van de nog door de Initiatiefgroep aan te leveren nadere invulling van het
theaterprogramma en de workshops.
Adviesbedrag: maximaal€ 4.000,=

11. Marmoucha– ‘Diva’s van de Maghreb en LoungeM’
Een viertal muziek- en multidisciplinaire voorstellingen in zowel Philharmonie als Patronaat met
Marokkaanse en Marokkaans-Nederlandse kunst en cultuur, variërend van traditionele muziek tot
modern door Nederlandse en Marokkaanse (semi)professionele artiesten.
Gevraagd:€8.250,=
Advies: De commissie heeft vertrouwen in het bereik van de vermelde Marokkaanse doelgroepen
in Haarlem via de contacten tussen Marmoucha en de Samenwerkende Marokkaanse Organisaties
in Haarlem. Verbreding van dat gegarandeerde publieksbereik ligt in een intensievere
samenwerking met de beide genoemde professionele podia, dus niet alleen huur maar ook
gezamenlijke publiciteit (breder trekken naar andere doelgroepen). De commissie adviseert een
subsidie van€ 5.000,= te verlenen in de vorm van een garantie.
Adviesbedrag:€ 5.000,=(garantstelling)

12. Stadsbibliotheek Haarlem– ‘Nederland leest’
De campagne ‘Nederland Leest’ is geïnspireerd op de succesvolle Amerikaanse campagne ‘One 
Book, One City’. Uitdelen van een gratis exemplaar van het boek ‘Dubbelspel’ van Frank 
Martinus Arion moet lezers uitnodigen er over in discussie te gaan.
Gevraagd: 2.015,=
Advies:De commissie vindt de combinatie van de keuze voor het boek ‘Dubbelspel’ en de 
Antilliaanse activiteiten interessant. De relatie met een nieuw aan te boren doelgroep voor de
bibliotheek wordt duidelijk gelegd, de vraag is alleen hoe de bibliotheek die doelgroep ook
werkelijk denkt te kunnen bereiken. Een gratis boek uitdelen is volgens de commissie prima, maar
zij adviseert aandacht te besteden aan de manier waarop discussie en interactie worden uitgelokt.
Er zijn geen andere fondsen benaderd, maar de commissie adviseert een waarderingssubsidie van
€ 1.000,= voor deze activiteit te verlenen. 
Adviesbedrag:€ 1.000,=(waarderingssubsidie)

13. Nieuwe Vide en Studio Grasland–Concertserie Muzieksalon @ Grasland
Reeks van zeven concerten en een Grashopper-festival onder de noemer ‘Muzieksalon @ 
Grasland’. Programma’s gebaseerd op exclusiviteit en kwaliteit.
Gevraagd: 5.300,=
Advies: De commissie toont begrip voor late programmering, op basis ook van kansen die zich
voordoen, artiesten in nabijheid, e.d. Bovendien erkent de commissie zowel de kwaliteit van de
optredende artiesten als de niche waarin Nieuwe Vide en Studio Grasland opereren. Het feit dat
vooralsnog geen inspanning is gedaan om andere fondsen te benaderen bevreemdt de commissie.
Zij adviseert daarom alleen het 2006-deel te honoreren met een subsidie van€ 2.000,=, en nodigt 
de organisatie uit een nieuwe aanvraag voor te leggen bij een volgende ronde.
Adviesbedrag:€ 2.000,=



BIJLAGE B
NEGATIEVE ADVIEZEN CULTUURSTIMULERINGSFONDS 4E TRANCHE 2006

1. Gerard Venbrux–Digitaal Schilderij
Het project behelst het plaatsen van een plasmascherm in een museum, waar de bezoeker met
een computer naar eigen inzicht objecten kan plaatsen. Een volgende bezoeker kan daar
wijzigingen in aanbrengen, waardoor het uiterlijk van het schilderij voortdurend verandert.
Gevraagd:€9.500,= (startbedrag €500,=)
Advies: De commissie is van mening dat dit een onvoldragen aanvraag is. Er is nog geen
contact gelegd met bij voorbeeld het Frans Hals Museum of het Teylers Museum. Er wordt
door de commissie betwijfeld of de musea in dit project mee zullen gaan. De commissie
adviseert negatief.
Adviesbedrag: geen

2. St. B.E.O.–Ontwikkeling Art & Entertainment Groep
Stichting Barbarel Enterprises Operation stelt zich ten doel om talentvolle, artistieke mensen te
begeleiden bij hun professionalisering. De organisatie heeft diverse onderdelen en biedt o.a.
acteerlessen, een beeldende kunst-onderdeel, een castingbureau, en een onderdeel dat zich
richt op film- en theaterproducties aan.
Gevraagd: niet aangegeven
Advies: De commissie heeft respect voor de ambitie van de aanvrager, maar kan niet goed
beoordelen wat de concrete activiteit is waarvoor subsidie wordt aangevraagd en ook het
gevraagde bedrag is niet aangegeven. Inhoudelijk is de aanvraag onvoldragen, zo ontbreken
namen van betrokken docenten, en voldoen de doelstellingen niet aan de criteria van het fonds.
Het financiële plan laat meer inkomsten dan uitgaven zien. De commissie adviseert negatief.
Adviesbedrag: geen

3. St. Topp–De Kleine Kapitein, educatietraject (herziene aanvraag)
Muziektheatervoorstelling ‘De Kleine Kapitein’, naar de boeken van Paul Biegel.
Gevraagd:€9.800,=
Advies: De commissie waardeert het inzicht in de lesmethode, maar vraagt zich af waarom
alleen de gemeente Haarlem is benaderd voor financiering van het educatieve materiaal. Het
gebodene is niet onderscheidend op het gebied van jeugdtheater; het is een reguliere productie,
waarvan het lespakket normaliter wordt meegenomen in de afnameprijs. De commissie
adviseert negatief.
Adviesbedrag: geen

4. De Zingende Zaag– ‘Bilderdijk en Haarlem’
Diverse activiteiten rond de 175e sterfdag van Willem Bilderdijk, die de laatste vier jaren van
zijn leven in Haarlem woonde en in de Grote of St. Bavokerk ligt begraven.
Gevraagd:€5.800,=
Advies: De commissie vindt het een weinig origineel initiatief, op het voornemen de
gedenkplaquette te restaureren na. De commissie zet vooral vraagtekens bij het beoogde bereik
van een nieuw (jong) publiek, en zij vindt de begrote kosten voor de literaire wandeling aan de
hoge kant. De commissie adviseert negatief.
Adviesbedrag: geen.

5. St. Radius–Onze Wereld 2
Een audio-visueel project waarin ouderen uit verzorgingstehuizen en jongeren uit stadsdeel
Oost met elkaars omgeving kennis maken.
Gevraagd:€20.000,=
Advies: Naar het oordeel van de commissie is deze aanvraag volstrekt onvoldoende
uitgewerkt. Onduidelijk is wat het belang van het project is en tevens welk publieksbereik



beoogd wordt. Het gevraagde subsidiebedrag is met een beoogd bereik van 23 kinderen + 23
ouderen volledig buiten proportie, en er zijn geen andere fondsen benaderd. De commissie
vindt het project niet aansprekend en adviseert negatief.
Adviesbedrag: geen

6. Nederlands Studenten Orkest–Concert in de Philharmonie
Aanvraag ten behoeve een concert in de Philharmonie op 15 februari 2007. Het is de
bedoeling het batige saldo ten goede te laten komen aan goede doelen.
Gevraagd:€5.531,25
Advies: De commissie heeft veel waardering voor het repertoire en de dirigent en kent de
goede reputatie van het Nederlands Studenten Orkest. Een verzoek tot een financiële bijdrage
aan charitatieve doelstellingen past niet binnen de criteria van het Cultuurstimuleringsfonds
Haarlem. Om deze reden adviseert de commissie negatief.
Adviesbedrag: geen

7. Roads–Kunst en Kul(toer)
Roads organiseert een reeks van kostenloze culturele uitstapjes voor o.a. jongeren, het
basisonderwijs, inburgeringscursisten, vrouwen van het moedercentrum en NOVA-studenten.
Gevraagd:€4.712,50
Advies: De commissie stelt dat deze aanvraag niet voldoet aan de criteria van het
Cultuurstimuleringsfonds Haarlem. Het project is bovendien te summier uitgewerkt, waarbij
het beoogde publieksbereik niet in verhouding staat tot het gevraagde bedrag. Er zijn geen
andere fondsen benaderd. De commissie adviseert negatief.
Adviesbedrag: geen

8. Suzanne de Wit & Jules Kockelkoren–Blikvangers
Project voor jongeren waarin de kunstenaars Suzanne de Wit en Jules Kockelkoren een
tentoonstelling van door de jongeren zelf ontworpen affiches maken, waarin de jongeren een
kijk op hun Haarlemse leefomgeving geven.
Gevraagd:€11.653,=
Advies: De commissie plaatst vraagtekens bij de gekozen doelgroep van jongeren tussen de
11-12 jaar. Het projectresultaat vindt zij onvoldoende uitgewerkt en te weinig origineel. Als
tegenhanger wordt verwezen naar de fotowedstrijd, georganiseerd door de Stedelijke
Adviesraad Multiculturele Stad Haarlem, waar een veel bredere participatie en publieksbereik
wordt beoogd. De ingediende projectbegroting voor ‘Blikvangers’ toont vooral de ureninzet 
van de kunstenaars en er zijn geen andere fondsen benaderd. De commissie adviseert negatief.
Adviesbedrag: geen

9. St. Multiplex–Reis rond de continenten–een winters Houtfestival
Stichting Multiplex organiseert een mini-Houtfestival in Studio Grasland, bestaande uit vier
grensoverschrijdende en vernieuwende optredens van groepen met hun basis in vier
continenten, en een expositie van kunstenaars die werken vanuit een multiculturele
achtergrond.
Gevraagd:€7.262,50
Advies: De commissie betreurt de keuze voor de locatie, waardoor slechts een zeer
kleinschalig publieksbereik mogelijk is. In , bijvoorbeeld, de kleine zaal van het Patronaat was
een betere keuze geweest. De kwaliteit van de programmering is goed, maar de gevraagde
subsidiebijdrage staat niet in verhouding tot het verwachte aantal bezoekers. Bovendien zijn er
geen andere fondsen benaderd en is er geen publiciteitsplan overlegd. De commissie adviseert
negatief.
Adviesbedrag: geen



10. St. Lava–Een Kaboutersof
De initiatiefnemers van Stichting Lava willen gedurende de wintermaanden een
wintersprookje tonen in een leegstaand gebouw. In de voorstelling worden de vooroordelen
ten aanzien van dak- en thuislozen aan de kaak gesteld.
Gevraagd:€7.500,=
Advies: Deze aanvraag betreft volgens de commissie een zowel inhoudelijk als
organisatorisch onvoldragen plan. Het beschrijft slechts voornemens, er is zelfs geen locatie
voor de uitvoering. De commissie vindt het een onrealistische aanvraag met een ondeugdelijk
dekkingsplan en adviseert negatief.
Adviesbedrag: geen

11. Erfgoed Coalitie Haarlem–Erfgoednacht 2006–Feest!
De Erfgoed Coalitie Haarlem organiseert voor het 3de achtereenvolgende jaar de ErfgoedNacht
in Haarlem. Tijdens de Erfgoednacht zijn de deelnemende organisaties en instellingen gratis
toegankelijk. Iedere instelling heeft een 30 tot 45 minuten durend programma, dat op vaste
tijden herhaald wordt.
Gevraagd:€5.150,=
Advies: De commissie vindt de programma-opzet weinig verrassend en vraagt zich af of de
specifiek genoemde doelgroep (ouderen, 75+) wel een gelukkige keuze is, zeker eind
november. Voor deze doelgroep zou een ‘Erfgoed-dag’ volgens de commissie een veel beter 
idee zijn. De commissie meent dat de publiciteitscampagne (o.m. verspreiding flyers bij
supermarkten) geen extra ondersteuning uit dit fonds nodig heeft, de partners moeten zelf in
staat zijn om op eenvoudige wijze extra publiek te bereiken, en adviseert daarom negatief.
Adviesbedrag: geen

12. Marijke Visser– ‘Aaneengesmeed’
Voor scholieren van het VMBO wordt een ontwerpwedstrijd voor een nieuwe ambtsketen
georganiseerd. De inzendingen worden beoordeeld door een vakjury.
Gevraagd:€15.000,=
Advies: De commissie vindt dit een zeer summiere, onvoldragen aanvraag, die niet voldoet
aan de criteria van het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem. Er zijn geen andere fondsen
benaderd en tevens meent de commissie dat scholen dit idee gewoon budgettair neutraal
zouden moeten kunnen uitvoeren. Het is niet duidelijk wat de meerwaarde van de begeleiding
door de kunstenaar is. De commissie adviseert negatief.
Adviesbedrag: geen



BIJLAGE C
AANGEHOUDEN AANVRAGEN CULTUURSTIMULERINGSFONDS 4E TRANCHE
2006

1. Kennemerland uit de Kunst –editie 2007
Jaarlijkse expositie van amateur beeldend kunstenaars uit de regio Kennemerland.
Gevraagd: €1.600,=
Advies: De aanvraag dient ivm de huidige criteria (uitvoering binnen 8 maanden) te worden
aangehouden tot de ronde van 1 december 2006. De adviescommissie is aanbevolen de
expositie in oktober 2006 te gaan bezichtigen om zich een beeld te vormen van de inhoud en
kwaliteit.
Advies: aanhouden

2. Haarlems Migranten Platform –Migrantenpodium Houtfestival 2007
Het Haarlems Migranten Platform verzorgt het Migrantenpodium op het Houtfestival, en heeft
de behoefte vooruitlopend op de uitvoering tijdens het festival een bredere en gevarieerdere
programmering te ontwikkelen.
Gevraagd: €8.650,=
Advies: Het migrantenpodium maakt deel uit van het Houtfestival waarvoor Stichting
Multiplex jaarlijks subsidie van de gemeente Haarlem ontvangt. Stichting Multiplex dient
daarnaast subsidieaanvragen in voor additionele projecten op het festival. De voorliggende
aanvraag van het Haarlems Migranten Platform dient door de commissie gewogen te worden
in het geheel van het festival, zodat er integraal beoordeeld wordt. De commissie vindt de
aanvraag vooralsnog niet vernieuwend of onderscheidend.
Advies: aanhouden

3. Nieuwe Vide e.a. - )toon) Festival 8e editie
De aanvraag betreft het jaarlijkse )toon)-festival. De basis van )toon) wordt gevormd door
elektronica, in beeld en geluid. Daarnaast zet het festival zich nadrukkelijk in voor
interdisciplinaire verbanden tussen kunstenaars onderling, media en technieken, disciplines en
generaties.
Gevraagd: €15.000,=
Advies: De commissie wil inzage in de resultaten (publieksbereik, publicitair, samenwerking,
financieel) van )toon)7 voordat er een oordeel wordt gegeven over deze nieuwe
subsidieaanvraag. De begroting is nu te globaal van opzet en er ontbreken volgens de
commissie aansprekende namen (hoewel het beoogde publiek de optredende artiesten wel zal
kennen). De commissie wijst op de mogelijke concurrentie van het zogenaamde Broermoats
festival in Eindhoven, dat ook in deze specialistische niche opereert, waardoor mogelijk
bepaalde fondsen minder snel tot subsidieverlening over zullen gaan. Voor de volgende ronde
(sluit op 1 december 2006) verwacht de commissie een nader uitgewerkte aanvraag incl.
publiciteitsplan, alsmede de resultaten/ evaluatie van de laatste editie.
Advies: aanhouden



Overzicht aanvragen Cultuurstimuleringsfonds Haarlem 4e tranche 2006

Projectaanvragen kunnen bij de gemeente worden ingediend voor:
I. Projecten gericht op cultuureducatie primair en voortgezet onderwijs, met name op de versterking van het aanbod van de culturele instellingen;
II. Projecten gericht op het stimuleren van het gebruik van cultureel erfgoed als instrument voor cultuureducatie en bereik van nieuwe doelgroepen;
III. Projecten gericht op versterking van het productieklimaat, met aandacht voor bereik van nieuwe doelgroepen;
IV. Overige projecten op het gebied van kunst en cultuur.

nr Naam aanvrager Omschrijving project Totaalbedrag Gevraagd bedrag Categorie Opmerkingen

1. Stichting Tur Uni Voortgang en uitbouw Steelband € 10.500,= € 3.000,=

2. Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het
bisdom Haarlem

Scratchdag 'Samen Mozart zingen in
de Kathedraal'

€ 12.125,= € 1.500,=

3.
Stichting Vrienden van de Oude Kerk te SpaarndamConcertserie 2006/2007 € 5.750,= € 1.920,=

4.
Stichting Topp Amateurkunstpodium Jansstraat € 16.230,= € 6.785,= N.B.: Eenakterfestival€ 3.000,= in 3de tranche

5.
Haarlems Projectkoor 023

Koorproject 'Klanken op de rand van
betekenis' € 3.850,= €. 500,=

6.
Gerard Venbrux Project 'Digitaal schilderij' max.€ 15.000,= € 9.500,=

7.
Stichting B.E.O.

Ontwikkeling 'Art&Entertainment
Groep' Stichting B.E.O. max.€ 96.430,= niet aangegeven N.B.: verwachte inkomsten overstijgen de uitgaven?

8.
Vereniging Kennemerland uit de Kunst

Expositie Kennemerland uit de Kunst
in 2007 € 2.960,17 € 1.600,=

9.
Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo

Viering jubilea Muziekinstituut en
Koorschool 2006/2007 € 16.600,= € 5.000,=

10.
Stichting Topp De kleine kapitein - educatietraject € 299.616,= max.€ 9.800,= N.B.: herziene aanvraag!

11.
Stichting Organisatie Bijzondere Concerten Concert King's Singers € 22.500,= € 5.000,=

12.
Stichting Galamian Institute of Music Crossover concert door jongeren € 4.550,= € 500,=

13.
Zingende Zaag Producties Bilderdijk en Haarlem; herdenking € 6.800,= € 5.800,=

14.
Stichting Historisch Museum Haarlem Expositie 'Spelen in Haarlem' € 19.950,= € 4.500,=

15.
Stichting Radius Project 'Onze wereld 2' € 20.000,= € 20.000,=

16.
Nederlands Studenten Orkest Concert in Philharmonie € 14.362,50 € 5.531,25 N.B.: tekort nog€ 3.076,53

17.
Stichting Roads Kunst en Kul (toer) € 4.712,50 € 4.712,50

18.
Initiatiefgroep Overal in de Roos Overal in de Roos-festival 2007 € 12.910,= € 4.000,= N.B. tevens bijdrage€ 4.000,= Impulsgelden



19.
Jules Kockelkoren & Suzanne de Wit Project 'Blikvangers' € 11.653,= € 11.653,=

20.
Stichting Marmoucha

Project 'Diva's van de Maghreb en
LoungeM € 41.661,= € 8.250,=

21.
Stichting Haarlems Migranten Platform

Presentatie Migrantenpodium op
Houtfestival € 14.650,= € 8.650,=

22.
Stadsbibliotheek Haarlem Nederland Leest € 7.700,= € 2.015,=

23.
Nieuwe Vide )toon)8 festival € 77.000,= € 15.000,=

24.
Nieuwe Vide en Studio Grasland Concertserie Muzieksalon@Grasland € 12.880,= € 5.300,= N.B.: herziene aanvraag!

25.
Stichting Multiplex Project 'Winters Houtfestival' € 8.200,= € 7.262,50

26.
Stichting Lava

Project 'Een Kaboutersof, een
wintersprookje' € 49.950,= € 7.500,=

27.
Frans Hals Museum namens Erfgoed Coalitie Haarlem3de ErfgoedNacht Haarlem - Feest € 10.300,= € 5.150,=

28.
Marijke Visser Project 'Aanééngesmeed' € 15.000,= € 15.000,=

Totaalbudget (in euro) Cultuurstimuleringsfonds
Haarlem 2006

€ 191.050,=Totaal gevraagd
subsidiebedrag 4e
tranche 2006

max.€ 175.429,25

Reeds beschikt t/m 3e tranche 2006 € 137.370,=(+garantstelling€ 
2.500,=

Resterend budget 2006
€ 53.680,=(-€ 2.500,=)


