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Adviescommissie Cultuurfonds Wijk bij Duurstede  

 

Wijk bij Duurstede, 16 juni 2019 

 

Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman. 

Op 12 juni 2019 heeft de adviescommissie de subsidieaanvraag ‘Jongeren ontmoeten klassiek - Icarus’ van 

het Revius Wijk besproken. Het betreft een bijdrage in de financiering van een muzikale theatervoorstelling 

(‘opera’) gebaseerd op een klassieke bron. De omvang van de gevraagde bijdrage is niet verder 

gespecificeerd, maar het gaat om een deel van € 2.275,- voor in totaal vier subsidieaanvragen. 

 

‘Jongeren ontmoeten klassiek’ is een cultuurparticipatieproject van het Revius Wijk met als doel de 

belangstelling voor cultuur onder jongeren te vergroten en ze in aanraking te brengen met klassieke 

verhalen.’Icarus’ is de 8e editie van ‘Jongeren ontmoeten klassiek’ van het Revius Wijk.  

 

De commissie adviseert unaniem NEGATIEF over de aanvraag. 

Onderstaand treft u de reden van dit negatief advies aan: 

Als leidraad voor onze adviestaak hanteert de commissie de notitie “Cultuurfonds Wijk bij Duurstede – 

organisatie per 1 januari 2016”. 

• De aanvraag is afkomstig van een lokale organisatie uit Wijk bij Duurstede. 

• De activiteit is weliswaar van educatieve waarde voor de scholieren (die op deze manier zelf actief 

participeren in verschillende kunstvormen (dans, muziek, theater), maar niet vernieuwend en van 

toegevoegde waarde voor het bredere, culturele aanbod in Wijk bij Duurstede. Het is immers de 8e 

editie. 

• Het voorstel is realistisch en concreet en omvat de inzet van vrijwilligers van de school. 

• Aan de financiële randvoorwaarden (minimaal 25% van het projectbudget is door andere bronnen te 

financieren) zou (vermoedelijk) voldaan worden.  

 

Conclusie 

De adviescommissie is van mening dat de aanvraag voornamelijk van educatieve waarde is en als 

cultuurproject thuis hoort bij het schoolprogramma van het Revius Wijk. Het is zeker van waarde voor de 

deelnemende scholieren, maar het is niet vernieuwend voor het culturele aanbod in Wijk bij Duurstede. De 

adviescommissie adviseert daarom geen subsidie toe te kennen. 
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