Adviescommissie Cultuurfonds Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 12 maart 2020
Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman,
Op 11 maart 2020 heeft zich de adviescommissie beraden over de subsidieaanvraag ‘Krom & Lek Festival’
van Gino van den Hoek en Sebas Krijger, in samenwerking met Tom van Ginkel (Capypso). Het betreft een
bijdrage in de financiering van een punk- en metal festival in Wijk bij Duurstede waarvoor € 1.500,gevraagd wordt.
Ondanks dat Wijk bij Duurstede bekend staat om de diversiteit in muziekfestivals geldt dit niet voor de punk,
metal en hardcore muziek. Krom & Lek wil hierop inspelen door eens per jaar een festival te organiseren,
waarbij men hoopt daardoor ook een stimulans te geven om weer nieuwe bands in dit genre op te richten.
Krom & Lek kan hierin een ondersteunende functie vervullen.
De commissie adviseert unaniem POSITIEF over de aanvraag voor een bedrag van € 1.500,-.
Onderstaand treft u de reden van dit positief 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.

•

Het betreft een evenement dat een leemte invult op het gebied van de punk, metal en hardcore
muziek. Het festival is twee keer eerder georganiseerd, maar men hoopt door de steun van het
cultuurfonds een bekende band aan te kunnen trekken, waardoor een groter publiek bereikt zal
worden. Het doel is het festival in de toekomst kostenneutraal te kunnen draaien.

•

Het voorstel is realistisch en concreet; er wordt met vrijwilligers gewerkt en zonder winstoogmerk.

•

Aan de financiële randvoorwaarden (minimaal 25% van het projectbudget is door andere bronnen te
financieren) wordt voldaan.

Conclusie
De adviescommissie is van mening dat een éénmalige impuls een kans biedt om dit festival in Wijk op de
kaart te zetten. Wij adviseren wel om de hiervoor noodzakelijke PR professioneel aan te pakken,
bijvoorbeeld door contact te leggen met andere lokale organisaties die al ervaring op dit gebied hebben.
De commissie stelt het op prijs als de bijdrage van het cultuurfonds vermeld wordt in pr-uitingen.
Het logo is te downloaden van de website cultuurfondswijkbijduurstede.nl/downloads.
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