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 ‘Mauthausen
liederencyclus’ van Stichting De Inrichting uit Wijk bij Duurstede. Het betreft een bijdrage in de financiering
van de Mauthausen liederencyclus van Mikis Theodorakis op 4 mei 2020 in de RK kerk St Johannes de
Doper in Wijk bij Duurstede waarvoor € 2.000,- gevraagd wordt.
De Mauthausen liederencyclus werd 4 keer eerder uitgevoerd op meerdere plaatsen in de regio (beginnend
met de 1e editie in 1998 in Wijk bij Duurstede). De 75e jaardag van de bevrijding van Nederland na de 2e
wereldoorlog is nu de aanleiding om de Mauthausenliederen nogmaals uit te voeren, maar dan in een
nieuwe vorm, uitgaande van de huidige vluchtelingenproblematiek: gevlucht voor oorlog en onderdrukking,
opgesloten en gestrand in overvolle vluchtelingkampen.
De commissie adviseert unaniem POSITIEF over de aanvraag voor een bedrag van € 2.000,-.
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 eerder is georganiseerd, maar waarvoor een vernieuwende vorm
gekozen is die aansluit bij de huidige vluchtelingenproblematiek. De opzet met 3 voorstellingen op
4 mei is goed afgestemd en ingebed in het geheel van de 4 mei evenementen.

•

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 met dit evenement een indrukwekkende voorstelling toegevoegd zal
worden aan de viering van de bevrijding van Nederland 75 jaar geleden.
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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