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 ‘Blues4kids’ van
Stichting Blues in Wijk. Het betreft een bijdrage in de financiering van blues concerten voor kinderen van
basisscholen waarvoor € 700,- gevraagd wordt.
De Stichting Blues in Wijk organiseert van 31 maart t/m 5 april een blues week in Wijk bij Duurstede waarbij
één onderdeel het doel heeft om de jeugd in contact te brengen met Blues. In 2020 zal als pilot op twee
basisscholen de educatieve voorstelling ‘Blues 4 kids’ gespeeld worden door twee gerenommeerde blues
artiesten (Bo Brocken en Vera van Vaessen). Deze voorstelling is inmiddels al bij meer dan 40
jeugdinstellingen vertoond en gebruikt de muziek (de blues) als leidraad om kinderen iets te vertellen over
maatschappelijke en sociale thema’s (leven ten tijde van de slavernij, uitgesloten zijn, omgaan met
pestgedrag, etc).
De commissie adviseert unaniem POSITIEF over de aanvraag voor een bedrag van € 700,-.
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 activiteit die vernieuwend is voor Wijk bij Duurstede en van toegevoegde waarde
voor basisschoolleerlingen.

•

Het voorstel is realistisch en concreet (de betrokken muzikanten hebben bewezen kwaliteiten) 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 deze activiteit een vernieuwend en waardevol element
toegevoegd wordt aan het lespakket voor basisschoolleerlingen. Mocht deze pilot bij twee basisscholen
aanslaan, dan adviseren wij om volgend jaar niet alleen uit te breiden naar meer scholen, maar ook om de
educatieve blues voorstellingen structureel onder te brengen (Kunst Centraal?).
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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