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Wijk bij Duurstede, 12 september 2022 

 

Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman. 

Op 8 september 2022 heeft zich de adviescommissie beraden over de subsidieaanvraag ‘Musical De Horn’, 
een initiatief van basisschool De Horn in Wijk bij Duurstede. Het betreft een bijdrage in de financiering 
van een musical waarvoor een bijdrage gevraagd wordt van € 2.500. 

De basisschool is van plan om in juni 2023 een volledig in het Engels gespeelde musical op de 
planken te brengen waarin alle leerlingen van groep 1 t/m 8 mee zullen spelen. De teksten zullen zelf 
geschreven worden en ook de muziek zal men zelf verzorgen. Als verhaallijn is een reis door de 
wereld – door muziekland - gekozen. De basisschool is al bezig de scholieren kennis te laten maken 
met de verschillende muziekstromingen, zodat elke groep er één kan kiezen. Daarnaast komen drama 
en dans aan de orde. De uitvoeringen (drie staan gepland in het Revius, één in het Ewoud en 
Elisabeth gasthuis) zullen voor een breder publiek beschikbaar komen.  

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. 
• De activiteit is niet echt vernieuwend, de school heeft al drie keer eerder musicals ter afsluiting van 

het schooljaar uitgebracht. Maar tot nu toe werd men ondersteund door stagiaires van het Creative 
College uit Utrecht, die het licht, geluid en de opnames verzorgden. Dit is nu niet meer mogelijk, de 
school moet alles zelf verzorgen. De ambitie is wel om een groot evenement te organiseren en 
deze productie ook voor de bewoners van Wijk bij Duurstede mogelijk te maken. Omdat de 
aanvraag op dit criterium minder hoog scoort, lijkt ons het toegekende subsidiebedrag adequaat.  

• Het voorstel is realistisch, concreet 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 – ondanks dat het musical op zich geen nieuw initiatief is - de 
aanvraag toch van toegevoegde waarde is voor Wijk bij Duurstede. We denken dat de bewoners van de 
gemeente hiermee een leuke ervaring geboden wordt en dat de uitvoering daarnaast ter inspiratie kan 
dienen voor andere scholen. We adviseren dan ook om brede publiciteit te geven aan de musical, 
directeuren van andere scholen uit te nodigen en te overwegen of de opnames nog breder ingezet kunnen 
worden. Tevens adviseren wij om nog andere fondsen voor financiering te benaderen. 

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. 

Bij de realisatie van het project stellen wij het op prijs een aantal foto’s te ontvangen voor de berichtgeving 
op onze website. 
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