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Inleiding
Het bestuur van de Stichting Literaire Activiteiten Groningen (SLAG) biedt
hierbij zijn jaarverslag over 2014 aan. Het verslag is bedoeld voor:
-

de gemeente Groningen en de provincie Groningen en andere instellingen
die de ons in 2014 subsidieerden;
de redactieraden en andere medewerk(st)ers van SLAG;
andere betrokkenen en belangstellenden.

In dit verslag geven we - na de beschrijving van onze doelstellingen en
actuele organisatie - een bestuurlijke verantwoording en staan we stil bij onze
voornemens voor 2015 en volgende jaren. In de bijlagen gaan we in op de
voorbereiding en het verloop van de activiteiten die de redactieraden van de
Poëziemarathon, Dichters in de Prinsentuin en Het Grote Gebeuren in 2014
organiseerden. Ook het beheer van de website komt aan de orde.
De jaarrekening 2014 is als separaat document bijgevoegd.
Het jaarverslag en de jaarrekening werden door het bestuur op 9 maart 2015
vastgesteld en voor akkoord getekend door:

Anton Brand,

Rob Pronk,

voorzitter

penningmeester

SLAG jaarverslag 2014
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1. De Stichting Literaire Activiteiten Groningen

A. Doelstellingen
De Stichting Literaire Activiteiten Groningen (SLAG) werd opgericht op 9
maart 2009. De voornaamste doelstellingen van de stichting, zoals
vastgelegd in de statuten, zijn:
1. het bevorderen en ontsluiten van de letteren en het letterkundig leven in
Groningen;
2. het uitwisselen van contacten ter zake met andere delen van Nederland;
3. het bevorderen van internationale letterkundige contacten;
4. de aandacht vestigen op de kwaliteiten en mogelijkheden van Groningen als
centrum van letterkundige activiteiten in het Noorden.
De stichting tracht haar doel onder meer te realiseren door:
1. het jaarlijks organiseren van de Poëziemarathon tijdens de landelijke
Poëzieweek (januari-februari);
2. het jaarlijks organiseren van het poëziefestival Dichters in de Prinsentuin (juli);
3. het jaarlijks organiseren van het literaire festival Het Grote Gebeuren
(oktober/november);
4. het verzorgen van een Groningse literatuurwebsite, met onder meer de online
literaire agenda voor gemeente en provincie Groningen;
5. het organiseren van andersoortige literaire activiteiten in Groningen, in
samenwerking met partners als de Stichting Biblionet, de Forum Bibliotheek
Groningen, De Oosterpoort & de Stadsschouwburg (OPSB), de CPNB, de
Stadsdichter, Stichting Poëziepaleis, Stichting Noord Houdt Woord,
Kantoorpoëzie, het Noord Nederlands Toneel (NNT), boekhandels, uitgevers,
organisatoren van evenementen en anderen.

B. Organisatie
Bestuur
In 2014 werd het bestuur gevormd door:
Anton Brand
voorzitter
Rob Pronk
penningmeester en vice-voorzitter
Evelien Hopma
secretaris
Han Borg
lid en contactpersoon Poëziemarathon
Jojo Bottema
lid en contactpersoon Dichters in de Prinsentuin
Doeke Sijens
lid (Biblionet), m.i.v. april 2014
Guus Termeer
lid en contactpersoon Het Grote Gebeuren en
websitebeheer
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In hoofdstuk 2B zijn de relevante gegevens van de individuele leden van het
bestuur opgenomen.
Zakelijke coördinatie
Rolien Scheffer

zakelijk coördinator (bezoldigd)

Redactieraden festivals
De literaire activiteiten van de stichting werden in 2014 voorbereid en
gerealiseerd door drie redactieraden: de Poëziemarathon, Dichters in de
Prinsentuin en Het Grote
Gebeuren. De samenstelling van deze
redactieraden was als volgt.
Poëziemarathon:
Tjitse Hofman
coördinator (bezoldigd)
Obe Alkema
lid redactie
Rense Sinkgraven
lid redactie
Kasper Peters
lid redactie
en voor 2014 tijdelijk uitgebreid met:
Anton Scheepstra
Joost Oomen als adviseurs
Na de evaluatie van de Poëziemarathon 2014 nam het SLAG-bestuur
het initiatief om voor de editie die in 2015 zou plaatsvinden een vernieuwende
aanpak te kiezen en belegde het een brainstormbijeenkomst met de redactie
en andere betrokkenen. De uitkomsten daarvan leken veelbelovend, maar
vonden uiteindelijk onvoldoende uitwerking in het projectplan voor de volgende
editie. Daardoor zag het bestuur zich gedwongen geen nieuwe opdracht te
verstrekken aan de coördinator – hetgeen voor de andere redactieleden
aanleiding was met hun werkzaamheden te stoppen. De voorbereiding van de
Poëziemarathon 2015 werd vervolgens ter hand genomen door een nieuw
benoemde redactie, bestaande uit: Rolien Scheffer c.q. Mineke Hoekstra
(coördinator a.i., bezoldigd), Obe Alkema, Esmé van den Boom, Joost Oomen
en Maarten Praamstra.
Dichters in de Prinsentuin:
Arjen Nolles
coördinator (bezoldigd)
Maarten Praamstra
lid redactie (bezoldigd)
Japke Brouwer
lid redactie
Japke Brouwer trad in 2014 uit de redactie, Arjen Nolles legde na tien
jaar het festival zijn coördinatorschap neer om zich weer volledig aan zijn
andere werkzaamheden te kunnen wijden. Het bestuur stelde de functie van
coördinator vacant en selecteerde uiteindelijk de combinatie van Marleen
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Nagtegaal en Joost Oomen als opvolger van Arjen Nolles. Samen gaan zijn de
editie 2015 van het festival voorbereiden.
Het Grote Gebeuren:
Sandrina Scholte
vervangen door:
Herman Meijer
Douwe van der Bijl
Ilona Duits
Jan Hovy
Maarten Praamstra
Rense Sinkgraven

coördinator (bezoldigd), m.i.v. 1 september 2014
coördinator (bezoldigd)
lid redactie
lid redactie
lid redactie
lid redactie
lid redactie

Sandrina Scholte stelde in 2014 haar coördinatorschap ter beschikking.
Het bestuur is verheugd dat het binnen de gelederen van de redactie direct
een beroep op Herman Meijer kon doen om het coördinatorschap op zich te
nemen.

Beheer website
Maarten Praamstra

coördinator website (bezoldigd)
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2. Bestuurlijke verantwoording 2014
Inleiding
De grootste mijlpaal was ongetwijfeld het in gebruik kunnen nemen van een
eigen kantoor in maart 2014, op de derde verdieping van de Centrale
Bibliotheek aan de Oude Boteringestraat in Groningen. Die ‘eigen plek’ bleek
van meet af aan een voortreffelijk hulpmiddel voor verdere teambuilding, het
versterken van de banden met de Bibliotheek en het Groninger Forum i.o. én
ons eigen opleidingsbeleid (voor het eerst werd het mogelijk een stagiaire van
de RUG een onderkomen én vaste begeleiding te bieden). De ruimte,
genereus ter beschikking gesteld door de Bibliotheek, is al snel een vaste
ontmoetingsplaats geworden voor coördinatoren, redacteuren én de
Stadsdichter. Lang naar uitgekeken, in dank aanvaard, thuis geworden.
De verdere professionalisering van de SLAG-organisatie werd in 2014
daadkrachtig voortgezet. In het Beleidsplan 2013-2016, dat eind 2011 werd
vastgesteld, werd die professionalisering beschreven. Kern is dat SLAG zich
de komende jaren wil blijven inzetten voor een betere coördinatie en
afstemming van literaire activiteiten in Groningen. Hiervoor is het nodig de
banden met belangrijke culturele en zakelijke partners verder te verstevigen.
Daarnaast acht het bestuur voortgaande professionalisering van de drie
festivals, versterking van het cultureel ondernemerschap en vergroting van de
eigen werfkracht in de markt van veel belang in tijden van financiële krapte.
Samen met Oosterpoort/Stadsschouwburg en het festival Noord Houdt Woord,
waaraan onder andere boekhandel Van der Velde een belangrijke bijdrage
levert, zijn verkenningen in gang gezet om in de komende jaren
toonaangevende en feestelijke manifestaties tijdens de Boekenweek te
organiseren. De professionalisering betrof verder de verhoogde aandacht voor
Governance en financieel beleid.

A. Bestuursverslag
Per april 2014 werd het bestuur uitgebreid met Doeke Sijens, die daarmee de
statutair vastgelegde kwaliteitszetel vanuit Biblionet bezette. Op grond van het
rooster van aftreden stelden Jojo Bottema, bestuurlijk coördinator van Dichters
in de Prinsentuin en Han Borg, bestuurlijk coördinator van Het Grote
Gebeuren, hun functies ter beschikking. Jojo Bottema werd bij acclamatie
herbenoemd. Han Borg gaf aan zijn bestuursfunctie in 2015 te willen
neerleggen. Ook de secretaris, Evelien Hopma, heeft laten weten dat zij om
persoonlijke redenen per 1 maart 2015 uit het bestuur zal treden.
Net als in 2013 fungeerde Rolien Scheffer als zakelijk coördinator. Zowel het
bestuur als de redacties van de festivals en de beheerder van de website zijn
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enthousiast over deze functie binnen de SLAG-organisatie en de wijze waarop
die wordt ingevuld. Eind 2014 trad Rolien Scheffer in verband met
zwangerschapsverlof tijdelijk terug. Haar functie wordt sindsdien op interim
basis vervuld door Mineke Hoekstra, voorheen medewerkster van
selexyz.scholtens en Polare.
Ook in 2014 werkte het bestuur met een formele jaarplanning. Deze planning
wordt enerzijds bepaald door de SLAG-beleidscyclus met als kern de drie
festivals en bijbehorende beslismomenten en anderzijds door de planning- en
controlcyclus van de subsidieverstrekkers. Het bestuur vergaderde 1x per
maand. Op 13 maart en 20 november 2014 vonden de jaarlijkse strategische
dagen van het bestuur plaats. Vooral de toekomst van SLAG kwam daarin aan
de orde in de zin van een aanscherping van het meerjarenbeleid en de
planmatige aanpak op de gekozen beleidsspeerpunten. Daarnaast is de
toekomstige SLAG-organisatie een belangrijk aandachtspunt. Aan de hand
van een missie en een visie aangaande het letterenbeleid in de stad en de
provincie Groningen wil het SLAG-bestuur, in nauwe samenspraak met de
redacties, in de komende jaren bezien wat de meest geëigende
organisatievorm is, zowel voor de zakelijke coördinatie van de stichting als
voor de artistieke coördinatie van de festivals. Voorts is het de bedoeling de in
gang gezette samenwerking met het festival Noord Houdt Woord voort te
zetten en wil het SLAG-bestuur in overleg met de gemeente Groningen treden
om een grotere verantwoordelijkheid te gaan vervullen in de uitverkiezing en
de begeleiding van de Stadsdichter. Het poëzieproject Wielewaal-Groenling
kan naar verwachting in 2015 in uitvoering worden genomen.
Op 25 april en 22 december 2014 kwam het bestuur bijeen met alle
redactieleden en de beheerder van de website. Deze bijeenkomsten hebben
zowel tot doel voor informatie-overdracht te zorgen als om nieuwe ideeën en
initiatieven met elkaar uit te wisselen. Daarnaast is er een informeel moment.
Beide bijeenkomsten verliepen in een goede sfeer, die illustreert dat de
verschillende onderdelen waaruit SLAG bestaat qua cultuur en animo tot
samenwerking steeds meer naar elkaar zijn toegegroeid.
Tenslotte: het bestuur van SLAG wil als aanzet tot de volgende
cultuurplanperiodes van de provincie en de gemeente Groningen jaarlijks
inventariseren welke initiatieven aan het letterkundig palet van de stad kunnen
worden toegevoegd, dit binnen de kaders van een stevige organisatie en dito
financiële onderbouwing. Zo zijn er ideeën om delen van de programma’s van
de SLAG-festivals ook in de provincie te presenteren, en is de samenwerking
met het Peter de Grote-festival uitgebreid. Ook leeft het idee om op de site
van SLAG een centraal overzicht te geven van wat de provincie Groningen te
bieden heeft op literair gebied.
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B. Code Cultural Governance
Het bestuur van SLAG acht de aanbevelingen van de Code Cultural
Governance van belang en kiest ervoor de Code toe te passen op de schaal
die de stichting heeft. SLAG is een kleine organisatie met een bestuur, een
zakelijk coördinator, festivalcoördinatoren en (grotendeels vrijwillige)
redactieraden. SLAG kiest dan ook voor de toepassing van het
besturingsmodel
“Bestuur-directie”.
De
daaruit
voortvloeiende
verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden zijn belegd in de in 2014
gewijzigde en vastgestelde statuten van de stichting, alsmede in het daaraan
gekoppelde bestuursreglement. Dit reglement is inmiddels door het bestuur
vastgesteld. Specifiek noemen we nog:
•

In 2014 werd wederom gewerkt met een vaste jaarplanning. Het bestuur
vergaderde 1x per maand volgens een vast schema.
• In 2014 waren twee leden conform het rooster van aftreden aftredend; een
van hen werd bij acclamatie herbenoemd, de ander gaf aan in 2015 zijn
bestuursfunctie neer te zullen leggen. Eventuele vervanging is in 2015 aan
de orde.
• In de P&C-cyclus werden in 2014 weer de voortgangsgesprekken gevoerd
met de bezoldigde medewerkers. Van deze gesprekken werden verslagen
gemaakt op grond waarvan een nieuw contract met betrokkenen kon
worden opgesteld.
• Bij de invulling van de vacature voor de coördinator a.i. voor HGG werd
conform statuten en bestuursreglement gewerkt met het door het bestuur
vastgestelde specifieke functieprofiel.
• De relevante gegevens van de individuele leden van het bestuur voor 2014
zijn :
 Anton Brand, voorzitter:
- Cultureel consulent OPSB bij de gemeente Groningen
- Voorzitter Maatschappij der Nederlandse Letterkunde,
Noordelijke Afdeling
 Rob Pronk, penningmeester:
- Voorzitter Stichting Poëziepaleis
- Voorzitter Stichting Tschumipaviljoen
- Bestuurslid Stichting Onderhandelingen Leenrecht
- Bestuurslid Pensioenfonds Openbare Bibliotheken
 Evelien Hopma, secretaris:
- Bestuurslid Stichting Dwarsdiep
 Han Borg, lid:
- Beleidsmedewerker Internationalisering RUG
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•
•

- Literair interviewer bij diverse organisaties
- Presentator van historische AV-programma’s voor de RUG
- Organisator van kleine literaire evenementen
Jojo Bottema, lid:
- Portefeuillehouder Middelen University College Groningen
- Penningmeester jeugdtheater de Steeg
- Jurylid Jonge Ondernemersprijs (JOP)
- Voorzitter Stichting Leun op Mij
Doeke Sijens, lid en vertegenwoordiger Biblionet
- Manager Bibliotheken Groningen, Haren en Ten Boer
Guus Termeer, lid:
- Hoofd Studium Generale Groningen
- Bestuurslid Stichting Van der Leeuw-lezing (namens de RUG)

WOPT-verklaring: de door SLAG uitbetaalde salarissen en honoraria
overstijgen niet de Balkenende-norm.
Aantal mensen werkzaam voor SLAG:
Werknemers:
Freelancers:
Vrijwilligers:
Stagiaires

2012
3 (0,4 / 0,1 / 0,1 fte)
2
10 structureel en ca.
15 incidenteel
0

2013
2 (0,4 en 0,1 fte)
3
10 structureel en ca.
30 incidenteel
1

2014
1 (0,4)
4
10 structureel en
ca. 30 incidenteel
1

C. Financiën en cultureel ondernemerschap
In 2014 verleende Biblionet (het netwerk van bibliotheken in stad en provincie
Groningen) wederom ondersteuning bij de financiële administratie van SLAG.
Het financiële resultaat van SLAG presenteren we in de bij dit jaarverslag
behorende jaarrekening 2014
Stichting Literaire Activiteiten Groningen ontvangt in de periode 2013-2016
structurele subsidie van de gemeente Groningen en van de provincie
Groningen. Daarnaast is de stichting afhankelijk van ondersteuning door
derden. SLAG is succesvol in het werven van particuliere bijdragen: ongeveer
45% van de baten in 2014 bestaat uit financiële bijdragen van (cultuur)fondsen
en andere private partijen.
De inkomsten uit entreegelden van SLAG zijn bescheiden omdat de grootste
activiteit, poëziefestival Dichters in de Prinsentuin, gedeeltelijk gratis
toegankelijk is. Het laagdrempelig aanbieden van poëzie aan nieuwe
bezoekers is een van de speerpunten van het festival. Deze opzet is
succesvol gebleken.
Bovendien zijn we erin geslaagd om in 2014 het aantal betalende bezoekers
voor Het Grote Gebeuren substantieel te verhogen.
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D. Publieksbereik
Als laatste onderdeel van de bestuurlijke verantwoording geven wij
onderstaand de gegevens met betrekking tot het publieksbereik van de drie
festivals, gevolgd door een korte toelichting.
Festivalbezoekers
Festivalbezoekers

Totaal

Poëziemarathon
Dichters in de Prinsentuin
Het Grote Gebeuren

1285
2000
500

uit stad en
provincie
Groningen*
onbekend
67%
93%

uit elders in
Nederland*

uit het
buitenland*

onbekend
30%
7%

onbekend
3%
0%

* Percentages berekend op basis van steekproeven onder de bezoekers.

Websites
websitebezoekers

gemiddeld per
maand 2013

gemiddeld per
maand 2014

SLAG

5415

Poëziemarathon
Dichters in de Prinsentuin

onbekend
1291
(798 unieke bezkrs)
2568

3953 (1794 unieke
bzkrs)
4753
1225 (693 unieke
bzkrs)
796

Het Grote Gebeuren

drukst bezochte
maand in 2014
(=rond festivaldata)
9848
8448
3900 (2299 unieke
bzkrs)
1599

* NB de webstatistieken geven het totaal aantal bezoekers per maand en de
aantallen unieke bezoekers (dit is gedurende het jaar aangepast), alleen voor de
Poëziemarathon 2014 zijn de aantallen unieke bezoekers onbekend.
* Cijfers kunnen beïnvloed zijn door een nieuwe manier van tellen; de resultaten
worden op een andere manier gelezen, zonder zoekmachinebezoeker.

Toelichting:
•

www.slaggroningen.nl groeit nog steeds in bezoekersaantallen. Naast de
regelmatige updates en de volledigheid van de agenda zal ook meespelen dat
er een groter archief is waardoor via google meer mensen de site vinden.
• www.poeziemarathon.nl: In januari 2014 verscheen de nieuwe site van de
Poëziemarathon. De gemiddelde bezoekersaantallen liggen voor 2014 nogal
hoog. Reden zal zijn dat er een nieuwe stadsdichter werd gezocht en de
berichtgeving daarvoor ook via de Poëziemarathon website liep. Er is een
duidelijke piek in de laatste maanden van 2014.
• www.dichtersindeprinsentuin.nl: het aantal bezoekers bleef ongeveer gelijk in
verhouding tot vorig jaar, wel valt op dat er wat minder unieke bezoekers zijn
wat wellicht komt omdat de editie van 2014 minder groots was opgezet. Ook
speelt onze facebookpagina nog steeds een hele grote rol.
• www.hetgrotegebeuren.nl: Het website bezoek is afgenomen, maar dat is in
tegenspraak met het aantal festivalbezoekers. Waarschijnlijk fungeerden
andere websites, zoals slaggroningen.nl, ook als bron.
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Sociale media
Volgers
SLAG
Poëziemarathon
Dichters in de Prinsentuin
Het Grote Gebeuren

Facebook
265*
nvt
2293
277

Twitter
364
nvt
nvt
nvt

dig. nieuwsbrief
nvt
nvt
1413
200

* Op 1 januari 2015 had de facebookpagina Literair Groningen 265 likes. Per 9 februari zijn
het er 334.
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3. Inhoudelijke verantwoording: activiteitenverslag.
Kernactiviteiten:
A.

Festivals
De inhoudelijke verantwoording betreft allereerst de drie kernactiviteiten van
SLAG, t.w. de festivals Poëziemarathon, Dichters in de Prinsentuin en Het
Grote Gebeuren. Voor de volledigheid kiest het bestuur ervoor de
eindverslagen integraal als bijlage bij het jaarverslag op te nemen en wel:
Bijlage I. Eindverslag Poëziemarathon 2014
Bijlage II. Eindverslag Dichters in de Prinsentuin 2014
Bijlage III. Eindverslag Het Grote Gebeuren 2014
De inhoudelijke verantwoording betreft voorts het beheer van de website
onder B. en de overige activiteiten van SLAG onder C.

B.

Website
De bezoekcijfers voor de centrale website van SLAG groeien gestaag (zie
§2B). De website biedt de volgende onderdelen:
1. Dé online literaire agenda voor stad en provincie Groningen.
2. Literair nieuws uit Stad en Ommeland, het hele jaar door actueel.
3. Verslagen van festivalprogrammaonderdelen door jong recensietalent
(studenten van Literair Dispuut Flanor).

C. Overige activiteiten
Naast de hierboven beschreven kernactiviteiten werd nog een aantal
nevenactiviteiten gerealiseerd. Deze activiteiten waren niet specifiek
opgenomen in het activiteitenplan 2014, maar wel vallen ze onder de post
“nieuwe literaire activiteiten” die in de loop van het jaar invulling kreeg. Wij
noemen:
•

•

SLAG is een vaste gesprekspartner voor de gemeente en de provincie
Groningen in de oriënterende gesprekken over het letterenbeleid ter
voorbereiding op de cultuurnota’s 2017-2020.
Op 27 en 28 september 2014 was Dimitri Verhulst een weekend in Groningen
dankzij de nieuwe succesvolle samenwerking tussen SLAG, het NNT, de
Stichting Kantoorpoëzie en Bibliotheek. Aanleiding was onder meer de
opvoering van het toneelstuk “De laatkomer” door het NNT (regie: Ola
Mafaalani), naar een roman van Verhulst.
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•

In het voorjaar van 2014 werd SLAG door de CPNB, de landelijke Stichting
voor de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, gevraagd de
organisatie op zich te nemen van het Boekenbal voor Lezers 2015 tijdens de
Boekenweek 2015. In korte tijd heeft SLAG alles op alles gezet om dit initiatief
mogelijk te maken, maar vooral het gebrek aan voldoende financiële middelen
voor een écht programma in de Stadsschouwburg noodzaakte het bestuur het
verzoek van de CPNB af te wijzen. Uit de verkenningen vloeiden echter wel
goede contacten voort met OPSB en met het festival Noord Houdt Woord.
Bezien wordt of het vanaf 2016 mogelijk is ieder jaar in de Boekenweek een
Groninger Boekenfeest in de Stadsschouwburg of De Oosterpoort te houden.
Tijdens
de
Boekenweek
2015
organiseren
SLAG
en
Oosterpoort/Stadsschouwburg een proef-editie, waarvan het programma
wordt samengesteld door Marleen Nagtegaal, Joost Oomen en de OPSBprogrammeurs Joey Ruchtie en Peter Sikkema.

•

Sinds 2013 is SLAG een vaste deelnemer aan de "Poëzietafel". Dat is een
overlegorgaan voor de landelijke Poëzieweek, met o.a. de CPNB, Poetry
International Rotterdam, Stichting Lezen (Nederland en Vlaanderen), het
Literatuurhuis Utrecht, Wintertuin Nijmegen, Poëziecentrum Gent, het
Nederlands Letterenfonds, VSBfonds en de publieke omroep NTR.
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4.

•

•
•
•

Vooruitblik 2015 en volgende jaren.
Bij de keuze voor het ontwikkelen, ondersteunen en/of uitvoeren van nieuwe
activiteiten in 2015 en volgende jaren gaan wij uit van de visie en
uitgangspunten in ons beleidsplan 2013-2016. Daarmee geeft SLAG invulling
en uitvoering aan de cultuurnota’s 2013-2016 van de gemeente en de
provincie Groningen. Deze uitgangspunten zijn:
Het bieden van een duidelijke ingang voor het vele creatieve literair talent dat
Groningen rijk is, om goede ideeën uit te voeren, en breed onder de aandacht
te krijgen van pers en publiek.
Het verbreden van het aanbod in Groningen van vernieuwende
(inter)nationale literaire producties.
Het vergroten van de bekendheid van de Groningse letteren in heel het land
door uitwisseling met andere grote literaire instellingen en productiehuizen.
Het stimuleren van kruisbestuiving tussen literatuur en andere kunstvormen
door samenwerking met andere Groningse culturele instellingen.

Beleidsmatig gezien, willen we onze aandacht in 2015 en volgende jaren in het
bijzonder toespitsen op de volgende thema’s.
A. Voortzetting en ontwikkeling kernactiviteiten
De drie festivals en de online literaire agenda blijven de kernactiviteiten van
Stichting Literaire Activiteiten Groningen. SLAG vervult daarmee de rol van
onpartijdig platform dat kansen creëert voor de gehele literaire sector in stad
en provincie. Doel is continuïteit en kwaliteit te blijven bieden, met altijd oog
voor vernieuwing om de literatuur in Groningen steeds weer een impuls te
geven.
B. Samenwerkingsverbanden en nieuwe projecten
SLAG en Biblionet willen hun samenwerking in 2015 voortzetten. Dit impliceert
onder meer dat het SLAG-bestuur aan Biblionet zal vragen een opvolg(st)er
aan te wijzen voor Doeke Sijens, die tot 1 januari 2015 de kwaliteitszetel van
Biblionet bezette. Met ingang van die datum is Doeke Sijens in dienst
getreden van het Groninger Forum i.o., waardoor de kwaliteitszetel vacant is
geworden.
Ook wordt er met de stichting Poëziepaleis gesproken over het intensiveren
van de samenwerking. Een fusie ligt daarbij niet langer voor de hand – gezien
het verschillende bereik van SLAG en Poëziepaleis, en gezien het feit dat er in
de backofficesfeer geen voordelen te behalen zijn. De kracht van de
samenwerking zit in de inhoudelijke sfeer, zoals het optreden van de Jonge
Dichter des Vaderlands tijdens de Stadsdichterverkiezingsavond.
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Met betrekking tot het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden worden
zowel de regionale als landelijke en internationale mogelijkheden verkend. Het
verstevigen van de contacten met de grote uitgeverijen en met de CPNB
draagt bij aan het sterke imago van Groningen als Letterenstad.
In het voorafgaande werd reeds gewezen op de initiatieven en verkenningen
tot samenwerking met Oosterpoort/Stadsschouwburg, Noord Houdt Woord,
Literair Dispuut Flanor, boekhandel Van de Velde, andere boekhandels in de
stad en de provincie, het Peter de Grote Festival, etc.
In 2015 wordt het project Wielewaal en Groenling gecontinueerd en afgerond–
waarbij een dichter samen met de bewoners van twee markante flatgebouwen
in de Oosterparkwijk een gedicht zal schrijven, dat uiteindelijk een plaats moet
krijgen in de openbare ruimte. Dit project wordt financieel gesteund door de
Kunstraad en de gemeente Groningen.
C. Stadsdichter
Zowel bij SLAG als bij de vorige Stadsdichter leefde de wens om nauwer
samen te werken. SLAG kan o.i. een nog grotere rol spelen op het gebied van
facilitaire ondersteuning en inhoudelijke begeleiding. In aanloop naar de
verkiezing van een nieuwe Stadsdichter, in januari 2017, gaat SLAG in
gesprek met de gemeente Groningen en de Stadsdichter om de
mogelijkheden voor samenwerking te bespreken.
D. Talentontwikkeling
Enerzijds wordt de ontwikkeling van literair talent uitgebreid door behalve
talentvolle dichters – die al jaren succesvol begeleid worden met het project
“Parels kweken” tijdens Dichters in de Prinsentuin – ook veelbelovende
prozaschrijvers een traject aan te bieden met professioneel redactioneel
commentaar op hun werk, workshops “voordragen” en een optreden tijdens
festival Het Grote Gebeuren.
Anderzijds blijft SLAG zich inzetten voor talentontwikkeling op het gebied van
organisatie en programmering, d.m.v. intensieve begeleiding van vrijwilligers
en stagiairs. Kritisch-redactioneel talent krijgt de kans recensies en verslagen
te publiceren op www.slaggroningen.nl. Medewerkers krijgen de mogelijkheid
relevante cursussen te volgen, die ten goede komen aan de professionaliteit
van SLAG en aan hun eigen kansen op de arbeidsmarkt.
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E. Literaire kaart van provincie Groningen
In 2015 is het de intentie om op de SLAG site, www.slaggroningen.nl een
centraal overzicht te zetten van wat de provincie Groningen te bieden heeft op
literair gebied. De gebruiker van deze literaire kaart zal ervaren hoe
benaderbaar alles en iedereen is en krijgt zo een goed beeld van de literatuur
in de provincie. Het fijne van de kaart is dat je alle initiatieven die er zijn in de
provincie Groningen op een rijtje zet en zo ook toegankelijk maakt voor
beoefenaars én liefhebbers.
F. Internationale samenwerkingsverbanden
Zakelijk coördinator Rolien Scheffer heeft in oktober 2014 deelgenomen aan
de seminar Atelier for Young Festivals Managers in Poznan te Polen.
SLAG wil zich inzetten voor meer internationale programmering op zijn
festivals in de toekomst om de internationale literaire contacten te bevorderen.
In 2013 werd voor het eerst samengewerkt over de landsgrens heen, namelijk
met de Duitse instellingen Klosterverein Ihlow en Kunststiftung Nordrhein
Westfalen. In 2015 is het voornemen om een bezoek af te leggen aan het
Poëziecentrum Gent waar SLAG “partner” van is. Dit ter inspiratie voor het
Groninger Forum dat op dit moment wordt gebouwd in het centrum van de
stad Groningen. Te denken valt aan deelname aan het project Paukeslag
onder leiding van Poëziecentrum Gent met de online archivering van digitaal
beeld- en geluidsmateriaal van de poëziefestivals Poëziemarathon en Dichters
in de Prinsentuin.
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