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Voorwoord
Het bestuur van de Stichting Literaire Activiteiten Groningen (SLAG) presenteert met
genoegen zijn jaarverslag over 2017. Het verslag is bedoeld voor de gemeente Groningen, de
provincie Groningen, het Nederlands Letterenfonds en andere instellingen die ons in 2017
subsidieerden, voor de medewerkers en vrijwilligers van SLAG en voor alle andere
betrokkenen en belangstellenden.
Aan literaire hoogtepunten weer geen gebrek in 2017. Voor de tweede maal werd de
prestigieuze

VSB-poëzieprijs

uitgereikt

tijdens

de

Poëziemarathon

in

Groningen.

Poëziefestival Dichters in de Prinsentuin beleefde zijn twintigste editie; ter gelegenheid van
dit jubileum verscheen een feestelijk magazine. Het Grote Gebeuren had een bijzonder actueel
festivalprogramma dat goed werd ontvangen door het publiek. De drie festivals samen
trokken bijna 4500 bezoekers.
Op 28 januari was er de tweejaarlijkse verkiezing van de nieuwe Stadsdichter van Groningen:
de 25-jarige Lilian Zielstra wist enkele dagen na haar benoeming al vele duizenden Groningers
te bereiken met haar indrukwekkende gedicht “Fundament”, dat ze voordroeg bij de grote
fakkeloptocht tegen de aardbevingen op 7 februari 2017. Onze nieuwe, gemeentelijke taak als
begeleider van de Stadsdichter ging tevens in 2017 in. Zo hielpen we haar dit jaar bij het
ontwikkelen en financieren van het in 2018 uit te voeren ouderenparticipatieproject Dichten
met oma, waarvoor ze in 2017 al meerdere pilotbijeenkomsten organiseerde.
Voorts vond een aantal nieuwe, eenmalige activiteiten plaats, waarover u in dit jaarverslag
meer leest. We werkten samen met het Altonale Festival in Hamburg, met de theatermakers
van de PeerGroup en Gouden Haas, met het Jonge Harten Theaterfestival en het Rotterdamse
muziektheatercollectief Club Gewalt. We droegen bij aan de realisatie van een literair
gedenkteken voor de in Groningen geboren Joodse goochelaar Ben Ali Libi en ontvingen de
dichter-kunstenaar Armando met accordeonist Oleg Lysenko in de Groninger synagoge,
samen met een bijzondere voorstelling over Philip Mechanicus.
De vele, en nog steeds in aantal groeiende bezoekers van www.slaggroningen.nl worden daar
vrijwel dagelijks op de hoogte gehouden van de hierboven genoemde, maar ook vele andere
– en door anderen georganiseerde – literaire activiteiten in Groningen en omstreken.
Bestuurlijk gezien stond het jaar 2017 voor SLAG in het teken van de start van de nieuwe
cultuurperiode 2017-2020 – met nieuw verworven structurele ondersteuning door het
Nederlands Letterenfonds en voor het eerst als Cultuurpijler Letteren voor gemeente en
provincie Groningen – en de veranderingen die (deels) daaruit volgden: het kantoor werd
verhuisd, naast de directeur werden twee medewerkers aangesteld, en het bestuur nam
afscheid van een van de langstzittende leden.
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Financieel was het een uitzonderlijk jaar. De Jaarrekening 2017 (als separaat document
bijgevoegd) wijkt sterk af van de begroting en laat een groot positief resultaat zien: een gevolg
van late subsidietoezeggingen en, dientengevolge, niet of later dan gepland aangegane
verplichtingen. Het saldo wordt deels ingezet voor de versterking van de algemene reserve,
en wordt voorts deels bestemd voor de nadere invulling van onze rol als Cultuurpijler en deels
voor het jubileumprogramma rond het 10-jarig bestaan van SLAG in 2019.
Het jaarverslag en de jaarrekening werden door het bestuur op 28 maart 2018 vastgesteld en
voor akkoord getekend door:

Rob Pronk,
Voorzitter (per 25 januari 2018)
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Rolien Scheffer,
directeur

1. De Stichting Literaire Activiteiten Groningen
1.1 Missie, visie en doelstellingen 2017-2021
If you think literature is expensive, try ignorance. Stichting Literaire Activiteiten Groningen
(SLAG) ontleent haar bestaansrecht niet alleen aan de wens om goede literatuur een podium
te bieden en om vele Groningse lezers het plezier te geven van ontmoetingen met hun favoriete
schrijvers. We zijn ervan overtuigd dat aandacht voor het geschreven woord in al zijn literaire
verschijningsvormen, en voor de schrijvers ervan, zowel een artistieke als een
maatschappelijke opdracht is. Bewustzijn van de werking van taal en van haar mogelijkheden
is belangrijker dan ooit. Literatuur is de kunstvorm bij uitstek die kritische geesten voedt en
sterkt, die een weerwoord heeft tegen propaganda, die nu eens uitdaagt tot nuance, dan weer
een schokkend en compromisloos inzicht biedt in de ander. Ook dát aspect van de literatuur
maakt SLAG toegankelijk voor een breed publiek, zonder dat we de schoonheid en het
leesplezier uit het oog verliezen.
De voornaamste doelstellingen van de stichting, die werden 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 beoogt haar doelen in de beleidsperiode 2017-2020 te realiseren door, onder meer:
 kwalitatief hoogstaande, publieksgerichte evenementen te organiseren met een
bovenregionaal bereik, in de vorm van de festivals Dichters in de Prinsentuin, Het
Grote Gebeuren en de Poëziemarathon;
 het verzorgen van een Groninger letterenwebsite met een steeds actuele literaire
agenda, een literaire kaart van Groningen en toegang tot de verhalen van onze literaire
helden toen en nu;
 een productieplaats te zijn voor vernieuwende producties waarin talentvolle schrijvers
én vertalers worden uitgedaagd bruggen te slaan naar andere kunstvormen, nieuwe
doelgroepen en internationale collega’s;
 het organiseren en/of begeleiden van andersoortige letterkundige activiteiten in
Groningen;
 het uitreiken van prijzen en stipendia die de aandacht en waardering voor de
Groninger letteren bevorderen, zoals de prijs voor Het Beste Groninger Boek, de Kees
van der Hoef Prijs en de verkiezing van de Stadsdichter van Groningen.
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1.2 Cultuurpijler voor de Letteren in Groningen
SLAG is door de provincie Groningen en de gemeente Groningen benoemd tot Cultuurpijler
voor de Letteren in 2017-2020. Cultuurpijlers worden gedefinieerd als “uitvoerende
instellingen uit de professionele kunstensector die een voortrekkersrol vervullen als het gaat
om meer samenwerking en het aangaan of versterken van verbindingen, binnen en buiten de
keten, of de sector. Dit kan zowel op stedelijk en regionaal als noordelijk niveau. Instellingen
van bewezen vertrouwen en kwaliteit, die bijdragen aan het landelijk of zelfs internationaal
profiel van Groningen”. We zijn trots op deze erkenning van de voortrekkersrol die SLAG al
vervulde in de letterensector. Het betekent ook een erkenning van de literatuur als kunstsector,
naast de andere aangewezen Cultuurpijlers: Groninger Museum (beeldende kunst), Eurosonic
Noorderslag ((pop-)muziek), Noorderzon (festivals), Het Houten Huis (jeugdtheater),
NNT/Club Guy & Roni (podiumkunsten), NNO (klassieke muziek).
Als Cultuurpijler voor de Letteren in Groningen wil SLAG, uitgaand van haar missie, visie en
doelstellingen, een actieve bijdrage leveren aan zowel de artistieke als maatschappelijke
ontwikkeling van de literatuur. In ons Beleidsplan 2017-2020 lieten we uitvoerig zien wat we
de afgelopen jaren al hebben gedaan en bereikt, en wat we zullen blijven doen, om de titel
Cultuurpijler nu te verdienen. In onze Visie Cultuurpijler Letteren: uitwerking bij het beleidsplan
2017-2020, die we in oktober 2016 publiceerden, benoemden we vervolgens de ambities en
speerpunten waar we ons als Cultuurpijler voor willen inzetten:


Meer kansen voor kleinere organisaties en individuen met een goed literair idee;



Maatschappelijke betrokkenheid: bereik en participatie onder ‘niet-lezers’;



Internationalisering;



Nieuwe co-producties, nieuwe genres, nieuw talent.

Het eerste jaar als Cultuurpijler stond voor SLAG in het teken van wachten op de definitieve
toezeggingen van de bijdragen 2017 van het Nederlands Letterenfonds en het
Cultuurpijlerfonds (die we uiteindelijk vlak voor de zomer 2017 ontvingen) en vervolgens het
doorvoeren van de beoogde organisatorische wijzigingen, nodig voor een professionele basis:
de bevestiging en uitbreiding van de functie van de directeur, en de aanstelling van twee
medewerkers. Toch wisten we ook in 2017 weer een groot aantal bijzondere en vernieuwende
(samenwerkings)projecten te realiseren, waarvan in hoofdstuk 2 verslag wordt gedaan. Al
deze projecten gaven invulling aan een of meerdere bovengenoemde “cultuurpijlerambities”.
Daarnaast draagt SLAG stevig bij aan de versterking van de Groningse culturele
basisinfrastructuur middels deelname van de directeur aan het periodieke overleg van de
zeven Cultuurpijlerdirecteuren, en aan de zogenoemde “Lobbyclub” waarin alle Groningse
rijksgesubsidieerde instellingen zich hebben verenigd voor een efficiënte en positief ingestelde
lobby richting de Rijksoverheid. Daarbij wordt nauw contact onderhouden met de lokale en
regionale overheden, op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau.
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1.3 De mensen van SLAG: bestuur, organisatie en vrijwilligers in 2017
SLAG is een kleine maar zeer actieve organisatie, die in de jaren sinds haar oprichting in 2009
grote stappen voorwaarts heeft gezet waar het de professionalisering van de organisatie en
het publieksbereik van de festivals en overige activiteiten betreft. Dat kan natuurlijk alleen
maar dankzij een betrokken bestuur, gedreven medewerkers en enthousiaste vrijwilligers!

Leden van het bestuur
Het lidmaatschap van het bestuur van SLAG is onbezoldigd. We vermelden hier de
bestuursleden van 2017 met hun in dat jaar relevante (neven)functies:
Anton Brand, voorzitter sinds 9 maart 2009 (aftredend per 22 januari 2018)
Voorzitter Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (Noordelijke Afdeling), auteur.
Rob Pronk, vice-voorzitter/penningmeester sinds 9 maart 2009 (voorzitter per 25 jan. 2018)
Voorzitter Stichting Poëziepaleis, lid van het bestuur van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken,
bestuurslid Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL).
Tieske Slim, secretaris sinds 1 oktober 2015
Auditor bij de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken, redacteur WelkBoek.nl, vertaler uit het
Tsjechisch.
Anneke Attema, lid sinds 1 mei 2017
Regiomanager bij Biblionet Groningen.
Jojo Bottema, lid sinds 1 februari 2010 (aftredend per 22 januari 2018)
Gemeentesecretaris van De Marne. Tevens penningmeester Stichting Theater en Educatie Groningen
(De Steeg), voorzitter Stichting Leun op Mij, voorzitter Stichting Hamelhuys.
Doeke Sijens, lid sinds 1 oktober 2014 (penningmeester per 25 januari 2018)
Algemeen manager van de Groninger Forum Bibliotheek (voorheen Openbare Bibliotheken Groningen).
Tevens redacteur en auteur.
Guus Termeer, lid sinds 9 maart 2009 (aftredend per 1 januari 2018)
Hoofd van het Bureau Studium Generale Groningen. Tevens secretaris Commissie Gastschrijverschap
van de RUG, bestuurslid Stichting Van der Leeuw-lezing.
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Medewerkers en opdrachtnemers
In 2017 deden de volgende mensen bezoldigde werkzaamheden voor SLAG:
Vast dienstverband:
Rolien Scheffer

- directeur (24 uur, per 1 september 2017 28 uur)

Tijdelijk dienstverband:
Mineke Hoekstra

- kantoor- en marketing- & communicatiemedewerker (16 uur, per
1 oktober 2017; daarvoor werkzaamheden als zelfstandig
opdrachtnemer, o.a. festivalcoördinator Poëziemarathon 2017)

Maarten Praamstra

- medewerker projectcommunicatie en online redacteur (12 uur, per
1 september 2017; daarvoor werkzaamheden als zelfstandig
opdrachtnemer)

Opdrachtnemers (freelance/zzp):
Esmé van den Boom

- redacteur Jubileummagazine Dichters in de Prinsentuin 2017

Rudi Kamminga

- festivalcoördinator Het Grote Gebeuren 2017

Joost Oomen

- festivalcoördinator Dichters in de Prinsentuin 2017

Daniëlle Wollinga

- projectmedewerker Poëziemarathon 2018

Lilian Zielstra

- Stadsdichter van Groningen 2017-2018; productieleider Dichters in
de Prinsentuin 2017

Toelichting: als opdrachtnemers worden hier alleen de mensen vermeld die inhoudelijkorganisatorische werkzaamheden verrichtten voor SLAG, en dus niet de vele andere betrokken
zzp’ers op meer incidentele basis zoals gastauteurs, vormgevers, webbouwers en technici.

Vrijwilligers en redactieleden
Ieder jaar werken tientallen vrijwilligers mee tijdens de festivals. “Hoofdleverancier” van
enthousiaste en literatuurminnende menskracht voor onze festivals is het Literair Dispuut
Flanor. Ook een bijzondere vermelding verdienen de vele medewerkers van het Groninger
Forum die, deels in hun vrije tijd, meehielpen om van Het Grote Gebeuren een groot succes te
maken.
De hierboven genoemde medewerkers en opdrachtnemers worden bij het uitwerken en
uitvoeren van de festivalprogramma’s bovendien ondersteund door redactieraden. Deze
bestaan deels uit vrijwilligers en deels uit medewerkers van de Groninger Forum Bibliotheek
en Boekhandel Van der Velde, die door hun werkgevers in de gelegenheid worden gesteld om
mee te werken aan de festivals:
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Redactieleden Poëziemarathon 2017:
Esmé van den Boom (vrijwilliger)
Daphne de Bruijn (medewerker Groninger Forum)
Renée Luth (vrijwilliger; medewerker Urban House)
Selectiecommissie amateurdeelnemers Dichters in de Prinsentuin 2017:
Jan Willem Dijk (vrijwilliger)
Rieuwert Krol (vrijwilliger)
Marleen Nagtegaal (vrijwilliger)
Lilian Zielstra (vrijwilliger)
Redactieleden Het Grote Gebeuren 2017:
Daphne de Bruijn (medewerker Groninger Forum)
Sanne van der Meij (vrijwilliger)
Rense Sinkgraven (medewerker Groninger Forum)
Gea van der Voort (medewerker Boekhandel Van der Velde)
Verslaggevers website www.slaggroningen.nl
Op www.slaggroningen.nl verzorgt webredacteur Maarten Praamstra de actuele literaire
agenda en het literaire nieuws van stad en provincie Groningen. Voor deze kernactiviteit van
SLAG worden ieder jaar jonge schrijftalenten als gastredacteurs uitgenodigd om verslagen te
schrijven van onze festivals. In 2017 waren dat: Obe Alkema, Esmé van den Boom, Mirjam
Deckers, Willem Goedhart, Rachel Raetzer (tevens huisdichter van de RUG 2017-2018) en
Sandy de Vries.
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Het Grote Gebeuren 2017
Op de speciale bank naast de boekenstand van boekhandel Van Der Velde konden bezoekers op de
polaroidfoto met je lievelingsauteur én vers gesigneerd boek.
v.l.n.r. Rolien Scheffer (directeur SLAG), Gea van der Voort (redactie), Rudi Kamminga
(festivalcoördinator), Mineke Hoekstra (communicatie SLAG), Daphne de Bruijn (redactie en
programmeur Groninger Forum), Sanne van der Meij (redactie), M aarten Praamstra ( redactie,
projectcommunicatie en online redacteur).
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2. Inhoudelijke verantwoording: activiteitenverslag 2017
De kernactiviteiten van SLAG werden uitgevoerd zoals aangekondigd in het Activiteitenplan
2017. De Poëziemarathon was net als in 2016 het toneel van een landelijk hoogtepunt in de
Poëzieweek: de uitreiking van de VSB-poëzieprijs. Ook was er de tweejaarlijkse verkiezing
van de nieuwe Stadsdichter van Groningen. Poëziefestival Dichters in de Prinsentuin beleefde
zijn twintigste editie en zag een uitzonderlijk goede verkoop van het jubileummagazine, dat
tevens als festivalpassepartout gold. Het Grote Gebeuren had een bijzonder actueel
programma dat goed werd ontvangen door het publiek. De drie festivals samen trokken bijna
4500 bezoekers.1 De website www.slaggroningen.nl bood de duizenden unieke bezoekers het
hele jaar door een actueel overzicht van álle literaire activiteiten die in de stad en de provincie
Groningen plaatsvinden.
SLAG organiseerde al sinds jaar en dag de tweejaarlijkse verkiezingsavond van de
Stadsdichter van Groningen, als onderdeel van de Poëziemarathon. Met ingang van 2017
verzorgen wij, in opdracht van de gemeente Groningen, ook het jurytraject, de verkiezing en
de begeleiding van de Stadsdichter. We wijden daarom vanaf nu een aparte paragraaf aan dit
project. Ook de tweejaarlijkse Kees van der Hoef Prijs en de verkiezing van het Beste
Groninger Boek mogen inmiddels tot vaste waarden van SLAG gerekend worden; de
eerstvolgende uitreiking van die prijzen vindt plaats op 11 maart 2018.
Voorts vond een aantal nieuwe activiteiten plaats, goed voor nog eens ca. 800 bezoekers,
waarvan 160 in Hamburg, waar de meertalige SLAG-productie Grenzprozess/grensproces uit
2016 in reprise ging op de openingsavond van het Altonale Festival. Een nieuwe co-productie
met jonge Groningse dichters werd gerealiseerd in samenwerking met het Jonge Harten
Theaterfestival en het Rotterdamse muziektheatercollectief Club Gewalt. In september stond
een ontroerende middag in de Groningse synagoge op het programma, met een optreden van
de 88-jarige dichter-kunstenaar Armando onder begeleiding van accordeonist Oleg Lysenko,
en daarnaast Wachten op transport, de muzikale voorstelling van Elisabeth Oets over haar
grootvader Philip Mechanicus. Ook werd in 2017 door SLAG fondsenwerving en
procesbegeleiding gedaan voor het ouderenparticipatieproject Dichten met oma, een initiatief
van de nieuwe Stadsdichter Lilian Zielstra dat in 2018 wordt uitgevoerd; zij organiseerde in
2017 al zes pilotbijeenkomsten voor het project, met in totaal 165 actief deelnemende ouderen.
In de komende paragrafen gaan we nader in op de genoemde activiteiten die werden
gerealiseerd in 2017.

Gedetailleerde cijfers over het publieksbereik worden gepresenteerd in hoofdstuk 3 van dit jaarverslag.
Op verzoek zijn de volledige eindverslagen van de afzonderlijke festivals (digitaal) beschikbaar.
1
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2.1 Dé online literaire agenda van Groningen
De centrale website van SLAG, www.slaggroningen.nl, biedt de volgende onderdelen:


Dé online literaire agenda voor stad en provincie Groningen: in 2017 kondigden we maar
liefst 410 literaire activiteiten aan.



Literair nieuws uit Stad en Ommeland, het hele jaar door actueel: in 2017 plaatste de
redacteur 89 nieuwsberichten.



Achttien verslagen van festivalprogrammaonderdelen door jong recensietalent (met
name leden van de studentenvereniging Literair Dispuut Flanor; hun namen zijn te
vinden ).

De bezoekcijfers van de website groeien ieder jaar gestaag (zie hoofdstuk 3). Wat daar zeer aan
bijdraagt, is de gelijktijdige, intensieve inzet van onze Facebookpagina Literair Groningen.
Daar geplaatste berichten zorgen voor veel extra verkeer naar de website. Juist ook de
sfeerverslagen van onze festivals worden daardoor zeer goed bezocht, zo blijkt uit de
webstatistieken.

Nieuwsberichten, festivalverslagen en literaire agenda op www.slaggroningen.nl
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2.2 De festivals
De Poëziemarathon

afb. 1 Hannah van Binsbergen : winnaar
VSB Poëzieprijs 2017 wordt gefeliciteerd
door Rodaan Al Galidi (foto: Henx).

De Poëzieweek in Groningen, dat is de Poëziemarathon! Van 25 januari t/m 1 februari 2017
vond de achttiende editie plaats. Het jaar 2017 was voor de Poëziemarathon wederom extra
bijzonder met de landelijke uitreiking op donderdag 26 januari van de VSB Poëzieprijs, voor
de tweede keer in Groningen. Jules Deelder gaf als schrijver van het Poëziegeschenk acte de
présence, en de dansers van Poetic Disasters Club (de talenten van Gronings dansgezelschap
Club Guy & Roni) zorgden voor een spectaculair intermezzo. De genomineerden van 2017
waren Rodaan Al Galidi, Hannah van Binsbergen, Ruth Lasters, Delphine Lecompte en
Nachoem M. Wijnberg. Hannah van Binsbergen werd verkozen tot de winnaar van de VSB
Poëzieprijs 2017 in het Grand Theatre te Groningen.
Op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari 2017 toerden de oudstadsdichters van Groningen, inclusief de op 28 januari
afzwaaiende Kasper Peters, door de stad en provincie:
DAAR KOMEN DE STADSDICHTERS! Na de succesvolle
tournee

langs

Groningse

bibliotheken

met

de

POETS!vrouwen in 2016, hebben we dit concept voortgezet.
De karavaan deed de bibliotheken van Winsum, Zuidhorn
en Haren aan en de Groninger Forum Bibliotheek,
Boekhandel Van der Velde en de NS Stationshal in de stad.
Nooit eerder waren alle oud-stadsdichters samen in een
programma te zien; een unieke gebeurtenis dus.
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Op zaterdag 28 januari vond de tweejaarlijkse stadsdichteravond plaats in de Nieuwe Kerk,
waar burgemeester Peter den Oudsten bekendmaakte wie zich de Stadsdichter van Groningen
2017-2018 mag noemen. Zie paragraaf 2.5 voor meer informatie.
Daarnaast was er ook weer een uitgebreid programma van poëzie-activiteiten, op uitnodiging
en onder coördinatie van SLAG, georganiseerd door vele partnerorganisaties, waaronder het
Groninger Forum, de Hanzehogeschool, Stichting Oude Groninger Kerken, het Groninger
Museum, het GRID Grafisch Museum, De Dichtclub, de Schrijversvakschool Groningen,
Boekhandels Godert Walter en Van der Velde, de Huisdichter van de Rijksuniversiteit en
Literair

Dispuut Flanor.

De bezoeker

kon

bijvoorbeeld genieten

van

Russische

kindergedichten bij boekhandel Godert Walter, van Ontbijtpoëzie in de Hema, Patatpoëten op
diverse snacklocaties en verrassingsoptredens in de Stationshal van Groningen.

Kira Wuck als Dichter van Geluk aan tafel bij Rense Sinkgraven in de Groninger Forum Bibliotheek
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Dichters in de Prinsentuin
Van 14 t/m 16 juli 2017 werd het Groningse
poëziefestival Dichters in de Prinsentuin voor de
twintigste

keer

georganiseerd.

Een

jubileumeditie die tegelijkertijd de rijke historie
van twintig jaar Dichters in de Prinsentuin moest
vieren en het nieuwste en beste van de
Nederlandse en Vlaamse poëzie naar Groningen
moest brengen. Het is gelukt die spagaat te
maken.

Met

drukbezochte

twee

vrij

toegankelijke

middagprogramma's,

en
twee

verdiepende en vierende avondprogramma's,
een magazine en een podcast heeft Dichters in de
Prinsentuin haar jubileum op passende en
artistiek verantwoorde manier gevierd.
Voor deze jubileumeditie hebben we een paar dichters teruggevraagd die bij ons begonnen
als talent, maar ondertussen zijn uitgegroeid tot enkele van de grootste dichters van het
Nederlandse taalgebied. Ellen Deckwitz, Rodaan al Galidi, Lieke Marsman en natuurlijk de
oprichter van het festival Tsead Bruinja, waren in het begin van hun carrière al te gast bij
Dichters in de Prinsentuin en dit jaar waren zij er weer om met ons het jubileum te vieren.
Daarnaast hebben we extra aandacht besteed aan talentontwikkeling. Er is in de
programmering veel ruimte gemaakt voor debutanten. Dit leverde een jong en actueel festival
op met namen als Vicky Francken, Simone Atangana Bekono en Tijl Nuyts. Net als voorgaande
jaren werden aanstormende dichters in het talentenprogramma begeleid door professionele
redacteurs en droegen zij voor in de loofgangen van de Prinsentuin. Ook werd voor hen weer
een voordrachtworkshop georganiseerd, dit jaar onder leiding van voormalig stadsdichter van
Groningen Kasper Peters.
Het poëtische hoogtepunt van het festival vond direct op de openingsavond plaats. De Duitse
dichteres Monika Rinck gaf een schitterende voordracht uit haar bundel Honingprotocollen;
naast haar droeg festivalprogrammeur Joost Oomen de Nederlandse vertalingen van Miek
Zwamborn voor. Ook de rest van de openingsavond was speciaal, met schitterende optredens
van Broeder Dieleman, Jan Glas en de Bloemlezing der bloemlezingen door Ellen Deckwitz en
Ingmar Heytze.
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Eén van de meest trouwe gasten en dichters van Dichters in de
Prinsentuin was Rutger Kopland. Reden genoeg om ook zijn
poëzie bij het twintigjarige jubileum te betrekken, des te meer
omdat Kopland dit jaar vijf jaar geleden overleed. De avond
Kopland en de ontroering bood een paneldiscussie onder leiding van
Lisa Weeda, met bijdrages van Ted van Lieshout, Tjitske Jansen,
Sasja Janssen en Frank Keizer. Zij bespraken de rol en werking van
ontroering in poëzie en in de poëzie van Rutger Kopland in het
bijzonder. Daarnaast werd de discussie gelardeerd met scènes uit
de voorstelling KOPLAND van toneelgezelschap de Gouden Haas
en PeerGroup. Deze voorstelling, die eerder op Oerol en festival
der Aa stond, werd in afgeslankte versie door de avond heen
gevlochten. Vanwege de overweldigende belangstelling werd het
programma verplaatst van de kleinere kapel naar het grote schip
van de Martinikerk.

Het magazine dat voor deze twintigste editie werd gemaakt, stond volledig in het teken van
het jubileum. Oud-organisatoren werden geïnterviewd, Coen Peppelenbos schreef een
historisch overzicht, de Bloemlezing der bloemlezingen die gemaakt werd door Ellen Deckwitz
en Ingmar Heytze werd afgedrukt en er was nog veel meer. Naast het magazine werd dit jaar
ook een festivalbloemlezing uitgegeven. Waar dit voorgaande jaren altijd in boekvorm werd
gedaan, is er dit jaar gekozen voor het maken van een bloemlezingpodcast. In samenwerking
met literaire podcast Ondercast werden alle dichters van Dichters in de Prinsentuin 2017
opgenomen en gepubliceerd in zes afleveringen.

Theeveld Dichters in de Prinsentuin 2017 met festivalcoördinator Joost Oomen
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Het Grote Gebeuren

Voor de negende editie van Het Grote Gebeuren hebben
we vooraf een paar doelen geformuleerd: een paar
serieuze publiekstrekkers programmeren, het voortgaan
met het uitnodigen van buitenlandse schrijvers en het
samenstellen

van

een

aantal

aantrekkelijke

themaprogramma's. Achteraf kunnen we zeggen dat we
twee van de drie doelen glansrijk gehaald hebben. Om
te beginnen met wat niet gelukt is: twee vroegtijdig
benaderde internationale topauteurs konden vanwege
uiteindelijk conflicterende agenda's niet op ons festival
aanwezig zijn. Omdat we het niet zinvol vonden om in
een laat stadium nog relatief onbekende buitenlandse
auteurs te presenteren, is dit deel van het beoogde
programma niet gerealiseerd. We willen in 2018 verder
investeren in ons netwerk en (nog) vroeger beginnen
met het benaderen én vastleggen van auteurs.
De thematische gesprekken trokken dit jaar veel publiek.
Bij de discussies over het korte verhaal, over de literaire kwaliteiten van Richard Klinkhamer
en over het engagement in de literatuur ging het er levendig aan toe en was de Wolters
Noordhoffzaal afgeladen vol. Lidewijde Paris sprak met met Rob van Essen, Marleen
Nagtegaal, Vonne van der Meer en Annelies Verbeke over wat een kort verhaal tot een goed
kort verhaal maakt. Zoals te verwachten bleek hier geen eenduidig recept voor te zijn maar
het gesprek gaf wel inzicht in de verschillende uitgangspunten die de auteurs hanteren. Onder
leiding van schrijver/columnist Kees Middendorp spraken tenslotte Auke Hulst, Tommy
Wieringa, Özcan Akyol en Alma Mathijsen over het engagement in de literatuur.
Het programma werd gecompleteerd met onder andere een aantal schrijversinterviews met
Koos van Zomeren, Vonne van der Meer, Charlotte Mutsaers en Tommy Wieringa. Charlotte
Mutsaers sprak met Marleen Nagtegaal naar aanleiding van haar pas verschenen roman
Harnas van Hansaplast. Vooraf was besloten om het gesprek niet te laten domineren door de
commotie die ontstond na een interview in de Volkskrant over de verkoop van (kinder)porno
uit de nalatenschap van de broer van de schrijfster, maar het daadwerkelijk over het boek te
hebben. Hetgeen geschiedde.
Auke Hulst schreef Kinderen van het Ruige Land en En ik herinner me Titus Broederland mede
gebaseerd op zijn jeugd in de provincie Groningen. Nhung Dam deed in Duizend vaders
hetzelfde. Dit was de aanleiding voor een dubbelinterview door hoogleraar Mathijs Sanders
van de RUG. Nhung Dam speelde daarnaast in de Gouverneurzaal haar door Koos Terpstra
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geregisseerde theatersolo Ha Ha Happiness en Auke Hulst speelde in leescafé Belcampo liedjes
die hij schreef tijdens het werken aan zijn boek Motel songs.
In de centrale hal was weer een voorleesarena gecreëerd, waarin
alle optredende auteurs 15 minuten uit eigen werk voorlazen.
Nog meer dan vorig jaar bleek dit een publiekstrekker. Er waren
telkens stoelen te weinig. Behalve voorlezende auteurs waren er
drie mini-colleges te beleven over respectievelijk Van de vos
Reynaerde (door Bart Ramakers), het korte verhaal (door
Lidewijde Paris) en de spreeuw en andere (wilde) dieren (door
Koos Dijksterhuis). De speciale signeer-en-foto-sessies met
optredende auteurs, op de bank in een mooi ingerichte setting,
waren een groot succes.
In samenwerking met het Nederlands Letterenfonds was er ook
dit jaar een programma met debutanten. Margriet Bos sprak met
Sander Kok, Kathy Mathys, Emy Koopman en Jente Posthuma.
Ze ontvingen allen een beurs van het fonds om een tweede boek
te schrijven.
Naast dit boordevolle programma was er nog een klein maar
drukbezocht randprogramma. Jamila Faber schreef voor
iedereen die dat wilde een gedicht op maat, elke bezoeker kon
zijn eigen favoriete boekcover inkleuren en kon ook op elk
gewenst lichaamsdeel een literaire tattoo laten zetten.

Reacties van bezoekers en deelnemers op Facebook en Twitter.
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2.3 De Stadsdichter van Groningen
SLAG organiseerde al sinds jaar en dag de tweejaarlijkse verkiezingsavond van de
Stadsdichter van Groningen, als onderdeel van de Poëziemarathon. Met ingang van 2017
verzorgen wij, in opdracht van de gemeente Groningen, ook het jurytraject, de verkiezing en
de begeleiding van de Stadsdichter.
De jury bestond dit keer uit Guus Termeer (hoofd Studium
Generale en SLAG-bestuurslid), Gijs Lensink (directeur RTV
Noord) en Margriet van der Waal (universitair docent
Euroculture aan de Rijksuniversiteit Groningen). De
burgemeester van Groningen, Peter den Oudsten, maakte
zaterdag 28 januari 2017 in de Nieuwe Kerk bekend dat de in
Oude Pekela opgegroeide Lilian Zielstra (1991) zich de
komende twee jaar Stadsdichter van Groningen mag
noemen. Zij volgde Kasper Peters op, die deze avond
afzwaaide tijdens het feestelijke programma met optredens
van schrijver Jaap Robben, Esmé van den Boom (Huisdichter
van de Rijksuniversiteit Groningen), twee kinderdichters, de
Vlaamse dichteres Charlotte Van den Broeck en de rapper
Rico. De avond werd gepresenteerd door Ellen Deckwitz.
Project ‘Dichten met oma’: pilotbijeenkomsten
Direct bij haar aantreden werd duidelijk dat de nieuwe Stadsdichter vol plannen zit, en in haar
functie zoveel mogelijk Groningers wil bereiken, ook buiten de stad. Daarom ondersteunt
SLAG

haar

ook

met

fondsenwerving

en

procesbegeleiding

voor

het

ouderenparticipatieproject "Dichten met oma", haar initiatief dat dankzij meerdere
toezeggingen van fondsen in 2018 kan worden uitgevoerd. Zielstra organiseerde in 2017
overigens al zes pilotbijeenkomsten voor het project, met in totaal 165 actief deelnemende
ouderen.
Veel ouderen zijn verhalenvertellers. Dichters en muzikanten zijn dat ook: ze zijn altijd op
zoek naar inspiratie en nieuwe ideeën. Met Dichten met oma wil Lilian Zielstra de verhalen
opzoeken, ouderen en artiesten inspireren en nieuwe ontmoetingen tussen dichters van alle
leeftijden en ouderen cultiveren. Het project behelst een poëzietour langs verzorgingstehuizen
en ouderenverenigingen. Een kleine club dichters en één muzikant gaat op bezoek bij een
groep ouderen, ze drinken een kop koffie met elkaar en laten zich door elkaar inspireren.
Vervolgens trekken de dichters en muzikant zich terug en schrijven elk een gedicht of lied
over datgene dat ze net hebben gehoord – over datgene dat hen het meest boeide, het meest
heeft ontroerd. In het tweede gedeelte van de ontmoeting dragen de dichters en de muzikant
voor uit eigen werk – ze sluiten hun voordracht af met het stuk dat geïnspireerd is op de
gesprekken van eerder. Het project staat uiteraard ook open voor bijdragen van de ouderen.
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Een bewoonster van
het Heijmanshuis leest
een gedicht voor dat is
geschreven
naar
aanleiding van haar
(levens)verhaal.
(Foto: Evert Aaij)

Op 28 juni 2017 ging Lilian Zielstra van start met een eerste pilot van het project. Samen met
dichters Renée Luth, Richard Nobbe, Sylvia Dragtstra en Philip Rozema ging ze op bezoek
bij Maarsheerd in Stadskanaal – het verzorgingstehuis waar ze eerder zelf werkte en waar
het idee tot stand is gekomen. Een overzicht van alle pilotbijeenkomsten die in 2017
plaatsvonden:
Locatie
Maarsheerd (Stadskanaal)
De Pelster (Groningen)
Groninger Ontmoetingscentrum
(Hoogkerk)
Ouderenfestival (Groninger Forum)
Heymanscentrum (Groningen)
Pluscafé (VRIJDAG, Groningen)

Datum
28 juni 2017
3 augustus 2017
1 september 2017

Aantal deelnemers
50
15
12

29 september 2017
16 oktober 2017
16 november 2017

20
60
8

Het is de bedoeling om het project af te sluiten met een poëziebundel. In deze bundel komt
een selectie van gedichten van de Groningse dichters te staan, samen met foto’s die van de
deelnemers worden gemaakt. Daarnaast kunnen er ook gedichten van ouderen in de bundel
worden opgenomen, of citaten uit de verhalen die ze hebben verteld. Uitgeverij Passage heeft
aangegeven de bundel te willen uitgeven. Het centrum voor amateurkunst VRIJDAG heeft
zijn medewerking toegezegd bij de eindpresentatie van het project.
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2.4 Het Beste Groninger Boek en de Kees van der Hoef Prijs
SLAG organiseert sinds 2009 de verkiezing van het Beste Groninger Boek, in samenwerking
met de Groninger Forum Bibliotheek. De verkiezing was tot en met 2015 een onderdeel van
het literaire festival Het Grote Gebeuren. In 2016 vond de verkiezing een week eerder plaats,
om meer tijd en aandacht te kunnen besteden aan de genomineerde schrijvers en hun boeken.
Die opzet bleek succesvol, maar streed wel om (pers)aandacht en mankracht met Het Grote
Gebeuren. Daarom is besloten de verkiezing te verplaatsen naar de Boekenweek; in 2017 heeft
daarom geen Beste Groninger Boek plaatsgevonden. Uitgevers konden boeken die voldoen
aan de criteria inzenden tot en met 31 december 2017. De prijsuitreiking vindt plaats op 11
maart 2018.
Ook de eerstvolgende uitreiking van de Kees van der Hoef Prijs vindt plaats op 11 maart 2018.
De Kees van der Hoef Prijs wordt iedere twee jaar toegekend aan een persoon of instelling die
een bijdrage van betekenis heeft geleverd aan het letterenklimaat in Groningen.

2.5 Nieuwe producties en samenwerkingsverbanden in 2017
Naast de hierboven beschreven kernactiviteiten werd nog een aantal nevenactiviteiten
gerealiseerd. Deze activiteiten waren niet alle specifiek opgenomen in het activiteitenplan
2017, maar wel vallen ze onder de begrotingspost “nieuwe literaire activiteiten” die in de loop
van het jaar invulling kreeg. We gingen nieuwe samenwerkingsverbanden aan, realiseerden
een aantal unieke producties, en intensiveerden onze landelijke en internationale contacten.
Reprise van “Grenzprozess/grensproces” in Hamburg
De voorstelling Grenzprozess / grensproces werd in 2016 gemaakt door de jonge Groningse
dichters Richard Nobbe en Philip Rozema samen met drie jonge schrijvers uit Bremen – Eva
Matz, Mariya Nikolova en Moritz Sörgel – in opdracht van SLAG en in samenwerking met
globale° – Festival für grenzüberschreitende Literatur (Bremen). Op 16 juni 2017 ging de
voorstelling eenmalig in reprise, op de openingsavond van de Altonale in Hamburg. Dit
gebeurde op uitnodiging van de gemeente Groningen, partnerstad van de negentiende editie
van het grote Hamburgse wijkfestival.
Auteur Erik Bindervoet en Czeslaw de Wijs, acteur en dramaturg, waren opnieuw als
regisseur-coaches aanwezig om de jonge deelnemers te begeleiden bij het op het toneel
brengen van hun teksten, dit keer in een akoestisch zeer uitdagende omgeving: de centrale hal
van het Altonaer Museum. De meertalige voorstelling werd daar opgevoerd voor 160
bezoekers, onder wie de Groningse wethouder Paul de Rook, zijn ambtelijke delegatie en de
directie van het Altonale Festival. Een onvergetelijke ervaring voor de jonge schrijvers.
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Altonale 2017, Hamburg. Foto’s: Pjotr Wiese.
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Muzikale dubbelvoorstelling met Armando
Stichting Literaire Activiteiten Groningen presenteerde voor ademloos luisterend publiek een
prachtig dubbelprogramma op zondagmiddag 17 september in de Synagoge Groningen.
Aan de hand van fragmenten uit zijn oorlogsdagboek In Depot en brieven, bracht mezzosopraan Elisabeth Oets een hommage aan haar opa, de journalist Philip Mechanicus (1889 –
1944). In de voorstelling Wachten op transport vertelt ze zijn levensverhaal vanuit haar eigen
familiegeschiedenis en perspectief. Oets doorweeft haar verhaal met liederen van Ilse Weber,
gecomponeerd in concentratiekamp Theresienstadt. Zij verklanken de angst, het verlangen en
de hoop, die ook in het dagboek van Philip Mechanicus zo sterk naar voren komen. Oets werd
begeleid op piano door Mi Ying Chen.

Schrijver en kunstenaar Armando (1929) en
topaccordeonist Oleg Lysenko (1974, Oekraïne)
betraden vervolgens samen het podium van de
Groninger Synagoge. Tijdens de voorstelling Ik
hoorde dat er geluisterd werd las Armando voor uit
eigen poëzie en proza en speelde Oleg Lysenko op
bayan (Russische knopaccordeon) muziek van
Victor

Vlasov,

Piotr

I.

Tsjaikovski,

Jerzy

Petersburski, Vittorio Monti en Igor Strawinsky.
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Jonge dichters in “CLUB CLUB GEWALT” (Jonge Harten Theaterfestival)

ENTER THE REBELLION.
TAKE NO SEAT, BUT GRUNT ALONG.
EMBRACE THE SWEET SOUNDS OF OUR
PINK GUITARS.
HONOR NO TRADITION, BUT HONOR
THE RIOT.
SNIFF SOME GLUE.
WAKE UP.
WATCH THE WATCHMEN.
GET REAL ANGRY.
JOIN THE MANIFESTO.
NEVER, NEVER OBEY.
CLUB CLUB GEWALT. 5.0 Punk is een eclectische muzikale performance-clubavond waar de
bar nooit sluit. De voorstelling (deels in het Engels en Duits) van het Rotterdamse
muziektheatercollectief Club Gewalt werd op zaterdag 17 november en op zondag 18
november gespeeld op het Jonge Harten Theaterfestival. Voor deze uitvoeringen in Groningen
werd SLAG gevraagd om twee jonge schrijvers te werven voor een zelf in te vullen rol in de
voorstelling. Het werden de 19-jarige dichteres Annegreet Bos, en schrijver-performer Joost
Oomen, die in voorgaande jaren bij SLAG al uitgebreide ervaring opdeed met
multidisciplinaire producties, en daarom nu tevens de rol als coach voor Bos op zich nam.
Beide auteurs werden begeleid door SLAG-programmeur Rudi Kamminga (tevens medeoprichter en oud-programmeur van Jonge Harten Theaterfestival). In een aantal werksessies
met de Rotterdamse groep verwerkten ze hun nieuwe teksten tot theatrale performances die
naadloos pasten in deze avondvullende voorstelling.

“Steeds 30 minuten absolute craziness, dan een 10-minute break.
All night long. Met in deze editie Hardrock Bingo, kroning van
Queen Patti, een explositie en talloze manifestos. Punk 5.0 heeft
tijdens Jonge Harten een Gronings tintje. De jonge Groninger
schrijvers Annegreet Bos en Joost Oomen treden op in het stuk met
speciaal geschreven nieuwe teksten. Dit gebeurt dankzij een
samenwerking met SLAG (St. Literaire Activiteiten Groningen).”
(Aankondiging op http://www.jongeharten.nl/programma/club-club-gewalt-5-0-punk/)
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Gedenkteken voor Ben Ali Libi, de goochelaar

Ben Ali Libi was het alias van Michel Velleman
(Groningen, 5 januari 1895 – Sobibór, 2 juli 1943). Hij
was een in zijn tijd vermaard goochelaar en
illusionist die optrad onder de artiestennaam Ben
Ali Libi. Hij werd in 1943 door de nazi’s vermoord.
Eind vorige eeuw werd zijn naam opnieuw bekend
door een inmiddels iconisch gedicht van wijlen
Willem Wilmink.

Vrijdagmiddag 1 september werd in de Ruiterstraat het gedenkteken voor Ben Ali Libi
onthuld. Voorafgaande de onthulling was er een bijeenkomst in de Groninger Synagoge.
Sprekers waren de initiatiefnemers Douwe van der Bijl en Kasper Peters, de kleindochter van
Michel Velleman, stadshistoricus Beno Hofman, stadsdichter Lilian Zielstra en burgemeester
Peter den Oudsten. Muzikant Jan-Roelof Bathoorn bracht het gedicht Ben Ali Libi – de goochelaar
van Willem Wilmink muzikaal ten gehore.
De Groninger stadsdichter 2015-2016 Kasper Peters en bibliothecaris Douwe van der Bijl
hebben, in 2016, het initiatief genomen tot het plaatsen van een herdenkingsmonument nabij
de straat waar Velleman ter wereld kwam. Dit om de herinnering aan de in Groningen geboren
goochelaar levend te houden. Zij wisten vele particuliere donaties te werven die de uitvoering
mogelijk maakten. Stichting Literaire Activiteiten Groningen heeft de financiële administratie
van dit project op zich genomen.
Onthulling van het gedenkteken
voor Ben Ali Libi in de Ruiterstraat,
door de kleindochter van Michel
Velleman en de weduwe van Willem
Wilmink. Het monument bestaat
uit de laatste regel van het gedicht
van Wilmink: “Jouw paradijs,
hoeveel ruimte is daar…”.
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3. Publieksbereik
In dit hoofdstuk presenteren wij de gegevens met betrekking tot het publieksbereik en de
publiekssamenstelling van de drie festivals en onze overige activiteiten in 2017, in vergelijking
met voorgaande jaren.

3.1 Aantallen bezoekers/deelnemers en herkomst bezoekers
Bezoekersaantallen per activiteit

2017

2016

2015

2014

FESTIVALS
Het Grote Gebeuren
Dichters in de Prinsentuin
Poëziemarathon

477
2200
1800

400
2.500
1.910

550
2.120
1.080

490
2.000
1.285

PRIJZEN & STIPENDIA
Het Beste Groninger Boek
Stadsdichterverkiezing
Kees van der Hoefprijs

160
-

75
71

110
250
-

90
-

-

399

-

-

5.322

5.355

4.110

3.865

OVERIGE ACTIVITEITEN
Grenzprozess/grensproces
(Altonale Hamburg, 16 juni 2017)
Dichten met oma (6 pilotbijeenkomsten)
Onthulling gedenkteken Ben Ali Libi
(Synagoge Groningen, 1 september)
Armando & Oleg Lysenko en Elisabeth Oets
& Mi Ying Chen / dubbelvoorstelling
(Synagoge Groningen, 17 september)
Jonge Harten: CLUB GEWALT met Joost
Oomen en Annegreet Bos (Huis de Beurs, 17
en 18 november)
Overige activiteiten (voorgaande jaren)
TOTAAL BEZOEKERS

160
165
100
95

165

Een aanzienlijk deel van de activiteiten die SLAG organiseert, is geheel of gedeeltelijk vrij
toegankelijk. Wanneer het aantal bezoekers niet door middel van kaartverkoop kan worden
bijgehouden, worden de aanwezigen (per onderdeel) geteld door een medewerker of
vrijwilliger. Voor de drukbezochte middagprogramma’s van Dichters in de Prinsentuin geldt,
dat men voortdurend in en uit kan lopen; de publiekstellingen vinden daar steekproefsgewijs
plaats en vormen de basis voor het geschatte bezoekersaantal.
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Herkomst bezoekers

Stad en provincie
Groningen

Het Grote Gebeuren
Dichters in de Prinsentuin

Nederland overig

79%
53%

21%
40%

Buitenland
0%
7%

Toelichting herkomst bezoekers:
SLAG had tot nu toe niet de middelen om consequent publieksonderzoek te doen. De percentages voor
de festivals zijn het resultaat van incidentele enquêtes onder de bezoekers van Dichters in de Prinsentuin
2013 en Het Grote Gebeuren 2015.

3.2 Online bereik en samenstelling online publiek
Aantallen online bezoekers en volgers
2017
WEBSITES – unieke bezoekers

In de drukste
maand

www.slaggroningen.nl
www.poeziemarathon.nl
www.dichtersindeprinsentuin.nl
www.hetgrotegebeuren.nl
www.stadsdichtergroningen.nl

4114 (jan.)
6291 (jan.)
7580 (juli)
6692 (nov.)
-

2016

2015

Gemiddeld
per maand

2.760

2.206

onbekend

onbekend

1.308
804
-

2.508
1.753
-

114.024
172.816

58.456
107.993

36.156
56.496

SOCIALE MEDIA - volgers

2017

2016

2015

Facebook: Literair Groningen
Facebook: Poëziemarathon
Facebook: Dichters in de Prinsentuin
Facebook: Het Grote Gebeuren
Twitter en Instagram (totaal v.d. accounts)
Ontvangers nieuwsbrieven
Stadsdichter Groningen (Facebook+Twitter)

688
336
2.954
571
1.402
1.897
625

600
267
2.878
537
969
1776
-

448
165
2.378
402
791
1.620
-

Totaal volgers sociale media

8.473

7.027

5.804

Totaal unieke bezoekers per jaar
Totaal bezoeken per jaar

2.708
1.125
3.096
2.573
-

Toelichting online bereik:
De cijfers voor de individuele websites betreffen, in de rechterkolom, het gemiddelde aantal
unieke bezoekers per maand. De linkerkolom laat de piekmaanden zien: vooral voor de
festivalwebsites geldt, dat de aantallen unieke bezoekers exponentieel groeien in de maanden
direct voorafgaand aan en tijdens het betreffende festival.
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In de loop van 2016 en 2017 zijn alle websites technisch vernieuwd en overgezet naar
WordPress. Pas met ingang van 2017 worden de aantallen bezoekers voor alle websites dus
op dezelfde manier geteld – een deel van de (grote) verschillen met voorgaande jaren wordt
mogelijk hierdoor verklaard. Wegens afwijkende hosting voor www.poeziemarathon.nl, zijn
daarover tot en met 2016 geen gegevens beschikbaar; de totalen van die jaren zijn dus exclusief
die bezoekers. De site www.stadsdichtergroningen.nl is nieuw en ging in oktober 2017 online;
de statistieken geven daarom nog geen representatieve weergave van de bezoekersaantallen.
De cijfers van de sociale media betreffen het aantal volgers/ontvangers, genoteerd aan het
einde van het betreffende jaar. De Facebookpagina Literair Groningen is in 2014 gestart, die
van de Poëziemarathon in december 2015. De accounts van de Stadsdichter werden in februari
2017 gelanceerd. Hoewel de groei niet explosief is te noemen, is het opvallend dat alle online
accounts nog steeds een gestaag stijgend aantal volgers laten zien.

Samenstelling online geïnteresseerden naar leeftijd en geslacht
De hieronder getoonde grafieken van de twee Facebook-accounts met de meeste volgers
(Literair Groningen: bijna 700 en Dichters in de Prinsentuin: bijna 3000) maken duidelijk dat
meer vrouwen dan mannen onze activiteiten actief volgen. Dit beeld past in het bekende
gegeven dat meer vrouwen dan mannen zich in Nederland als lezers manifesteren: ook onder
leesclubleden, kopers van boeken en bibliotheekleden zijn zij steevast oververtegenwoordigd.
Zowel mannen als vrouwen zijn echter vrij gelijkmatig verdeeld over de leeftijdscategorieën
tussen 25 en 65 jaar. Volgers onder de 25 en boven de 65 jaar zijn ondervertegenwoordigd;
deze doelgroepen, ‘de jongeren’ en ‘de ouderen’, worden door ons overigens ook niet
doelgericht benaderd.

Dichters in de Prinsentuin (bron: www.facebook.com/dichtersindeprinsentuin, 12 februari 2018):
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Literair Groningen (bron: www.facebook.com/LiterairGroningen, 12 februari 2018):

3.3 Publiciteit
Ingezette publiciteitsmiddelen
Middelen die wij inzetten voor alle drie de festivals, Poëziemarathon, Dichters in de
Prinsentuin en Het Grote Gebeuren zijn:


Websites per festival: www.poeziemarathon.nl, www.dichtersindeprinsentuin.nl,
www.hetgrotegebeuren.nl, onze algemene website met agenda www.slaggroningen.nl
en de nieuwe website www.stadsdichtergroningen.nl, die speciaal voor de Groningse
stadsdichters in het leven is geroepen.



Social media: Facebook, Twitter, Instagram en YouTube



Nieuwsbrieven SLAG algemeen en nieuwsbrieven Dichters in de Prinsentuin.



Drukwerk: posters in diverse formaten, programmafolders, flyers, ansichtkaarten,
boekenleggers, roll-up banners, banieren



Distributie van het drukwerk: drukwerk naar adressen in de stad en provincie
Groningen, A0-formaat posters (Hoffmanborden) op routes langs uitvalswegen en
belangrijke wegen en plekken in de binnenstad van Groningen.



Advertenties: zowel in drukwerk zoals de UITloper, als digitaal (Facebook,
LEDscherm op de Grote Markt in Groningen etc.).



Aankondigingen op (uitgaans)agenda’s



Persberichten naar lokale en nationale media en naar specifieke doelgroepen



Verslaglegging: foto’s, filmpjes. Vooral de recensies / verslagen die in onze opdracht
door jonge schrijvers worden gemaakt en gepubliceerd op www.slaggroningen.nl
worden veel gelezen.



Nieuw dit jaar was het gebruik van het LED-scherm op de Grote Markt in Groningen.
Enkele weken voor de festivals Dichters in de Prinsentuin en Het Grote Gebeuren was
hier een grote aankondiging voor al het winkelend publiek te zien.
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“Free publicity”: media-aandacht en publiciteit via samenwerkingspartners
Verschillende media, zoals OOG TV en RTV Noord, hebben voor, tijdens of na de diverse
festivals flink aandacht besteed aan de festivals en projecten van SLAG. Van een korte
aankondiging tot grote vooruitblikken op een festival. En ook na afloop van de festivals:
fotoreportages en redactionele stukken verschijnen in lokale/regionale nieuwsbladen (zoals
Dagblad van het Noorden en de Gezinsbode) en nationale papieren kranten en online. Ook
verschenen diverse reportages op blogs en vlogs en columns op literaire weblogs zoals Tzum.
Met andere woorden, met onze programmering weten we steeds opnieuw onderling zeer
verschillende media te interesseren.
Per festival verschilt het karakter van de betrokken partners en de aandacht die de
verscheidene media eraan besteden. Hieronder gaan we nader in op de gegenereerde “free
publicity” per festival.

Poëziemarathon
Vanwege de samenwerking met het Groninger Forum en
diverse boekhandels, hebben we op diverse plekken in de stad
extra aandacht kunnen vragen voor de Poëziemarathon.
Denk aan een grote banner bij de ingang van de Groninger
Forum Bibliotheek of grote affiches in de etalages van diverse
boekhandelaren.

Via de kanalen van Poetry International en de website Poëzieweek.com (CPNB), onze
landelijke partners tijdens de Poëziemarathon, waren er aankondigingen op verschillende
andere sites met culturele agenda’s.
Omdat de Poëziemarathon een participatiefestival is, wordt een bulk aan publiciteit
gegenereerd vanuit diverse organisaties. Dit gebeurt met één verhaal, één campagnebeeld, één
logo, kortom onder de noemer van SLAG. Hierbij kunnen we de samenwerking met Biblionet
Groningen uitlichten. We organiseren nu een aantal jaren op rij een tournee met dichters langs
vele bibliotheken in de stad en provincie Groningen. Daartoe maken we ook gebruik van de
distributiekanalen van Biblionet voor ons drukwerk, wordt er een speciale poster ontwikkeld
door beide partijen voor deze tournee en uitgezet naar alle bibliotheken in de provincie
Groningen, worden de lokale media van de tourplaatsen apart benaderd etc.
Dichters in de Prinsentuin
Bijzonder dit jaar was de samenwerking met het tijdschrift SPOOR, een tijdschrift speciaal
voor NS-reizigers. Dit jaar boden wij de NS-reizigers een korting aan voor de
avondprogramma’s via NS Dagje uit. Op 30 juni t/m 2 juli en op 26 en 27 juli zond RailTV
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bovendien elke 7 minuten een informatieblok uit over Dichters in de Prinsentuin op NSstations Utrecht, Rotterdam CS, Den Haag CS, Amersfoort, Zwolle, Breda, Eindhoven, Den
Bosch, Leiden en A'dam Zuid Oost.
Het intensievere en veel meer visueel ingestelde gebruik van de sociale media, heeft ons in
contact gebracht met een veel jongere doelgroep. Voor het eerst maakten we naast Facebook
en Twitter ook gebruik van Instagram. Dit viel ook terug te zien in de publiekssamenstelling
op het festival zelf. Ook is de website van Dichters in de Prinsentuin geheel vernieuwd en
aangescherpt, waardoor de vindbaarheid van het festival enorm werd bevorderd.
Vanwege het JUBILEUM van Dichters in de Prinsentuin in 2017 heeft het Dagblad van het
Noorden een spread van twee pagina’s besteed aan twintig jaar Dichters in de Prinsentuin.
Ook landelijke dagbladen als het AD en landelijke tijdschriften als ZIN en LIVRE sprongen in
op het jubileum met mooie reportages met foto’s.
Het Grote Gebeuren
Naast het gebruikelijke drukwerk, hebben we dit jaar ervoor gekozen om een boekenlegger
Op de foto met + signeren te maken en aan te bieden bij diverse boekhandels en bibliotheken in
de stad en provincie Groningen. Drie auteurs die optraden op Het Grote Gebeuren kwamen
vlak voor het festival uit met een nieuwe titel: Charlotte Mutsaers, Auke Hulst en Tommy
Wieringa. Deze boekenlegger werd in de nieuwe titels gestoken, op speciale displays.
In het Dagblad van het Noorden zijn diverse artikelen verschenen over spraakmakende
auteurs, die op Het Grote Gebeuren optraden. Zo verscheen er een spread van twee pagina’s
over Charlotte Mutsaers, een interview met Lidewijde Paris en Auke Hulst.
Het alter ego Marjolein Rover, societylady van het tv-programma Stand van Stad (OOG TV),
heeft op haar geheel eigen wijze een reportage gemaakt over Het Grote Gebeuren. Deze
reportage is terug te vinden op You Tube.

Marjolein
Rover
bij
Het
Grote
Gebeuren 2017 –
Stand van Stad #38
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4. Bestuurlijke verantwoording 2017
4.1 Bestuursverslag
De namen en relevante nevenfuncties van de bestuursleden staan vermeld in §1.3 van dit
jaarverslag. Het bestuur werkt volgens een rooster van aftreden en doet zijn werk voor SLAG
onbezoldigd. Het bestuur vergaderde in 2017 (gemiddeld) tweemaandelijks, volgens een van
tevoren vastgestelde jaarplanning. Op 6 juli vond de jaarlijkse ‘heidag’ van het bestuur plaats;
kort na ontvangst van de definitieve subsidietoezeggingen voor 2017 van het Nederlands
Letterenfonds en het cultuurpijlerfonds. De om die reden bijgestelde Begroting 2017 (zie ook
§4.4) werd op de heidag vastgesteld, alsmede de daaruit volgende definitieve fte’s en
inschaling van de directeur en de nieuw aan te stellen medewerkers.
Ook kwam op 6 juli het rooster van aftreden aan de orde. Anton Brand (voorzitter), Rob Pronk
(vice-voorzitter en penningmeester) en Guus Termeer, allen lid sinds de oprichting van de
stichting in 2009, werden herbenoemd voor een derde bestuurstermijn. Daarbij gaf Guus
Termeer direct aan te willen aftreden aan het einde van het kalenderjaar. In het streven om het
bestuur (7 leden in 2017) terug te brengen naar 5 leden, wordt de vacature niet ingevuld. Met
een nader af te spreken gefaseerd aftreden van de langst zittende leden, zal worden voorzien
in een verdere vernieuwing/verjonging van het bestuur.
Naast de personele wijzigingen vroeg ook de verhuizing van het SLAG-kantoor veel tijd en
aandacht van bestuur en medewerkers. Sinds maart 2014 huisde de Stichting op de derde
verdieping van de Groninger Forum Bibliotheek aan de Oude Boteringestraat 18. Dankzij deze
centrale plek, aangeboden door de bibliotheek, kon de stichting uitgroeien tot de professionele
organisatie die ze nu is; bestuur en medewerkers zijn het Groninger Forum dan ook zeer
erkentelijk voor de jaren van geboden gastvrijheid. Per 1 augustus 2017 is de derde verdieping
echter niet meer in het bezit van het Groninger Forum; reden voor SLAG om een nieuw
onderkomen te zoeken. Medio 2017 werd verhuisd naar een kantoorruimte in het
verzamelgebouw De Puddingfabriek aan de Viaductstraat 3, vlak achter het Hoofdstation.
Biblionet Groningen doneerde bureaus en computers, en continueert de ICT-dienstverlening,
waardoor de verhuizing ook in technisch opzicht zeer soepel verliep.
Op 20 december 2017 kwam het bestuur bijeen met alle medewerkers, opdrachtnemers en
vrijwilligers. Deze eindejaarsbijeenkomst is inmiddels een goede traditie geworden, waarbij
samen in een informele sfeer wordt teruggekeken op het voorbije (kalender)jaar en wordt
geproost op een succesvol nieuw literair jaar.
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4.2 Governance Code Cultuur en Code Culturele Diversiteit
Het bestuur van SLAG acht de aanbevelingen van de Governance Code Cultuur (GCC) van
belang en kiest ervoor de Code toe te passen op de schaal die de stichting heeft. SLAG is een
kleine organisatie met een onbezoldigd bestuur, een directeur en nog twee medewerkers
(totaal 1,56 fte), met een flexibele schil van opdrachtnemers en vrijwilligers. De uit dit
eenvoudige, in de GCC beschreven bestuursmodel voortvloeiende verantwoordelijkheden,
taken en bevoegdheden zijn belegd in de gewijzigde en in maart 2016 gepasseerde statuten
van de stichting, alsmede in het daaraan gekoppelde bestuursreglement en directiereglement.
Beide reglementen zullen in 2018 door het bestuur worden geëvalueerd.
Het bestuur heeft in 2017 de Code Culturele Diversiteit (CCD) besproken aan de hand van de
in de code gehanteerde “4 P’s”: Publiek, Programma, Personeel en Partners. Voor de laatste
drie doen we het erg goed waar het de man-vrouwverdeling en leeftijdsspreiding betreft – al
kan de leeftijdsspreiding binnen het bestuur (onderdeel van Personeel) wel beter. Bij
toekomstige bestuursvacatures wordt daarom actief gezocht naar jongere kandidaten. Het
aandachtsgebied Publiek, echter, laat een onevenwichtiger beeld zien: we hadden in §3.2 al
geconstateerd dat ons “online publiek” qua leeftijd heel divers is, maar dat vrouwen daarin
wel oververtegenwoordigd zijn – zoals in het algemeen vrouwen zich in Nederland meer en
vaker als lezers en ‘schrijversfans’ manifesteren dan mannen. De algemene indruk is dat ook
onder onze festivalbezoekers de vrouwen ruimschoots in de meerderheid zijn, en dat
bovendien de gemiddelde leeftijd daar relatief hoog is; we hebben echter de laatste jaren geen
uitgebreid publieksonderzoek kunnen doen, waardoor we dit “gevoel” niet met cijfers kunnen
onderbouwen of weerleggen. Gedegen publieksonderzoek heeft daarom de komende jaren
een hoge prioriteit voor SLAG.
De nadruk die de CCD legt op de diversiteit in etniciteit en sociaal-culturele achtergrond, stelt
ons voor een aanzienlijk grotere uitdaging. Voorop gesteld: het onderwerp culturele diversiteit
bij de samenstelling van onze programma’s heeft altijd de bewuste aandacht van onze
medewerkers en programmeurs, en heeft die ook de afgelopen jaren altijd gehad.
Internationalisering is bovendien een van onze speerpunten. Een (structurele) representatie
van allochtonen van al dan niet westerse afkomst onder Personeel (i.e. bestuur, medewerkers,
opdrachtnemers en vrijwilligers) en Partners van SLAG is er echter niet. Het is dus niet
verwonderlijk dat onze programma’s en met name de samenstelling van onze
festivalbezoekers hetzelfde, weinig diverse beeld laten zien.
Enkele contextuele nuanceringen zijn op hun plaats. Ook de samenstelling van de Groningse
bevolking als geheel is, wat betreft etnische afkomst, stukken minder divers dan die van steden
als Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Daarnaast bestaat de bevolking van de stad
Groningen voor ca. 25% uit studenten: een groep die notoir moeilijk naar het “reguliere”
culturele aanbod te lokken is. Een aanzienlijk deel van de vele in Groningen woonachtige
‘internationals’ betreft voorts studenten uit met name Duitsland en China, die hier meestal
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maar voor een korte periode zijn. Daartegenover hebben we in met name het oostelijk deel van
de provincie Groningen juist te maken met schrikbarend hoge percentages laaggeletterdheid.
Om als kleine instelling de (Nederlandstalige) literatuur onder de aandacht van al deze
bevolkingsgroepen te brengen, en representanten ervan structureel aan onze organisatie te
binden, is bepaald niet vanzelfsprekend.
Gegeven deze demografische en sociaal-culturele realiteit in de provincie Groningen en
Noord-Nederland, willen we streven naar een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling daarvan
in onze organisatie, binnen wat als realistisch mag worden verondersteld voor een organisatie
als SLAG. Het bestuur en de directeur nemen een actieve houding aan om van dit streven
realiteit te maken, te beginnen bij de eerste twee principes van de CCD: A. het formuleren van
een visie op diversiteit en B. het formuleren van beleid ter bevordering van diversiteit voor
onze stichting.

4.3 Personeels- en beloningsbeleid
Het volgende aantal mensen (hun namen zijn te vinden in §1.2) was voor SLAG werkzaam in
2017, vergeleken met voorgaande jaren:

Werknemers
(vast contract)
Werknemers
(tijdelijk contract)
Opdrachtnemers2
(zzp/freelance)
Vrijwilligers
(structureel):
Vrijwilligers
(incidenteel):
Stagiaires

2017
1 (0,78 fte)

2016
1 (0,55 fte)

2015
1 (0,44 fte)

2014
0

2 (0,78 fte)

0

0

1 (0,44 fe)

7

8

6

4

17

16

13

10

ca. 30

ca. 30

ca. 30

ca. 30

0

0

1

1

Beloningsbeleid en arbeidsvoorwaarden
Het bestuur van SLAG hecht veel waarde aan een zorgvuldig personeelsbeleid, des te meer
omdat het beloningsbeleid door de beperkte structurele middelen allesbehalve marktconform
is te noemen, en daardoor soms zelfs roofbouw dreigt. De WOPT-verklaring (door SLAG

Toelichting: onder de opdrachtnemers worden hier alleen de mensen geteld die inhoudelijke en/of
organisatorische werkzaamheden verrichtten voor SLAG (programmeurs en projectmedewerkers), en
dus niet de vele andere, meer incidenteel betrokken zzp’ers zoals gastauteurs, vormgevers,
webbouwers en technici.
2
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worden geen overeenkomsten aangegaan met beloningen hoger dan de norm Wet Normering
Topinkomens) melden we hier dan ook louter omdat het een verplichting betreft.
Met ingang van 2017 is er een pensioenvoorziening voor medewerkers door middel van
vrijwillige aansluiting van de Stichting bij het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken. Stichting
Literaire Activiteiten Groningen is niet aangesloten bij een CAO, maar het bestuur volgt in de
arbeidsovereenkomsten, waar opportuun, de CAO Kunsteducatie.
Personele bijzonderheden in 2017:


Rolien Scheffer, sinds 2012 zakelijk coördinator, werd met ingang van 1 januari 2017
directeur voor 24 uur per week; na verkregen zekerheid over de structurele subsidies
werd haar vaste aanstelling per 1 september uitgebreid naar 28 uur per week.



Met de reeds lang als freelancers bij SLAG betrokken medewerkers Maarten Praamstra
(online redacteur en projectmedewerker) en Mineke Hoekstra (kantoorondersteuning en
marketing & communicatie) werden arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
aangegaan van resp. 12 en 16 uur per week.



Van maart tot en met juni 2017 werd de directeur voor een aanvullende 8 uur per week
gedetacheerd bij de gemeente Groningen, als projectleider van het culturele programma
voor Groningen Partnerstadt, onderdeel van het Altonale Festival in Hamburg.

Opleiding en ontwikkeling
Het bestuur van SLAG stimuleert en ondersteunt de kennisontwikkeling van zijn
medewerkers en reserveert daartoe jaarlijks een bedrag in de begroting. Het budget maakt
mogelijk

dat

medewerkers

en

programmeurs

regelmatig

relevante

festivals,

netwerkbijeenkomsten en andere activiteiten in Nederland en elders kunnen bezoeken. In
2017 werd daarnaast de vierdaagse leergang Leiderschap in de cultuursector (Academie voor
Cultuurmanagement) gevolgd door de directeur, en de tweedaagse cursus Contentmarketing
(Cultuurmarketing.nl) door de medewerker marketing & communicatie.

4.4 Financiën
De Jaarrekening 2017 (als separaat document bijgevoegd) wijkt aanzienlijk af van de
begroting en sluit af met een voordelig resultaat van ruim €45.000. In 2017 zijn er enkele
belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting die hebben geleid tot dit resultaat. Toen
de begroting werd opgesteld, was nog niet bekend welk bedrag aan subsidie door het
Nederlands Letterenfonds en uit het Cultuurpijlerbudget ter beschikking zou worden gesteld.
De toekenningsbrieven van deze twee subsidies werden pas verzonden op resp. 5 mei 2017 en
6 juni 2017. De voorbereidingen voor het jubileum van poëziefestival Dichters in de
Prinsentuin, dat plaatsvond van 14 t/m 16 juli, waren toen al in volle gang, nog volgens de
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oude manier van begroten om geen risico te lopen op ernstige begrotingsoverschrijdingen in
geval van tegenvallende subsidies.
Door de late subsidietoekenningen konden de plannen voor 2017 pas na de zomer worden
opgestart, waaronder de voorgenomen urenuitbreiding voor de directeur en de aanstelling
van twee medewerkers. Deze konden niet eerder dan per 1 september worden gerealiseerd,
met als resultaat aanzienlijk lagere personeelskosten dan begroot. Er konden in 2017 door deze
omstandigheden ook minder nieuwe projecten worden opgestart dan verwacht, waardoor
zowel de programmakosten als de inkomsten uit private fondsen lager uitvallen.
Subsidies, niet gekapitaliseerde bijdragen en eigen inkomsten
Sinds 2013 is SLAG opgenomen in de Cultuurnota’s van de gemeente en de provincie
Groningen; ook voor de periode 2017 t/m 2020 is dit het geval. Met ingang van 2017 wordt
SLAG bovendien structureel ondersteund door het Nederlands Letterenfonds met een
tweejarige manifestatiesubsidie, na een jarenlange incidentele subsidierelatie. Bovendien is de
stichting door de gemeente en de provincie Groningen benoemd tot Cultuurpijler voor de
Letteren. Het nieuwe beleidsinstrument "cultuurpijler", met bijbehorende aanvullende
bijdrage, dient als erkenning en versterking van uitvoerende kunstinstellingen die binnen hun
discipline een voortrekkersrol en steunfunctie vervullen. Met ingang van 2017 verzorgt SLAG
in opdracht van de gemeente Groningen tevens de verkiezing en begeleiding van de
Stadsdichter en ontvangt daartoe een aparte bijdrage.
SLAG ontvangt, naast geldelijke steun, ook vele bijdragen in natura die niet zichtbaar zijn in
de jaarcijfers. Het Groninger Forum biedt uitgebreide facilitaire en organisatorische
ondersteuning bij de realisatie van festival Het Grote Gebeuren. Biblionet Groningen biedt
financieel-administratieve dienstverlening. Ook de grote inzet van vrijwilligers gedurende het
hele jaar, zowel bij de ontwikkeling als bij de uitvoering van onze activiteiten, wordt niet in de
jaarrekening gekapitaliseerd.
SLAG is daarnaast succesvol in het werven van financiële bijdragen van (cultuur)fondsen en
andere private partijen. In de afgelopen jaren werden deze bijdragen noodzakelijkerwijs
voornamelijk geworven voor de drie reguliere festivals. Nu de basis voor die festivals meer is
verzekerd dankzij de toegenomen structurele subsidies, kunnen we de fondsenwerving meer
richten op nieuwe projecten.
De inkomsten uit entreegelden van SLAG zijn van oudsher bescheiden omdat de grootste
activiteiten, de poëziefestivals Dichters in de Prinsentuin en de Poëziemarathon, grotendeels
gratis toegankelijk zijn. Het laagdrempelig aanbieden van poëzie aan nieuwe bezoekers is een
van de speerpunten. Deze opzet is zeker voor de Prinsentuin succesvol gebleken. Wel wordt
voor de avondprogrammering entree geheven. De dalende trend in de verkoopcijfers van de
jaarlijkse Prinsentuinfestivalbloemlezing werd in 2016 voor het eerst doorbroken en zette in
2017 stevig door met het jubileummagazine, dat tevens als passepartout diende voor de
avondprogramma’s.
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Vooruitblik: waar staat SLAG in 2021?
De drie festivals – Poëziemarathon, Dichters in de Prinsentuin en Het Grote Gebeuren – en de
online literaire agenda blijven de kernactiviteiten van Stichting Literaire Activiteiten
Groningen. Daarnaast blijven we jaarlijks de prijs voor Het Beste Groninger Boek uitreiken, en
tweejaarlijks de Kees van der Hoefprijs voor bijzondere verdiensten voor de Groninger
Letteren. SLAG vervult met al deze activiteiten 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.
Met de eervolle benoeming, door de gemeente en de provincie Groningen, tot Cultuurpijler
voor de Letteren, kreeg SLAG er met ingang van 2017 een belangrijke verantwoordelijkheid
bij. Bij de keuze voor het ontwikkelen, ondersteunen en/of uitvoeren van nieuwe activiteiten
in de komende jaren gaan wij uit van de visie en uitgangspunten zoals die staan beschreven
in ons Beleidsplan 2017-2020 en in de aanvullende Visie Cultuurpijler Letteren 2017-2020. We
willen onze aandacht in het bijzonder toespitsen op de volgende beleidsdoelen:
talentontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid, interdisciplinaire samenwerking en
internationalisering.
Over vier jaar heeft Stichting Literaire Activiteiten Groningen zich ontwikkeld tot een
professionele culturele organisatie, die draait op een stabiel en compact team van
medewerkers, met daaromheen een flexibele maar niet minder toegewijde kring van
opdrachtnemers en vrijwilligers.
Dankzij de voltooiing van die professionaliseringsslag, hebben we aan het eind van 2020:


de bezoekersaantallen van de festivals en van de online literaire agenda van Groningen
geconsolideerd en waar mogelijk vergroot;



een nieuwe generatie Gronings literair talent kansen geboden zich verder te ontwikkelen
door middel van uitdagende schrijfopdrachten en interdisciplinaire co-producties;



een indrukwekkende lijst buitenlandse gastauteurs om op terug te blikken;



als Cultuurpijler Letteren bijgedragen aan de versteviging van de culturele
basisinfrastructuur van Groningen, o.a. door samen met de andere Cultuurpijlers kleinere
instellingen en individuele makers advies en ondersteuning te bieden, en door mee te
werken aan regionale samenwerkingsverbanden als We The North en de blijvende lobby
in Den Haag;



de maatschappelijke impact van literatuur vergroot door het samenleesproject van The
Reader Organisation naar Groningen te halen.
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Dichters in de Prinsentuin 2017 : next generation! Foto’s: Reyer Boxem
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