Totaal € 11.188,80
Verstrekte bijdragen 2013:

Bedrag

Omschrijving
Voor de realisatie van een permanente tentoonstelling in de nissen van de

a. Stichting Vrienden Oude kerk Diever.

€

580,00 Pancratiuskerk in Diever is een bijdrage van € 580,-- toegezegd en ook

overgemaakt.

Motivering
Het feit dat deze kerk vooral 's zomers overdag geopend is voor exposities en een publiekstrekker is, is een reden geweest
om een bijdrage toe te kennen. Het is de bedoeling om in de bestaande nissen in de muur van de kerk een permanente
tentoonstelling te organiseren met duurzame materialen die een sterk beeldend karakter dragen. De bijdrage is bedoeld
voor de aanschaf van de 12 benodigde panelen.

Voor de realisatie van een expositie + live-performance(pop-art) is een
bijdrage toegezegd van € 250,-- en ook overgemaakt.

De bijdrage is verleend als stimuleringsbijdrage. Het project heeft potentie vooral als men er in slaagt aansluiting te
vinden bij andere Westerveldseculturele initiatieven. We hebben juist dit laatste geadviseerd aan de initiatiefnemers. Zoek
verbreding, richting festivalgebeuren. Cultuurinitiatieven ondersteunen ook de lokale economie.

Voor de realisatie van een interactieve voorstelling op locatie gebaseerd op

De bijdrage is verleend als stimuleringsbijdrage. Het project heeft potentie vooral als men er in slaagt aansluiting te

b. De heer W. Vermeulen te Wapse.

€

250,00

c. Whitton House

€

500,00 het boek "Alice in Wonderland is een bijdrage van € 500,-- toegezegd en ook vinden bij andere Westerveldse culturele initiatieven. We hebben juist dit laatste geadviseerd aan de initiatiefnemers. Zoek

overgemaakt.
d. Stichting Muziektheater Assen.

€

e. St. Toeristische Promotie Westerveld.

€

f. Frans Tiemersma

€

g. Uitgeverij Penn

€

h. Stichting Nobilis

€

i. CGZ Excelsior te Diever

€

j. Nationale Park van Drenthe/TlP

€

Voor de uitvoering van een concertante theatervoorstelling met als thema
650,00 "Geachte heer Bach" in de hervormde kerk van Dwingeloo is een bijdrage van
€ 650.-- toegezegd en ook overgemaakt'
Voor de definitieve afrekening van de nieuwe cultuurgids 2013 is nog een
158,80 bijdrage verleend van € 158,80 in verband met de kosten van de BTW van
deze uitgave.

verbreding, richting festivalgebeuren. Cultuurinitiatieven ondersteunen ook de lokale economie.
Motivatie ondersteuning: Het betreft een vernieuwend concept om kennis te maken met het leven van deze grote
componist en naar de essentie van zijn muziek. Dit alles verpakt in een voorstelling van muziek en theater over de vraag
die iedereen zich in het leven stelt, namelijk: "Wie ben ik'.
Zie toelichting 2012.

Dit project is voor Westerveld weer een nieuw fenomeen. De popkoren in onze gemeente hebben meegedaan aan een
Voor het project Korenslag is een garantiebijdrage toegezegd van € 250.-- en
concours, waarin de koren werden beoordeeld door een jury. Voor dit initiatief hebben wij gemeend een bijdrage te
na definitieve financiële afrekening is dit bedrag ook overgemaakt.
moeten leveren.
Voor de uitgave van het boek "Represailles in Drenthe" is een bijdrage
Het in ere houden van de nagedachtenis aan de 27 slachtoffers die zijn gevallen in de gemeente Westerveld tijdens de
750,00
verstrekt van € 750,-Tweede Wereldoorlog is de reden geweest om een bijdrage te verlenen'
Naast de uitgave van een boek met aquarel/gouaches van het Dwingelerveld zijn ook de nevenactiviteiten die hij ontplooit
Een bijdrage van € 1000,-- is verstrekt voor de publicatie van een project van
1.000,00
in dit natuurgebied(wandeling met kunstenaar en boswachter en toelichting geven op zijn werkwijzen) redenen voor het
graficus Siemen Dijkstra uit Dwingeloo.
bestuur om deze bijdrage te verlenen.
250,00

750,00

Voor het organiseren van een kerstconcert in Diever op 13 december 2013 is Het feit dat dit koor 105 jaar bestaat en het aandurft om een kerstconcert te organiseren waar meerdere muziekdisciplines
een bijdrage verleend van € 750,--.
aan meewerken, is voor het bestuur een reden om een waarderingsbijdrage te verlenen van bovengenoemd bedrag.
Het bijzondere kenrnerk van dit project. om aan de hand van de 5 pijlers (Sterren en duisternis, Archeologie, Natuur,

1.000,00 . Voor het project "Eddie de Eekhoorn" is een bijdrage verleend van €1000.--. Unesco en Erfgoed) waarop het speciale karakter van de gemeente Westerveld rust, en zo de kinderen kennis te laten

maken met hun eigen leefomgeving, zijn voor het bestuur redenen om een bijdrage als bovengenoemd toe te kennen.
Voor de uitgave van het fotoboek Havelterzand is een bijdrage verleend van €
1.000,00
1000,-Voor de organisatie van een concert waarin vooral madrigalen van Monte
300,00 Verdi ten gehore worden gebracht, is een waarderingsbijdrage verleend van €
300.--.
Voor het literaire festival Winterzinnen te houden op 28 december 2013 in de
1.500,00 Museums te Vledder" is een bijdrage verleend van € 1500,--. betreffende de
kosten van de deelnemende schrijvers.

k. Natuurfotografie Machiel de Vos

€

l. Pro.iectkoor Matricale

€

m. Museums Vledder

€

n. Stichting werelds Hout

€

2.000,00

o. Dameskoor De Liesterkrallen Havelte

€

500,00

Voor de doorstart van deze stichting en het organiseren van een
beeldhouwfestival in mei 2014 is een bijdrage verleend van € 2000.--.
Voor de organisatie van 2 concerten met meerdere muziekdisciplines is een
maximale garantiesubsidie van € 500,-- toegezegd. Uiteindelijk is er een
tekort ontstaan van ruim € 1300,--, zodat het bedrag van € 500,-- is
overgemaakt.

Het boek schetst een actueel tijdsbeeld van het Havelterzand door middel van fotografie. Het draagt bij aan de
bewustwording van het erfgoed betreffende Landschap, Natuur en Cuituurhistorie.
Voor de uitvoering van deze toch wel complexe muziek, gecombineerd met meerdere muziekdisciplines. heeft het bestuur
grote waardering. Vandaar de bijdrage van bovengenoemd bedrag.
Het betreft een continuering van het project Winterzinnen, wat in 2012 is begonnen in de gemeente AA en Hunze. Het
project is vernieuwend voor de Museums en geeft er een extra uitstraling aan. Bovendien is het project in deze
winterperiode uitnodigend voor toeristen die dan in onze regio verblijven.
Het initiatief van de overleden heer Jan Hulsebos(houtbeeldhouwer) wordt nu voortgezet door een nieuw ambitieus
bestuur. Doelstelling is het verbreden van de kunst en cultuur in Westerveld door het organiseren van beeldhouwfestivals,
waarbij het materiaal hout dient te zijn.
Vanwege het afscheid van de dirigente heeft men het aangedurfd om 2 vrij groots opgezette concerten te geven in Havelte
en Steenwijk. Concerten met pianobegeleiding, brassband en fanfarekorpsen en bandoneonspeler.

