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Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 29januari 2019
Ons kenmerk 51 5.912019000250
Behandeld door de heer G. Kamstra (0592) 36 58 52
Ondenverp: Subsidieverlening Muziektheater Mammoet
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen
met betrekking tot ons voornemen om € 250.000,-- subsidie (te dekken uit uit het bud-
get festivals en bijzondere evenementen 2019) te verlenen aan de Stichting Pauper-
paradijs uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencommissie of Staten
aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

De Stichting Pauperparadijs heeft al geruime tijd geleden het initiatief genomen om
een nieuwe, groots opgezette, voorstelling te realiseren in de'oerprovincie'van
Nederland, Drenthe. Na een maandenlange zoektocht in samenwerking met diverse
gemeenten en Staatsbosbeheer is uiteindelijk voor een geschikte locatie gekozen
nabij Buinen in de gemeente Borger-Odoorn. Het thema van de voorstelling: oertijd en
de relatie met de huidige tijd en de zorglhet rentmeesterschap voor de aarde om ons
heen. ln een grootse theatrale enscenering zal rom de Ket, de (Drentse) maker, zijn
verhaal vertellen.

Het is te verwachten dat deze nieuwe theaterproductie wederom grote aantallen be-
zoekers zal trekken uit alle delen van het land. De initiatiefnemers, de producenten,
hebben de overtuiging dat Mammoet het succes van het Pauperparadijs minstens
zal evenaren. De begroting van het project is door de producenten vastgesteld op
€ 1,8 miljoen en de gevraagde bijdrage aan de provincie € 250.000,--. Naast de
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bekende samenwerkingspartners, gemeente Borger-Odoorn, Staatsbosbeheer en

Marketing Drenthe zal de stichting nauw samenwerken met lokale ondernemers,
bewoners/vrijwilligers en scholen uit het gebied.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter
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