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Onderwerp: Afdoening motie M 2019-29 Eurovisie Songfestival
Status: ïer informatie

Geachte voorzitter/leden,

.Hierbij informeren wij u over de acties die zijn uitgezet naar aanleiding van de
motie M 2019-29'Eurovisie Songfestival en Beste Sportregio van Europa'.

Via deze motie hebt u ons verzocht om ons samen met maatschappelijke partners
in te spannen en op te geven voor het onthalen van tenminste één van de
41 deelnemende landen voor het vervaardigen van een introductiefilm voor het
Eurovisie Songfestival 2020 met als thema Drenthe Beste Sportregio van Europa
2020 en hiervoor, indien nodig, minimale middelen beschikbaar te stellen.

ln december 2019 heeft Marketing Drenthe via de media opgeroepen om locaties
aan te leveren voor de introductiefilmpjes van artiesten. Voor de editie van 2020
was het de bedoeling om alle 41 deelnemers te laten zien in een Nederlandse
straat, bij een sportclub of in een groep, gemeenschap of vereniging. Het laten
zien van Drenthe als beste sportregio van Europa paste uitstekend bij dit thema.
Vanuit Marketing Drenthe is actief contact gezocht met de organisatie. Ver-
volgens gooide het coronavirus roet in het eten. Het Eurovisie Songfestival werd
een jaar uitgesteld.

Aangezien het niet duidelijk is of de artiesten ook daadwerkelijk kunnen afreizen
naar Nederland is voor 2021 een ander concept bedacht. De organisatie van het
Eurovisie Songfestival roept op om 'unieke stukjes Nederland'aan te leveren. De

VDG en Marketing Drenthe zijn benaderd om deze locaties in beeld te brengen.
Marketing Drenthe heeft een rol gespeeld bij het verzamelen van de locaties
door wederom een oproep te doen in de media, maar ook door locaties te
schiften op geschiktheid (eisen organisatie) en afstemming te zoeken met ge-
meenten. Uiteindelijk zijn er door Marketing Drenthe 15 locaties aangeleverd bij
de organisatie.
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ln totaal zoekt de organisatie 41 locaties. Het is aan de organisatie om een keuze
te maken ten aanzien van de locaties. Hierover heeft de organisatie nog geen be-
slissing genomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

md/coll


