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Onderwerp: Aanpak Popcultuur Drenthe, 2018-2021, meerjarentraject vanuit de
provincie voor Jeugd I 2+/talentontwikkeling/popcultuur
Status:Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbijtreft u ter informatie aan de Aanpak Popcultuur Drenthe 2018-2021, meerjaren-
traject vanuit de provincie voor jeugdl2+/talentontwikkeling/popcultuur, ter uitvoering
van het besluit dat wijop B mei 2018 hebben genomen.

ln de beantwoording van de vragen van de PvdA-fractie d.d. 26 januari 2016
(artikel 41, Reglement van orde) hebben wij het voornemen geuit om Drenthe-brede
popbands waarin talentvolle Drenten kunnen oefenen en uitvoeringen geven te
sti m u leren, zodat zij zich ku n nen doorontwi kkelen.

Om dit voornemen ten uitvoer te brengen hebben wij de bovengenoemde aanpak op-
gesteld. Hierbij houden wij helder onderscheid in verantwoordelijkheid van gemeenten

en provincie. De gemeenten hebben een rol bij het financieren van instandhouding/

subsidiëren van podia. Voor de provincie ligt een mooie rol in het stimuleren van
projectontwikkeling en het subsidiëren van projecten op het gebied van talentont-
wikkeling.

Hoofdlijnen in de aanpak zijn:
1. het bieden van coaching, begeleiding (artistiek en zakelijk) en broedplaatsen om

meer jeugdige poptalenten 12+ uit te dagen tot actieve beoefening van de pop-

discipline waar zij affiniteit mee hebben;
2. Voucherregeling waarmee:

a. podia in de HEMA-gemeenten ondersteund worden in het programmeren van
Drentse popcultuur;

b. Drentse podia ondersteund worden in hun programmering van jeugdige pop-

talenten/talentgroepen 1 2+;

c. jeugdige poptalenten/talentgroepen 12+ kunnen optreden op Drentse podia.
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Daarnaast:

3. meer aandacht geven aan kunst en cultuur in het voortgezet onderwijs in Drenthe

door het maken van een doorstart met culturele mobiliteit in het voorbereidend

middelbaar beroepsonderwijs, belangrijk in verband met de culturele loopbaan
van jongeren waarin talentontwikkeling fasegewijs verloopt.

Kosten

De kosten voor de uitvoering van de activiteiten binnen de Aanpak Popcultuur

Drenthe, 2018-2021, worden gedekt uit het in de Voorjaarsnota 2017 beschikbaar
gestelde bedrag van € 160.000,-- voor intensivering van uitvoering van de Cultuurnota

2017-2020. Voor de uitvoering van de aanpak is in de periode 201B tot en met 2021
jaarlijks € 100.000,-- nodig. Dit wordt binnen de bestaande begroting gedekt. De bij-

drage van de provincie wordt in principe eerst beschikbaar gesteld voor een periode

van twee jaar (2018 en 2019, schooljaren 201812019 en2O19l2O20).

Tot slot
De Drentse gemeenten ondersteunen onze aanpak voor 2018 en 2019 om resultaat te

bereiken voor de beoogde doelgroep en een stimulerend begin te maken met het ver-
sterken van de Drentse popcultuur.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i voorzitter

Bijlage: Aanpak Popcultuur Drenthe, 2018-2021
km/coll.
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 Inleiding

De provincie Drenthe richt zich in de Cultuurnota 2017-2020 op bevordering en een goede 
spreiding en toegankelijkheid van kunst en cultuur voor alle Drentse inwoners. Een van de 
aandachtspunten is talentontwikkeling, met name voor de doelgroepen met een lage participatie-
graad, zoals ouderen, jonge kinderen en gezinnen. 

De oudere jeugd (12+) is niet benoemd als specifieke doelgroep, hoewel juist deze categorie 
van belang is voor talentontwikkeling. Wij zien veel Drentse jongeren die beschikken over 
een zekere aanleg in een bepaalde kunstdiscipline. Met affiniteit, ambitie en de bereidheid om 
hier allerlei activiteiten in te ontwikkelen. Dit zien wij vooral op het gebied van popcultuur. 
Er zijn ook jonge talentvolle makers, gedreven vanuit passie voor hun popstijl en de wens om 
zichzelf en/of hun product in de markt te zetten. Zij willen hun talent ontwikkelen, hun focus 
aanscherpen en hun verhaal naar de markt verbeteren. 

Vanuit de verantwoordelijkheden die overheden hebben in het stimuleren van cultuurpartici-
patie, talentontwikkeling en popcultuur is het de vraag wat wij kunnen doen om de individuele 
talentontwikkeling van jeugd 12+ op dit gebied in Drenthe een boost te geven. Het willen 
doen, beter willen worden, optreden voor publiek… Wat hebben jeugdige poptalenten 12+ 
hiervoor nodig en waar? De provincie kan dit niet alleen, de gemeenten zijn daarbij nodig. Wij 
verwachten van gemeenten dat zij de inzet vanuit de provincie actief ondersteunen. 

Hierbij houden we helder onderscheid in verantwoordelijkheid van gemeenten en provincie. 
De gemeenten hebben een rol bij het financieren van de instandhouding en het subsidiëren van 
(pop)podia. Voor de provincie ligt een mooie rol in het stimuleren van projectontwikkeling en 
het subsidiëren van projecten op het gebied van talentontwikkeling. 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat artiesten zich door kunnen ontwikkelen? Hoe kunnen zij 
verdieping in hun muziek of optreden krijgen? En hoe bieden we Drents talent de kans voor een 
volgende stap? Aan deze uitdaging geven we samen met onze partners in het veld, met de jeugd 
en met Provinciale Staten graag nadere invulling op basis van dit plan van aanpak.  

Cees Bijl
Gedeputeerde Cultuur
Provincie Drenthe

Cees Bijl
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 Context

 Bereik

Het karakter van de doelgroep jeugd 12+ is divers, beweeglijk, opbloeiend en weer neergaand, 
experimenteel en vaak buiten de lijntjes kleurend. Het is een hele kunst om ze te pakken te 
krijgen. Onze aanpak moet dus een divers en lenig karakter hebben. Jeugdige 12+ talenten 
bereiken we vooral door het creëren van een stimulerende omgeving waar ruimte is voor durf, 
creativiteit en experimenteren, te bereiken via festivals en broedplaatsen van (multiculturele) 
creativiteit en ontwikkeling. In die zin zijn fysieke podia in theaters achterhaald. Ze trekken 
vooral een oudere generatie. De trend en ervaring uit de praktijk laat zien dat popcultuur op 
informele plekken kansrijk is. 

 Beweging

Uiteindelijk gaat onze aanpak om een beweging die in Drenthe wordt neergezet, waardoor het 
beeld van Drenthe als Popprovincie versterkt wordt. Het is dan ook goed om te merken dat het 
onderwerp leeft bij de Drentse gemeenten, dat zij aandacht hebben voor popcultuur, inclusief 
popmuziek (lokale/regionale podia) en dat zij bezig zijn met het ontwikkelen van initiatieven 
op dit gebied. 

Ook de Drentse poporganisaties zijn volop in beweging. Zij hebben de gaten in de Drentse 
talentontwikkelingsketen1  aangewezen en aangegeven dat een voorziening die daar wordt 
gevestigd waar de uitdaging van jonge talentvolle Drentse makers plaatsvindt, zou kunnen 
voorzien in de aansluiting tussen het talent in de gemeenten en talent dat uiteindelijk naar de 
markt c.q. de bookers gaat (het grijze gebied in de Drentse Piramide). 

 Provinciaal Popcafé 2018

Bovengenoemde behoefte is ook benoemd tijdens het Provinciaal Popcafé op 29 januari 2018 
in VanSlag in Borger. Drentse beleidsmakers, instellingen, talenten en creatievelingen in het 
culturele veld zijn op uitnodiging van de provincie Drenthe met elkaar in gesprek gegaan. 

1 Het ontwikkelen van talent verloopt volgens een aantal logische stappen: van kennismaking naar zelf leren spelen, repeteren, optreden, 

uitbrengen van een (digitaal) album of single en – voor sommigen – een professionele muziekcarrière. De aanwezigheid van een volledige 

keten is belangrijk om talentontwikkeling te kunnen faciliteren en ondersteunen. De talentontwikkelingsladder laat dit zien. 

Talentontwikkelingsladder: 

1. Kennismaken: ouders, vrienden en bekenden, school (cultuureducatie), media (internet, facebook, tv), uitgaan; 

2. Leren spelen: oefenruimtes, accommodaties, kunstencentra, muziekscholen, cursusaanbod; 

3. Optreden: muziekcafés, wijkcentra, accommodaties, lokale poporganisaties, poppodia, showcases/release party’s, festivals; 

4. Professionalisering: HBO en MBO opleidingen, cursusaanbod, lokale poporganisaties, talentenjachten, popprijzen, kruisbestuiving  

   professionals/amateurs, poppodiumactiviteiten 

5. Excelleren: buitenlandse tournees, headliner op festivals, hits, media exposure
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Om gezamenlijk te kijken naar kansen voor een bloeiend cultureel aanbod voor de jeugd van 
12+, voldoende ruimte voor talentontwikkeling, een structurele versterking van de Drentse 
popcultuur en voor het beantwoorden van de vraag: hoe kunnen partijen elkaar daarin het 
beste ondersteunen? Uit het Popcafé kwam ook naar voren dat lokale aanpak op maat nodig is, 
evenals het stimuleren van initiatieven van onderop. Fysieke podia alleen zijn daarmee niet de 
oplossing. 
Met medewerking van dj RemQ (Nieuw-Amsterdam) en dj Thyrza (Smilde), die een optreden 
verzorgden en zich als echte popambassadeurs volop mengden in de discussie.

Popcafé 2018
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 Er gebeurt al veel in Drenthe

Met het stimuleren van cultuurparticipatie willen wij de actieve deelname bevorderen aan het 
culturele leven van Drentse inwoners, in al hun diversiteit, ongeacht leeftijd, herkomst, oplei-
ding en woonplaats, op basis van de gedachte dat actieve deelname aan cultuur bijdraagt aan 
cultureel burgerschap; aan individueel geluk maar ook aan onderlinge binding in dorp, wijk of 
stad. Actieve cultuurdeelname stimuleren wij langs drie lijnen: amateurkunst, cultuureducatie en 
talentontwikkeling. Een betere topamateur-laag trekt nieuw publiek en nieuwe deelnemers aan. 
Daarom willen wij de infrastructuur voor talentontwikkeling verbeteren, zodat het aantrekke-
lijk wordt voor amateurtalenten zich te ontwikkelen tot topamateurs.

 Alliantieproces gemeenten en provincie, Voor en Door Drenthe

De 12 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe hebben een gezamenlijke ambitie op het 
gebied van talentontwikkeling met de volgende focus: 

a. Samenhang en verbinding
- Relatie onderwijs - welzijn - veld.
- Kennismaking - kennis delen - vinden van een platform (on going).

b. De stem van de jongere
- Als gemeente jongeren opzoeken om met hen in gesprek te gaan.
- Bottom-up/doelgroep/stem van de jongere/oog voor andere vindplaatsen dan de gebruike-

lijke.
- Jongeren het verhaal laten vertellen, maar wel met een duidelijke vraagstelling.

c. De basis op orde
- Per organisatie professionaliseringsslag aanbrengen waar dat nodig is om de basis te borgen, 

maatwerk is nodig.

d. Open blik houden en kijken wat nodig is
- Oog blijven houden voor alle verschillen: verschillen in organisatie, verschillen in doel 

(educatie, talentontwikkeling, samen spelen, etc.).
- Rekening houden met plattelandssituatie en mobiliteit.
- Balans tussen politiek-bestuurlijk belang en datgene waar werkelijk behoefte aan is, realiteit 

erin houden.
- De vraag helder krijgen om te weten waar we als overheden op moeten inzetten.

e. Het blijft EN-EN 
- De collectieve alliantie talentontwikkeling inhoudelijk en financieel invullen EN 
- Een antwoord vinden op de vraag hoe we de popcultuur in Drenthe kunnen versterken.

In de alliantie ‘Talentontwikkeling’ staat de pilot Kunsthelden geagendeerd. Dat kan een kans 
zijn voor de jeugd en het onderwijs in Drenthe om te werken aan talentontwikkeling op het 
gebied van popmuziek/popcultuur. 
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 Lokale initiatieven jeugd12+/talentontwikkeling/popcultuur

Gemeenten formuleren de volgende doelen:

- Op meerdere plaatsen in Drenthe jongeren mogelijkheden bieden om hun (culturele) talenten 
te ontwikkelen, o.a. op podia, exposities, festivals en evenementen.

- Daardoor meer Drentse jongeren meer kansen bieden om hun “eigen wijze” van uiten in 
(pop)cultuur verder te brengen.

- Met extra impulsen de talentontwikkeling en talentbegeleiding in Drenthe naar een hoger 
niveau te brengen, zodat grote talenten betere kansen krijgen om zich bovenlokaal en boven-
provinciaal te ontwikkelen.

 Lokale initiatieven

• Emmen, broedplaats voor popcultuur in ontwikkeling, start september 2018. Het initiatief 
richt zich op jongeren en popcultuur (op dit moment met jongeren in voorbereiding).

• Hoogeveen, broedplaats voor jongeren, popcultuur en urban art vanaf september 2018 (op 
dit moment in de initiatieffase). 

• Assen, Pop Mix Art, een initiatief om art en pop met elkaar te verbinden (net gestart en in 
ontwikkeling).

• De Wolden, podium bieden aan lokaal en regionaal poptalent tijdens succesvol jaarlijks 
evenement in september.

• Borger-Odoorn, waar vloggers voor RTV1 (RTVeen) diverse journalistieke en artistieke 
beeldverhalen, videoclips, e.d. maken. En waar onder meer de lokale popschool haar talenten 
via Podium VanSlag de wereld in stuurt. De vloggers beginnen dit jaar en de functie van 
podium VanSlag als springplank voor nieuw talent wordt doorontwikkeld. De gemeente 
faciliteert beide ontwikkelingen met materialen en ruimte.

• Meppel, waar de Muziekcoöperatie sinds twee jaar landelijk bekende (pop)bands naar 
Meppel haalt en daarmee het bestaande evenementenaanbod versterkt. De voorprogramma’s 
worden vaak met regionale acts ingevuld.

De overige Drentse gemeenten kunnen gezien worden als groeimodel.  

Insert Bandname is een piepjonge band uit de omgeving van Assen met 

als zangeres de 14-jarige Christy Boer. Onder begeleiding van gitaarschool 

Bart Mooten is een heuse band ontstaan. Ze hebben inmiddels ook al 

eigen songs. Insert Bandname eindigde bij de Kunstbende Drenthe als 

derde dankzij de sterke eigen song.

Insert Bandname
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 Up North

Ook bij het plan Up North, dat zich richt op interdisciplinaire samenwerking, zijn de 
Noordelijke popkoepels betrokken. Up North/Urban Valley is een noordelijk talentontwikke-
lingsprogramma voor jongeren in de popcultuur. 

Initiatiefnemers zijn de Popfabryk en Urban House Groningen als productiehuizen, Garage 
TDI, Keunstwurk en de drie popkoepels in het noorden nl. Friesland Pop, Pop Groningen en 
K&C Drenthe. Het Fonds Cultuurparticipatie heeft een regeling ‘Talent in de Regio’, waarbij in 
het Noorden het initiatief Up North/Urban Valley een aanvraag wil indienen. Deze aanvraag is 
onderdeel van het programma We the North binnen de experimenteerlijn talentontwikkeling. 

In maart 2018 is besloten om als noordelijke overheden deze aanvraag te ondersteunen met 
een adhesieverklaring. Daarmee wordt de bijdrage van € 65.000 per provincie (dus in totaal € 
195.000) gegarandeerd vanuit het Fonds Cultuurparticipatie. Up North biedt een multidisci-
plinair lab, een broedplaats voor musici, dj-producers, beeldend kunstenaars (ook fotografie/
video/nieuwe media), dansers, acteurs, dichters, etc. met als doel te komen tot bijzondere multi-
disciplinaire podiumacts c.q. producties.

Voor Drenthe is Garage TDI2 nu partner in Up North, maar dat zou ook een andere organisatie 
kunnen zijn. Bijvoorbeeld een Mobiel Productielab Popcultuur Drenthe of beiden.

1  Garage TDI (Assen) heeft ruimte voor jong talent om zich voor te bereiden op een theateropleiding en ruimte voor jonge cultuurmakers om 

zich binnen het jeugdtheater te specialiseren. Binnen Up North is Garage TDI onder andere belangrijk voor het in samenspraak ontwikkelen 

van de talentontwikkelingstrajecten en vormgeven van de producties (www.garagetdi.nl). 

Kim Sturre

Kim is de winnares van de Kunstbende Drenthe 2018 en is een 

16-jarige singer-songwriter uit Bovensmilde. Volgens de jury 

van de Kunstbende was haar eigen song de beste van alle 

deelnemers aan de Kunstbende. Dankzij het winnen van de 

Kunstbende Drenthe mag ze meedoen aan het talentontwik-

keltraject Popsport Drenthe én staat ze op 30 juni 2018 in de 

landelijke finale van de Kunstbende in de Westergasfabriek te 

Amsterdam. 
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 Er is al veel in Drenthe

In de onderstaande Drentse Piramide Talentontwikkeling kunnen we zien hoe de Drentse situatie 
er uitziet op het gebied van popcultuur. Drenthe kent verschillende talentontwikkelingsprogram-
ma’s waarin diverse samenwerkingspartners beginnende amateurmuzikanten helpen zich artistiek 
(muzikaal, songteksten, podiumpresentatie) en zakelijk (promotie, financiën) te ontwikkelen. 

Het grijze gebied geeft de kloof weer tussen talent en markt. Kunstvakopleidingen en creatieve 
hotspots zijn buiten Drenthe gevestigd. Alle organisaties op het gebied van talentontwikkeling 
en popcultuur zijn onderdeel van de Drentse Piramide. Zij hebben als zodanig met elkaar te 
maken en met het principe van de talentontwikkelingsladder waarin alle netwerken zitten.

Organisaties op het gebied van talentontwikkeling en popcultuur

Pop Punt
Sinds september 2017 is er Pop Punt, een provinciale popkoepel. Deelnemers zijn:
- The Bake Shop (Emmen)
- Muziekcoöperatie (Meppel)
- Asser Dance Collectief (Assen)
- Het Podium (Hoogeveen)
- VanSlag (Borger)
- Stichting PopmixArt Assen
- K&C (werkeenheid popmuziek, penvoerder)
Een belangrijk deel van de partners werkt op vrijwillige basis.



12

The Bake Shop 
The Bake Shop creëert podia en speelplaatsen voor (jonge) acts met eigen composities én 
begeleidt en adviseert acts. Zo krijgen zij een stevige basis mee en hulp bij hun muzikale 
toekomst. Een eigen locatie met podium, repeteer- en ontwikkelingsfunctie, voor verschil-
lende podiumkunsten is een grote wens. Het huidige vaste podium is in De Nabershof. 
The Bake Shop werkt met veel organisaties samen en organiseert ook Drentsch Peil XL, 
Popronde Emmen en, in samenwerking met De Kunstbeweging, muziek-educatieve activi-
teiten (Muzikantendag, singer-songwriter Schrijf- en presenteerdag) tijdens de Maand van de 
Amateurkunst in Emmen. 

Muziekcoöperatie 
De Muziekcoöperatie organiseert concerten op bijzondere locaties. Van psychedelische rock 
tot fijne liedjes van singer-songwriters. Van energieke garagerock tot vrolijke indie-pop. Ze wil 
samen met anderen mooie concerten programmeren en in Meppel een beweging starten van, 
voor en door muziekliefhebbers. Tevens is het de wens van de Muziekcoöperatie om in Meppel 
een culturele broedplaats te creëren. 

Asser Dance Collectief 
Opgericht in 2017. Wil de Asser dj-producers en omgeving ondersteuning geven via organisatie 
van netwerkbijeenkomsten en het bieden van podia. 

Het Podium  
Podium voor jonge cultuur in Hoogeveen, met oefenruimtefunctie. Podium Hoogeveen wil 
uitgroeien tot een poppodium voor 150 - 1500 bezoekers, met een maximum van 2500 bezoe-
kers. Het biedt nu plek aan maximaal 250 bezoekers.

VanSlag
Het Podium Hoogeveen en VanSlag willen nog steeds landelijk erkend podium worden. 
Voorwaarden zijn: zelfstandigheid en alleen Nederlandse popmuziek in de zaal.

Justin is een nog jonge singer-songwriter uit Emmen. 

Hij wordt momenteel begeleid via het traject talentscout 

(samenwerking Kunstbeweging en The Bake Shop Emmen). 

Ook neemt hij deel aan het talentontwikkeltraject Popsport 

Drenthe 2018.

Justin Ripassa
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Stichting PopmixArt Assen in oprichting 
Een initiatief van de nieuwe en eerste Nachtburgemeester van Assen Erwin Ronald Zijlstra. Hij 
is dit jaar begonnen met het organiseren van concerten, veelal in combinatie met kunstexpo’s. 
Via de oprichting van een Popstichting wil hij de lokale muzikanten (en andere kunstenaars) 
met eigen werk een podium bieden, het Asser volk meer vertier bieden én de stad weer bruisend 
maken. Grote wens is om in samenwerking met lokale partners een werkplaats voor kunste-
naars c.q. podium te realiseren. 

ICO
Het ICO is het centrum voor kunst en cultuur in Assen en is o.a. organisator van de 
Kunstbende Drenthe.

De Kunstbeweging 
De Kunstbeweging is ook een nog jonge organisatie die ondersteuning geeft aan de kunst en 
cultuur in de gemeente Emmen. Zij geeft o.a. ondersteuning aan lokaal talent (alle disciplines) 
via Talentscout. 

Scala 
Scala is in de gemeenten en regio's van haar werkgebied dé netwerkspeler voor cultuureducatie 
en amateurkunst. Scala heeft cursusaanbod voor het onderwijs, ontwikkelt kunstzinnig talent en 
biedt de werkplaats en training aan voor talentontwikkeling. 

K&C
Kunst & Cultuur is het expertisecentrum projectorganisatie kunst en cultuur in Drenthe 
(Assen). K&C ondersteunt de amateursector en doet dat ook bij de Drentse popsector. 
Talentontwikkeling is hierin een belangrijk doel. Het uitdagen van jongeren om zich te 
ontplooien en hun talent in te zetten is van groot belang. Activiteiten zijn o.a. Popsport, 
Drentsch Peil XL en Talentstages. Binnen We the North is K&C onder andere belangrijk 
voor het scouten van jong talent in alle disciplines en vormt ze de schakel naar de eerste schil 
bestaande uit de poppodia en festivals in Drenthe. K&C opereert binnen de keten van talent-
ontwikkeling die Drenthe rijk is. Vanuit deze gedachte wordt samenwerking en aansluiting 
gezocht met podia, opleidingen, festivals, organisaties, initiatieven, startups en ondernemers in 
het Drentse culturele veld. De samenwerkingsverbanden zijn divers en uiteenlopend en vaak 
productie- en projectgerelateerd. K&C organiseert een of twee keer per jaar een netwerk-
bijeenkomst in Drenthe met als doel een goed lokaal en provinciaal popbeleid, het versterken 
van lokale popinitiatieven en nauwere samenwerking. 

The Rack Rebels. Zoals ze zelf omschrijven 

zijn ze een piepjonge garagerockband uit 

Assen. De tweelingbroers Martijn en Robin de 

Jonge (beide 16 jaar) vormen de spil van de 

band.  Ze hebben inmiddels een aardig eigen 

repertoire opgebouwd

The Rack Rebels
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Hit the North (voormalig Drenten uit de pap en Freesonica)
Afgelopen jaar hebben de drie noordelijke popkoepels (Friesland Pop, Pop Groningen en 
K&C, werkeenheid popmuziek) in samenwerking met diverse partners een aantal gezamenlijke 
plannen ontwikkeld, zoals:

• Popgala Noord Nederland, i.s.m. Eurosonic Noorderslag en Oosterpoort
• House of the North, nieuw gezamenlijk Noordelijk podium op Eurosonic vanaf 2018 in 

samenwerking met Eurosonic Noorderslag 
• Hit the North, gezamenlijk coachingstraject voor de Noordelijke Eurosonic acts, in samen-

werking met Eurosonic Noorderslag en Into the Great Wide Open. 

Hit the North is een talentontwikkelings-/professionaliseringstraject van bestaande popacts die 
artistiek inhoudelijk opvallen en een professionele carrière ambiëren. 

Belangrijke uitgangspunten binnen Hit the North zijn:
- Het ontwikkelen van een eigen (artistieke) identiteit
- Het ontwikkelen van een lange termijnvisie en bijbehorend stappenplan
- Het opbouwen van netwerken
- Kennisoverdracht van professionals uit de muziekindustrie

Andere uitgangspunten zijn onder andere:
- Marketing en PR
- Management
- Bookings
- Financiële administratie
- Buma, Sena, belastingen

Samenwerkende organisaties bij Hit the North zijn: K&C, The Bake Shop, Muziekcoöperatie 
Meppel, Stichting PopArt Assen, De Popfabryk Leeuwarden, Academie voor Popcultuur, 
D’Drive, Friesland Pop, Pop Groningen, Eurosonic Noorderslag, Into the Great Wide Open en 
de Bevrijdingsfestivals Drenthe, Friesland en Groningen.

Hugo Brent is een jong multi-talent uit Assen. Hij won begin 2018 

de categorie DJ bij de Kunstbende Drenthe, maar eindigde ook als 

tweede bij de categorie Muziek van de Kunstbende. Naast House DJ 

BRENT treedt hij sinds kort ook op als Hugo Brent Nederlandstalige 

zanger/rapper. Hij schrijft z’n eigen songs en is ook verantwoor-

delijk voor de productie. De jury van de Kunstbende was onder de 

indruk, waardoor hij als tweede eindigde tijdens de finale van de 

Kunstbende Drenthe.

Hugo Brent
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Kunstvakopleidingen 
Drenthe zou je kunnen zien als een zeer groene stad met 500.000 inwoners. Dit aantal staat 
ongeveer gelijk aan het aantal inwoners van Den Haag, de derde stad van het land. Den Haag 
heeft een grootte van ongeveer 98,1 km2, Drenthe meer maar liefst 2.683km2. Door die ‘grote’ 
afstanden en matig openbaar vervoer vindt er te weinig kruisbestuiving plaats tussen Drentse 
poptalenten/muzikanten. Veel van hen blijft op het eigen eilandje actief. Gelukkig is Drenthe 
geen gesloten eilandje en zie je veel Drentse muzikanten terug op een van de vele muziekop-
leidingen of kunstvakopleidingen buiten Drenthe. 

Ondernemers (start ups)
In Drenthe zijn diverse jonge ondernemers actief, zoals ontwerpers, mediabedrijven, marke-
teers en jonge makers binnen de creatieve industrie.

Podia, festivals, evenementen 
Voor zowel de jonge cultuurmakers als een jong publiek zijn de klassieke discipline-
indelingen, zoals nog vaak gehanteerd door de instellingen, steeds minder relevant. Er 
wordt gezocht naar een totaalbeleving, waarvan de toenemende festivalisering een duidelijke 
exponent is. Een act op een poppodium spreekt hierbij steeds minder tot de verbeelding. 

Jongeren zijn op zoek naar een bredere culturele beleving. Niet voor niets is het aantal 
festivals in Drenthe in 10 jaar tijd gegroeid van 10 naar 35 en komen er steeds meer podia in 
cafés en andere publiekstrekkers. De populariteit van festivals neemt nog steeds gestaag toe. 
We zien een toenemend verlangen naar onderdompeling, naar intense ervaringen, naar sfeer 
en reuring, een behoefte waarop festivals door hun kortstondige karakter goed weten in te 
spelen. 

Sorry John is een band gevormd door vier jongemannen uit het Noorden 

van Nederland. De groep bestaat sinds de zomer van 2015 en is vanaf de 

eerste repetitie druk bezig met het schrijven van een eigen repertoire. De 

muziekstijl is een combinatie van pop en rock met een dansbaar tintje, waar 

invloeden van o.a. Kings of Leon en John Mayer in terug te horen zijn. 

Begin 2016 heeft Sorry John haar eerste single ‘Let Me Know’ uitgebracht. 

Eind 2017 de tweede, ‘Living on My Own’. Inmiddels is de band weer hard 

aan het werk voor verschillende aankomende optredens & projecten. Sorry 

John is winnaar van Drentsch Peil XL 2017 en mag hierdoor deelnemen aan 

het talentontwikkelingstraject Hit the North. Hieronder vallen verschil-

lende meerdaagse bootcamps en optredens op o.a. Eurosonic Noorderslag, 

Bevrijdingsfestivals en Into The Great Wide Open. Sorry John speelde ook 

in de grote zaal van Paradiso tijdens het 30 x 20 Minutenfestival en won 

hiermee een opname in de Red Bull Studio Amsterdam.
Sorry John
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We zien steeds meer festivals met een divers en breed aanbod, connecties met andere maatschap-
pelijke domeinen en de ruimte voor artistiek experiment. Festivals hebben zich de afgelopen 
jaren niet alleen ontwikkeld tot interessante presentatieplekken, maar zijn zich ook steeds meer 
gaan richten op het (co)produceren van nieuw aanbod. Hiermee heeft een groot aantal festivals 
ruimte gemaakt voor jong of nieuw talent. 

In Drenthe zijn festivals als FestiValderAa (drie dagen lang verrassende voorstellingen op 
diverse prachtige locaties in en rondom Schipborg), Taribush Kuna Festival (kunst, cultuur, 
food, muziek, theater en activiteiten in de natuur van Dwingeloo), Full Colour festival Emmen 
en Art Of Wonder (jeugdtheaterfestival van Garage TDI in Assen), belangrijke partners bij de 
afname van experimentele en vernieuwende popacts en multidisciplinaire producties. Deze festi-
vals trekken veel bezoekers die open staan voor experiment en zich graag laten verrassen. 

Op het Bevrijdingsfestival 2018 staan weer veel jonge Drentse acts. Op de Local Heroes Stage 
staan 13 piepjonge talentvolle acts (tieners) en vijf andere talentvolle acts. Op de Dance Stage 
staan zeven Drentse dj’s (vier tieners, drie twintigers). Op de Sena Performers Stage staan de Hit 
the North acts. Alle talenten doen of deden meer aan talentontwikkelingstrajecten, zoals:

• Kunstbende
• Popsport
• Drentsch Peil XL
• Hit the North
• Freedom Dance

The Mash is een nog jonge band uit Emmen. Van Chuck 

Berry en Led Zeppelin tot Foo Fighters en Green Day! 

Deze jonge enthousiaste rockband, bestaande uit 5 man, 

weten wel hoe ze een feestje moeten maken. The Mash 

blaast met hun scheurende gitaren het dak eraf.

The Mash
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In totaal staan er op het Bevrijdingsfestival Drenthe 2018 29 Drentse acts!

Ook de creatieve industrie is van cultureel (en economisch) belang voor Drenthe. Met een 
Biobased Pop-Up museum zijn in 2017 jonge makers (studenten) uitgedaagd om na te denken 
over industrieel productdesign. In 2018 worden MBO-studenten uitgedaagd om nieuwe 
producten te ontwikkelen voor de Drentse food-industry en deze te presenteren tijdens een 
meerdaags multidisciplinair festival in Hoogeveen.

Podia en -festivals spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van jonge, talentvolle makers. 
Ook de Drentse theaters zijn zeer geschikte podia voor popacts en multidisciplinaire produc-
ties.

Organisaties op het gebied van theater, dans, beeldende kunst, streektaal3

Noord Nederlands Toneel, Garage TDI, Loods13, kunstvakopleidingen. De expertise en 
netwerken van deze organisaties zijn binnen de organisatie van multidisciplinaire projecten 
onontbeerlijk voor het welslagen van deze projecten. Samenwerking zal vooral plaatsvinden 
binnen Up North.

3  Popcultuur is meer dan popmuziek alleen. Het is een verzameling van verschillende disciplines die elkaar versterken. Het actief zoeken naar 

verbindingen tussen deze disciplines werkt aantoonbaar en geeft het volume dat nodig is om een serieus Drents popklimaat neer te zetten.

Robert Jonkers (17) en Rick 

Roos (18) uit De Wijk vormen 

samen het duo Rivers. Beide 

Dj’s produceren EDM.  Grote 

voorbeelden zijn Martin Garrix, 

Afrojack en Hardwell.

Rivers



18

 Kansen in Drenthe

 Doorgaande lijn in talentontwikkeling

Met cultuureducatie, waarin de ontwikkeling en creativiteit van kinderen centraal staat, hebben 
wij cultuuronderwijs in het onderwijs goed belegd. Cultuur-coördinatoren en leerkrachten in 
het primair onderwijs stellen het cultuurbeleid en het cultuurprogramma van de school samen. 
Met dit kunstmenu kunnen kinderen in alle dorpen kennismaken met zes kunstdisciplines (dans, 
toneel, muziek, literatuur, beeldende kunst en nieuwe media) en erfgoed. Het overgrote deel van 
Drentse scholen heeft zich aangesloten bij het cultuureducatieprogramma Cultuureducatie met 
Kwaliteit, 2017-2020. Bijna 30 basisscholen in Drenthe doen mee aan de Impuls Muziekonderwijs. 
Waar het ons om gaat, is de groep jongeren te blijven bereiken die geen cultuureducatie binnen het 
onderwijs meer krijgt aangeboden of het middelbaar onderwijs verlaat.

Ook de professionele top hebben wij via onze cultuurnota 2017-2020 op orde gebracht door 
Garage TDI en Loods13 structureel te subsidiëren. 

De overgang van een sterke basis naar de professionele top is in Drenthe echter nog niet goed 
ontwikkeld. Het scouten van jeugdige poptalenten en doorverwijzing en doorstroming van die 
talenten gebeurt nog te vaak ad-hoc en niet systematisch. Dat is jammer, want wij zien dat veel 
Drentse jongeren beschikken over een zekere aanleg in een bepaalde kunstdiscipline waarmee zij 
affiniteit hebben, ambitie hebben om zich er verder in te bekwamen en waarvoor zij bereid zijn 
allerlei activiteiten te ontwikkelen (verdiepen). Dit zien wij vooral op het gebied van popcultuur.  

 Uitdagingen bieden

Ondanks het feit dat Drenthe verschillende talentontwikkelingsprogramma’s kent waarin 
samenwerkingspartners beginnende amateurmuzikanten helpen zich artistiek en zakelijk te 
ontwikkelen, zijn er voor talentvolle, wat meer gevorderde en professionele makers/muzikanten 
weinig uitdagingen in Drenthe. Dit komt enerzijds door het ontbreken van opleidingen en 
anderzijds door het ontbreken van een aanjaagfunctie op dit gebied. 
Een nauwe samenwerking met Kunstvakopleidingen is voor talentvolle Drentse makers van 
groot belang om een boost te geven aan hun ontwikkeling en mogelijke doorstroming naar 
professionaliteit. Daarnaast is het uitwisselen van ideeën van belang en het gebruik maken van 
expertise die binnen de kunstvakopleidingen aanwezig is.

 Kruisbestuiving

In Drenthe zijn de mogelijkheden voor jonge cultuurmakers in de popcultuur beperkt om zich 
interdisciplinair te ontwikkelen. In de keten van talentontwikkeling die Drenthe rijk is kan nog 
meer ingezet worden op het vergroten van de ontwikkelmogelijkheden van deze jonge cultuur-
makers met talent. Ze kunnen nog meer gestimuleerd worden om te komen tot een onver-
wacht aansprekend (multidisciplinair) eindproduct of productie door middel van experiment, 
vernieuwing, verdieping en verrijking tijdens het creatieve maakproces. Popcultuur is immers 
breder dan popmuziek alleen. Popcultuur is vaak multidisciplinair en verbindend. Wat is dans 
of film zonder muziek. Wat is een popmuzieknummer zonder videoclip? Het is ondenkbaar. 
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Dans, theater, poëzie, fotografie, multimedia, vormgeving, film, design en mode behoren tot de 
popcultuur. In Drenthe zijn onvoldoende mogelijkheden om deze verschillende kunstvormen te 
vermengen en interdisciplinaire productie op passende podia te presenteren (ruimte, techniek). 

 Maatwerk

In het verleden waren er min of meer broedplaatsen c.q. ontmoetingsplekken voor popmuzi-
kanten in de vorm van popcollectieven. Deze organisaties zijn in de loop van de tijd ter ziele 
gegaan. Momenteel zijn er weinig fysieke plaatsen in Drenthe waar popmuzikanten elkaar 
kunnen ontmoeten, plekken waar een scene ontstaat. Een fysieke plek kan ook benut worden 
om bestaande talentvolle acts nog meer op maat te begeleiden: zowel artistiek inhoudelijk als 
zakelijk. We kunnen nog meer aansluiten bij de ontwikkeling van de jonge talentvolle makers 
en hieromheen de nodige expertise organiseren. Dit proces kan vorm gegeven worden in de 
context van een Mobiel Productielab Popcultuur waaruit een concrete productie tot stand 
komt.

In verband met het bieden van maatwerk vinden wij het belangrijk dat een project niet altijd 
gebonden is aan een vaste locatie met vaste tijden en dat gekeken wordt welke locaties geschikt 
zijn, wat er technisch en inhoudelijk nodig is en waar passende kennis en samenwerkingsver-
banden aanwezig zijn om het project uit te voeren.

 Podia

Podia bieden in hun eigen tempo en op hun eigen manier bands en aankomende artiesten de 
mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot artiesten die meedoen in de landelijk top. Er zijn 
immers volop talentvolle muzikanten, zangers en zangeressen in Drenthe. 

Uit onderzoek (conjunctuurwijzer.nl/markttrends) blijkt dat podia willen samenwerken met 
andere culturele instellingen binnen de eigen gemeente. Ze willen daarmee vooral meer en 
ander publiek bereiken en hun programma vernieuwen/versterken. Financiële motieven spelen 
geen hoofdrol, maar vormen wel een belangrijk nevendoel. Samenwerking vindt in overgrote 
meerderheid plaats op instigatie van het poppodium zelf. De trend voor podia is al 3,5 jaar 
positief, voor vrijwel alle kenmerken: bezoek, publieksinkomsten, programma en kwaliteit, 
met als grote uitzondering de verwachtingen voor overheidsfinanciering. Na jaren van ervaren 
teruggang is er weer voor het eerst per saldo sprake van groei.

D-Brax is een piepjonge dj uit Assen. 12 jaar is deze nog jonge, maar 

ambitieuze dj. Hij doet dit jaar mee aan het talentontwikkeltraject 

Popsport en hoopt zich binnen Popsport beter te kunnen ontwikkelen 

als dj, maar ook als producer van eigen tracks.  Hij draait Future 

House/Big Room.

D-Brax
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Op Drentse poppodia en -festivals moet ruimte zijn voor het bedrijfseconomische 
belang, maar ook voor programmering vanuit een artistieke visie en voor het experiment. 
Experimenteerruimte is nodig om popmuziek als podiumkunst vooruit te helpen en naar een 
hoger plan te tillen. Los daarvan moeten jonge makers de kans krijgen om in een professionele 
omgeving te kunnen optreden. Theaters zouden hun poppodium kunnen combineren met de 
nieuwe digitale wereld. Denk aan de Mobile first Strategie (vgl. AirBnB, Spotify). Wij willen de 
zoektocht van podia naar nieuwe concepten en publieksgroepen ondersteunen.

 Oplossing: aanpak vanuit twee sporen, die met elkaar verbonden worden

De doelgroep bedienen

1. Meer jeugdige poptalenten laten optreden op podia
• Drenthe-brede popmuziekbands stimuleren, waarin jeugdige talentvolle Drenten kunnen 

oefenen, uitvoeringen kunnen geven op podia en zich door kunnen ontwikkelen naar de top.
• Activiteiten in het veld koppelen met bestaande theaters/poppodia.
• Podia de kans geven om in professionele setting aan talentontwikkeling te doen en daarmee 

ook de jeugdige poptalenten de kans geven om in een professionele setting op te treden. 
We denken daarbij ook aan podia op bijvoorbeeld Retropop en het TT-festival, New Blues 
festival in Grolloo, Het Podium/De Tamboer. We willen deze podia uitdagen om aan 
popprogrammering te doen en een combinatie te maken tussen professionals en plaatselijk 
talent.

2. Verdieping faciliteren
• Het produceren van nieuwe, aan popcultuur gerelateerde kunstuitingen faciliteren, waardoor 

jeugdige poptalenten en makers zich kunnen ontwikkelen.
• Toevoegen op alle coachings-, podium- en talentontwikkelingsprogramma’s die we al in 

Drenthe kennen, zoals Kunstbende, Popsport, Drentsch Peil XL, Hit the North, Freedom 
Dance.

• (Vraaggericht) ondersteunen, informatie bieden, samenwerking stimuleren binnen de talent-
ontwikkelingsketen.

• Expertise talentontwikkeling op het gebied van popcultuur breed spreiden.
• Een verbinding maken tussen broedplaatsen, een experimenteerlab en coachingstrajecten.

WhatTheFunk is de nieuwe Asser band rond zangeres/

rapper Lisa Eising. De band maakt een bijzondere cross- 

over van jazz, funk, hip hop en pop.   

WhatTheFunk
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De doelgroep benaderen

1. De basis op orde
De Drentse gemeenten stimuleren (nieuwe) initiatieven om tot talentontwikkeling te komen 
op het gebied van popcultuur. Deze kunnen leiden tot structurele broedplaatsen in minimaal 
de gemeenten Meppel, Hoogeveen, Assen en Emmen. Jonge poptalenten kunnen elkaar daar 
ontmoeten en zich verder ontwikkelen, zowel artistiek als zakelijk (ontplooiing). Binnen de 
broedplaatsen vind je een ontmoetingsruimte, oefenruimtes en een podium voor presentaties 
(try outs). Er moet ook een ruimte zijn voor het geven van workshops, clinics en master-
classes. Het moet een inspirerende omgeving zijn, waar je je als poptalent op je gemak voelt.

2.  Provinciebrede PLUS 
Onze extra inzet (de ‘PLUS’) op talentontwikkeling en talentbegeleiding koppelen we aan 
van onderop ontstane initiatieven (broedplaatsen), omdat dat de plekken zijn waar Drentse 
talenten gevonden kunnen worden. 
We willen vanuit 1 visie van cultuureducatie naar talentontwikkeling gaan en iedere talent-
volle jeugdige 12+ uit alle delen van Drenthe dezelfde kans op groei bieden op het gebied van 
popcultuur. Dat werkt. We willen talentontwikkeling jeugd 12+ structureel in beeld brengen 
en lokaal en provinciaal beleid op elkaar afstemmen om meer jongeren mee te laten doen en 
hen betere faciliteiten te bieden. De provincie is de aangewezen partij om die verbinding te 
stimuleren en samen met partners een structuur aan te brengen, waarbij juist ook het talent 
van buiten de grote Drentse gemeenten tot zijn recht moet kunnen komen. Iemand uit 
Zandpol moet net zoveel kans op een goed podium hebben als iemand uit Assen. En dat doet 
elk podium anders. Het ene podium kan uitgebreide technische ondersteuning bieden aan 
startende talenten, het andere podium heeft bevlogen muziekliefhebbers die graag stimuleren 
en die hun lidmaatschap ten goede laten komen aan nieuwe kansen voor talent. Iedereen is er 
trots op om een artiest in het zadel te hebben geholpen. 

Tim Kamphuis zingt graag over Drentse treinmeisjes, lange nachten 

op de dansvloer en Instagramverslaafden. De jonge singer-

songwriter uit Meppel weet daarmee al een breed publiek aan 

zich te binden. In veelzijdige popliedjes bezingt Tim de coming of 

age-perikelen met een eigenzinnige (en soms ietwat sarcastische) 

twist, wat zijn muziek opvallend toegankelijk laat klinken.  In 

januari 2018 verscheen Tim's debuut EP Pretty Girl (getting all her 

drink for free). De single 'Pretty Girl’ werd al snel na verschijnen 

gedraaid op 3FM. Op de plaat staan drie popsongs waarin Tim’s 

singer-songwriter roots onmiskenbaar te horen zijn. De releaseparty 

vond plaats in Hedon. 

Tim Kamphuis
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 Aanpak Popcultuur Drenthe 
2018-2021

Er is zeker veel talent in Drenthe. We zijn nu als een soort vliegwiel bezig met het oogsten van 
wat er al is. Tegelijk zijn we bezig met zaaien voor meer Drentse poptalenten. Dat betekent 
meer doen dan alleen knallende optredens programmeren. Dat gaat ook om het stimuleren van 
innovatie en experiment en de boel levend houden.

Jongeren zijn met hun activiteiten primair actief in hun vrije tijd, niet als professional. 
Talentontwikkelingstrajecten mogen wel leiden tot een professionele loopbaan, maar zijn 
niet het hoofddoel. Hoofddoel is om het jeugdige poptalent met een intrinsieke motivatie en 
vermogen zijn of haar vaardigheden door te ontwikkelen naar een hoger niveau te brengen.
Wij kunnen een inhoudelijke slag slaan door ons te richten op wat in Drenthe ontbreekt voor 
deze doelgroep. 

Wij willen:
• Bijdragen aan een duurzame talentontwikkeling voor jonge cultuurmakers in de popcultuur 

en zorgen voor een gezonde popscene vol kansen, vernieuwing en de mogelijkheid om te 
excelleren op (inter)nationaal niveau en een bloeiend Drents popklimaat. 

• Een Mobiel Productielab Popcultuur Drenthe creeren waarin jonge cultuurmakers kunnen 
experimenteren en hun talenten kunnen ontwikkelen. Drents poptalent wordt naar buiten 
gebracht en gestimuleerd met begeleiding van ervaren professionals uit het werkveld.

• Structureel delen en uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de partners en in gezamen-
lijkheid vormgeven van interdisciplinaire producties in Drents en Noordelijke verband. 

• Bijdragen aan het versterken van een dynamisch Drents en Noordelijk cultuurklimaat waarin 
jonge cultuurmakers kunnen gedijen.

Onze activiteiten zien wij als een lange termijn investering voor de versterking van het 
netwerk voor talentontwikkeling en het faciliteren van de beweging die we in elke Drentse 
regio’s mogelijk willen maken, passend bij wat gebeuren moet. Samenhang en verbinding is 
voorwaarde om de aanpak te laten slagen. Randvoorwaarde is een positieve en constructieve 
inzet en bijdrage van alle samenwerkende partners op basis van de eigen functie en aanwezige 
expertise gepositioneerd rond de kern van de aanpak, een Mobiel Productielab Popcultuur 
Drenthe.

Door deze gezamenlijke inspanning groeit het popklimaat in Drenthe. Er zijn steeds meer 
Drentse bands met landelijke relevante poptalenten, denk b.v. aan Tangerine die een jaar lang 
huisband was in De Wereld Draait Door. Daarom is het ook zo goed dat de provincie de rol als 
aanjager en verbinder pakt.

Omdat podia een grote bijdrage leveren aan talentontwikkeling in de Drentse popsector 
ontvangen 4 door de HEMA-gemeenten aan te wijzen podia de komende periode een bijdrage 
van de provincie. Daarnaast investeren wij in de samenwerking tussen en met deze podia. 
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 Activiteiten die wij voor ogen hebben:

1. Begeleidingstrajecten van individuele poptalenten of talentgroepen
• Verbindingen leggen tussen popmuziek en andere muzieksoorten en/of kunstdisciplines, broed-

plaatsen van creativiteit en ontwikkeling, samenwerking bevorderen tussen professionals en 
topamateurs.

• Bootcampactiviteiten = experimenteerlab voor muzikanten en producers met als doel te komen 
tot nieuwe verrassende popacts. Commerciële partijen verbinden hoort ook bij een lab.

• Er worden Artist Villages gecreëerd waar individuele muzikanten en producers bijeen worden 
gebracht om onder sturing van professionals te komen tot vernieuwende producties. 

• In de kern van een experimenteer lab worden de jonge makers ondersteund in hun talentontwikke-
ling, waarbij de expertise en netwerken vanuit de verschillende partners worden ingezet en gedeeld.

Wat zou er concreet mogelijk moeten zijn?
- Verschillende talentvolle muzikanten en (dance)producers worden bijeengebracht en experimen-

teren met nieuw repertoire met als doel toe te werken naar een podiumrijpe productie.
- Een genomineerde/winnaar van de Drentse Talentprijs cultuur en voor Eurosonic genomineerde 

acts (in samenwerking met Drentsch Peil XL) wordt professionele begeleiding aangeboden om 
een eigen signatuur te ontwikkelen, mits er sprake is van een professionele ambitie.

- Een theatermaker wordt geholpen om met verschillende musici uit Drenthe livemuziek bij de 
voorstelling te ontwikkelen.

- Klassieke muziek en dj’s worden samengebracht om tot een uniek muziekstuk te komen.
- Musici worden gestimuleerd om samen te werken met theatermakers, filmers en poppenspelers.
- Er wordt een ontwikkelingstraject aangeboden dat zich richt op vernieuwende elektronische 

muziek.
- De mogelijkheid om workshops te organiseren rond festivals en scholen wordt onderzocht.
- Een week met (inter)nationale singer/songwriters op een boot door Drenthe varen om te 

werken aan nieuw repertoire met aan het eind van de week een of meerdere prestaties.
- Regionale bijeenkomsten zakelijke coaching.
- Muzikanten, beeldend kunstenaars/fotografen worden een week samengebracht in een 

leegstaand gebouw en ze geven aan het eind van de week een presentatie op locatie.
- Met toptalenten een weekend naar Kytopia en onder begeleiding van medewerkers van 

Kytopia werken aan nieuw repertoire.
- Podia worden sterker, breed in Drenthe.

Nadua Kramer is een singer-songwriter uit Assen 

met Indische Roots van haar vaders kant. Haar 

teksten komen uit het hart en worden begeleid 

met haar rustige gitaarspel. Haar gevoel voor 

muziek kwam naar boven toen ze jong te maken 

kreeg met het verliezen van dierbaren.

Nadua Kramer



24

2. Coachingsprogramma ontwikkeling popmuzikanten (artistiek en zakelijk)
Samen met Friesland Pop, Pop Groningen, Eurosonic Noorderslag (Groningen) en Into the 
Great White Open (Vlieland) organiseren we het coachingsprogramma Hit the North voor de 
negen acts die spelen op Eurosonic. Hierbij zal zowel aan de deelnemende individuele muzikant 
als aan de act een éénjarig durend ontwikkelprogramma aangeboden worden. Het is de bedoe-
ling dat er drie talentvolle Drentse acts deelnemen. Een Mobiel Productielab Popcultuur 
Drenthe levert deelnemers.

3. Bevorderen van cultureel ondernemerschap
Om de zakelijke kant van interdisciplinair werken (honorarium, belasting) te belichten. Vanuit 
de reguliere opdracht van K&C worden bijeenkomsten georganiseerd die de verschillende 
facetten van het muzikaal ondernemerschap belichten: 
• Hoe zet ik mijn product in de markt? 
• Verdienmodellen/Businessplan: Hoe krijg ik als cultureel ondernemer voldoende brood op 

de plank?

4. Realisering van interessante en opmerkelijke coproducties
Minimaal twee experimentele of vernieuwende muziekproducties per jaar presenteren. 
Talentvolle muzikanten, producers c.q. makers worden uitgedaagd verder te kijken dan hun 
eigen signatuur en genre.
Voorbeelden:
• Een festivalorganisatie vraagt om voor de volgende editie van het festival een project te 

ontwikkelen waarbij beeldend kunstenaars en muzikanten samenwerken. Uitgangspunt: een 
belevingskunstwerk als entree naar het festival onder de naam “muzikale wasstraat”.

• Volkszanger Jannes experimenteert samen met een popbandje in een ander muziekgenre.
• Een rockgroep wordt uitgedaagd een nummer te maken met een mannenkoor in een 

leegstaande kerk.
• We vragen verschillende muzikanten om een muziekstuk te maken geïnspireerd op een 

natuurgebied in Drenthe en een aantal filmmakers om dit te visualiseren.
• De songs van de elpee Groet’n uit Grolloo uit 1967 brengen als multidisciplinaire cd-presen-

tatie i.s.m. dans-, theater- en videomakers. 

Indian Rivers is een energieke 3-mans garagerock band uit Assen.

De rauwe gitaarsound wordt ondersteunt door een strakke dubbele 

bass drum, waar vervolgens onverstaanbaar maar hard overheen 

wordt geschreeuwd, gedrenkt in een goede laag reverb.

Verder is het verstandig zelf gehoorbescherming mee te nemen! 

Indian Rivers
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5. Interdisciplinaire samenwerking binnen Up North4. 
Drenthe werkt hierin samen met Friesland en Groningen. Een Mobiel Productielab Popcultuur 
Drenthe levert deelnemers voor projecten binnen Up North en is dan al of niet samen met Garage 
TDI de Drentse partner in Up North.

6. Voucherregeling
Met een Drentse voucherregeling zijn wij in staat om kansrijke initiatieven van op maat te stimu-
leren. Zodat: 
a. podia ondersteund worden in het programmeren van Drentse popcultuur. 
b. podia ondersteund worden in hun programmering van jeugdige poptalenten/talentgroepen.
c. jeugdige poptalenten/talentgroepen kunnen optreden op podia.

In de uitwerking betekent dat het volgende
• De vier HEMA-gemeenten wijzen elk een podium aan dat via de voucherregeling maximaal 

€ 5.000 van de provincie ontvangt voor het programmeren van Drentse popcultuur (meer dan 
popmuziek) onder voorwaarde dat de betreffende gemeente met eenzelfde bedrag co-financiert.

• Het restant van de voucherregeling wordt verdeeld met 1/3 per Drentse regio. In 2018 gaat het 
om een te verdelen bedrag van € 25.000. In 2019 gaat het om een bedrag van € 12.500.

In dit geval is een voucher een tegoedbon van € 500:
• door Drentse jeugdige poptalenten/talentgroepen te besteden om op te treden op Drentse podia.
• door Drentse podia te besteden voor ondersteuning in hun programmering van Drentse 

jeugdige poptalenten/talentgroepen.

We zetten in op fijnmazige spreiding van de vouchers over de provincie en verbreding (diversi-
teit): allerlei (informele) podia (klein en groot), theaters, festivals, broedplaatsen met podia. Om 
de voucherregeling op de goede plek te laten neerdalen, stellen wij als criteria: jeugd 12+, talent, 
popcultuur (meer dan popmuziek).

K&C beoordeelt met behulp van haar expertise de kwaliteit van de poptalenten en van de 
programmering van de podia. In regulier ambtelijk en bestuurlijk overleg worden de bevin-
dingen rond de uitgifte besproken.

4  Up North is een gezamenlijk plan van de noordelijke pop-partners voor talentontwikkeling. Garage TDI, K&C en de Bake Shop Emmen zijn 

hierbij betrokken en enthousiast over deze aanpak. Het is een sluitende noordelijke aanpak die door het veld zelf is bedacht. In Up North 

concentreren we ons op kruisbestuiving. In het MPPD concentreren we ons op coaching en begeleiding.

Who the F*nk are Blues Juice? Een supercharged power kwartet !!

Woody - Zijn gitaar legt je het vuur aan de schenen. Zijn passie zet je in vuur en vlam.

Willem - Verstild lachend oog van de storm. Zijn bas is als was in zijn handen en 

honing voor je oren !! “Gringo“ Joost - Trommeknuppelaar en chef Groove 

Yasmijn - Haar stem treft je als een fluwelen mokerslag, de Ziel van het collectief.

Dit zijn de ingerdienten voor iedere Blues Juice track, het sleept je mee, grijpt je 

bij je strot en trapt je op je staart. Dit alles laat je verdwaasd achter in de ultieme 

roes van BluesRock ‘n Funk: BRUNK !!! Blues Juice
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7. Mobiel Productielab Popcultuur Drenthe (MPPD)
Het is belangrijk om regelmatig te scouten, audities te houden en dan vooral te letten op 
muzikaliteit, performance, professionaliteit en houding. Het talent dat zo tevoorschijn komt, 
kan via een Mobiel Productielab Popcultuur Drenthe intensief gecoacht worden door ‘artists 
in residence’. Zij zijn de drijvende krachten achter een lab en ondersteunen het schrijven, 
uitbrengen en vermarkten van nieuwe, eigen popproducties. Ook culturele instellingen hebben 
een rol. Zij opereren vaak op het diffuse snijvlak van de amateurkunst en professionele kunsten. 
Zij kunnen jonge talenten vroegtijdig oppikken, ondersteunen en stimuleren om zich door te 
ontwikkelen van een hoger niveau, mogelijk richting een professionele ontwikkeling. Daar 
waar de jonge talentvolle cultuurmakers uitstromen en kiezen voor een verdere professionele 
ontwikkeling, kan een productielab de functie vervullen om de startkwalificatie van deze jonge 
cultuurmakers verder te vergoten richting de markt. 
De activiteiten van een productielab moeten aansluiten op de poppodia. We vinden het 
dan ook van belang deze podia waar mogelijk mee te nemen in en te verbinden aan het 
ontwikkelingsproces van (interdisciplinaire) producties vanuit het productielab, waarbij de 
producties ook op deze podia getoond worden. Daarnaast kunnen producties ook gepresenteerd 
worden op festivals en manifestaties, maar kijken we ook naar mogelijke inzet in een breder 
maatschappelijk veld. De aard van de producties is hierbij uiteindelijk maatgevend.
 
Een MPPD:
- realiseert vernieuwende en experimentele producties en producten, bevordert provinciale 

en noordelijke samenwerking en stimuleert kruisbestuiving tussen muziekstijlen en tussen 
popmuziek en andere kunstdisciplines;

- geeft een impuls aan de ontwikkeling van repertoire, nieuwe presentatievormen en cross-
over-samenwerkingen met zichtbare resultaten;

- stimuleert talentvolle Drentse makers op het gebied van popcultuur om te experimenteren in 
muziek of met andere disciplines om een eigen signatuur te ontwikkelen;

- kan poppodia ondersteunen bij het bereiken van de landelijke status kernpodium, die 
stringente voorwaarden kent;

Kidd Nebula is een soloproject van Bradley Berkholst, 

maar wordt live met een vierkoppige band opgevoerd. 

Het zelfvernoemde genre Swampy Rock is een combi-

natie van funk; alternatieve rock; synthesizers en een 

punkmentaliteit. Denk hierbij aan Red Hot Chili Peppers 

/ Prince / Tame Impala / Mac Demarco. Frontman 

Bradley (“The Kidd”) neemt het publiek, vanaf de 

eerste noot, aan de hand mee in de energie van de 

band met zijn charmes; manier van dansen en betove-

rende synthesizers.  In de laatste zes maanden van 

2017 zijn de twee debuut EP’s ‘Son Of Russ’ en ‘DOPE’ 

uitgebracht en won The Kidd bij zijn tweede optreden 

al een publieksprijs.   

Kidd Nebula
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- kent geen vaste locatie en heeft geen apparatuur in eigendom. Per project wordt gekeken 
welke locaties geschikt zijn, wat er technisch en inhoudelijk nodig is en er worden passende 
kennis en samenwerkingsverbanden gezocht om het project uit te voeren. Jonge opkomende 
vormgevers en fotografen kunnen de marketing uitvoeren en vormgeven. Ook hier ligt de 
focus op het ondersteunen van talentontwikkkeling van deze jonge makers;

- kan voor een muzikant een reden zijn om weer terug te komen naar Drenthe, denk bijvoor-
beeld aan Chef Special die uit Hoogeveen komt. Bij een festival als Retropop kan een band 
(bijvoorbeeld Status Quo) gevraagd worden eerder te komen om binnen het kader van het 
lab een extra impuls te geven aan Drentse talenten. 

Mogelijke rollen van de participanten in een MPPD:
- Projectideeën aandragen
- Aandragen van geschikte en beschikbare professionals/coaches
- Geschikte locaties aandragen
- Talent scouten
- Begeleiding van de lokale talenten/acts met ambitie
- Promotie en zichtbaarheid van de producties
- Zorgen voor draagvlak bij de overheden
- Podia bieden speelplekken aan eindproducten/talentvolle acts
- Actieve bijdrage aan projecten
- K&C is aanjager en coördinator van het Mobiel Productielab Popcultuur Drenthe en draagt 

zorg voor een juiste uitvoering. Zij heeft daarbij een nog te schetsen planning en organisatie 
van activiteiten als leidraad.

8. Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen
De Rijksuniversiteit Groningen doet onderzoek naar Drentse talentontwikkeling op alle 
popdisciplines, in de lijn van amateur naar prof “Hoe brengen we talent tot wasdom”. Hiermee 
kunnen we ons beleid verder ontwikkelen. 

Cave Canem is een erg diverse band, opgericht in 2010 door Frank Bremer 

en Jarnick Hulzebos. In 2013 besloot de band zich te richten op akoestische 

rock covers van de ‘50s tot het heden. Denk hierbij aan klassiekers zoals 

‘Country Roads’ van John Denver, maar ook nummers uit andere muziek-

genres, zoals ‘Alive’ van Pearl Jam. Cave Canem heeft vele optredens 

achter de rug, waardoor gesteld kan worden dat de jongens meer dan 

genoeg podiumervaring hebben opgedaan om er een mooi feestje van te 

kunnen maken!

Cave Canem
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9. Pilot Culturele Mobiliteit VMBO
Een doorstart met culturele mobiliteit in het voortgezet onderwijs is belangrijk voor leerlingen 
die geen cultuuronderwijs krijgen aangeboden. Zij krijgen de mogelijkheid van kennis-
overdracht. Dit is belangrijk voor hun culturele loopbaan, waarin het herkennen en  
ontwikkelen van talent in drie fasen verloopt:
1. Een oriënterende fase via educatie.
2. Een fase van ontwikkeling en verdieping via cultuureducatie en amateurkunst.
3. Het zelf actief zijn en verder bekwamen binnen de amateurkunst en talentontwikkeling.
De focus ligt op scholen die CKV (culturele en kunstzinnige vorming) niet in het curriculum 
aanbieden. Concreet gaat het om een pilot Culturele Mobiliteit VMBO, Zuidoost Drenthe, 1 
jaar (2018/2019) met in het 2e en 3e jaar een uitrol over heel Drenthe. 

Toelichting
Culturele mobiliteit voor het voortgezet onderwijs was in Drenthe georganiseerd vanaf 2001. 
Onder invloed van bezuinigingen in de culturele sector is het in het schooljaar 2009-2010 
gestopt.

Culturele mobiliteit gaat in dit geval over begeleiding van vmbo-leerlingen die geen cultuuredu-
catie binnen het onderwijs meer krijgen aangeboden, terwijl zij het minst in aanraking komen 
met kunst en cultuur, in een leeftijd die sterk bepalend is voor het wereldbeeld en interesses op 
latere leeftijd. 

In totaal zijn er naar raming in het schooljaar 2017-2018 binnen de gemeenten Borger-Odoorn, 
Coevorden en Emmen 3450 leerlingen in klas 1 en 2 van het vmbo (inclusief de gemengde 
burgklassen en het praktijkonderwijs). Dit betekent dat tijdens de pilot de helft van de 
leerlingen een toonaangevend museum kan bezoeken in Drenthe met Culturele Mobiliteit (denk 
b.v. aan een popupmuseum) en zodoende kennis kan maken met cultuur. Vanuit de gewekte 
belangstelling voor cultuur kan een nadere kennismaking met kunstdisciplines plaatsvinden en 
kan mogelijk aanwezig (pop)talent ontkiemen. 

Aaaaaaargh! THE HECK is Sensational Second Cousin 

Henri’s nieuwe 60’s garagepunk-uitlaatklep. Herrezen 

uit de as van De Keefmen, met Drentse collega’s René 

Katerbarg op bas en Erik Berends op drums. De debuut-

single kwam uit via het Engelse Dirty Water Records. 

Muzikaal zit het ergens tussen The Sonics en Reigning 

Sound. Hectische en energieke live-optredens met het 

gaspedaal dwars door de carrosserie heen getrapt.   

Afgelopen jaar werd The Heck geselecteerd voor 

het Bootcamptraject Hit the North en deed een zeer 

succesvol optreden op Eurosonic 2018.

The Heck
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 Middelen en financiën

De middelen om bovenstaande te bereiken zijn:
• € 100.000 intensivering cultuurnota 2017-2020, provincie Drenthe.
• Lokale initiatieven die er zijn of in de ontstaansfase zitten in 2018.
• Middelen, locaties, podia en mogelijkheden in gemeenten.

In onderstaande begroting worden de kosten voor de provincie Drenthe gespecificeerd. De 
bijdrage van de provincie wordt in principe beschikbaar gesteld voor een periode van twee jaar 
(2018 en 2019, schooljaar 2018/2019, 2019/2020).

Inkomsten Provincie Kosten Provincie

Mobiel Productielab Popcultuur 
Drenthe, pilot in minimaal 
Assen, Hoogeveen, Meppel en 
Emmen, 2 jaar 

TOTAAL: € 118.500 voor 2 jaar

2018 € 35.000

2019 € 37.500

Vouchers

TOTAAL: wat er jaarlijks 
overblijft van de provinciale 
middelen VJN 2017 € 100.000

2018 € 45.000

2019 € 32.500

Onderzoek RUG ‘Hoe komt 
talent tot wasdom’

TOTAAL: € 12.000, excl. BTW

2018 € 8.000 excl. BTW

Culturele Mobiliteit VMBO, 
pilot 1e jaar + uitrol over heel 
Drenthe

TOTAAL: € 89.895 voor 3 jaar

2018/
2019

€ 12.000

2019/
2020

€ 30.000

Co-financiering Mobiel Productielab Popcultuur Drenthe
De HEMA-gemeenten leveren in 2018 en 2019 een bijdrage in natura (gratis beschikbaar 
stellen van deskundigheid, podia, techniek, huur) die gekapitaliseerd kan worden op 4 x € 5.000 
per jaar, gedurende twee jaar. Ook belangrijk in verband met het aanschrijven van landelijke 
fondsen en het verantwoorden van de bijdrage van de provincie en de tijd die gemeenten nodig 
hebben om lokale initiatieven te ontwikkelen, zoals broedplaatsen, die de basis zijn voor de 
PLUS die de provincie wil zetten. Na twee jaar kijken wij wat de PLUS heeft opgeleverd en 
bespreken we daarna met gemeenten wat zij de tweede helft van de periode concreet kunnen 
bijdragen.
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Participatie
Participatie, co-creatie en eigenaarschap zijn belangrijke middelen om bekendheid en draagvlak 
te creëren onder de jonge talentvolle cultuurmakers in de popcultuur.
- De Aanpak Popcultuur Drenthe 2018-2021 is opgesteld in goed ambtelijk overleg met de 

gemeenten Assen, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Borger-Odoorn, De Wolden en Tynaarlo 
en met input van Pop Punt Drenthe5, in samenspraak met Productiehuis De Popfabryk in 
Leeuwarden. 

- Beoogde samenwerkingspartners zijn verder: ICO Assen, De Kunstbeweging Emmen, Scala 
Meppel, de zeven samenwerkingspartners binnen We the North, onderwijs. 

- Via het Provinciaal Popcafé op 29 januari jl. hebben beleidsmakers, instellingen, talenten en 
creatievelingen in het culturele veld input geleverd.

- De Drentse theaters De Tamboer, De Nieuwe Kolk, Ogterop en Atlas komen met een 
gezamenlijk plan om de doelgroep 12+ hun theater binnen te halen en gebruik te laten maken 
van de podiumfaciliteiten. 

- Het Kenniscentrum Herbestemming Noord wil meedenken in het inrichten van tijdelijke 
Artist Villages in beschikbare leegstaande (fabrieks)panden in Drenthe.  

Tijdsplanning
De uitvoering vindt plaats in de periode 2018 t/m 2021.

Monitoring en evaluatie

Monitoring
Om de goede voorbeelden van succesvolle Drentse poptalenten te kunnen vertellen, delen en 
hiervan te leren.

Voucherregeling
Er vindt eind 2018 een eerste evaluatie plaats van de effectiviteit van de regeling. Wat heeft hij 
opgeleverd, wat kunnen we anders doen?

Mobiel Productielab Popcultuur Drenthe
Om het resultaat voor de beoogde doelgroep te bereiken en een stimulerend begin te maken 
met het versterken van de Drentse popcultuur willen wij in het najaar van 2018 de oogst breed 
bespreken in de opmaat naar 2019. Wat heeft het zaaien in het voorjaar van 2018 opgeleverd en 
wat betekent dat voor de toekomstige aanpak van Pop in Drenthe? Na twee jaar kijken wij wat 
de aanpak gedurende die periode heeft opgeleverd en wat we anders kunnen doen.

Effect
De popsector kent een aanbod dat wordt gemaakt met een artistiek innovatieve motivatie. 
De sector biedt kwaliteit en verscheidenheid waar veel mensen van genieten. Het publiek, 
programma en personeel is divers.
Met onze aanpak: 
• creëren we kansen en mogelijkheden voor talentvolle makers en daarmee dragen we bij aan 

een dynamisch Drents cultuurklimaat waarin die makers kunnen gedijen.

5  Pop Punt Drenthe is een provinciaal platform sinds september 2017 waarin de volgende organisaties samenwerken: de Muziekcoöperatie 

Meppel, The Bake Shop Emmen, Het Podium Hoogeveen, Stichting PopmixArt Assen, het Asser Dance Collectief, VANSLAG Borger, K&C is 

penvoerder.
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• doen wij recht aan de positie die popcultuur inneemt in het culturele en economische 
landschap en op het provinciale speerpunt Energiek Drenthe. Popcultuur draagt bij aan een 
aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat voor bedrijf en individu. Het bindt jonge makers 
meer aan de regio. Popcultuur beïnvloedt en verbindt beleidsterreinen als cultuur, ruimtelijke 
ordening, economie, citymarketing, toerisme, welzijn, jeugd, onderwijs en integratie.

• hebben we impact. De impact van een gezond popmuziekbeleid op de bevolking is divers 
en betaalt zich direct en indirect terug voor grote en diverse groepen mensen op vlakken 
als economie, diversiteit, talentontwikkeling, inclusiviteit, sociale cohesie en uitstraling. 
Investering in popcultuur, creëert kansen voor inwoners. 

Grinner! is Underground Hard Rock And Roll. Smerige, 

vette en modderige grooves en vuige, vieze licks. Hun 

eigenzinnige songs prikkelen de stoffige, donkere en 

vergeten uithoeken van uw geest. Oh....and they’re real 

cool and sexy!?

Grinner
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Bijlage 

 Achtergrondinformatie

1. Woekeren met talenten of woekeren met projecten? 
Samenvatting van de eindrapportage over de eerste fase van een evaluatieonderzoek naar 
talentontwikkelingsprojecten in de kunst- en cultuursector 
Bureau Advies Research Training voor non-profit en overheid, oktober 2010

2. Tom blijft zijn talenten volgen 
Eindrapport over de tweede peiling van het talentenvolgonderzoek 2013-2017 in opdracht 
van het Fonds Cultuur Participatie 
Bureau Advies Research Training voor non-profit en overheid, maart 2015

3. Wat we hebben geleerd over talentontwikkeling? 
Overzicht van uitkomsten van recente onderzoeken naar talentontwikkeling in de kunsten 
Bureau Advies Research Training voor non-profit en overheid in opdracht van het Fonds 
Cultuur Participatie, oktober 2015

4. Niet onder de korenmaat 
Eindrapportage van een onderzoek naar talentontwikkeling in de provincie Drenthe 
Bureau Advies Research Training voor non-profit en overheid, januari 2007

5. Advies Raad voor Cultuur. In De Balans, de behoefte, adviseert de Raad bij alle genres 
aandacht te besteden aan o.a. creatie, innovatie en experiment. In nieuwe programma’s mag 
avontuurlijke en maatschappelijk relevante popprogrammering niet worden uitgesloten

6. Cultuurbrief Cultuur in een open samenleving, 12 maart 2018.  
Ministerie van OCW

7. Debat ‘Cultureel Kapitaal’ over beleid voor cultuur in onderwijs en vrije tijd: Kunsten ’92, 
CJP, FCP, Jeugdcultuurfonds en LKCA

8. Cultuur in de kanteling: strategische verkenning cultuureducatie en actieve cultuurpartici-
patie (2017-2020), LKCA

9. Onderwijs 2032/onderwijsvernieuwing. Kennisdomein Taal en cultuur. Er is ook een rol 
voor persoonsvorming, ontwikkeling van de eigen identiteit en gezond leren leven. Zie ook: 
Tijdschrift Boekmanstichting nr. 112, najaar 2017: Kunst en Sport (i.v.m. breinontwikke-
ling)

10. Visie IPO: bouwstenen voor Cultuurbeleid vanaf 2023
11. Up North: subsidieaanvraag talentontwikkeling bij stedelijke regio We the North
12. De waarde van pop. De maatschappelijke betekenis van popmuziek. Uitgave van POPnl en 

Vereniging Nederlandse Poppodia en – festivals
13. Cultuurnota ‘De Verbeelding’, 2017-2020, provincie Drenthe
14. Binden of overbruggen? Over de relatie tussen kunst, cultuurbeleid en sociale cohesie. 

Hoofdstuk 5, blz. 153. Hanka Otte, 2015
15. Actieplan Pop Punt Drenthe. Waar liggen de kansen, oktober 2017

Pop Punt
a. Ziet welke positie de popmuziek in Drenthe inneemt en hoe dat wordt gestimuleerd
b. Richt zich op onderwerpen als opleiding, talentontwikkeling, doorstroommogelijk-

heden en loopbaanontwikkeling in de (pop)muzieksector
c. Buigt zich over de vraag of er voldoende mogelijkheden zijn voor het nemen van artis-

tiek risico en het behoud en beheer en voor kritische reflectie
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d. Schept ruimte voor een gesprek over inhoudelijke vernieuwing en cross-overs en 
verdieping

e. Besteedt aandacht aan diversiteit
16. Projectplan Mobiel Productielab Popcultuur Drenthe, ontwikkeltraject voor Drents talent, 

maart 2018
17. Rapportage enquête Poppodia- en festivals (http://www.conjunctuurwijzer.nl/subbranches/

poppodia-en-festivals-2016-2)

Crew dj producers Popsport Drenthe 

Crew muzikanten Popsport Drenthe 
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