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Aan:
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Behandeld door de heer A.L. de Jong (0592) 36 55 99
Ondeniverp: Subsid iering muziektheaterstuk Jum ping Jack
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 verlenen aan de
Stichting Bedenkers en uitvoerders van ongewone gebeurtenissen (BUOG) uiterlijk in
de eerstvolgende vergadering van uw Statencommissie of Staten aan ons kenbaar te
maken ('voorhangproced ure').

Wij stellen voor om de provinciale subsidiëring te dekken vanuit twee budgetten: de
Cultuurnota (Festivals en Evenementen) en programma Vrijetijdseconomie.

Toelichting op het project Jumping Jack
ln het voorjaar van 2019 wil theatergezelschap BUOG neerstrijken op het TT{errein te
Assen met een groots muzikaal en theatraal spektakel. De voorstelling Jumping Jack
vertelt over het leven van Jack Middelburg en de andere Nederlandse en deels
Drentse motorhelden van die tijd (Wil Hartog, Egbert Streuer en Bernard Schnieders).
Jack Middelburg was de legendarische motorrijder die in 1984 tijdens zijn laatste race
dramatisch ten val kwam.
Er zijn tien voorstellingen gepland, daarmee wordt gemikt op 30.000 bezoekers, een
zeer hoog aantal voor een theatervoorstelling in Drenthe. Tot nu toe heeft alleen het
Pauperparadijs dergelijke bezoekersaantallen behaald.
De begroting omvat ca. € 1,2 miljoen. Het gevraagde subsidiebedrag aan de provincie
Drenthe bedraagt € 250.000,--.
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Deze uitzonderlijke productie geeft een forse impuls aan de vrijetijdseconomie van
Drenthe. Het gaat om 30.000 bezoekers uit heel Nederland, die in samenwerking met
de Drentse horeca (onder andere via arrangementen met de grote hotels) verleid
worden tot een meerdaags bezoek. Het totaalbedrag aan bestedingen en de daarmee
gepaard gaande werkgelegenheid is daarmee substantieel. Dat geldt ook voor de
werkgelegenheid rond de productie en de voorstellingen zelf.

De voorbereiding van het project is twee jaar geleden ingezet. Eerste stap daarbij
was draagvlakontwikkeling bij de TT-directie, de gemeente Assen en de convenant-
partners rond het TT-circuit. Deze partijen zijn allen enthousiast over het initiatief.
Overige samenwerkingspartners zijn vooral culturele en commerciële partijen rond de
motorracesport, waaronder de TT-organisatie, Gamma Racing Day, de noordelijke
kunstencentra en jeugdorkesten, Garage TDI en Arrow Rock.

De beweging die is ingezet met het Pauperparadijs in Veenhuizen wordt voortgezet
met een nieuw spektakel op basis van een historisch verhaal als onderdeel van ons
Drentse erfgoed. Door de uitvoering van Jumping Jack maakt een grote doelgroep
(theaterpubliek) kennis met Assen en het TT-circuit. Daarnaast mengt dit publiek zich
met motorsportpubliek dat wellicht voor het eerst kennis maakt met hoogwaardig mu-
ziektheater. Aan het imago en de aantrekkingskracht van Drenthe en Assen wordt
daarmee een nieuw facet toegevoegd.

Het project stimuleert de uitwisseling tussen ervaren en startende acteurs, profes-

sionals en amateurs en tussen diverse disciplines. Jonge en ambitieuze acteurs en
muzikanten kunnen met hun deelname aan Jumping Jack stappen zetten in de pro-

fessionele praktijk en krijgen de kans om hun ervaring te vergroten. Ook zijn bij het
project vele vrijwilligers betrokken.

Het plan voor Jumping Jack is door de Provinciale Adviescommissie Cultuur positief
beoordeeld op zijn kwaliteiten.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geÏnformeerd te hebben

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretaris

Bijlage: Advies Provinciale
walcoll.

m Cultuur



ADVIES

Aanvrager: Stichting Bedenkers en uitvoerders van ongewone gebeurtenissen (BUOG)
Project: Jumping Jack
Gevraagd subsidiebedrag: € 250.000,.. via een begrotingswijziging

Bij de vergadering van de Adviescommissie Cultuur op
- de heer P. Gaanderse, voorzitter
- de heer A. Ensing
- de heer O. Falkena
- mevrouw M. Marinelli
- mevrouw. N. Straatman-Jeuring
- mevrouw L. Heebink
- de heer A. de Jong (provincie)
- mevrouw O. Vos-van den Berk (provincie)

'11 oktober 2017 waren aanwezig

Algemeen
ln september 2018 strijkt Stichting BUOG neer op het TT{errein te Assen met een groots, muzikaalen
theatraal spektakel. De voorstelling Jumping Jack vertelt het leven van Jack Middelburg, de motor-
rijder die in 1984 tijdens zijn laatste race dramatisch ten val kwam. ln totaal zijn er tien voorstellingen
gepland (met elk 3.500 bezoekers) langs en op de oude Noordlus, een voormalige bocht van het TT-
circuit.

Jumping Jack
- is een ode aan Nederlands laatste succesvolle privé-coureur Jack Middelburg;
- is een hommage aan het TT-circuit;
- is het podium voor Noordelijk talent, professionals en (veel) amateurs;
- gaat over de aantrekkingskracht van gevaar en de tol van roem.

Stichting BUOG fungeert als professionele producent van deze grote productie. Hiervoor heeft zijook
bekend acteur en (in dit geval) prijzen winnend regisseur Frank Lammers gevraagd, schrijver Willem
de Vlam en componist Jan Tekstra, winnaar van onder andere twee musical awards. Mogelijke hoofd-
rolspelers zijn bekende Nederlandse acteurs en musicalsterren als Waldemar Torenstra en
Loes Haverkort.

Opmerkingen van de adviescommissie
De adviescommissie heeft de aanvraag getoetst aan het uitvoeringsbesluit Cultuurnota 2017-2020,
categorie Cultuur en Maatschappij, onderdelen Festivals, Professionele podiumkunsten en Partici-
patie.

Algemeen
Het onderwerp en de locatie spreken tot de verbeelding en bieden de mogelijkheid om meerdere
doelgroepen aan te spreken, zoals de organisatie ook wenst. De betrokken organisatie en artistieke
krachten wekken vertrouwen om dit grote project tot een goed resultaat te brengen. Ze hebben allen
ruime ervaring in hun vakgebied en ook in het succesvol uitvoeren van dergelijke grote producties.

Het plan getuigt van een verhaal dat goed doordacht is, drama heeft, en tevens een beleving biedt,
meer dan de voorstelling alleen, die past bij de gekozen locatie.
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Het plan kent vele aspecten: van het uitvoeren van de grote productie tot het betrekken van lokale
amateurs. Van acteerprestaties tot muzikale performances. Van het randgebeuren (bikersdorp) bij

binnenkomst tot uitzending op TT-radio en Arrow Rock. Van het uitgeven van een boek tot een rock-
contest voor gitaartalenten. Van het aantrekken van (locatie)theaterliefhebbers tot motorliefhebbers.
Het wordt belangrijk hierin de juiste keuzes te maken en prioriteiten te stellen, anders kan er erg veel
energie gaan zitten in bijvoorbeeld de rockcontest waar andere aspecten van het plan in het gedrang
komen. Maak keuzes, durf te schrappen indien nodig, en stel prioriteiten om de productie te laten
slagen.

lnzet op de juiste marketing en de totale beleving (randprogrammering) dienen daarbij bovenaan de
prioriteitenlijst te staan.

Het nut, de behoefte en noodzaak van het boek is voor de commissie niet duidelijk. Het is zeker inte-
ressant om nieuwe feitjes te 'onthullen', maar vooral voor de motorliefhebber. Deze nieuwe feiten
zouden beter in de marketing gebruikt kunnen worden om nieuwsgierigheid te wekken, zonder ze
(meteen) in boekvorm te publiceren.

ln de communicatie/marketing mist de commissie het bereiken van motorliefhebbers via kanalen als
motoruvinkels, garages en bijvoorbeeld ANWB. Daar zijn bijuitstek mensen te vinden die het verhaal
van Jack Middelburg interessant vinden en zo kan er goed publiek bereikt worden dat misschien niet
regulier naar theater gaat. Motorbladen alleen is wat karig, op dit punt mag de communicatiemix meer
ingezet worden.

Begroting
Stichting BUOG is goed bezig geweest om verschillende fondsen, ondernemers en partners aan het
project te verbinden. De begroting ziet er plausibel uit, hoewel veel nog ingevuld moet worden; namen
zijn nog niet echt vastgelegd en de kosten voor de amateurs zijn ook nog giswerk.
Ongetwijfeld zal de begroting dynamisch zijn, naarmate het project meer vorm en invulling krijgt, maar
een gedegen beoordeling is op dit moment nog niet mogelijk.

De commissie vindt het positief dat er gedifferentieerd wordt in aangeboden tickets.
ln de begroting van augustus is de horeca per ticket teruggevallen van € 2,- per kaart tot € 0,75. De
commissie mist de motivatie hieromtrent. Een drankje inclusief biedt juist een mooie verdienkans en
zel aan tot meer verkoop.

ln de communicatie/marketing wordt gerept over een doelgroep van gezinnen met kinderen vanaf
14 iaar, terwijl bij de gezinstickets vervolgens de leeftijdsgrens alweer bij 16 jaar wordt gelegd. De btw
op kunstzinnige diensten begint vana'f 21jaar. Dat is hier niet het geval, maar kan een richtlijn zijn
voor het gezinsticket, zodat er meer speling is.

Gemeente Naaldwijk lijkt mee te financieren. Om welke reden zijn zij betrokken en kan dit dan voor
meer gemeentes gelden?

Kwaliteit
De plannen zijn goed van kwaliteit. Tijdens het lezen is merkbaar dat men de locatie goed voor ogen
heeft, het publiek op meerdere manieren een beleving wil meegeven en de opzet van het verhaal al in
grote lijnen duidelijk heeft.

Alle partijen hebben eerder aan grote producties gewerkt en zijn hiervoor vaak zelfs erkend door vak-
genoten met prijzen.

Het muzikale onderdeel behoeft nog wel goede invulling.
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Bereik
Er is duidelijk maar één locatie en dat zou ook niet anders kunnen. Het publiek moet naar het TT-
circuit toe komen, maar dat is een gegeven bij locatietheater en geen probleem gebleken uit andere
projecten.

lnteressant aan dit project is dat het onderwerp mensen uit vele geledingen en mogelijk uit het hele
land aan kan spreken. Naast reguliere liefhebbers van locatietheater en festivalgangers/cultuur-
omnivoren worden specifiek liefhebbers van (motor)sport aangetrokken. Het TT-circuit is beroemd in

heel Nederland (en ook daarbuiten).

Vernieuwing

Het project zelf is niet vernieuwend, maar wel uniek in zijn soort door locatie en onderuverp.
Jack Middelburg is een legende, mede door zijn leefstijl en dood die tot de verbeelding spreken.
Vermoedelijk heeft het project geen ontwikkel- of voorbeeldfunctie. Er wordt gerept van een mogelijk
blijvend resultaat, maar die kans lijkt heel klein.

Cu ltu ree I Ond erne merscha p
De organisatie is uitgebreid op zoek gegaan naar partners, sponsoren en fondsen, waarbij al veel
toezeggingen binnen zijn. Zij tonen zeker cultureel ondernemerschap hierin. De rol van het TT-circuit
is onduidelijk, zij hebben een bijdrage in natura toegezegd, maar zouden financieel wellicht ook iets
kunnen betekenen.

De ticketprijzen (€ 27,50 - € 40,--) zijn redelijk voor wat het publiek krijgt. Daarbij wordt gevarieerd in

combinatietickets en acties worden opgezet met partners. Hierdoor is er voor publiek extra korting
mogelijk. De aanvrager gaat in de begroting uit van een bezettingvanTOo/o.

PR en marketing
De PR/Marketing is redelijk uitgewerkt, maar hierin missen nog mogelijke partners
Zie'advies'hoe hierin een aantal zaken aangepakt kunnen worden.

Advies
De commissie is positief over het gekozen onderwerp, de gekozen locatie en de betrokken uit-
voerenden. ln dit geval is gevraagd geen advies te doen over al dan niet toekennen, maar kritisch
te kijken naar het plan en te adviseren om de productie optimaal neer te zetten en tot z'n recht te
laten komen.

Met betrekking tot het verhaal vraagt de commissie zich af wat de dood van het neefje voor echte rol
speelt en wie van het publiek dit verhaal kent. De verhouding en interactie tussen de nachtzuster en
Jack op de lC lijkt de commissie crucialer. Zorg dal hier spanning in zit; zij peutert door haar vragen
tenslotte het verhaal los dat het publiek ziet. Waarom zou zij dat doen? Als nachtzuster ziet zij ten-
slotte continu dergelijke patiënten, dus waarom stopt zij die energie in Jack? Was zij fan? Heimelijk
verliefd? Gerelateerd aan de motorsport op één of andere manier?

Muziek speelt een belangrijke rol in de productie, maar men heeft er nog geen goede muzikale partner
voor gevonden (wat is er gebeurd met de Hardrock Karaoke Band?).
Misschien eens overleggen met Tom de Ket hierover, want hij heeft voor zowel Het Pauperparadijs als
eerder de jubileumvoorstelling van 400 jaar R.U.G. een goede rockband weten samen te stellen. De
commissie raadt de organisatie met klem aan een goede band te zoeken!

ln de communicatie/marketing mist de'offline' promotie via motorzaken en garages. Hier is niet-
regulier publiek te vinden dat het verhaal van Jack Middelburg aan zal spreken.
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BOVAG en ANWB kunnen hierin interessante partners zijn, waarbijde ANWB ook veel aan promotie-
ticketing doet via hun ledenvoordeel. De aanvrager moet overwegen nog een betere marketingma-
nager te zoeken.

De rockcontest is lastig uit te zetten, omdat men dit online wil opzetten zonder daarbij organisaties te
betrekken. Om het te laten slagen is het een idee hierover contact te leggen met (privé)muziekscholen
en (privé)gitaardocenten die zich in de drie noordelijke provincies bevinden. ln de directe omgeving
zitten in ieder geval het lCO, Muziekschool De Hondsrug (Gieten) en Groningen Guitar College
(Groningen). ln Veendam wordt ieder jaar Nighthunt georganiseerd, wat bedoeld is voor jonge gitaar-
talenten (info via Albert Boddema van Leo Music).

Een drankje inclusief bij het kaartje doen kan het bikersdorp levendig maken, omdat men tenminste
één keer naar de aanwezige horeca zal gaan.
Zeker als er publiek komt dat niet gewend is om bij locatieproducties te zijn, kunnen zij zich gereser-
veerd opstellen en de kat uit de boom kijken, niet goed wetende wat'de bedoeling' is. Wilje hen de
totale beleving meegeven, lok hen dan met een drankje. Het zal tevens verleiden tot meer verkoop,
waar pachters blij mee zijn.

Goed dat er gevarieerd met de ticketing wordt omgegaan. Wees ruimhartiger m.b.t. de gezinstickets
door de leeftijdsgrens op 'tot 21 jaar'te zetten en wees modern in gezinssamenstelling door te stellen
dat minimaal twee gezinsleden maximaal 20 jaar zijn
(volwassenen en 2 kinderen is wel erg traditioneel).

Het VIP-arrangement kan mogelijk teveel tijd gaan opslokken voor wat het oplevert. Misschien is het
een idee om dit aan een 'event-organisator' of cateraar uit te besteden.

Tot slot wil de commissie adviseren om de regie op alles te houden! Het is prima als de PR-kanalen
van partners gebruikt worden, maar bepaal zelf de inhoud en vormgeving zodat het allemaal eendui-
dig gecommuniceerd wordt. Ook wanneer zaken uitbesteed worden moet de aanvrager er om denken
de vinger aan de pols te houden in communicatie en uitvoer, want publiek en gasten associëren alles
met de voorstelling en diens organisatie.

Assen,

handtekening voorzitter,


