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Geachte leden van het Drents parlement,

Met grote verbazing vernamen wij dat kunstinitiatief KiK Kolderveen na 15 jaar ophoudt
met bestaan, doordat zij geen structurele subsidie meer ontvangen van de Drentse
overheden. Dit betekent een groot verlies voor het kunst- en cultuurlandschap in
Drenthe én Noord-Nederland.

Als platform Noordenaars zetten we ons in voor het behoud en verdere ontwikkeling
van het uitzonderlijke, innovatieve kunstklimaat in Noord-Nederland. Wij vragen daarom
de Provincie Drenthe om de beslissing om KiK Kolderveen financieel niet te
ondersteunen te heroverwegen en gezamenlijk hierover in gesprek te gaan met de
andere noordelijke overheden en platform Noordenaars.

In de bijlage vindt u onze brief aan de Provincie Drenthe. Later deze week zal deze ook
als persbericht worden verstuurd naar de noordelijke en landelijke media en onze
samenwerkingspartners.

Wij kijken uit naar uw reactie,

Vriendelijke groet,

De leden van platform Noordenaars:
Academie Minerva (Groningen), Bierumer School (Bierum), CBK Emmen (Emmen),
CBK Groningen (Groningen), KiK Kolderveen (Kolderveen), Kunsthuis SYB
(Beetsterzwaag), Media Art Friesland (Leeuwarden), Noorderlicht (Groningen), NP3
(Groningen), Het Resort (Groningen), SIGN (Groningen) en Kunstinitiatief VHDG
(Leeuwarden).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Agnes Winter (coördinator
Noordenaars) door te antwoorden op deze email of via 0622875313 of met Sanne
Morssink (zakelijk leider KiK Kolderveen) via 0612289302 of
sannemorssink@gmail.com.

https://noordenaars.nl/













Geachte heer, mevrouw, 

Met grote verbazing vernamen wij dat KiK Kolderveen na 15 jaar ophoudt met bestaan, doordat zij geen structurele subsidie meer ontvangen van de Drentse overheden. Hiermee gaat een belangrijke plek voor de ontwikkeling van beeldende kunst – die middenin de samenleving staat – én een jarenlange ervaring en expertise voorgoed verloren. Dit betekent een groot verlies voor het kunst- en cultuurlandschap in Drenthe én Noord-Nederland. 

De voormalige melkfabriek in Kolderveen is de enige kunstenaarsresidentie in Drenthe, waar kunstenaars zich kunnen laten inspireren door de omgeving en nieuwe kunst konden maken. Jarenlang werden door KiK Kolderveen bijzondere projecten georganiseerd, waarbij de geschiedenis en verhalen uit de regio aanleiding vormden voor kunstenaars om in gesprek te gaan met omwonenden. Een bijzonder project als Entre Nous (2017) liet de culturele en historische rijkheid van de regio zien én droeg daaraan bij. 

KiK Kolderveen is een unieke en onvervangbare plek in het noordelijke kunstlandschap. Het aantal kunstenaarsresidenties in het Noorden is gering. Als Noordenaars zetten we ons in voor het behoud en verdere ontwikkeling van het uitzonderlijke, innovatieve kunstklimaat in Noord-Nederland. Hierbij trekken we graag op met de Noordelijke overheden, die hier (mede als We the North) een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dragen. Willen we met de drie Noordelijke provinciën zorg dragen voor een inspirerend en aantrekkelijk leefklimaat, dan hoort daar een goed en vooruitstrevend kunstklimaat bij. 

Wij vragen de Provincie Drenthe om de beslissing om KiK Kolderveen financieel niet te ondersteunen te heroverwegen en gezamenlijk hierover in gesprek te gaan met de andere noordelijke overheden en platform Noordenaars. Als Noordenaars zien wij vele positieve ontwikkelingen ontstaan, mede door de goede samenwerking met de overheden, zo ook vanuit We the North. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat wij samen de bloeiende kunst- en cultuursector in Noord-Nederland kunnen behouden en stimuleren. 

Wij kijken uit naar uw reactie, 



Vriendelijke groet, 



De leden van platform Noordenaars:

Academie Minerva (Groningen), Bierumer School (Bierum), CBK Emmen (Emmen),                       CBK Groningen (Groningen), KiK Kolderveen (Kolderveen), Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag), Media Art Friesland (Leeuwarden), Noorderlicht (Groningen), NP3 (Groningen), Het Resort (Groningen), SIGN (Groningen) en Kunstinitiatief VHDG (Leeuwarden). 
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Geachte heer, mevrouw, 

Met grote verbazing vernamen wij dat KiK Kolderveen na 15 jaar ophoudt met bestaan, doordat zij 
geen structurele subsidie meer ontvangen van de Drentse overheden. Hiermee gaat een belangrijke 
plek voor de ontwikkeling van beeldende kunst – die middenin de samenleving staat – én een 
jarenlange ervaring en expertise voorgoed verloren. Dit betekent een groot verlies voor het kunst- 
en cultuurlandschap in Drenthe én Noord-Nederland.  

De voormalige melkfabriek in Kolderveen is de enige kunstenaarsresidentie in Drenthe, waar 
kunstenaars zich kunnen laten inspireren door de omgeving en nieuwe kunst konden maken. 
Jarenlang werden door KiK Kolderveen bijzondere projecten georganiseerd, waarbij de geschiedenis 
en verhalen uit de regio aanleiding vormden voor kunstenaars om in gesprek te gaan met 
omwonenden. Een bijzonder project als Entre Nous (2017) liet de culturele en historische rijkheid 
van de regio zien én droeg daaraan bij.  

KiK Kolderveen is een unieke en onvervangbare plek in het noordelijke kunstlandschap. Het 
aantal kunstenaarsresidenties in het Noorden is gering. Als Noordenaars zetten we ons in voor het 
behoud en verdere ontwikkeling van het uitzonderlijke, innovatieve kunstklimaat in Noord-Nederland. 
Hierbij trekken we graag op met de Noordelijke overheden, die hier (mede als We the North) een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dragen. Willen we met de drie Noordelijke provinciën zorg 
dragen voor een inspirerend en aantrekkelijk leefklimaat, dan hoort daar een goed en 
vooruitstrevend kunstklimaat bij.  

Wij vragen de Provincie Drenthe om de beslissing om KiK Kolderveen financieel niet te 
ondersteunen te heroverwegen en gezamenlijk hierover in gesprek te gaan met de andere 
noordelijke overheden en platform Noordenaars. Als Noordenaars zien wij vele positieve 
ontwikkelingen ontstaan, mede door de goede samenwerking met de overheden, zo ook vanuit We 
the North. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat wij samen de bloeiende kunst- en 
cultuursector in Noord-Nederland kunnen behouden en stimuleren.  

Wij kijken uit naar uw reactie, 

Vriendelijke groet, 

De leden van platform Noordenaars: 

Academie Minerva (Groningen), Bierumer School (Bierum), CBK Emmen (Emmen),        
CBK Groningen (Groningen), KiK Kolderveen (Kolderveen), Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag), Media 
Art Friesland (Leeuwarden), Noorderlicht (Groningen), NP3 (Groningen), Het Resort (Groningen), 
SIGN (Groningen) en Kunstinitiatief VHDG (Leeuwarden).  
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