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Groninger Cultuurprijzen 2019 

Geachte dames en heren, 

Aanleiding 
Met deze brief willen wij u informeren over ons besluit om met ingang van 2019 een nieuwe invulling te geven 
aan de culturele prijzen en opdrachten zoals deze zijn opgenomen in de Uitvoeringsnota Cultuur 2017-2020: De 
Provinciale Cultuurprijs (voorheen Wessel Gansfortprijs), het Belcampo Stipendium en de Post Middendorp 
Opdracht. 

Eerdere behandeling in PS 
De cultuurprijzen en opdrachten maken deel uit van het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020 (op 
28 september 2016 ter informatie in uw Staten behandeld), dat een uitwerking is van het Strategisch 
beleidskader Cultuur 2017-2020 (door u vastgesteld op 4 november 2015). 

Rei en bevoegdheden PS in deze fase 
Deze brief heeft een informerend karakter. 

Vervolg 
U ontvangt in het najaar van 2019 via de griffie een uitnodiging voor het bijwonen van de prijsuitreiking nieuwe 
stijl. 

Extern betrokkenen 
De nieuwe aanpak is tot stand gekomen in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds. In de uitvoering 
wordt ondermeer samengewerkt met Vrijdag, de provinciale steunfunctie Amateurkunst. 

Nadere toelichting 
Al jaren reikte de provincie Groningen drie cultuurprijzen uit: De Groninger Cultuurprijs (voorheen Wessel  
Gansfort prijs), de Post Middendorp Opdracht en het Belcampo Stipendium. 
Gelegd naast de doelen en strategische lijnen van het huidige uitvoeringsprogramma cultuur 2017-2020 bleek 
dat de opzet van de prijzen niet meer past in de huidige tijd en bij de doelen die wij met ons provinciaal 
cultuurbeleid willen bereiken. De zichtbaarheid van de prijzen is de laatste jaren geleidelijk afgenomen en de 
inwoners worden niet betrokken. Daarom hebben wij besloten om met ingang van 2019 in een nieuwe invulling 
te geven aan de provinciale cultuurprijzen: 
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• De Groninger Cultuurprijs blijft, en richt zich op professionals; 
• De Post Middendorp Opdracht (fotografie-talent) en het Belcampo Stipendium (literair talent) worden 
vervangen door een breder opgezette Groninger Talentprijs voor alle culturele disciplines; 
• l.s.m. het Prins Bernhard Cultuurfonds komt de Groninger Cultuurprijs voor amateurs tot stand. 

De waardering en bekendheid van de prijzen worden gestimuleerd door: 
• Het werken met voordracht, nominaties en stemmen; een vakjury nomineert per prijs drie personen of 

instellingen die mede door inwoners van Groningen zijn voorgedragen, waarna het publiek kan 
stemmen op hun favoriet. Ook de vakjury heeft een stem. 

• Samenwerking met verschillende media. 
• De uitreiking van de drie prijzen tot een feestelijke avond te maken; in één van de theaters in de 

provincie Groningen, met een avondvullend programma. 
• De winnaars zijn een jaar lang cultureel ambassadeur van de provincie Groningen. Voor optredens 

ontvangen zij een passend honorarium. 

Voor de cultuurprijzen is vanuit de provincie Groningen jaarlijks € 25.000 beschikbaar, dit is gelijk aan het 
bedrag dat in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020 voor de cultuurprijzen is begroot. Het Prins 
Bernhard Cultuurfonds stelt eveneens jaarlijks een bedrag van € 25.000 beschikbaar. 

Afsluitend 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 
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