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Overzicht toegekende subsidies Samen in Zee 2e tranche 
6 december 2022 

 

Samenspelen aan Zee 
Koninklijke Harmonie EMM  € 8.000,-- 
Muziekverenigingen kennen vaak een lange, lokale historie. Het is soms lastig om tradities los te 
laten, maar de initiatiefnemers zijn voornemens om dit juist wel te doen. Ze realiseren zich dat het 
voortbestaan van de eigen club niet langer het hoogste doel is, maar zetten in op behoud van het 
regionale muziekverenigingsleven als cultureel-immaterieel erfgoed. Hiervoor verruimen zij de blik en 
zoeken zij vergaande samenwerking op. Aan de hand van een beproefd succesvol concept zetten zij 
de eerste stap met een gezamenlijk Nieuw Talent Orkest.  
 

Mostly Modern Festival 
Muziekschool Zeeland   € 50.000,-- 

Het Mostly Modern Festival treedt in de voetsporen van het unieke festival Nieuwe Muziek dat in de 
jaren zeventig en tachtig in Middelburg werd georganiseerd en tot ver over de landsgrenzen bekend 
is geworden. Voor dit nieuwe initiatief gaat de Muziekschool een samenwerking aan met het Mostly 
Modern Festival New York dat sinds 2016 jaarlijks wordt georganiseerd. Het festival zal vooral 
aandacht geven aan jonge musici en aanstormende componisten.  
 

Queen Symphony 
Het Zeeuws Orkest   € 20.000,-- 
Het Zeeuws Orkest en het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen willen samen de Queen Symphony 
uitvoeren, in een zeer grote symfonische bezetting met honderd Zeeuwse zangers. Een goed plan om 
de publieke belangstelling te verbreden voor klassieke muziek en jong publiek te verrassen. 
 

Verander je blik 
Kunst Educatie Walcheren € 23.674,-- 
Binnen het project ‘Verander je blik’ worden patiënten met psychosociale problemen vanuit hun 
huisarts doorgestuurd naar een welzijnscoach. Wanneer iemand gebaat is bij een  
kunstzinnige activiteit, schakelt deze welzijnscoach Kunsteducatie Walcheren in voor een passend 
aanbod. Zo kunnen kunst en cultuur bijdragen aan het sociaal welzijn van de Zeeuwen. Het project 
vindt in eerste instantie plaats in Middelburg, maar kan in elke gemeente worden uitgezet.  
 

Reynaert de Vos 
Termenieke VOLOB  € 24.938,-- 
Dit project ontwikkelt een creatief muzikaal programma rondom Reynaert. Dit bevat onder meer een 
studio-opname van de nieuwe compositie "Maleperduys"  en speciale muzikale uitvoeringen rondom 
de verhaallijn van het bekend boek. Daarbij wordt samengewerkt met muziekverenigingen verspreid 
over Zeeland. Door de combinatie van literatuur en muziek is de kans groot op een uitwisseling 
tussen deze twee publieksgroepen.  
 

Mina & Mevrouw 
Theaterproductiehuis Zeeland  € 21.875,-- 
Een halve eeuw waren de levens van Mina en Mevrouw innig met elkaar verstrengeld. ‘Mevrouw’ was 
Marietje van Lynden - Calkoen (1886-1986), een gravin die op een kasteel woonde. Mina Marinusse 
(1912-2003) haar inwonende dienstbode, gekleed in Zeeuwse klederdracht. Historische klasse- en 
genderverwachtingen werken nog steeds door in ons leven. Theaterproductiehuis Zeeland wil de 
dialoog hierover bevorderen. Dat gebeurt met luister- en dialoogavonden, een audio-expo en 
bonusverhalen via podcasts.  
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Zeilende Broedplaats 
Stichting Door de Wind  €  44.405,--   
In 2022 voer de Vrijbuiter tussen verschillende festivals, kunstmanifestaties, galerieën en musea als 
vlaggenschip van Zeeuwse cultuur. Dit zeilende podium is een aansprekend visitekaartje geworden 
voor cultureel Zeeland. Komend jaar wil Stichting Door de Wind aankomend haar culturele projecten 
verdiepen, verduurzamen en het publieksbereik verbreden. Kunstenaars en jonge makers uit de 
Zeeuwse cultuursector; scholieren en toeristen kunnen elk hun bijdrage aan boord leveren. 
 

De Baaierd 
Stichting Rimpelingen   €  50.000,-- 
De Baaierd is een mooi initiatief dat zichzelf afgelopen jaar al heeft bewezen. Een herkenbaar podium 
voor Zeeuwse woordkunstenaars in brede zin, en een plek waar jong talent verwelkomd wordt, 
aangemoedigd, en begeleid: dat is De Baaierd. Beginnende en gevorderde vertellers en schrijvers 
krijgen een podium en ontmoeten elkaar. Stapsgewijs ontstaan zo nieuwe samenwerkingen. Binnen 
het programma vinden diverse activiteiten plaats: van een Gildewerkplaats tot een kraamkamer voor 
beginners en gevorderden.   
 

PopMonument Goes 
Stichting ’t Beest    € 25.000,-- 
PopMonument is een culturele ontdekkingsreis door monumentale steden. Bezoekers en bewoners 
worden uitgenodigd om de rijke geschiedenis van de stad te ontdekken. PopMonument doet dit met 
een muzikale route door de stad, met bijzondere verhalen, acts, kunst, erfgoed en hedendaagse 
muziek op onverwachte en unieke historische locaties. Zo prikkelt popmuziek het publiek om 
bijzondere monumentale locaties te verkennen. Na eerdere succesvolle Zeeuwse edities in Veere en 
Middelburg wil PopMonument in 2023 Goes aandoen.  
 

NDT X Grote Kerk Veere 2023 
Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere  € 35.000,-- 
NDT en de Grote Kerk Veere werken samen met onderwijsinstellingen om jeugdige doelgroepen te 
bereiken met moderne dans. Jongeren kijken samen naar NDT dans, creëren samen dans en gaan 
met elkaar in gesprek over verbeelding en betekenisgeving in dans. Het project betrekt leerlingen uit 
het basis- en voortgezet onderwijs, MBO dansstudenten, Pabo studenten en jonge asielzoekers van 
AZC Middelburg. Zo gaat moderne dans een vernieuwde, belangrijke rol spelen in Zeeland.  
 

Pilotproject Slavernijverleden 
Hoekman Brothers  € 25.162,-- 
In 2023 is het 150 jaar geleden dat de slavernij is afgeschaft. Dit onderwerp is ook voor de toekomst 
relevant, omdat we immers kunnen leren van het verleden. De Hoekman Brothers willen alle inwoners 
van Zeeland laten weten welke rol de Zeeuwen hebben gespeeld in het slavernijverleden en de 
kennis over dat verleden vergroten. Ze willen dat men zich realiseert wat slavernij doet met een 
mens. En welke gevolgen dat heeft tot op de dag van vandaag.  
 

Oral History      
Watersnoodmuseum  € 36.395,-- 
Onder aanvoering van de vijf Zeeuwse themamusea wordt het bestaande videoproject “Het DNA 
van Zeeland” uitgebreid met nieuwe video’s. Allereerst komen er vijftien video’s van de themamusea. 
Vernieuwend is dat kleine culturele instellingen eveneens met oral history aan de slag gaan; onder 
leiding van de themamusea. Dit levert nog eens tien extra video’s op. Daarnaast worden instellingen 
gestimuleerd om het project op lange termijn te continueren.  
 

600 jaar kerk(ont)wijding 
Stichting Maria Magdalena Cantorij  € 40.000,-- 
De Grote of Maria Magdalenakerk in Goes bestaat 600 jaar. Dit moment wordt aangegrepen om een 
stevige impuls te geven aan vernieuwd gebruik van de kerk. De Maria Magdalena Cantorij heeft 
daarom het initiatief genomen voor een groots opgezette muzikale en theatrale voorstelling over 600 
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jaar kerk(ont)wijding. Bij de voorstellingen zijn meerdere Zeeuwse organisaties betrokken, maar ook 
veel vrijwilligers.  
 

Poëzie op het Poppodium   
Literair café de Geestgronden € 18.305,-- 
In project ‘Poëzie op het Poppodium’ richten de vergrijzende poëten van de Geestgronden zich 
samen met poppodium Brogum op jongeren, door tijdens het AnyWave Festival één of meer 
woordkunstenaars te programmeren. Daarnaast wordt de verbinding gezocht met andere literaire 
initiatieven in de provincie, zeker als die ook proberen een jong publiek aan te spreken. Jongeren die 
enthousiast geraakt zijn, worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderdeel ‘College Tour’ 
tijdens een bijeenkomst van De Geestgronden. Voor begeleiding van deze jongeren wordt 
samengewerkt met Schrijfvijver en het Baaierd Gilde.  
 

Land in Zee 
DanZee   € 15.000,-- 
Stichting DanZee, het Zeeuws Orkest en drie Zeeuwse dansscholen gaan in 2023 met 
elkaar in zee. Samen ontwikkelen zij dansproductie ‘Land in Zee’, speciaal voor 
het jubileumjaar van het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen. Land in Zee is een project voor 
amateurdansers, die iets extra’s willen doen naast het regulier aanbod dat zij volgen. Voor veel 
amateurdansers, zeker in kleinere gemeenten, is dit vaak niet mogelijk. Jong danstalent uit Zeeland 
wordt op het podium live begeleid wordt door professionele musici van Het Zeeuws Orkest. 
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