Bijlage 1: overzicht toekenningen eerste openstelling Samen in Zee

-

Design-research erfgoedkeuken Schelde Delta Foodcurators € 15.330 (locatie penvoerder:
Middelburg)

Met dit project wordt cultuur verbonden met landschap, voedsel en andere producten. Het gehele
traject moet zes inhoudelijke verhalen opleveren voor de regio. Die verhalen zijn blijvend. Er is een
zekere potentie waar het gaat om het bereiken van nieuwe doelgroepen. Cultureel erfgoed wordt op
een vernieuwende wijze in beeld gebracht.

-

De Badgasten Stichting Badhuis Middelburg € 12.684 (Locatie penvoerder: Middelburg)

Het project draag bij aan versterking en verbinding doordat creatieve zzp-ers samenkomen en met
elkaar verkennen hoe je een sterke beroepspraktijk opzet.
Een dergelijke opzet heeft de potentie om een netwerk op te zetten van partners die duurzaam gaan
samenwerken.

-

Hoogtij Festival 2022 Stichting Vrienden van het Kerkgebouw Groede € 22.000 (Locatie
penvoerder: Groede)

Het festival is goed doordacht en zit sterk in elkaar. Mooi dat er samenwerking wordt gezocht met
muziekgezelschappen uit andere Zeeuwse gemeenten. Er wordt ingezet op de verbinding tussen
lokale en regionale kunst- en cultuuraanbieders en professionals (ook amateurmuziekgezelschappen), expositie lokale kunstenaars tijdens het festival.

-

De Baaierd Stichting Rimpelingen

€ 43.857 (Locatie penvoerder: Serooskerke)

Nieuwe makers (schrijvers) krijgen een podium om hun talenten verder te ontwikkelen. Gevestigde
professionals werken als mentor. Inhoudelijk een goed uitgewerkte en onderbouwde aanvraag,
waarbij vernieuwing, verbinding en verbreding duidelijk aanwezig is, evenals een bovenlokale
uitwerking.

-

Zomermuziek Zeeland Zeeuwse Concertzaal € 50.000 (Locatie penvoerder: Middelburg)

De verschillende inhoudelijke componenten (muziekfestival, masterclasses, compositieopdracht en
film) sluiten mooi op elkaar aan en versterken elkaar. Inhoudelijk is dit plan sterk. Het plan geeft een
sterke boost aan met name jonge makers en door hen te verbinden met professionals en met nieuw
publiek.

-

Popmonument Middelburg/Veere SWM € 50.000 (Locatie penvoerder: Middelburg)

Door verbinding te leggen binnen de cultuursector tussen erfgoed en muziek wordt er nieuwe
kansen gecreëerd voor de sector om zich te laten zien én zich dankzij nieuwe uitdagingen op artistiek
vlak verder te ontwikkelen. Daar wordt de sector sterker van.

-

Bos-Grens Stichting HRINS € 38.671 (Locatie penvoerder: Clinge)

Dit betreft een sector overstijgend project. Er wordt een brug geslagen tussen natuur, geluidskunst,
architecturale installaties, erfgoed en storytelling. Ook wat betreft verbinding met bewoners en
tussen deelnemende partijen, versterking van de samenwerking, verbreden publieksbereik en
bovenlokale uitwerking ontvangt dit project een positieve beoordeling.

-

Waterkaravaan Stichting 'Door de Wind' € 48.480 (Locatie penvoerder: Zierikzee)

Goede samenwerking binnen én buiten de sector. Vooral door verbinding met klimaatprojecten en
onderwijsprojecten. Zo genereer je nieuw publiek. De bovenlokale samenwerking is hoog dankzij het
aandoen van verschillende locaties en het vervoer tussen de locaties.

-

Zeeland Schrijft Schrijfvrijer € 44.450 (Locatie penvoerder: Ossenisse)

Het doel van het project is het ontwikkelen van creatief schrijftalent bij jongeren en tegelijkertijd tot
beter psychisch welbevinden, zelfontdekking en –ontplooiing. In deze digitale en beeldende tijd, is
het goed om hier op een vernieuwende manier aandacht voor te hebben.

-

Smaak van de kustgeschiedenis Stichting Delta Cultureel
Veere)

€ 25.200 (Locatie penvoerder:

Het idee en de combinatie van museale activiteiten en geur en smaak is niet nieuw maar zeker
aantrekkelijk voor een groter publiek. Het is een leuk idee met kans van slagen. Er is een sector
overstijgende samenwerking tussen erfgoed en food.

