
Beleidsplan Stichting Het Kanaal 2021 
Groningen, 13 oktober 2021 
Stichting Het Kanaal heeft als doel het organiseren, faciliteren en 
ondersteunen van kunstzinnige, culturele en sociaal-maatschappelijke 
activiteiten van het interdisciplinaire kunstenaarsgezelschap Het Kanaal en 
haar individuele leden die veelal kunstzinnig werk maken over de 
verbindingen tussen mensen onderling en tussen mens en natuur.1 

De activiteiten van het collectief bestaan, onder andere, uit:  

1. Kunstzinnige uitingen in de breedste zin, waaronder het maken van 
muzikale opnames, het verzorgen van optredens, het produceren van 
films, het schrijven en uitgeven van (strip)boeken en het bouwen van 
ruimtelijke installaties. 

2. Interactieve manifestaties en creatieve interventies in de publieke 
ruimte. 

3. Educatieve evenementen, bijeenkomsten en workshops over het 
gedachtegoed van Het Kanaal en haar referenties. 

4. Organisatie van kleinschalige evenementen en bijeenkomsten om 
lokale gemeenschappen te versterken en te verbinden met de 
aanwezige natuur. 

5. Ontwikkelen van laagdrempelige projecten over de natuur, waarin het 
zoeken naar oplossingen van klimaatproblematiek en verduurzaming 
centraal staat.  

De plannen van het collectief en de stichting voor 2021: 

1. Het realiseren van huisvesting voor het collectief, i.e. opslag, werkplaats 
en repetitieruimte. 

2. Het verbreden en verfijnen van muzikale vaardigheden en kwaliteiten 
van het collectief door inzet van externe docenten en aanschaf nieuwe 
instrumenten. 

3. Het scholen van zakelijke en productionele bekwaamheden, waarmee 
de organisatie zich kan professionaliseren. Hieronder vallen 
vaardigheden zoals het schrijven van projectplannen en 
subsidieaanvragen, het voeren van een adequate administratie, het 
ontwikkelen van een duidelijke communicatie en het bouwen van een 
duurzaam netwerk in de culturele sector. 

4. Het uitvoeren van een reeks concerten voor verzorgingstehuizen met 
een bijzondere set van oudhollandse liedjes, Groningstalige nummers 
en klassieke muziek in mei 2021 

 
1 Uit: Statuten Stichting Het Kanaal, opgericht op 15 januari 2021 bij Notaris Groen te 
Scheemda  

 



5. Het ontwikkelen en tentoonstellen van de interactieve installatie Solitair 
in samenwerking met het straattheatergezelschap Chonk/Brûze in 
Donderen op 11, 12 en 13 juni. 

6. Het realiseren van een nieuwe beeldende muziektheaterperformance 
voor ‘Het Verbond’2 op 17, 18 en 19 september 2021. Waar mogelijk, 
speelt deze voorstelling later ook op andere plekken. 

7. Het onderzoeken en ontwikkelen van een effectieve, duurzame 
werkwijze waarop het collectief toekomstige projecten kan uitvoeren. 
Dit onderzoek wordt geïnitieerd tijdens een negendaagse, collectieve 
fietstocht door de provincie Groningen waarin artistieke journalistiek 
centraal staat. Dit onderzoek is een voortdurend proces waarin de 
samenwerking binnen het collectief, de huidige ontwikkelingen en de 
prevalente ambities worden geëvalueerd en vertaald naar nieuwe 
acties. 
 

 

 
 

 

 
2 Het Verbond is een jong, kleinschalig Groninger theaterfestival, waar de makers 
uitgedaagd worden om te experimenteren met nieuw werk buiten hun eigen 
comfortzone.   


