
Besluit Explore the North 

 

Op grond van de regeling wordt iedere aanvraag voor een manifestatie subsidie getoetst aan 

vijf criteria, te weten: 

a. artistieke visie, missie en profiel; 

b. artistieke kwaliteit (onderscheidendheid) en omvang manifestatie en activiteiten; 

c. vernieuwing; 

d. publieksbereik en inbedding; 

e. kwaliteit organisatie en professionaliteit bedrijfsvoering. 

 

Het criterium b ‘artistieke kwaliteit en omvang van de manifestatie(s) en activiteiten’ moet in 

ieder geval zowel voor de manifestatie(s) en activiteiten uit het verleden als voorgenomen 

manifestatie(s) en activiteiten positief beoordeeld worden. Ook moet de beoordeling van alle 

criteria gemiddeld positief zijn om voor honorering in aanmerking te komen.  

 

BESLUIT EXPLORE THE NORTH 

De aanvraag van Explore the North is beoordeeld op beide voorwaarden die in de regeling 

worden gesteld om in aanmerking te komen voor subsidie. Waar het de beoordeling van 

criterium b betreft (de artistieke kwaliteit en omvang van de manifestatie(s) en activiteiten) 

komt de adviescommissie tot de waardering goed; waar het gaat om de gemiddelde 

beoordeling op alle criteria komt de adviescommissie tot een waardering van ruim voldoende 

tot goed.  

 

Met betrekking tot criterium b oordeelt de commissie dat Explore the North het goed doet. 

De organisatie durft het experiment aan te gaan; er worden vernieuwende producties 

ontwikkeld en er wordt interdisciplinair gewerkt. Er wordt veel aan talentontwikkeling 

gedaan en jonge makers krijgen kansen. De samenwerking met andere festivals en andere 

artistieke organisaties (onder meer Wintertuin en Oerol) vindt de commissie positief; het 

zorgt voor een interessante mix aan programma’s waardoor ook andere doelgroepen worden 

bereikt. In die samenwerkingen stelt Explore the North zich open en vrijgevig op.  

De commissie heeft waardering voor de manier waarop de organisatie middels 

‘festivalvertalingen’ op crossmediale wijze literatuur met andere kunstdisciplines verbindt. 

Ook de inzet op het thema meertaligheid met het project ‘Lân fan taal’ waarbij het Fries in 

perspectief van meertaligheid wordt gezet, is verfrissend en opent mogelijkheden. Het geeft 

de producties een duidelijk bovenregionaal karakter.  

De aanvraag van Explore the North wordt door de adviescommissie op alle criteria als 

gemiddeld ruim voldoende tot goed beschouwd. Kleine kanttekeningen zijn er bij het 

publieksbereik (de bezoekersaantallen kunnen helderder geduid worden) en – zo merkt de 

commissie op – bij producties die ontstaan uit samenwerkingen is het eigenaarschap niet 

altijd duidelijk. Wat de bedrijfsvoering betreft is er begrip dat het salarishuis nog niet 

helemaal staat; de commissie verwacht dat dit snel wordt opgepakt.  

 

De commissie beoordeelt de aanvraag voorts goed tot zeer goed op het criterium 

vernieuwing. Explore the North zoekt voortdurend de grenzen van multidisciplinair 

programmeren op. Ook geeft het op overtuigende wijze vorm aan talentontwikkeling. Er 

worden veel (schrijf)opdrachten aan jonge talenten gegeven waarbij er samen met andere 

partners sterk wordt ingezet op interdisciplinaire programma’s. Explore the North claimt 

terecht een productiehuis te zijn. De codes worden onderschreven. De commissie verwacht 



dat bij de inrichting van het salarishuis de Fair Practice Code wordt gevolgd. Voor wat de 

Code Diversiteit & Inclusie betreft constateert de commissie verder dat Explore the North als 

een van de weinige aanvragers specifiek mindervaliden en nieuwkomers als doelgroepen 

benoemt. 

 

Explore the North heeft een manifestatiesubsidie aangevraagd in de op één na hoogste 

categorie (MB). In deze categorie zijn twee aanvragen ingediend. Te weten door: 

Explore the North en Writers Unlimited.  

 

Op grond van artikel 1.5.3 zijn de verleende subsidies binnen de categorie MB maximaal 

190.000 euro.  

 

Het door Explore the North gevraagde bedrag van 150.000 euro kan daardoor volledig 

worden verleend. 

 

Opschortende en/of ontbindende voorwaarden 

 

De subsidie wordt verleend en het voorschot uitbetaald onder voorbehoud van verstrekking 

van de bijbehorende middelen door het ministerie van OCW aan het Nederlands 

Letterenfonds. 

 

 

 


