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ADVIES 
GROTE PROJECTEN 
 
AANVRAAG: GLOW 2017-2020    NR: BGR/2017/141 

 
AANVRAGER: stichting Glow    BIJEENKOMST ADVIESCOMMISSIE: 8 september 2017 

 
BEGROTING: € 1.334.450,-     DATUM ADVIES: 11 september 2017 
 
GEVRAAGDE BIJDRAGE: € 400.000,- (als gift) 
 
 

 
 

1. ALGEMEEN 

Lichtfestival GLOW heeft inmiddels 11 edities achter de rug en heeft als ambitie om de mondiale top 3 van 

lichtfestivals te bereiken. Met het project ‘Talent In De Schijnwerpers’ wordt een stap gezet naar betere 

positionering en inhoudelijke verdieping, door kweekvijver en proeftuin te worden voor lichtkunsttalent. Om dit te 

realiseren wil GLOW een permanent Lightlab inrichten, internationale relaties gaan leggen, in samenwerking met 

high tech bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties nieuw talent scouten en nieuwe 

verdienmodellen ontwikkelen zoals een theatraal project (spectaculaire lichtshow met 3D, muziek etc.) in het 

Philips stadion. De aanvraag bestrijkt de periode 2017 t/m 2019. 

Voor de pitch verschenen artistiek en zakelijk directeur Ronald Ramakers en founding father van het festival 

Frank Stroeken. In het gesprek is onder meer ingegaan op de achtergrond van de beleidsmatige keuzes die het 

festival heeft gemaakt en concrete invulling van de plannen op dit moment. 

 

De adviescommissie besluit tot de ongebruikelijke stap van een tussenadvies zonder gedetailleerde analyse per 

criterium in deze fase. Dat komt doordat de commissie enerzijds overtuigd is van het belang dat het voor Brabant 

zo gezichtsbepalende evenement Glow zich doorontwikkelt en een aantal van de daarvoor uitgezette lijnen goed 

passen bij de doelstellingen van het Brabant C Fonds, maar anderzijds de uitwerking van die lijnen nog 

onvoldoende concreet en overtuigend is om er de gevraagde substantiële bijdrage aan te verstrekken. Het project 

verkeert naar het oordeel van de adviescommissie in een ontwikkelfase, die echter met alleen de eerstkomende 

editie niet tot een ‘proof of concept’ kan komen. 

 

De adviescommissie is positief over de versterking van de organisatie met directeur Ronald Ramakers. Zijn 

gedrevenheid en visie leggen een fundament dat vertrouwen geeft in de uitbouw van potentieel dat de gewenste 

ontwikkelrichtingen met betrekking tot artistieke kwaliteit, versterking cultuursysteem, ondernemerschap en 

betekenis voor talent in Glow kunnen ontplooien. De ruimte die het programma 2017 biedt aan producties uit 

eigen regio en van talenten is eveneens positief. Dat zijn ook de richtingen waar de adviescommissie bij de 

beoordeling van de aanvraag uit 2015 specifiek meer aandacht voor vroeg. Maar met de rudimentaire fase waarin 

het Lightlab als kloppend hart van het nieuwe Glow blijkens aanvraag en pitch nog verkeert en de nog steviger te 

ontwikkelen strategie richting een bijdrage op langere termijn van de zeer sterk profiterende horeca, is een 

bijdrage vanuit Brabant C eerder in de ontwikkelende sfeer aan de orde dan in de omvang die nu voor het project 

wordt gevraagd. 

 

De commissie adviseert het fondsbestuur daarom om de initiatiefnemer om een plan te vragen dat is 

teruggebracht tot ontwikkeling naar een overtuigend ingevuld next level van GLOW met de volgende 

projectonderdelen die beschreven staan in het projectplan in hoofdstuk 4 ‘ Uit te voeren projectactiviteiten’: 

nr. 1. GLOW Lightlab 

nr. 5. Ontwikkeling en testen van nieuwe financieringsmodellen 

nr. 6. Transitie en ontwikkeling van organisatie 

Deze onderdelen verdienen verdere ontwikkelruimte in de edities 2017 en 2018, op basis waarvan zij bij succes 

aan de basis kunnen staan van een sprong vanaf 2019. Brabant C zou dan open kunnen staan voor een 
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aanvraag daarvoor maar met wellicht een geringere subsidiebehoefte dan nu bestaat, en op termijn mogelijk zelfs 

enige revolverendheid. 

Een richtlijn qua bijdrage voor de fase 2017-2018 kan zijn een gift van twee keer een ontwikkelbijdrage van 

€ 65.000,-, in totaal dus € 130.000,-. 

De adviescommissie zal een plan tot concrete inhoudelijke en zakelijke ontwikkeling van de genoemde punten, 

en daar op aangepaste financiële proporties, graag van een advies op de individuele criteria met slotconclusie 

voorzien. 

 

2.  

SAMENSTELLING ADVIESCOMMISSIE 

Jorn Konijn (voorzitter) 

Ruth Giebels 

Peter Brouwers 

Lydia van Oosten 

Antoinette Klawer 

Otto van der Meulen 

Arend Hardorff 

 

secretaris: Geert Lenders 

 
 

Disclaimer: bovenstaand advies is opgesteld ten behoeve van besluitvorming door het bestuur van Stichting 

Brabant C Fonds. Het advies op zichzelf is geen besluit tot verlening, noch geeft het aanspraak op een besluit tot 

verlening. Het besluit van het bestuur van Stichting Brabant C Fonds kan afwijken van het advies. Art. 8.3 van de 

statuten van de stichting bepaalt dat het bestuur een voornemen om met het besluit af te wijken van het advies, 

ter advisering dient voor te leggen aan de Raad van Toezicht van de stichting. 

 


