
 

         Advies Brabant C 
 
 Ontwikkeling en innovatie van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang (§12) 
 

1.1 Project informatie 

AANVRAAG:  STRP Festival 2021 CORONA PROOF AANVRAGER:  Stichting STRP 

DATUM ADVIES:  6 mei 2021 BIJEENKOMST ADVIESCOMMISSIE:  29 april 2021 

BEGROTING:  € 723.000 GEVRAAGDE BIJDRAGE:  €  25.000 

 

1.2 Algemene omschrijving van het project: 

Het corona proof online STRP Festival (titel/thema in 2021: All Of Us) is een vervolg op het in het voorjaar van 2020 noodgedwongen 
ingezette online STRP Festival. Vanwege de toen geldende RIVM-maatregelen (Lockdown 1) werd het gehele fysieke festival drie weken 
voor aanvang gecanceld. Al improviserend heeft het team toen een online festival geproduceerd. Door de goede uitkomsten hiervan 
werd besloten om het online festival gedeelte te behouden en door te ontwikkelen, aanvankelijk ter versterking van en complementair 
aan het fysieke festivaldeel: een blended festival. 
Uiteindelijk moest de organisatie op dringend advies van de gemeente toch weer besluiten om het onsite programma te cancelen. Er is 
dus in 2021 opnieuw sprake van alleen online aanbod. Er zullen enerzijds nieuwe werken gemaakt worden specifiek voor online (born 
digital), anderzijds worden werken die oorspronkelijk 'fysiek' waren, 'vertaald' naar de online omgeving. De opzet van STRP blijft: onder 
alle omstandigheden een kwalitatief hoogwaardig aanbod kunnen doen voor een breed publiek. De (corona-ontwikkel-) financiering bij 
Brabant C wordt aangevraagd om het 'born digital' deel van het  programma,  de ontwikkeling van een interactieve 'bot-gids' èn de 
validatie voor een verdienmodel te ondersteunen. 
Voor de (online) pitch verschenen Ton van Gool (directeur) en Tim Verleijsdonk (MarCom). 
Het gesprek met de commissie ging o.a. over de rol van het curatorschap bij STRP ten opzichte van andere festivals die de transitie naar 
online hebben moeten maken, het (deels nog ontbreken van informatie over) het online STRP-publiek van over de hele wereld en (de 
mate van) betaal-bereidheid en de prijsstelling van tickets, dit laatste ook gerelateerd aan de marketing. 

 
2. OPMERKINGEN BIJ CRITERIA 
 

2.1 Het project is gericht op 
- de ontwikkeling van een nieuw cultuurproject; 
- innovatie van een bestaand cultuurproject; 
- validatie van nieuwe culturele activiteiten of producten; 

voldoende onder voorwaarde 

NB: Met betrekking tot een Corona Ontwikkelproject is in het kader van dit criterium vooral relevant in hoeverre de innovatie van het 
project is gericht op het nemen van maatregelen ten behoeve van de uitvoering van het project met in achtneming van de geldende 
coronamaatregelen van het RIVM. Voor de validatie van nieuwe culturele activiteiten/producten wordt met name gekeken naar hoe deze, 
in het licht van coronamaatregelen, gericht is op versterking van het cultuursysteem.  
 
Het gestructureerd omvormen van een fysiek of hybride festival naar een volkomen online festival is voor STRP nieuw, na de 
noodgedwongen geïmproviseerde korte termijn aanpak vorig jaar. De commissie is overtuigd van de duale aanpak om enerzijds een 
'digital born' gedeelte te programmeren (werken die specifiek als online kunstwerk ontworpen worden), anderzijds werken die 
oorspronkelijk fysiek waren, te 'vertalen' naar een online omgeving. Dit alles inclusief een karakteristieke bot die de weg wijst. Deze 
vernieuwing vindt de commissie, net als de artistieke kwaliteit, inhoudelijk voldoende uitgewerkt. 
De aanpak rondom de validatie die binnen het kader van dit project moet gaan plaatsvinden, overtuigt de commissie echter nog niet. In 
aanvraag en pitch is onvoldoende blijk gegeven van een concrete manier waarop deze validatie gaat plaatsvinden. De commissie ziet dat 
de validerende kant voor STRP Festival vooral in de marketing zit en dit is in de voorliggende aanvraag onvoldoende voorbereid. Zo 
bleek tijdens de pitch dat na een serie online activiteiten (festival 2020, STRP Scenario lezingen in het afgelopen jaar) nog weinig kennis 
is vergaard over herkomst en motivatie van uiteenlopende publieksgroepen bij de verschillende activiteiten en hoe ze STRP hebben 
weten te vinden. Dat hier tot op dit moment nog geen enkele data verzameling van is, en dat de aanvraag ook weinig werk maakt van 
een gestructureerde aanpak op dit punt, roept bij de commissie - ondanks de goede intenties van het team - twijfel op bij de ambitie op 
dit gebied. Een meer uitgewerkte aanpak op marketinggebied, vóór aanvang van dit project, ziet de commissie dan ook als belangrijke 
voorwaarde om over het ontwikkel- en validatiekarakter van het project positief te kunnen adviseren. 
De adviescommissie hecht er temeer aan nadruk te leggen op dit punt met het oog op de aanvraag voor een (inter)nationaal project die 



deze aanvrager in voorbereiding heeft. Bij de zwaardere toetsing die zo'n aanvraag zal ondergaan, zou de magere aanpak van een 
marketingstrategie (niet alleen wat betreft publieksgroepen - bijvoorbeeld door die in specifieke segmenten bij de validatie te betrekken -, 
maar ook wat betreft onderzoek naar bijvoorbeeld prijselasticiteit en een bredere financieringsmix door aansluiting bij private financiers) 
zoals die nu voorligt leiden tot een onvoldoende beoordeling van het ondernemerschap. 

 

2.2 Het project is gericht op het duurzaam versterken van het Brabantse cultuursysteem door: 
- activiteiten van hoge culturele kwaliteit te ondersteunen; 
- een divers samengesteld netwerk uit overheden, onderwijs, ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers sterker 
bij het  cultuursysteem te betrekken; en 
- innovatieve bedrijvigheid en duurzame verbreding van financieel draagvlak in de cultuursector te bevorderen; 

voldoende 

NB: Met betrekking tot een Corona Ontwikkelproject is de toetsing van dit criterium voldoende vervat onder criteria 2.1 en 2.3b. Vandaar 
dat hier volstaan wordt met een score zonder toelichting. 

 

2.3 Het project heeft het potentieel te gaan voldoen aan de vereisten voor een project van ten minste nationaal belang 
(paragraaf 11 van de Subsidieregeling Hedendaagse Cultuur Noord-Brabant): 
 
a. het project is gericht op duurzame versterking van het Brabantse cultuursysteem, in ieder geval blijkend uit de creatie van 
nieuw, kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod met een blijvend karakter; en blijkend uit de betekenis voor de ontwikkeling van 
toptalent in de provincie Noord-Brabant; 

voldoende 

NB: Met betrekking tot een Corona Ontwikkelproject is de toetsing van dit criterium voldoende vervat onder criteria 2.1 en 2.3b. Vandaar 
dat hier volstaan wordt met een score zonder toelichting. 

 

b. het project is gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang;  

goed 

De commissie is mede op basis van trackrecord overtuigd van het landelijk belang en de culturele kwaliteit van STRP festival 2021. Ook 
het nationale bereik is, ondanks ontbrekende details met betrekking tot de publiekssamenstelling en -afkomst, aangetoond. Al jaren weet 
STRP ook een internationaal publiek te bereiken. Juist met een online aanpak zit daar groot potentieel, zoals ook festivals als 
Playgrounds laten zien. Dat vraagt zoals aangegeven een doordachte validatie-aanpak met daarop gerichte marketingstrategie. 
Daarnaast toont het festival hoge kwaliteit werk van kunstenaars van over de hele wereld. De samenstelling van het curatorenteam is ook 
internationaal en interessant.  
De commissie is benieuwd naar het experiment binnen het festival: hoe gaat de aanpak van STRP 2021 landen in andere festivals? Ze is 
geïnteresseerd in de wijze waarop STRP de opbrengst naar zichzelf gaat vertalen en met het veld zal gaan delen. 

 

c. het project is van hoge culturele kwaliteit, tot uitdrukking komend in oorspronkelijkheid, zeggingskracht en vakmanschap;  

voldoende 

NB: Met betrekking tot een Corona Ontwikkelproject is de toetsing van dit criterium voldoende vervat onder criteria 2.1 en 2.3b. Vandaar 
dat hier volstaan wordt met een score zonder toelichting. 

 

d. het project getuigt van goed cultureel ondernemerschap;  

voldoende onder voorwaarde 

NB: Met betrekking tot een Corona Ontwikkelproject is de toetsing van dit criterium voldoende vervat onder criteria 2.1 en 2.3b. Vandaar 
dat hier volstaan wordt met een score zonder toelichting. 
 
De reden voor score 'voldoende onder voorwaarde' is omdat de marketing aanpak nog van onvoldoende ondernemerschap getuigt. Zie 
toelichting hierboven onder criterium 2.1 
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