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Van: Groot, de, M (Mare) 
Verzonden: woensdag 24 juni 2020 17:22 
Aan: Griffie 
Onderwerp: Inbreng Stadsronde cultuur 1 juli 
  
Geachte leden van de Gemeenteraad, 
  
Bij deze wil ik u vragen de voorgenomen bezuiniging op de Stichting Jazz Maastricht te 
heroverwegen. 
  
Als directeur van het domein Podiumkunsten van Zuyd Hogeschool, waaronder de Toneelacademie 
en het Conservatorium, wil ik graag het belang onder uw aandacht brengen van een bloeiend 
cultureel klimaat in de stad Maastricht als voedingsbodem onder onze kunstvakopleidingen. Wij 
bieden studenten een veilig werkhuis waar ze een artistiek vak leren met alle facetten die daarbij 
horen. Echter, als het gaat om het vinden van een podium (letterlijk en figuurlijk) om zich te 
scherpen, om zich te verhouden tot publiek en andere kunstenaars in de stad, is de samenwerking 
met stedelijke partners onontbeerlijk. De samenwerking met Jazz Maastricht is er daar één van, 
waarbij zowel gevestigde muzikanten als studenten als aankomende talenten elkaar vinden en 
uitdagen. Het is een voedingsbodem waar we als Conservatorium al graag en actief aan bij dragen, 
maar niet alléén overeind kunnen houden. 
  
Immers, op één been kun je niet lopen – laat staan swingen. 
  
Als we nu afbreken wat er is, zal een veelvoud aan investeringen nodig zijn om dit weder op te 
bouwen. 
Ik roep u dan ook op te blijven investeren in een klimaat dat onze stad op verschillende fronten goed 
zal doen: de student, de horeca, de (euregionale) toerist en last but not least de eigen inwoners! 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Mare de Groot directeur 
Podiumkunsten Zuyd Hogeschool 
Bonnefantenstraat 15, 6211 KL Maastricht     
  
  

"DISCLAIMER gemeente Maastricht" 

" De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de persoon of personen aan wie dit bericht is 

verzonden. Het bericht kan mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten. Mocht dit bericht bij vergissing 

aan u zijn toegezonden, stuurt u het bericht dan s.v.p. retour afzender en verwijdert u het bericht uit uw 

bestanden. Het is, zonder onze toestemming, niet toegestaan de u toegezonden informatie te publiceren, te 

bewerken of verder te verspreiden. In het bericht mogelijk naar voren gebrachte informatie en ideeën 

zijn in de eerste plaats des schrijvers en vormen niet zonder meer de mening van de gemeente 

Maastricht." 


