Groeispurt fonds - aanvragen binnen de discipline muziek & hip hop
Als muzikant geloof je in je eigen muziek en met de Groeispurt willen we je graag verder
helpen in je ontwikkeling als maker. Een belangrijke stap hierbij is een goed beeld krijgen
van wie jij bent als muzikant of band. Waarom maak je de muziek die je maakt? En in het
verlengde hiervan; waarom moeten anderen dit horen?
Wij zijn ervan overtuigd dat het formuleren van een antwoord op bovenstaande vragen jouw
makerschap verstrekt. Ook maakt het voor ons als Cultuurscout en adviseurs beter mogelijk
een goed beeld te vormen van wie jij als maker bent en welke ontwikkelstap je wilt maken
met het project. Het aanvraagformulier bestaat uit een aantal vragen. Hieronder lichten we
elke vraag wat verder toe waarbij het duidelijk wordt wat we graag in je antwoord terug willen
lezen.
* kun je niet alles wat je wil delen kwijt in het aanvraagformulier? Dan kun je de aanvullende
informatie uploaden als een (aanvullend) projectplan
Beschrijf kort je project
Leg ons uit wat je idee is en neem ons kort mee in datgene dat je wilt gaan doen en hoe dit
gaat klinken. Wat is jouw muzikale profiel?
Bijvoorbeeld;
- welke muziek inspireert je in jouw maakproces
- welke muzikanten zijn een voorbeeld voor hoe jij jouw muziek live met publiek wilt
delen
Wat is de aanleiding van je project? Waarom wil je je project uitvoeren?
De grote ‘waarom’ vraag! Wat was de aanleiding, hoe ontstonden de plannen voor dit project
en vertel ons waarom jouw project er moet komen.
Bijvoorbeeld;
- Hoe maak je de ontwikkeling die je doormaakt zichtbaar binnen Nijmegen
- En wat voegt het toe aan het bestaande culturele aanbod in Nijmegen
- En waarom moet het er bijvoorbeeld juist nu komen
Wat betekent het project voor je eigen ontwikkeling?
De Groeispurt heet natuurlijk niet voor niets de Groeispurt, dus dit is misschien wel de
belangrijkste vraag :) Omschrijf de ontwikkeling die je doormaakt.
Bijvoorbeeld;
- Waar start je en waar wil je aan het eind van het project staan
- Vormt het een stap in een nog veel grotere ambitie? We horen het graag
- Wat heb je aan het eind van het project geleerd? Welke nieuwe vaardigheden,
kennis of netwerk heb je opgedaan? Je ontwikkelingen hoeven niet alleen op
muzikaal vlak plaats te vinden
Met wie ga je samenwerken?
We zijn niet alleen benieuwd naar wat je gaat doen, maar ook naar hoe je dit gaat doen. Met
wie werk je samen en vooral ook waarom.
Bijvoorbeeld;
- Hoe helpen deze personen je bij jouw ontwikkeling als maker

-

Al eerder samengewerkt met deze personen? Geef dan aan waarom ze je toch weer
gaan helpen bij een volgende/nieuwe ontwikkeling

Wat ga je precies doen? Beschrijf de stappen en de activiteiten
Hoe kom je tot je eindproduct of resultaat? Hoe ziet het creatieproces eruit en welke stappen
zijn er nodig om van idee tot eindresultaat te komen.
Hoe ziet je planning eruit?
Waarom maak je bepaalde keuzes en op welk moment? Geef het bijvoorbeeld aan als je
voor een bepaalde fase veel tijd reserveert of waarom juist niet.
Wie is je doelgroep en hoe bereik je deze mensen?
Probeer zo specifiek mogelijk te zijn! Wie heb je voor ogen als doelgroep bij het realiseren
van je project, waar vind je ze, hoe vinden ze jou? En hoe bereik je ze?
Bijvoorbeeld;
- laat ons weten of je al op social media te vinden bent en hoeveel volgers je hebt
- heb je eerder gereleased op spotify en hoeveel streams heb je gehad
- Ben je nog niet op dat punt, geen probleem, maar vertel ons dan hoe je jouw
achterban op wilt gaan bouwen.

