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Grenzeloos in beeld
Noorderlicht als internationaal podium





Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

t.a.v. minister R. Plasterk

postbus 16375

2500 BJ Den Haag

Groningen, 31 januari 2008

Geachte heer Plasterk,

Een met een mobiele telefoon gemaakte foto van een executie van een vrouw in Afghanistan.

Een trots zwart-wit portret van een bendelid met een machete in Papoea-Nieuw-Guinea.

Een kleurrijk verslag van de commercie in de snelwegkerken van Nigeria.

Een intieme blik in het familieleven van de Ku Klux Klan. 

Zomaar vier beelden uit ons rijke oeuvre.

Fotografi e is grenzeloos - letterlijk en fi guurlijk. Die grenzeloosheid is de kracht van het 

medium én van Noorderlicht. In fi guurlijke zin omdat wij genreoverstijgend werken en zo 

impliciet het experiment aangaan. In letterlijke zin omdat wij kiezen voor het internationale 

perspectief.

Noorderlicht produceert eigenzinnige fotografi e voor een betrokken publiek. Met fotografen 

uit alle windstreken maken wij producties in ons eigen, unieke vocabulaire: kritische verhalen 

over de wereld, inspirerend voor leek en professional, die werven voor de fotografi e en 

aanzetten tot refl ectie over medium en maatschappij, zonder concessies te doen aan de 

schoonheid van het autonome beeld.

Wij bekleden hiermee een unieke positie in Nederland. Met de manifestatie als prominent 

podium is Noorderlicht in korte tijd van regionaal initiatief uitgegroeid tot internationaal 

platform. Onze tentoonstellingen reizen over de continenten, Nederlandse fotografen krijgen 

door ons in het buitenland vaste voet aan de grond. Voor fotografen, curatoren en media 

vervullen we een belangrijke netwerkfunctie. Nederlandse podia profi teren gretig van door 

ons ontdekt internationaal talent. 
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 2009 2006 

Fotomanifestatie  

Aantal manifestaties  1 1

Aantal fotografen in hoofdtentoonstelling 55 65

Aantal nevenlocaties 2 0

Aantal fotografen in nevenlocaties 9 0

Aantal satellietlocaties 50 14

Aantal fotografen in satellietlocaties 95 84

Aantal publicaties 1 1

Aantal bezoekers hoofdlocatie 20.000 25.000

Educatieve bezoeken 4.300 ca. 1.000

  

Projecten  

Aantal samenwerkingsprojecten 3 2

Aantal publicaties 1 0

Aantal locaties reizende tentoonstellingen, binnenland 2 3

Aantal locaties reizende tentoonstellingen, buitenland 6 6

  

Fotogalerie  

Aantal tentoonstellingen 6 7

Aantal gepresenteerde fotografen 18 11

Aantal bezoekers 15.000 10.800

Aantal publicaties 1 1

  

Website  

Aantal pagina’s 13.000 9.000

Aantal unieke bezoekers 1.200.000 1.200.000

  

Educatie  

Aantal klassen met lespakket in gebruik 200 80

Prestatieoverzicht
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Organisatie

N oorderlicht heeft een kleine organisatie die bestaat uit een staf 

van vier personen en vier ondersteunende, gesubsidieerde banen. 

Hoewel de organisatie slagvaardig opereert, moet zij in de huidige 

samenstelling een te groot beroep doen op freelancers om haar kerntakenpakket 

naar behoren uit te voeren. De komende cultuurplanperiode wordt onze organisatie 

versterkt met een educatiemedewerker, een marketingmedewerker en een assis-

tent curator.

5

Johannes Hepp Duitsland

Met minimale middelen en maximale inzet hebben wij een toppositie verworven in 

de wereld van de internationale fotografi e. Het Amerikaanse fotografi etijdschrift 

Photo District News (‘de Herald Tribune van de fotografi e’) noemt Noorderlicht een 

van de vijf belangrijkste fotofestivals ter wereld - in één adem met Paris Photo en 

Rencontres d’Arles.1

Noorderlicht is een scherp functionerende organisatie, met diepe wortels in de 

noordelijke cultuur. Vanuit deze regionale roots spelen wij een wezenlijke rol in het 

nationale en internationale kunstenveld.

Met plezier vertalen wij onze kennis, expertise, passie en kracht in een positie in 

de landelijke culturele basisinfrastructuur. Met overtuiging stellen wij ons kandidaat 

voor de functie van internationaal platform. Bijgevoegd vindt u ons beleidsplan voor 

de periode 2009-2012. Voor een toelichting staan wij tot uw beschikking.

Met vriendelijke groet,

Koen Schuiling Ton Broekhuis

Bestuursvoorzitter Directeur 

Stichting Fotografi e Noorderlicht Stichting Fotografi e Noorderlicht

1 Photo District News, oktober 2007: ‘Northern Holland seems an unlikely destination for a 
festival renowned for its cutting edge, but Noorderlicht has been unearthing important new 
talent through its open submission policy since its inception in 1990.’



Noorderlicht kende de afgelopen acht jaar een onstuimige groei. In de 

periode 2009-2012 is het tijd om pas op de plaats te maken en de succesvol 

gebleken activiteiten te verankeren, te verdiepen en te verbreden. 

Niet meer, maar beter, dat is het uitgangspunt voor de komende vier jaar.

2009
2012

Noorderlicht Beleidsplan
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schikbaar. Vanzelfsprekend beschouwen wij ook in de toekomst free publicity als een 

belangrijke pijler van ons pr-beleid. 

Noorderlicht zet ook andere middelen in om regionaal en landelijk zichtbaar te blij-

ven. Tot onze vaste communicatiemiddelen behoren een digitale nieuwsbrief en een 

tweetalige website (Engels-Nederlands)7 - met meer dan tienduizend pagina’s een 

van ‘s werelds grootste fotografi sche databases en een belangrijke bron voor het 

professionele veld. Ook worden voor onze exposities posters, uitnodigingen, fl yers, 

advertenties, affi ches, mupi’s, banieren en reclame op radio tv ingezet. De website 

zal in 2009 een restyling ondergaan. 

In 2006 en 2007 publiceerde het tijdschrift Vrij Nederland als onze mediapartner 

een speciale bijlage over de manifestatie, die tevens gratis verkrijgbaar was voor 

onze manifestatie bezoekers. De komende jaren wordt deze samenwerking met Vrij 

Nederland voortgezet. Ook streven wij naar samenwerking met andere mediapart-

ners, bijvoorbeeld in de wereld van radio en televisie.

 

7 In 2007 trok www.noorderlicht.com 1.073.687 bezoekers en werden 30.518.480 hits 
geregistreerd.

Dirk-Jan Visser Nederland
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Anthony Karen Verenigde Staten

Andrew Esiebo Nigeria
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Marketing

V oor Noorderlicht is kwaliteit een belangrijk marketinginstrument ge-

bleken. Jarenlang hebben wij als kleine organisatie met hoofdzake-

lijk artistieke expertise in de luxe positie verkeerd dat onze persmap 

zonder extreme inspanningen een imposante omvang kreeg (ca. 250 artikelen per 

jaar). Maar bij onze professionalisering van de afgelopen jaren past een professio-

neel marketingbeleid dat de komende cultuurplanperiode moet worden vormgegeven 

door een aan te stellen marketingmedewerker.

4.1 Kansen voor Noorderlicht

Noorderlicht oriënteert zich de komende jaren beter op haar potentiële afzetmarkt. 

Onderzoek van onze marketingmedewerker moet duidelijk maken hoe wij onze doel-

groep optimaal kunnen bereiken. Op basis van de uitkomsten worden strategische 

marketingdoelstellingen geformuleerd die onze visie en producten koppelen aan het 

beter aanspreken van onze huidige doelgroep en het vinden van nieuwe doelgroe-

pen.

4.2 Externe communicatie

Van groot belang in onze externe communicatie is free publicity in de vorm van re-

dactionele aandacht. Noorderlicht heeft dit kanaal de afgelopen jaren ten volste be-

nut. Onze fotomanifestaties kunnen steevast rekenen op brede aandacht in de lande-

lijke en internationale pers (dagbladen, opiniebladen, televisie en radio programma’s) 

en fotografi evakbladen. Dit geldt ook voor de door ons geïnitieerde foto-opdrachten 

en de exposities in de Noorderlicht Fotogalerie. Onze persmap is op aanvraag be-

4
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RAWA Afghanistan 

Stephen Dupont Australië
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ties en betrekken ze bij de totstandkoming van de onze. Het eigen werk wordt in 

2008 gepresenteerd met een afsluitende tentoonstelling in de Noorderlicht Fo-

togalerie. Ook ligt voor elk van hen een boekpublicatie in het verschiet. Met Nieuw 

Licht, vanaf nu vast onderdeel van ons programma, geeft Noorderlicht jong regi-

onaal talent op meerdere manieren een steuntje in de rug: met begeleiding, een 

‘stempel van goedkeuring’ én een publicatie die kan dienen als portfolio. 

3.6 Bibliotheek en fotografi e online

In het kader van educatie, onderzoek en kennisoverdracht stellen wij onze collectie 

van ruim duizend fotoboeken graag ter beschikking aan het publiek. Hiertoe is een bi-

bliotheek ingericht die op afspraak kan worden bezocht. Ook is in samenwerking met 

het Nederlands Fotomuseum (Rotterdam), Foam, Huis Marseille (beide Amsterdam) 

en het Spaarnestad Fotoarchief (Haarlem) Fotografi ebibliotheek Online opgezet, een 

publiek toegankelijke database van fotoboeken (www.fotografi ebibliotheek.nl).

Pablo Bartholomew India
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3.5.1 Euroclasses on Documentary Photography

Onze Euroclasses on Documentary Photography brengen beginnende, documen-

tair werkende fotografen in contact met ervaren, internationaal werkende pro-

fessionals. Basiselementen zijn het bespreken van portfolio’s en het uitwisselen 

van visies en ervaringen. Zowel technische en analytische, als beroepsmatige en 

organisatorische aspecten van de documentaire fotografi e komen aan bod. De 

belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn uitdagen, confronteren, grenzen opzoe-

ken en opnieuw kijken. 

Deze masterclasses zijn bedoeld voor excellente laatstejaars fotografi estuden-

ten en recent afgestudeerde fotografen. De Euroclasses, georganiseerd in 2003 

en 2007, vormen de komende jaren een vast onderdeel van de manifestatie. 

Daarnaast bieden wij op onregelmatige basis masterclasses aan, waarbij de 

docent is gerelateerd aan een expositie of project van Noorderlicht.

3.5.2 Nieuw Licht

De afgelopen drie jaar begeleidde Noorderlicht als pilotproject drie jonge getalen-

teerde fotografen uit de regio, afgestudeerd aan Academie Minerva. Onder de 

noemer Nieuw Licht, deels gefi nancierd vanuit de gemeentelijke talentenbeurs 

Groningse Nieuwe, begeleidden wij hen bij de totstandkoming van eigen produc-

Wijnanda Deroo Nederland

6

Wat vooraf ging

I n het veld van kunst en cultuur is Noorderlicht een relatief nieuwe speler. 

Maatschappelijke betrokkenheid en passie voor de fotografi e liggen in 1990 

aan de basis van ons particuliere initiatief. In 1997 volgt - uit eigen beweging 

- de voorzichtige omslag naar een professionele organisatie. Het aantal activiteiten 

groeit snel, net als het publiek en de erkenning. Van de tien jaar waarin we profes-

sioneel opereren, zijn we nu acht jaar opgenomen in de cultuurnota van het Rijk.

Spin in het web is ons producerend festival: de Noorderlicht Fotomanifestatie. Op 

dit wereldwijd in het oog springende evenement tonen wij onze maatschappelijke en 

fotografi sche ontdekkingen in actuele, thematische beeldverhalen. Geen vluchtige 

kopie van het wereldnieuws, maar een gelaagde, kritische interpretatie die uitnodigt 

tot refl ectie, stellingname en contemplatie.

Als permanente plek voor de vervulling van onze missie opent in 2005 de nieuwe 

Noorderlicht Fotogalerie. Deze geeft ons letterlijk een positie in het internationale be-

stel en versterkt op prominente wijze het Noordelijk fotografi eklimaat én het imago 

van Groningen als culturele hoofdstad van het Noorden. Ook zoekt de galerie als 

laboratorium naar nieuwe manieren van verbeelden en presenteren.

Het Noorderlicht Projectbureau, geheel gericht op samenwerking en internationa-

lisering, manifesteert zich op diverse vlakken. Zo is het verantwoordelijk voor:

- Het opzetten van een commercieel exportbeleid. Van 2004 tot 2008 reizen ten-

toonstellingen van Noorderlicht naar meer dan twintig landen, verspreid over vier 

continenten. Alleen al Nazar (over Arabische fotografi e) trekt in steden als Praag, 

Singapore, Aleppo, Houston en New York in totaal ruim honderdduizend bezoe-

kers. Werk van acht Nederlandse fotografen reist naar Kaunas, Lodz, Sydney en 

Brisbane.

1
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- Het verstrekken (op basis van derde geldstromen) van de fotografi eopdrachten Land 

van belofte (2001-2004), Verborgen terreinen (2005) en Wall House #2 - Thought 

Provoking, Sense Provoking (2006-2007).2 De zeventien deelnemers  lopen uiteen 

van gerenommeerde fotografen als John Davies (Groot-Brittannië), Anders Petersen 

(Zweden), Antoine d’Agata (Frankrijk) en Danwen Xing (China) tot jonge talenten als 

Anoek Steketee (Nederland) en Marco Wiegers (Nederland). Als enige producent 

van internationale fotografi e tekent Noorderlicht voor een substantieel deel van de 

fotografi eopdrachten in Nederland.

- De ontwikkeling, op basis van derde geldstromen, van een programma voor profes-

sionals. Op de Internationale Curatorendagen, gehouden tijdens de manifestaties van 

2003 en 2007, wisselen fotografen en aanverwante experts kennis en informatie 

uit. Op de gelijktijdig georganiseerde Euroclasses on Documentary Photography dra-

gen eigenzinnige en ervaren fotografen hun kennis over op jong talent.

Verweven met al onze activiteiten is onze eigen uit-

geverij Aurora Borealis. Deze garandeert een in-

houdelijke, innovatieve en fysieke kwaliteit die in lijn 

is met de rest van onze producties. De uitgaven zijn 

meertalig en internationaal te koop. Uitgangspunt 

is steeds dat de publicaties, ook al begeleiden ze 

een expositie, inhoudelijk en kwalitatief geheel op 

zichzelf kunnen staan.

Al deze activiteiten resulteren in een sterke inter-

nationale positie. Noorderlicht werkte de afgelopen 

vier jaar met 386 fotografen uit 68 landen, waar-

van 47 buiten Europa. Ook zijn wij als enige Neder-

landse organisatie lid van de Photo Festival Union 

(het verbond van Europese fotofestivals) en Festival 

of Light, het verbond van de twintig belangrijkste 

fotofestivals in de wereld.

Tevens zijn duurzame relaties opgebouwd met:

- festivals als Fotofest in Houston, het Toronto Photo Festival en de Odense Foto Triënnale;

- agentschappen als Magnum Photos (Frankrijk), VU (Frankrijk) en Noor (Nederland);

2 Alle fotografi eopdrachten mondden uit in een boek en een (reizende) tentoonstelling.

Anders Petersen Zweden
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in fotografi ecursussen. In 2007 schreef het expertisecentrum voor kunst- en 

cultuureducatie BisK in Helmond in overleg met Noorderlicht een bijlage die het 

VMBO-pakket geschikt maakt voor het basisonderwijs.

Het lespakket wordt gedurende meerdere jaren in meerdere klassen gebruikt. 

Enkele tienduizenden leerlingen hebben er nu mee gewerkt. Het pakket is tijdloos, 

maar wordt periodiek uitgebreid met actuele themamappen. Onze educatieme-

dewerker verspreidt het pakket de komende jaren door actief beleid op meer 

scholen en verwerft via contact met docenten beter inzicht in de kwaliteit en 

kwantiteit.

3.4.2 Rondleidingen en Kijkwijzer

Op onze manifestatie worden rondleidingen verzorgd voor scholieren en studen-

ten. In Groningen is het aantal aanvragen inmiddels te groot (134 in 20075) om 

allemaal te honoreren. Vrijwel alle 2.837 scholieren, afkomstig van 33 scholen,6 

die in 2007 Act of Faith bezochten, gebruikten vooraf ons lespakket.

De komende jaren zetten wij in op het regelmatig geven van rondleidingen in de 

Noorderlicht Fotogalerie - momenteel gebeurt dit slechts sporadisch. Wij willen 

zo beter aan de vraag voldoen. Onze Kijkwijzer is een goede steun bij het bekijken 

van onze exposities en als opdracht op school.

3.4.3 Pilotproject Noorderpoortcollege

Noorderlicht is een pilotproject gestart met het Noorderpoortcollege (NPC), een 

Regionaal Opleidingencentrum met 23.000 leerlingen en 2.000 docenten op 

45 locaties in het Noorden voor voortgezet onderwijs, MBO en volwassenen-

onderwijs. Het NPC wil met fotomateriaal uit Act of Faith bijdragen aan haar 

eigen missie ‘een platform (te zijn) om te komen tot inzicht in en verdieping van 

kennis betreffende eigen en andermans cultuur en samenleving’. Om aan de re-

gelmatige verzoeken van scholen tot samenwerking aan Noorderlicht te voldoen, 

evalueert onze educatiemedewerker het project met de bedoeling het landelijk te 

implementeren. 

3.5 Educatie voor professionals

Als organisatie met internationale status stellen wij onze kennis en ons netwerk 

graag in dienst van beginnend talent. Wij ontwikkelden hiervoor twee trajecten, res-

pectievelijk gericht op internationaal en regionaal fotografi etalent.

5 Ten opzichte van 2005 (66 aanvragen) een stijging van 103 procent. 
6 Ten opzichte van 2005 (1.532 leerlingen en 16 scholen) een stijging van respectievelijk 

85 en 106 procent.
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Noorderlicht aan twee commerciële projecten. De opdrachtgevers - in dit geval 

Gasunie en de Rijksuniversiteit Groningen - betalen voor onze expertise en voor 

het eindproduct: een boek. Wij ontdekten echter al in een vroeg stadium welke 

inhoudelijke restricties een dergelij-

ke commerciële samenwerking met 

zich meebrengt. Maatschappelijke is-

sues, zoals milieuvervuiling, moeten 

vanwege het commerciële karakter 

worden omzeild. Wij voelen ons zo 

gedwongen om fi nanciële redenen 

een richting in te slaan die wezen-

lijk verschilt van onze artistieke en 

maatschappelijke uitgangspunten.

3.4 Educatie

De fotografi e is met de tijd sterk gede-

mocratiseerd. Iedereen fotografeert, 

elk incident wordt vastgelegd. Nieuwe media maken miljoenen foto’s beschikbaar als 

informatiebron. Vooral jongeren zijn hieraan gewend geraakt. Toch merken wij dat 

het juist bij hen schort aan visuele geletterdheid. 

Noorderlicht wil jongeren handvatten geven om beelden - en daarmee de wereld 

om hen heen - kritisch te duiden. Zo worden ze zich ervan bewust dat een foto geen 

waarheid is, maar een persoonlijke visie. Ook willen wij tonen waarin de werkelijke 

kracht van de fotografi e schuilt: het vertellen van verhalen, informeren, kritiek leve-

ren, ontroeren en wakker schudden.

Tot nu toe had onze organisatie geen fte beschikbaar voor educatie. De komende 

jaren intensiveert een aan te stellen educatiemedewerker het bestaande pakket 

door een gerichte benadering van bestaande en nieuwe doelgroepen, zoals senioren 

die zoeken naar culturele verdieping.

3.4.1 Lespakket en CKV

Als eerste in Nederland ontwikkelde Noorderlicht een lespakket in het kader van 

CKV. Waarheid en werkelijk in de fotografi e wordt inmiddels gebruikt op 200 

scholen4 - niet alleen voor CKV-lessen op het middelbaar onderwijs, maar ook 

op MBO’s, PABO’s, ROC’s, basisscholen, en (kunst)educatieve instellingen, en 

John Perkins Groot Brittannië

4 63 scholen in Noord-Nederland, 78 in de Randstad, 22 in Midden-Nederland, 31 in het 
Zuiden en 3 in België.

8

- galerieën als Langhans in Praag, IFA in Berlijn en Aperture in New York;

- cultureel attachés van Nederlandse ambassades in het buitenland en ambassades 

in Nederland;

- fotografi sche pioniers, curatoren en instellingen in de niet-westerse wereld, zoals 

Majority World en Drik uit Bangladesh. 

Anoek Steketee Nederland

Trent Parke Australië
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Missie en doelstellingen

2.1 Missie

Vanuit haar engagement en hartstocht voor het medium confronteert Noorderlicht 

een (inter)nationaal publiek met en stimuleert zij de productie van mondiale, kwalita-

tief hoogwaardige en maatschappelijk betrokken fotografi e.

2.2 Doelstellingen

Voor het bereiken van deze missie hanteren wij de volgende doelstellingen:

• Noorderlicht is een innovatief platform voor de internationale fotografi e

• Noorderlicht ziet fotografi e als een maatschappelijk geïnspireerd en functionerend 

medium

• Noorderlicht investeert in het fotografi sch klimaat van Noord-Nederland

2.2.1  Noorderlicht als innovatief platform voor de internationale fotografi e

Noorderlicht is hét Nederlandse aanspreekpunt voor de internationale fotografi e. 

Onze input, output en reputatie bestrijken de hele wereld, wij jagen tot ver over 

de grens het fotografi sch debat aan en vormen een bindende schakel tussen 

fotografen, curatoren en media.

Onze producties zijn een ontdekkingsplek voor fotografi sch talent, waarvan 

andere podia profi teren. Trent Parke, Marrigje de Maar, Edward Burtynsky, 

Jehsong Baak, Antoine d’Agata, Danwen Xing, Michael Najjar - het zijn slechts 

enkele van de tientallen (ook Nederlandse!) fotografen die dankzij Noorderlicht 

brede aandacht kregen van collega-instellingen en -festivals.

2
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3.3.2 Internationale coproducties

In het recente verleden is Noorderlicht meermaals benaderd voor deelname aan 

grote internationale coproducties door Europese collega-festivals. De vele rand-

voorwaarden (in juridische en fi nanciële zin, maar ook qua wederzijds 

vertrouwen) die hierbij telkens aan de orde kwamen, hebben ons doen 

besluiten dit pad niet verder in te slaan. Dergelijke projecten (zoals het 

met een collega-instelling opzetten van een reizend fotofestival in Istan-

bul) zijn voor ons in dit stadium te groot en te risicovol.

De komende jaren leggen wij ons toe op projecten die door onszelf 

zijn te organiseren. Een voorbeeld is ons Suikerproject, dat met foto-

grafen uit de betreffende landen de suikerhandel en suikerindustrie in 

Nederland, Brazilië, Suriname en Indonesië documenteert. De opdracht 

bestrijkt zowel historie als economie en wordt aangevuld met historisch 

beeldmateriaal. Partners uit de vier landen dragen bij met kennis, maar 

de organisatie blijft in eigen hand. Voor de diverse inhoudelijke facetten 

zijn wij bijvoorbeeld allianties aangegaan met het KIT in Amsterdam en 

de universiteiten van Leiden en Groningen. Het projectplan voor The Sweet and 

Sour Story of Sugar is op aanvraag beschikbaar.

3.3.3 Nationale activiteiten 

Noorderlicht entameert op eigen initiatief autonome projecten, geïnspireerd door 

onze galerie en manifestatie. Voorbeelden zijn Land van belofte (internationale 

fotografi eopdracht in de stad Groningen) en Suiker (zie 3.3.2). Na doelen te 

hebben geformuleerd en de benodigde fi nanciering bijeen te hebben gebracht, 

heeft het projectbureau een termijn voor realisatie. Taken zijn het begeleiden 

van fotografen, het aansturen van het algehele proces en het controleren van 

gestelde doelen.

Naast eigen initiatieven realiseert Noorderlicht fotografi sche projecten met re-

gionale partners. Voorbeelden hiervan zijn Verborgen terreinen (in samenwerking 

met Stichting Oude Groninger Kerken) en Wall House #2 - Thought Provoking, 

Sense Provoking (in samenwerking met Stichting Wall House #2). Ook stellen wij 

onze expertise ter beschikking aan projecten buiten het Noorden. In de toekomst 

willen wij de regelmatige verzoeken die ons op dit gebied bereiken meer gaan 

honoreren en ons inzetten voor activiteiten met een opvallende kwaliteit.

3.3.4 Commerciële knipoog, de toekomst?

In lijn met het nieuwe adagium binnen de kunsten - ‘earning money’ - werkt 

Howard Henry Chen Vietnam/VS
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3.3 Noorderlicht Projectbureau

Het Noorderlicht Projectbureau ontplooit activiteiten die nieuwe en specifi eke pu-

blieksgroepen werven voor Noorderlicht. Enerzijds draagt zij bij aan ons internati-

onale gezicht. Anderzijds is zij verantwoordelijk voor de productie en realisatie van 

onze projecten, die grotendeels met derde geldstromen worden gefi nancierd.

3.3.1 Internationale activiteiten

Het projectbureau exporteerde onze tentoonstellingen de afgelopen drie jaar naar 

meer dan twintig landen, verspreid over vier continenten. Dit programma wordt 

de komende jaren geïntensiveerd: meer tentoonstellingen reizen naar meer loca-

ties. Hierbij maken we gebruik van de goede contacten die zijn opgebouwd met 

culturele partners, curatoren en cultureel attachés, en haken wij aan bij noorde-

lijke initiatieven tot internationalisering. In ons reisprogramma incorporeren wij 

Nederlandse fotografen van uitzonderlijke kwaliteit.

Noorderlicht biedt een podium aan vele niet-westerse fotografen en erkent 

hun professionaliteit. Via onze manifestatie én onze reizende exposities krijgt hun 

verhaal eveneens internationale aandacht.

Om op directere manier op te komen voor de belangen van niet-westerse 

fotografen zijn wij in overleg met Majority World en Drik uit Bangladesh. Deze sa-

menwerkingsverbanden krijgen de komende periode een hoge prioriteit, al is het 

maar om erkenning te krijgen voor de kwaliteit van deze fotografen in de relatief 

gesloten westerse mediacultuur. Een kwaliteit die overigens ook grote betekenis 

heeft voor hun eigen regio.

Terri Weifenbach Verenigde Staten

10

Voor onze producties werken wij veel met niet-westerse fotografen. Hiermee 

bieden wij tegenwicht aan de dominantie van de westerse fotografi e in de diverse 

media, in de hoop dit geforceerde onderscheid tussen de continenten in de toe-

komst niet meer te hoeven maken.  

Onze producties komen op dynamische wijze tot stand. Met de participerende 

fotografen zoeken wij naar nieuwe manieren van verbeelden en exposeren. We 

tasten de grenzen af van het medium en tonen dat er meer mogelijk is dan de 

presentatie van foto’s in een rechte rij op een witte muur. Waar het vormexperi-

ment de inhoud versterkt, wint de fotografi e aan verbeeldende kracht.

2.2.2 Fotografi e als maatschappelijk geïnspireerd en functionerend medium

Noorderlicht staat voor een manier van kijken naar en omgaan met fotografi e. 

Voor ons is fotografi e geen geïsoleerde kunstvorm, maar een maatschappelijk 

geïnspireerd en functionerend medium. Met deze expliciete keuze onderscheiden 

wij ons internationaal van de diverse instellingen waar fotografi e in de eerste 

plaats omwille van de fotografi e zelf wordt gepresenteerd.

Fotografi e is een venster op de wereld. Zeker in een tijd van voortschrijdende 

globalisering en een op snelheid en sensatie gerichte nieuwsgaring maakt dat 

het medium bij uitstek geschikt om kritisch inzicht te bieden in maatschappelijke 

processen. Vanuit die gedachte produceren wij prikkelende en hoogwaardige 

beeldverhalen die recht doen aan de complexiteit van de maatschappij en aanzet-

ten tot refl ectie, stellingname en contemplatie.

Wij treden hiervoor buiten de traditionele kaders van de fotografi e. In onze 

producties staat niet het genre, de historische betekenis of de kwaliteit van het 

individuele oeuvre centraal, maar het vermogen van het medium om op kritische, 

bevlogen en verbeeldende wijze te verhalen over de wereld. Daarbij worden geen 

concessies gedaan aan de schoonheid van het autonome beeld. 

Onze verhalen stellen wij samen uit het werk van internationale fotografen die 

zich op een duidelijke en eigen wijze uitspreken over artistieke, sociale, politieke 

en economische ontwikkelingen. Esthetiek en inhoud zijn betekenisgevend, trend-

gevoeligheid en de jacht op de laatste brandhaard van ondergeschikt belang. 

Wat telt is de verhalende en verbeeldende kracht van het medium.

2.2.3 Investeren in het fotografi sch klimaat van Noord-Nederland

Noorderlicht is geworteld in Noord-Nederland. Vanuit onze verwantschap met de 

regio kiezen wij ervoor blijvend in het Noordelijk fotografi eklimaat te investeren. 
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Ook stimuleren wij een evenwichtige en eerlijke spreiding van kunst en cultuur in 

Nederland door te bewijzen dat internationaal actieve en kwalitatief hoogwaar-

dige kunstinstellingen juist vanuit de regio zeer effectief kunnen opereren.

In het Noorden zijn wij inspirator, motor in het culturele leven en hoeder van 

regionaal talent. Wij werken samen met vrijwel alle culturele instellingen in Gro-

ningen en Friesland, en presenteren (en begeleiden jong) Gronings fotografi eta-

lent. Het stimuleren van het Noordelijk fotografi eklimaat en de vooraanstaande 

rol hierin van de Noorderlicht Fotogalerie beschouwen wij in de eerste plaats als 

een fi nanciële taak van de Noordelijke overheden.

Andrew Testa Groot Brittannië
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eigenzinnige grootmeesters uit binnen- en buitenland. Onze doelstellingen kwamen 

echter het sterkst naar voren in de exposities die geheel door onszelf of door gast-

curatoren werden bedacht en gerealiseerd.

De komende jaren staat de fotogalerie dan ook meer in het teken van innovatie. 

In dit speelveld van onbegrensde mogelijkheden wordt gewerkt, geëxperimenteerd, 

geproduceerd, geleerd én geëxposeerd. Er wordt gestreefd naar briljante ontdek-

kingen, maar men mag ook met fl air onderuit gaan.

Vanzelfsprekend bouwen wij voort op de bestaande kwaliteit. We blijven verborgen 

pareltjes opdiepen, nieuw talent ontdekken en het werk van eigenzinnige grootmees-

ters tonen in een nieuwe context. Tevens diepen we maatschappelijk actuele thema’s 

uit in groepstentoonstellingen en bieden we beginnende curatoren en curatoren in 

opleiding een podium en de mogelijkheid om visies uit te wisselen. Ook onderzoeken 

we hoe foto’s directief kunnen zijn in het zoeken naar nieuwe presentatievormen, hoe 

het genreoverstijgende en verhalende karakter van Noorderlicht, bijvoorbeeld door 

interdisciplinaire experimenten, nog brutaler kan worden neergezet.

Input uit de directe omgeving wordt gezocht door scouting en begeleiding van jong 

talent (zie 3.5.2. Nieuw Licht) en door samenwerking met regionale instellingen. 

Wij versterken de inbreng van gastcuratoren en brengen vrijdenkers vanuit de uni-

versitaire én de kunstwereld bij elkaar voor de ontwikkeling van nieuwe, uitdagende 

ideeën. Mogelijk wordt de laboratoriumfunctie van Noorderlicht Fotogalerie bena-

drukt door een nieuwe naam.

Kai Bornhöft Duitsland
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andere fotografi especialisten. Hiertoe ontwikkelden wij een programma dat uit 

twee componenten bestaat: de Internationale curatorenmeeting en de Euroclas-

ses on Documentary Photography. De komende jaren wordt dit programma vast 

onderdeel van de manifestatie.

Een offi ciële curatorenmeeting stelt Noorderlicht en 

andere kunst- en fotografi e-instellingen in staat deskun-

digheid en informatie uit te wisselen en samenwerkings-

verbanden te effectueren. Zo wordt tevens een begin 

gemaakt met de functie die de meeting in de toekomst 

krijgt als ‘markt voor exposities’. Ook is er een dagvullend 

debat over een actueel onderwerp in de wereld van de 

fotografi e. 

De Euroclasses on Documentary Photography zijn mas-

terclasses voor excellente laatstejaars fotografi estuden-

ten en recent afgestudeerde fotografen uit Nederland 

en Europa (zie ook 3.5.1 Euroclasses on Documentary 

Photography). 

3.2 De Noorderlicht Fotogalerie

De vroegste wortels van Noorderlicht liggen - al voordat manifestatie en professiona-

lisering hun intrede deden - in de fotogalerie, inmiddels het langst bestaande presen-

tatiepodium voor fotografi e in Nederland en het enige buiten de Randstad. In 2005 

opende de derde incarnatie, een aansprekende expositieruimte in het stadshart van 

Groningen. De Noorderlicht Fotogalerie is na het Groninger Museum de tweede pij-

ler van het lokale beeldende kunstaanbod en draagt daarmee sterk bij aan de positie 

van Groningen als culturele hoofdstad van het Noorden.

In haar permanente expositieruimte presenteert Noorderlicht doorlopend haar 

kwaliteit op fotografi sch gebied. Het aanbod varieert van regionaal tot internationaal, 

met een internationale uitstraling- conform de doelstelling. Als regionale expositie-

plek met jaarlijks zo’n 15.000 bezoekers en een ongekend aantal recensies in de 

landelijke pers is de Noorderlicht Fotogalerie in korte tijd uitgegroeid tot een begrip 

in het nationale fotografi eaanbod.

Binnen de context van onze doelstellingen biedt de galerieprogrammering veel 

ruimte voor diversiteit. Dat leidde de afgelopen drie jaar tot een ontdekkingsreis die 

voor ons even avontuurlijk was als voor het publiek, met zowel onbekend talent als 

Bill Jacobson Verenigde Staten
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2007 Act of Faith

2005 Traces & Omens

2003 Global Detail

2006 Another Asia

2004 Nazar

2002 Mundos Creado
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Kernactiviteiten

D e kernactiviteiten van Noorderlicht vormen het instrumentarium 

waarmee wij onze doelen realiseren. De jaren 2009-2012 staan 

in het teken van verankering, verdieping en verbreding. Concreet 

betekent dit voor de vier pijlers van Noorderlicht:

3.1 De Noorderlicht Fotomanifestatie

De Noorderlicht Fotomanifestatie wordt jaarlijks afwisselend gehouden in Friesland 

en Groningen. Noorderlicht programmeert een thematische hoofdtentoonstelling en 

diverse nevententoonstellingen, waarbij twintig (Friesland) tot vijftig (Groningen) loca-

ties zich aansluiten met eigen fotografi sche presentaties. Een activiteitenprogramma 

biedt onder meer lezingen, debatten, fi etsroutes, boekpresentaties en fi lms.

De manifestatie is hét internationale boegbeeld van Noorderlicht. Kernbegrippen 

zijn hier eigenheid, brutaliteit, innovatie en engagement. Zo smeedt onze hoofdten-

toonstelling een keur aan traditioneel gescheiden fotografi sche genres aaneen tot 

één thematisch beeldverhaal. De komende jaren geven een progressie te zien die 

voortbouwt op de bewezen kwaliteiten. Daarbij staat in Groningen het geëngageerde 

beeldverhaal centraal en ligt in Friesland de focus op het onderscheidende beeldge-

bruik door niet-westerse fotografen.

De totstandkoming van de manifestatie is een dynamisch proces. Het gekozen 

thema wordt breed gepubliceerd binnen het internationale netwerk van fotografen, 

agentschappen en curatoren - wat jaarlijks leidt tot zo’n negenhonderd inzendingen 

- en er wordt actief gezocht naar fotoprojecten. De open uitwisseling van ideeën, 

vormen en visies in dit stadium maakt dat het resultaat ontwikkelingen in de fotogra-

fi e dicht op de huid zit.

3
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Niet zelden zijn deze producties geroemd om hun hoge mate van integriteit: 

clichédoorbrekend, etnocentrisme vermijdend, ruimte scheppend voor andere 

perspectieven. Zo werd de catalogus van Nazar, over Arabische fotografi e, een 

standaardwerk dat wereldwijd werd afgenomen (zevendui-

zend exemplaren) en in de Verenigde Staten werd omschre-

ven als ‘sorely needed’.

Deze ontdekkingsreizen legden het fundament voor de in-

ternationalisering van Noorderlicht en waren in hoge mate 

verantwoordelijk voor onze internationale doorbraak. Het 

voelde daarbij als een frisse wind om geconfronteerd te wor-

den met de kracht van het plaatselijke ‘eigen beeld’.

De verrassingen in zowel onderwerpskeuze als beeldtaal 

zijn het uitgangspunt van de komende Friese edities. Deze 

stellen de eigen iconografi e en culturele inbedding van het 

beeld, beladen met vele religieuze, politieke en culturele fac-

toren, centraal. Lokale curatoren met grote kennis van de fotografi e in hun eigen 

omgeving spelen hierin een cruciale rol. Met deze werkwijze wordt een start 

gemaakt in 2008, met een onderzoek naar beeldtaal onder politieke repressie in 

het Oostblok van vóór 1989.

Deze andere benadering maakt de Friese edities niet alleen interessanter voor 

het westerse publiek, maar ook voor de landen van herkomst waar veelal de mid-

delen ontbreken om dergelijke projecten te initiëren.  Het geheel wordt een bron 

van onderzoek en refl ectie, een open blik op esthetiek en uitdrukking in andere 

culturele constellaties.

Waar in Groningen de ontwikkeling ‘van essaybundel naar roman’ te zien is, 

kiest Noorderlicht in de Friese editie, met haar nadruk op de beeldtaal, voor de 

kracht van de poëzie. Het is het onderscheidende karakter van een evenement 

dat wordt gehouden in een provincie die eveneens door een zeer eigen cultuur 

wordt bepaald.

Noorderlicht zou Noorderlicht niet zijn als we niet ook onze eigen positie ter 

discussie zouden stellen. Wat bijvoorbeelden te denken van een expositie waarin 

een niet-westerse curator, zonder voorkennis van het canon, een onderzoekende 

blik werpt op de Nederlandse fotografi e en haar beeldtaal? 

3.1.3 Professioneel programma

De manifestatie is bij uitstek een ontmoetingspunt voor fotografen, curatoren en 

Achinto Bhadra India
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Van belang is dat de geselecteerde fotografen 

waarde hechten aan het aftasten van de grenzen 

en mogelijkheden van het medium. De een maakt 

impressionistische verkenningen met de camera 

obscura, de ander schept nieuwe werelden met 

digitale technieken. De een onttrekt zich aan alle 

modes, de ander is trendsetter. Maar altijd staat 

het verhaal voorop, nooit is er sprake van ‘fotogra-

fi e om de fotografi e’.

De manifestatie is de plek bij uitstek voor fotogra-

fi sche ontdekkingen. Het uitgangspunt is hier zoveel mogelijk belangwekkende foto’s 

in première te laten gaan. Dat we daarin vaak slagen, blijkt uit een verslag van de 

Volkskrant over Paris Photo, de grootste fotobeurs van Europa: ‘Het is opvallend 

hoeveel fotoseries al bekend zijn van Noorderlicht’.3

3.1.1 Groningen

De hoofdtentoonstelling van de Groninger manifestaties wordt ingevuld aan de 

hand van een politiek-economisch thema. Voorbeelden zijn Global Detail over 

globalisering, Sense of Space over het belang van de sociale ruimte en Act of 

Faith over de alomtegenwoordigheid van religie. Deze thematische opzet wordt 

de komende jaren radicaler vormgegeven. 

De maatschappelijke noodzaak van de thema’s krijgt een uitwerking die wars is 

van vrijblijvendheid, van esthetiek die de inhoud overschaduwt, en van fotografi e 

die zich inlaat met sensatie en complexe processen simplifi ceert. Door de redac-

tie van Noorderlicht overschrijdt het beeld de grens tussen incidenteel feit en 

globale structuur, waarbij de polemiek niet wordt geschuwd als middel om het 

debat te stimuleren.

Tot 2007 richtte de vormgeving van de hoofdtentoonstelling zich op een muse-

ale, op individuele fotografen gerichte setting. Het thema bestond uit zelfstandige 

series die in een klassieke presentatie elk hun eigen deelverhaal vertelden over 

het overkoepelende thema. 

Met Act of Faith (2007) kreeg de curator al een grotere rol als auteur van het 

beeldverhaal en zocht de vormgeving nadrukkelijker de randen van visuele com-

municatie. Het concept van series werd vervangen door kriskras door en boven 

elkaar op witte, doorzichtige panelen gehangen foto’s. Zo kreeg de locatie - de 

Der Aa-kerk - een wezenlijke rol in het thema. Het resultaat was een duizeling-

3  de Volkskrant, ‘Paris Photo houdt schijn van inhoudelijkheid op’, 17 november 2005.

Dvorakova & Fischer Tsjechië
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wekkende installatie, een Toren van Babel die als 

verbeelding kon gelden van de actuele religieuze 

spraakverwarring.

Deze aanpak, de omslag van ‘essaybundel’ naar 

‘roman’, is uniek in de internationale festivalwe-

reld en wordt op volgende edities verder uitge-

diept. Op inhoudelijk vlak profi leert Noorderlicht 

zich nog sterker als auteur door het verhaal met 

een onbepaald aantal beelden en fotografen tot 

leven te laten komen. Elke foto is in potentie een 

verbindende schakel in een ketting. Het heilige respect voor series wordt los-

gelaten. Op vormgevingsvlak wordt onderzocht hoe het ruimtelijke ontwerp de 

inhoud kan versterken. Er wordt geëxperimenteerd met zaken als vlakverdeling, 

ritme, spanningsboog en verhaalstructuur om de impact van het beeldverhaal 

zoveel mogelijk te versterken. Net als bij Act of Faith worden toekomstige ten-

toonstellingen vooraf tot in detail uitgetekend, waarbij ook de mogelijkheden van 

driedimensionale modellen worden verkend. 

Het belang dat wij hechten aan een inhoudelijke uitwerking van complexe on-

derwerpen vertaalt zich de komende jaren tevens in de verstrekking, met ad-

ditioneel geld, van fotografi eopdrachten. Internationale fotografen richten zich 

goed voorbereid op cruciale onderdelen van het thema en realiseren zo een klein 

deel van de hoofdtentoonstelling. Een voorbeeld is ons Suikerproject (zie 3.3.2 

Internationale coproducties), dat inzicht biedt in heden en verleden van de globale 

suikerhandel en -industrie. Het resultaat van deze opdracht maakt medio 2011 

mogelijk deel uit van een manifestatie over voedselketens.

3.1.2 Friesland

De manifestatie in Friesland staat sinds haar ontstaan in 2000 in het teken van 

de lokale fotografi e in een specifi ek niet-westers gebied. De ontdekkingsreis door 

de wereld nam vijf edities in beslag en liet de historische, economische, culturele 

en artistieke context van gebieden tot uitdrukking komen die we normaliter alleen 

door westerse ogen in beeld gebracht zien. Het waren beknopte anthologieën 

over de fotografi sche stand van zaken in landen waar de fotografi e als kunstvorm 

een veelal korte geschiedenis kent en waar de infrastructuur op het gebied van 

educatie en presentatie nog marginaal is.

Tarek Al-Ghoussein Palestina/Koeweit




