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2.0 Voorwoord

Noorderlicht profileert zich als een alerte en ambitieuze organisatie die actief 

inhaakt op culturele en maatschappelijke veranderingen. In een continu proces 

van ontwikkeling en vernieuwing is Noorderlicht uitgegroeid tot een in binnen- en 

buitenland gerenommeerd instituut.

Waar de periode tot en met 2008 in het teken stond van groei, is in het beleidsplan 

2009-2012 gekozen voor kwantitatieve consolidatie en kwalitatieve verdieping. De 

organisatie had haar vorm gevonden, de budgetten stabiliseerden. ‘Groei’ was niet 

langer een streven.

Bij alle activiteiten (galerie, projecten, manifestatie) is die verdieping waar gemaakt. 

Inhoudelijk heeft het beleid een sterkere focus dan ooit, de diverse activiteiten zijn 

coherent, de kerntaken zijn succesvol uitgevoerd, een groot (inter)nationaal publiek is 

bereikt, de internationale reputatie is bestendigd en collegiale contacten zijn mondiaal 

geïntensiveerd. En dat alles vanuit een gezonde financiële basis. De eigen inkomsten 

van Noorderlicht schommelen al een tijd rond het vereiste percentage, mede dankzij 

de inzet op private middelen en coproducties.

Onverminderd brandt Noorderlicht van ambitie. In de komende periode ligt de 

prioriteit bij publieksverbreding: oogsten wat gezaaid is. Ervaring en expertise worden 

ingezet om het ‘product’ uit te rollen voor een breder (wereldwijd) publiek, in 2010 is 

hiermee een begin gemaakt.

Noorderlicht is zich sterk bewust van de tijdsgeest en het bijbehorende patroon van 

cultuurconsumptie. Mensen halen hun informatie niet meer uit traditionele kanalen, 

maar stellen een eigen menu van bronnen samen. Dominante kunststromingen 

met autoriteit bestaan nauwelijks meer: het hedendaagse cultuurveld kenmerkt 

zich juist door samenspel en cross-over. In een tijd waarin alles via internet onder 

handbereik is, moet een tentoonstelling, zeker van digitaal reproduceerbare fotografie, 

meerwaarde bieden. Verbreding van het publieksbereik, en het consolideren van 

bestaand publiek, vereist een divers, verdiepend, authentiek en prikkelend aanbod.
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Doordat Noorderlicht in de vorige cultuurperiode de inhoudelijke basis verankerd 

heeft, kan meer energie worden gestoken in communicatie. Vanuit de visie van 

Noorderlicht bieden we onverminderd uiteenlopende tentoonstellingen, maar we 

zullen ook zelf het publiek gaan opzoeken, bijvoorbeeld via podia buiten onze eigen 

galerie en manifestatie. Nieuwe doelgroepen worden tevens bereikt door aansluiting 

te vinden bij derden, hetgeen extra opties biedt voor het vinden van financiële 

partners.  Een vitale marketing – via klassieke én nieuwe media – zal centraal staan.

Verbeelden, Verrijken, Verrassen, Verwonderen, dat is de kracht van Noorderlicht. 

Vanuit het besef dat kunst mensen moet uitdagen, confronteren en in gesprek moet 

brengen met zichzelf en elkaar, zal Noorderlicht haar liefde voor de schoonheid en 

inhoud van fotografie blijven uitdragen.

Het navolgende beleidsplan omschrijft de visie en activiteiten van Noorderlicht in 5700 

woorden. Na langdurig inkorten is de vereiste lengte bereikt. Wel hechten wij eraan te melden 

dat dit voor een actieve organisatie als Noorderlicht beperkend is. Het inhoudelijke verhaal - de 

uitleg van ideeën, de contexten waarin we werken, het ontwikkelingsproces van de organisatie, 

en niet te vergeten een heldere leesbaarheid van het betoog - verdient meer.
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2.1 Missie, visie en doelen

Missie

Vanuit engagement en hartstocht brengt Noorderlicht een (inter)nationaal publiek in 

contact met inspirerende en maatschappelijk relevante fotografie en fotografische 

beeldverhalen. Kernwaarden zijn authenticiteit, vernieuwing, internationale allure, 

confrontatie, schoonheid en open communicatie.

Visie

Fotografie staat midden in de maatschappij – ze voedt en kleurt debat. Fotografie 

is alomtegenwoordig en communiceert direct en in een nagenoeg universele taal. 

Fotografie is breed in genres en inhoudelijk gelaagd. Het nodigt uit tot contemplatie 

en een dieper begrip van de maatschappij. Dat maakt fotografie essentieel voor een 

democratische samenleving.

Visie op het product: origineel auteurschap

De nadruk op auteurschap onderscheidt Noorderlicht van andere presentatiepodia. 

Noorderlicht biedt ruimte aan fotografen en curatoren met een eigen stem 

en handschrift, bij grote projecten treedt zij zelf op als auteur. De individuele 

beeldverhalen van fotografen worden bouwstenen voor een groter, maatschappelijk 

relevant metaverhaal; traditioneel gescheiden fotografische stijlen, genres en 

technieken worden gecombineerd tot prikkelende composities die de complexiteit 

van de maatschappij weerspiegelen. Deze narratieve werkwijze geeft Noorderlicht 

wereldwijd een unieke positie.

Geselecteerde fotografen interpreteren kritisch de wereld en treffen de juiste balans 

tussen oorspronkelijkheid, zeggingskracht, experiment en vakmanschap. Ieder jaar 

ontdekt Noorderlicht nieuwe talenten en innovatieve beeldmakers.

Noorderlicht zoekt onophoudelijk naar presentatievormen die aansluiten bij haar 

auteurschap. Vormgeving moet het verhaal versterken en de visuele ervaring uittillen 

boven het sec laten zien van foto’s. De vele activiteiten van Noorderlicht zijn divers 

maar elkaar versterkend, inhoudelijk en qua publieksbereik. 



4

Bele idsplan 2013-2016  

Noorder l icht  Fotograf ie

Missie, visie 
en doelen  

2.1

Visie op communicatie: pionieren binnen een nieuwe tijdsgeest

Noorderlicht heeft al in een vroeg stadium de veranderingen in beeld- en 

informatieconsumptie aangevoeld: van passief consumerend naar actief redigerend. 

Mensen vertrouwen niet langer op klassieke poortwachters, bv. op ‘hun’ krant als 

intermediair; ze selecteren zelf actief informatie die hen prikkelt. De meerwaarde 

van Noorderlicht zit in het smeden van metaverhalen die de fragmentatie van alledag 

overstijgen. Juist nu is auteurschap en projectmatig werken belangrijk. Noorderlicht is 

een gids in de nieuwe wereld van visuele overvloed.

De belangstelling voor geëngageerde, artistiek hoogwaardige fotografie is groter dan 

ooit. De veelbesproken crisis in de fotografie is geen crisis in het medium, maar een 

crisis in het verdienmodel. Net als de rest van het cultuur- en medialandschap moet 

de fotografie herijken. Activiteiten – en de bijbehorende publieksbinding en marketing 

– moeten aansluiten op deze veranderende tijdsgeest.

Visie op ontwikkeling: Noorderlicht als aanjager van de basis

Noorderlicht verstrekt foto-opdrachten aan ervaren professionals die leiden tot een 

tentoonstelling en/of publicatie, zelfstandig of in samenwerking met derden. Met 

veertig foto-opdrachten in tien jaar tijd is Noorderlicht uitgegroeid tot de belangrijkste 

autonome opdrachtverstrekker in Nederland. 

Noorderlicht biedt beginnende professionals masterclasses aan, waarin zowel de 

inhoudelijke kant van het vak als de zakelijke aspecten aan bod komen.

Voor scholieren heeft Noorderlicht een zeer succesvol educatieprogramma 

ontwikkeld waarmee jaarlijks duizenden scholieren worden bereikt.

Voor vakgenoten, studenten en geïnteresseerden is Noorderlicht een vraagbaak. De 

tweetalige website bevat een schat aan fotografisch materiaal, is een belangrijke bron 

van inspiratie en wordt door derden gebruikt voor hun research. Noorderlicht beschikt 

over een grote toegankelijke bibliotheek. 

Binnen de culturele sector gaat Noorderlicht de dialoog over de maatschappelijke 

implicaties van kunst aan met professionals, collega-instellingen, beleidsmakers, 

de wetenschap, studenten, de media en geïnteresseerden, waarbij steeds nieuwe, 

uitdagende ideeën ontstaan. De manifestaties creëren ruimte voor internationale 

(kennis)uitwisseling.

Hoofddoelstelling

Noorderlicht fungeert als (inter)nationaal presentatiepodium voor fotografie. 

Noorderlicht signaleert nieuwe ontwikkelingen, presenteert de actuele stand van 

zaken en jaagt het (vakinhoudelijke) debat over fotografie aan. Noorderlicht ontdekt 

nieuw talent, draagt kennis over, bevordert de deskundigheid van fotografen. Zij 

stimuleert de productie van mondiale, urgente, kwalitatief hoogwaardige fotografie die 

erin slaagt duidelijk te communiceren met het publiek. Noorderlicht draagt bij aan het 

culturele landschap op regionaal, landelijk en internationaal niveau. 
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2.2 De positie van Noorderlicht

Noorderlicht is de enige internationaal aansprekende presentatieplatform voor 

fotografie buiten de Randstad. Zij heeft haar basis in Groningen, een van de acht 

kernsteden. Noorderlicht draagt bij aan een evenwichtigere spreiding van kunst en 

cultuur en bewijst dat internationaal actieve, kwalitatief hoogwaardige instellingen 

vanuit de regio effectief kunnen opereren. 

Door consistent haar visie centraal te stellen heeft Noorderlicht een unieke en voor 

iedereen herkenbare positie in de fotografie opgebouwd. Juist de relatieve isolatie 

waarin Noorderlicht verkeert, maakte het mogelijk om zonder externe druk het eigen 

karakter te ontwikkelen.

Noorderlicht werkt permanent samen met diverse (culturele) instellingen en zoekt 

continu naar kansen om in samenwerkingsverbanden haar expertise in te kunnen 

zetten.

Internationale positie 

Noorderlicht bestrijkt de hele wereld, is een eigenzinnig platform voor nieuw – ook 

niet-westers – fotografietalent, en vormt een bindende schakel tussen fotografen, 

curatoren en media.  

Die internationale reputatie wordt onderstreept door de export van tentoonstellingen: 

in het afgelopen decennium ruim vijftig producties naar meer dan twintig landen. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van goede contacten met culturele partners, curatoren 

en cultureel attachés. Noorderlicht haakt, in samenspraak met overheden, aan bij 

noordelijke economische initiatieven tot internationalisering.

Netwerk 

Noorderlicht beschikt over een groot regionaal en (inter)nationaal netwerk van 

fotografen, culturele instellingen, podia, curatoren en opleidingen, waaronder de 

Rijksuniversiteit Groningen en Academie Minerva. Het Fries museum in Leeuwarden 

 Het Britse Times nam Noorderlicht op in haar top 10 van

beste instellingen ter wereld. In het internationale 

               professionele veld is Noorderlicht een household name.
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is de belangrijkste museumpartner, als hoofdlocatie van de Friese editie van de 

fotomanifestatie. Het netwerk is onder meer bron voor research, gastcuratoren, 

masterclass docenten en partners bij coproducties.

De keuze van Noorderlicht om – in 2000 als een van de eersten wereldwijd – nadruk 

te leggen op niet-westerse fotografie, bleek trendsettend. Voor niet-westerse 

fotografen en curatoren vervult Noorderlicht een belangrijke brugfunctie naar de 

westerse media en kunstinstellingen. Andersom biedt de blik van lokale fotografen 

op de (soms explosieve) ontwikkelingen in hun eigen omgeving een vitale kracht 

en eigen beeldtaal, die in de westerse media welkom is. In de toekomst gaat 

Noorderlicht deze samenwerking intensiveren.
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2.3 Activiteiten in de periode 2013-2016 

Noorderlicht als vast presentatiepodium

Noorderlicht programmeert op verschillende podia. Ze ontvangt publiek in de 

Fotogalerie en bij de jaarlijkse Internationale Fotomanifestatie en zoekt het publiek 

op via nieuwe podia bij ForumImages en Martiniplaza. Uitgangspunt is een breed 

georiënteerd én prikkelend tentoonstellingsprogramma. Differentiatie in aanbod 

maakt het mogelijk een groter publiek te bedienen. De galerie is het speerpunt 

voor de bestaande cultuurliefhebber, en trekt nadrukkelijk ook landelijke media en 

bezoekers. De nieuwe podia confronteren publiek op onverwachte plekken met kunst 

die het spectrum van highbrow tot lowbrow bestrijkt. 

Noorderlicht Fotogalerie

De Noorderlicht Fotogalerie (ruim 500 m2) is een belangrijk permanent 

presentatiepodium voor fotografie. Jaarlijks worden rond de tien tentoonstellingen 

gepresenteerd. In door Noorderlicht geïnitieerde groeps- en solotentoonstellingen 

worden actuele thema’s uitgediept. Jong talent krijgt een podium en gerenommeerd 

talent wordt uitgedaagd. 

De galerie moet verleiden en de grenzen van de Noorderlicht-missie opzoeken. Dit 

biedt kans het publiek te verrassen en nieuwe doelgroepen met specifieke interesses 

aan te boren. Door invloeden van buiten in te brengen wordt reflectie en vernieuwing 

binnen Noorderlicht gestimuleerd. De galerie werkt met gastcuratoren uit binnen- en 

buitenland en kijkt voorbij de grenzen van de documentaire fotografie, zoals gebeurde 

in Fashion – The Story of a Lifetime (2011), een coproductie met The Empty Quarter 

Gallery, Dubai.

Experiment en ontwikkeling wordt gestimuleerd, soms door het co-financieren 

van initiatieven van derden. Noorderlicht krijgt bijvoorbeeld de Europese première 

van Evan Abramsons Last stand on the Island (2012), als tegenprestatie voor 

haar participatie in de crowdfunding van dit project, over een eiland dat in zee 

dreigt te verdwijnen. Daarnaast presenteert Noorderlicht tentoonstellingen die 

aanhaken bij andere disciplines, bijvoorbeeld vanuit een filosofische of sociologische 

probleemstelling die fotografisch uitgewerkt wordt. 

De galerie is ingebed in de culturele omgeving. Eens in de twee jaar is de winnaar 
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van de provinciale fotografieopdracht te zien, een visuele geschiedschrijving van 

Groningen. Er worden periodiek noordelijke fotografen onder de aandacht gebracht 

en er wordt samengewerkt met lokale organisaties, mede als ontmoetingsplek voor 

cultuurdebat. De galerie is het best bezochte podium voor beeldende kunst na het 

Groninger Museum. 

Nieuwe vaste podia: ForumImages en Martiniplaza

Noorderlicht programmeert jaarlijks in opdracht van ForumImages in Groningen zes 

tentoonstellingen, die door zo’n 75.000 mensen worden gezien. De tentoonstellingen 

variëren van internationale thema’s tot lokaal talent, bij gelegenheid ook amateurs. In 

ForumImages, opmaat voor het toekomstige Groninger Forum, kan men terecht voor 

de betere film en activiteiten op het gebied van cultuur, actualiteit en geschiedenis.

Vanaf 2012/2013 krijgt Noorderlicht er een nieuwe Groningse partner bij: Theater- en 

Congrescentrum Martiniplaza (280.000 bezoekers). Noorderlicht zal jaarlijks met twee 

langlopende tentoonstellingen de publieke ruimte tussen de theaterzalen invullen. Een 

daarvan zal een spin-off zijn van een recente eigen productie, de tweede krijgt een 

autonoom karakter, geïnspireerd op de wereld van toneel en congres. Noorderlicht 

en Martiniplaza stellen zich ten doel met externe financiering foto-opdrachten te 

verstrekken.

Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie

De jaarlijkse Internationale Fotomanifestatie wordt wisselend in Groningen en 

Friesland gehouden en bestaat uit een thematische hoofdtentoonstelling met 

bijbehorende catalogus en diverse nevententoonstellingen. Hier sluiten twintig 

(Friesland) tot zestig (Groningen) satellietlocaties bij aan met eigen presentaties. 

In Friesland wordt structureel samengewerkt met het Fries Museum op het niveau 

van samenstelling, presentatie en educatie. Er is een activiteitenprogramma, 

bestaande uit lezingen, debatten, fietsroutes, boekpresentaties of gespecialiseerde 

rondleidingen. Aan het educatief programma voor scholieren nemen jaarlijks 

duizenden scholieren deel. Bij komende manifestaties wordt de vernieuwing onder 

meer ingezet qua tentoonstellingslocaties. In 2011 werd een deel van het thema 

Metropolis in de buitenlucht gepresenteerd, wat veel aandacht trok van passanten. In 

2012 verhuist de manifestatie naar het Friese landschap, met Museum Belvedere en 

omringende musea als themalocaties, waarbij zowel binnen- als buitenruimtes benut 

zullen worden.

De manifestatie is het internationale paradepaard: eigenzinnige fotografie voor een 

betrokken publiek, inspirerend voor leek en professional. Noorderlicht doet research 

om het gekozen onderwerp uit te diepen, nodigt fotografen uit en maakt daarbij mede 
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gebruik van de massale inzendingen van fotografen en curatoren. Het uitgangspunt 

is zoveel mogelijk belangwekkende fotografie in première te laten gaan, in dienst 

van een overkoepelend geëngageerd beeldverhaal, van zo’n 80 fotografen uit alle 

continenten.

Daarnaast fungeert de manifestatie als netwerkplatform voor vakgenoten uit de 

(inter)nationale museale en/of fotografiewereld. Noorderlicht streeft ernaar om 

een internationale curatorenmeeting te organiseren met als doel: uitwisselen van 

vakkennis, onderkennen van nieuwe ontwikkelingen en een basis leggen voor 

samenwerking of export van de tentoonstellingen.

Projecten van Noorderlicht

Noorderlicht exporteert tentoonstellingen, verstrekt foto-opdrachten rond 

maatschappelijke thema’s, stelt op verzoek tentoonstellingen en publicaties 

samen, en gaat coproducties aan met collega-instellingen, bedrijven en non-

profitorganisaties. Partners waarmee Noorderlicht samenwerkt zijn o.a.: Agence ‘VU 

(Frankrijk), Provinciaal Archief Groningen, DHV, RUG, SuikerUnie, CSM. 

Foto-opdrachten

Noorderlicht verstrekt foto-opdrachten die relevante onderwerpen aansnijden 

waarvoor de markt geen ruimte biedt. Het biedt de mogelijkheid een (nieuw) thema op 

de kaart te zetten, en creëert ruimte voor de fotograaf om zich verder te ontwikkelen. 

The Sweet and Sour Story of Sugar (2011/2013), mede mogelijk gemaakt door 

de Mondriaan Stichting en het SNS Reaal Fonds, is na een lange voorbereiding in 

productie. Voor 2012 heeft het BKVB €90.000 toegezegd voor een foto-opdracht aan 

zes Nederlandse fotografen.

De ervaringen die Noorderlicht met Sugar opdoet vormen een case study voor 

de werkwijze bij toekomstige projecten. In het project leggen zes internationaal 

vermaarde fotografen de suikerindustrie in Nederland, Suriname, Indonesië en Brazilië 

vast. Daarnaast wordt in archieven onderzoek gedaan naar historisch materiaal. Een 

van de projectleiders is Alexander Supartono (Indonesië), die promotieonderzoek doet 

naar het onderwerp.

  Het gezaghebbende Amerikaanse PDN (Photo District News) riep 

Noorderlicht uit tot een van de vijf belangrijkste fotografie-evenementen

         ter wereld, het tijdschrift Hotshoe (UK) noemde de manifestatie 

      “probably the best photography festival anywhere”. 
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Vanuit verschillende perspectieven wordt een verhaal van vier eeuwen globalisering 

verteld, gezien vanuit één product: suiker. Het legt verbanden tussen onze koloniale 

geschiedenis en de hedendaagse wereldmarkt. Het project leidt tot presentaties in 

binnen- en buitenland (Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam, Indonesië, 

Suriname en Brazilië), een catalogus, een educatief multimediaal programma, een 

wetenschappelijke conferentie in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, 

een workshop koloniale fotografie en een buitenpresentatie in samenwerking met het 

Groningse bedrijfsleven. Het project is “open source”: buitenlandse partners mogen 

informatie die voor hen relevant is gebruiken en aanpassen, om zo tot een eigen vorm 

te komen. In de eindpresentatie in het KIT zullen alle interpretaties samenkomen.

Foto-opdrachten met derden

Foto-opdrachten worden ook verstrekt in samenwerking met of in opdracht van 

derden. Een voorbeeld is het fotoboek 40 Registers (2011). De heringebruikname 

van het wereldberoemde orgel van orgelbouwer Arp Schnitger (1648-1719) in de Der 

Aa-kerk vormde de aanleiding. Op verzoek van de kerk en de werkgroep Schnitgers 

Droom werden foto-opdrachten verstrekt om veertig Groningse organisten te 

portretteren.

In 2010 werd in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen het winstgevende boek 

Album Amicorum geproduceerd, een mix van archiefmateriaal en foto-opdrachten. Dit 

boek is het afstudeergeschenk voor masterstudenten en promovendi.

Foto-opdrachten Noorderlicht

jaar project fotografen

2004 Land van Belofte 5

2005 Verborgen Terreinen 4

2005 Eiland 7

2007 Wall House 8

2009 Album Amicorum, Rijksuniversiteit 5

2011 40 Registers 5

2012 The Sweet & Sour Story of Sugar 6

 TOTAAL 40

 De Council for 

Advancement and Support of Education (CASE) heeft een Silver Award toegekend

    aan Album Amicorum. CASE is wereldwijd de belangrijkste organisatie 

          op het vlak van alumnibeleid en fondsenwerving in het hoger onderwijs.
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Fotoboeken en catalogi: uitgeverij Stichting Aurora Borealis 

Via zusterstichting Aurora Borealis verzorgt Noorderlicht de uitgave van fotoboeken en 

tweetalige catalogi bij haar activiteiten. Het zijn uitgaven die opvallen door ontwerp, 

visuele originaliteit en druktechniek. Ze vormen een rijke aanvulling op de exposities 

waaruit ze voortkomen, maar kunnen evengoed op zichzelf staan.  

De verkoop van fotoboeken is de laatste jaren wereldwijd teruggelopen. In 2011 

heeft Noorderlicht haar publicatiebeleid hierop aangepast. Er worden twee typen 

boeken gemaakt: fotoboeken specifiek voor de verzamelaarmarkt, en fotoboeken 

voor een breed publiek tegen een lagere prijs. Voor de catalogus van de laatste 

fotomanifestatie is gekozen voor het tweede type. Die catalogus raakte geheel 

uitverkocht.

Het fotoboek Oculus van Ken Schles, in coproductie met de fotograaf bij de 

gelijknamige tentoonstelling gemaakt, richt zich juist op de verzamelaarmarkt. 

De positieve reacties in met name de Amerikaanse pers bevestigen de juistheid van 

de door Noorderlicht ingeslagen weg.

Nieuwe trends zijn de verkoop van on-demand boeken, e-books en apps. Hierin zal 

Noorderlicht het terrein verkennen en zich trendvolgend opstellen, mede gezien de 

nog hoge ontwikkelingskosten. De eerste voorzichtige schreden op het gebied van 

apps staan gepland voor 2012.

Noorderlicht op reis

De hoofdtentoonstelllingen van de Fotomanifestatie reizen veelvuldig door Nederland 

en naar het buitenland. Maar ook projecten en exposities uit de galerie gaan 

regelmatig op tournee, zoals:

Nazar (2004), over de Arabische wereld, trok in 8 steden meer dan honderdduizend 

bezoekers. De Noorderlicht catalogus kreeg een tweede druk bij de gerenommeerde 

uitgeverij Aperture en wordt gezien als hét referentiewerk.

Soul and Soul 1969-1999 (2008), het eerste retrospectief van de invloedrijke 

Japanse fotograaf Kiyoshi Suzuki, reisde naar het Haus der Photographie in Hamburg 

Het Amerikaanse deel van de Oculus oplage is in een paar maanden tijd      

            uitverkocht, en het boek verscheen inmiddels op diverse internationale 

                     ‘best of 2011’-lijsten. 
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en het MoMA in Tokyo. Het bijbehorende boek haalde een tweede druk, en werd in 

Kassel genomineerd als beste fotoboek van het jaar.

Metropolis (2011) was nu al te zien in Dubai en Talinn. Travel Plans (2011) van 

Jeffrey Silverthorne was te zien in Parijs. Aan een tour van Ken Schles’ Oculus (2011) 

wordt momenteel gewerkt.

Exposities Noorderlicht in het buitenland

Jaar exposities landen

2011  6 België, Duitsland, Frankrijk, Estland, Nigeria, VAE

2010  7 België, Denemarken, Noorwegen, Oostenrijk, Litouwen, Libanon, VS

2009  4 Duitsland, Groot-Brittannië, Polen, Japan

2008  2 Slowakije, Indonesië

2007  6 Duitsland, Polen, Tsjechië, Frankrijk, Australië, Singapore

2006  3 Duitsland, Tsjechië, Groot-Brittannië

2005  7 Duitsland, Tsjechië, Ierland, Polen, Litouwen, Spanje, Turkije, VS

2004  1 Syrië

2003  2 Groot-Brittannië, Italië

2002  0 -

2001  1 Finland

Coproducties

Noorderlicht maakt tentoonstellingen, boeken, evenementen en foto-opdrachten in 

coproductie. Coproduceren is nadrukkelijk inzet bij het ontwikkelen van toekomstige 

projecten.
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2.4 Publieksbereik

Met het scala aan podia en activiteiten slaagt Noorderlicht erin om een breed publiek 

te bereiken, van jong tot oud, van fotografieliefhebber tot geëngageerd burger, van 

amateur tot professional.

Doelgroepen

Noorderlicht maakt onderscheid in de volgende doelgroepen:

•	Het	breed	in	kunst	en	cultuur	geïnteresseerd	publiek;

•	het	maatschappelijk	geëngageerd	publiek,	waarbij	afhankelijk	van	de	thema’s	

steeds nieuwe publieksgroepen worden aangesproken;

•	het	in	fotografie	geïnteresseerd	publiek,	waaronder	zowel	de	(internationale)	

professional als de amateur-fotograaf;

•	 jongeren,	scholieren,	HBO/WO	studenten;

•	dagrecreanten,	toeristen	in	Groningen;

•	Groningers	en	impulspubliek.

Bij het voeren van marketing/communicatie wordt rekening gehouden met deze mix. 

Noorderlicht zal vooral de 55+-cultuurgeïnteresseerde intensiever benaderen, in 

synergie en samenwerking met het Groninger Museum.

Registratie publiek

Noorderlicht registreert haar betalende publiek via de kaartverkoop. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt in:

•	Volwassen

•	Kinderen	4	t/m	12	jaar

•	CJP-pas-houder

•	HBO/WO-studenten

•	Stadjerpas

•	Groepen	(>10	personen)
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Bij educatie worden de volgende categorieën gehanteerd:

•	Voortgezet	onderwijs

•	MBO

•	HBO/WO

•	Docenten

Samenstelling publiek

In het verleden kwam zestig procent van het bezoek van de Internationale 

Fotomanifestatie van buiten de noordelijke regio. De laatste jaren is het aandeel 

bezoekers uit de Randstad licht afgenomen terwijl het aantal bezoekers uit het 

buitenland is gestegen. Onderzoek naar de samenstelling van het galeriepubliek 

is recent opgestart. Het Noorderlichtpubliek is overwegend hoog opgeleid en 

evenwichtig verdeeld over alle leeftijdscategorieën. 

Noorderlicht heeft een trouwe achterban – een derde van de bezoekers, zo 

laten enquêtes zien, keert veelvuldig terug. Uit de steekproeven spreekt een hoge 

waardering voor de inhoud en de conceptuele vormgeving van de exposities.

In de komende periode gaat Noorderlicht meer uitgebreid onderzoek (laten) doen 

naar de samenstelling, herkomst en wensen van het publiek om daarop actief te 

anticiperen. 

Publieksbereik

Noorderlicht kan prima bezoekersaantallen overleggen, maar streeft naar meer. 

Het beleid is gericht op een – zeer haalbare – jaarlijkse stijging van 10%. In 

2013 verwachten we 12.000 bezoekers/jaar voor de galerie en 18.000 voor de 

manifestatiethema’s, waarvan 12.000 betalende. Openbare ruimtes genereren 

een bereik van 355.000, externe locaties in binnen- en buitenland trekken 53.000 

bezoekers. 

Om het publiek te binden en het bereik te vergroten zet Noorderlicht verschillende 

middelen in.

De digitale Nieuwsbrief heeft 11.000 abonnees, waarvan 4.500 Nederlandstalige, de 

rest Engelstalig. Sinds 2010 communiceert Noorderlicht actief via sociale media. Het 

aantal volgers op Twitter en Facebook is in 2011 verdubbeld. 

Nieuwe presentatiepodia in ForumImages en Martiniplaza boren een groot nieuw 

publiek aan. Inzet is om het publiek aan te sporen tot een bezoek aan de Noorderlicht 

galerie en de manifestatie. 
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In 2011 is Noorderlicht benaderd door de buurtvereniging Oosterparkwijk om samen 

een fotoproject in de wijk te organiseren. Dit project zal als pilot dienen voor een 

klantgestuurde benadering van cultuurparticipatie in de stad Groningen.

Het beleid wordt de komende jaren mede afgestemd op het vinden van nieuwe 

manieren om een band met het publiek te creëren, en nieuwe doelgroepen buiten het 

traditionele kunstcircuit aan te boren. Noorderlicht ziet een groot potentieel om met 

name de website te benutten voor een wederkerige relatie met het publiek. 

Door uitbreiding van activiteiten met culturele partners, versterkt de galerie 

de komende jaren haar rol als ontmoetingsplek. Daarbij ziet Noorderlicht de 

studentenpopulatie van Groningen als apart speerpunt. Noorderlicht biedt regelmatig 

onderdak aan studieverenigingen, bijvoorbeeld Kunsten, Cultuur en Media (KCM). 

Daarnaast is sinds 2011 een tiental Studentenambassadeurs aangesteld die 

inhoudelijke feedback geven, hun netwerk inbrengen en bijdragen op het gebied van 

PR. 

Participatie

Regelmatig organiseert Noorderlicht debatten en lezingen van fotografen, die in 

de galerie of bij de manifestatie hun werk presenteren, met het doel inzicht en 

achtergrondinformatie te bieden. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor studenten 

fotografie, (beginnende) professionals en geïnteresseerde leken/amateurs.
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2.5 Educatie 

Het is van groot belang dat jongeren in aanraking komen met kunst en cultuur. 

Het stimuleert creativiteit, vergroot het blikveld en voedt een kritische blik op de 

samenleving waarin zij een plek zullen moeten verwerven. Onderzoek wijst uit 

dat contact met cultuur op jonge leeftijd het fundament legt voor latere culturele 

interesse.

Onderwijsaanbod voor scholieren

De belangstelling voor fotografie is nog nooit zo groot geweest: mede dankzij sites 

als Flickr, Tumblr, Twitter en (vooral) Facebook verkeren jongeren in een landschap 

waarin foto’s een dominante informatiebron zijn. Maar dat betekent niet dat 

jongeren beschikken over visuele geletterdheid. In haar educatieprogramma’s geeft 

Noorderlicht jongeren handvatten om beelden – en daarmee de wereld – kritisch te 

duiden. Het succes van deze educatiemethode is te danken aan de focus op de eigen 

beleving en mening van scholieren. Het gaat om zelf zien, zelf doen en zelf ervaren.

Een aantal jaren geleden ontwikkelde Noorderlicht als eerste in Nederland een 

lesmethode over fotografie: ‘Waarheid en werkelijkheid in de fotografie’. Het pakket 

wordt gebruikt als zelfstandig onderdeel binnen het lesprogramma, en scholen 

gebruiken het tevens als voorbereiding op een bezoek aan Noorderlicht. Deze 

lesmethode is inmiddels gebruikt op 252 scholen, in het middelbaar onderwijs, 

maar ook op MBO’s, PABO’s, ROC’s en (kunst)educatieve instellingen. Dit lespakket, 

dat zo’n 80.000 scholieren heeft bereikt, is uitverkocht. Maar de vraag blijft 

onverminderd. Voordat besloten wordt in welke vorm het pakket te vernieuwen, is een 

evaluatie in gang gezet met de gebruikers in het veld. 

Bij de galerie en fotomanifestatie worden kijkwijzers en rondleidingen aangeboden. De 

kijkwijzer is te gebruiken om zelfstandig de tentoonstelling te bekijken, als aanvulling 

op een rondleiding of op school. Bij de fotomanifestatie in Friesland verzorgt het Fries 

museum de educatieve programma’s. Jaarlijks bezoeken tot drieduizend scholieren  

Noorderlicht. 
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De vraag vanuit het voortgezet onderwijs en MBO is al jaren succesvol – voor veel 

scholen is een bezoek aan Noorderlicht vast onderdeel van het curriculum. Door 

capaciteitsgebrek kan de vraag nog niet volledig vervuld worden. Groepen scholieren 

gaan bovendien niet altijd even goed samen met reguliere bezoekers. Daarom zal 

Noorderlicht de komende jaren rondleidingen buiten openingstijden geven. 

Regelmatig wordt Noorderlicht door scholen benaderd met het verzoek een 

intensiever samenwerkingsverband aan te gaan. Het educatief aanbod op het gebied 

van beeldende kunst in Groningen is beperkt, de vraag (zeker naar fotografie) groot. 

De komende jaren wordt ingezet op groei van schoolbezoeken aan de fotogalerie.

Noorderlicht wil vanuit haar gedegen expertise in de periode 2013-2016 als 

katalysator fungeren, samen met de educatieve diensten in Groningen. Ook wordt de 

inzet van Bikkers (kunstenaars in de klas) bekeken. 

Het pilotproject uit 2009/2010 met het Noorderpoortcollege (NPC), een Regionaal 

Opleidingscentrum met 20.000 leerlingen, wordt vervolgd. Het NPC draagt met 

gecomprimeerde Noorderlicht tentoonstellingen bij aan zijn eigen missie: ‘…. om te 

komen tot inzicht in en verdieping van kennis betreffende eigen en andermans cultuur 

en samenleving’. In 2011 is dit project positief geëvalueerd. 

Volwasseneneducatie

Cultuureducatie van jongeren is in het beleid verankerd. Toch moet niet vergeten 

worden dat er behoefte bestaat aan volwasseneneducatie. Samen met het Groninger 

Museum wordt onderzocht wat dienaangaande mogelijkheden tot samenwerking 

zijn, met name voor de doelgroep 50+. Beide instellingen ondersteunen bijvoorbeeld 

het initiatief My First Art Collection, een landelijke cursus/workshop voor beginnende 

kunstverzamelaars.
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2.6 Professionele talentontwikkeling 

Het leren beheersen van het vak, en het vinden van een positie in de maatschappij 

van waaruit het vak beoefend kan worden, gaat verder dan de opleiding op een 

academie. Noorderlicht ondersteunt vanuit het praktijkveld jong talent en fungeert als 

inspiratiebron.

Individuele begeleiding

Onder de noemer Nieuw Licht ondersteunt Noorderlicht recent afgestudeerde 

fotografen, van individuele begeleiding bij de totstandkoming van eigen 

fotoproducties, tot het bieden van een presentatiepodium en het laten meewerken 

aan projecten. Nieuw Licht werd tot op heden gefinancierd met extern geld. 

Masterclass Northern Lights

Noorderlicht is in 2010 de Masterclass Northern Lights gestart. Voor deze 

internationale eenjarige masterclass voor professionele fotojournalisten en 

documentaire fotografen zijn curator Marc Prüst (Parijs) en Lars Boering (directeur 

Fotografenfederatie) uitgenodigd als begeleiders. Het doel is tweeledig: enerzijds het 

verfijnen van professionele vaardigheden en anderzijds leren hoe je als fotograaf een 

business model kunt ontwikkelen. 

 

Euroclasses on Documentary Photography

De Euroclasses on Documentary Photography zijn masterclasses voor excellente 

laatstejaars fotografiestudenten en recent afgestudeerde fotografen van 

(internationale kunstacademies. In de Euroclasses worden jonge documentaire 

fotografen in een kortlopende workshop in contact gebracht met ervaren, 

internationaal werkende professionals die gelieerd zijn aan een activiteit van 

Noorderlicht. 

Voor beide masterclasses melden zich meer deelnemers aan dan er plaatsen zijn. 

Selectie vindt plaats op kwaliteit. Beide succesformules worden in de komende 

beleidsperiode voortgezet.
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Vakonderwijs

Voor het fotografieonderwijs organiseert Noorderlicht activiteiten als workshops en 

portfolio reviews. Zowel Academie Minerva als de Rijksuniversiteit Groningen heeft 

onlangs een kenniscentrum opgericht met ieder een lectoraat gericht op Kunst en 

samenleving. Noorderlicht zal bij dit onderwijs aansluiten met practica. 

Groninger Persprijs

Ieder jaar reikt het ‘Genootschap De Groninger Persprijs’ de gelijknamige prijs uit 

aan Gronings beste journalist/fotograaf. Deze prijs is een initiatief van Noorderlicht, 

in samenwerking met het Dagblad van het Noorden. Doel is het stimuleren van een 

kritische (foto)journalistieke benadering van de regionale politiek.
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2.7 Cultureel ondernemerschap

Noorderlicht is opgenomen in de basisinfrastructuur en ontvangt subsidie van het 

ministerie van OCW vanwege haar (inter)nationale belang in één van de hoogwaardige 

kernpunten op het gebied van kunst en cultuur. Als belangrijke pijler onder het 

Noord-Nederlandse cultuurklimaat ontvangt Noorderlicht subsidies van de gemeenten 

Groningen en Leeuwarden en de provincies Groningen en Friesland. 

Verdienmodel

Aan de batenzijde bestaat de financieringsmix uit:

•	Structurele	bijdragen	uit	publieke	middelen	(zie	hierboven)

•	 Incidentele	bijdragen	uit	publieke	middelen,	private	middelen	en	sponsoring

•	Eigen	inkomsten	uit	publieksentree	en	-deelname,	boekverkoop,	verhuur	

tentoonstellingen, verkoop kunstwerken, masterclasses

Lastenbeheersing 

Noorderlicht gaat efficiënt met beschikbare middelen om. Galerie, projecten en 

manifestatie maken gebruik van dezelfde organisatorische kern, gaan uit van een 

centrale visie en bestuiven elkaar. De grote technische kennis die aanwezig is – 

tentoonstellingsprints worden in-house gemaakt, prepress wordt in-house uitgevoerd 

– leidt tot kostenbesparingen en korte productielijnen. Het vergroot de flexibiliteit die 

verwacht mag worden van een moderne organisatie.

Er wordt daadkrachtig en kosteneffectief research gedaan door optimaal gebruik 

te maken van moderne media én de sterke reputatie van Noorderlicht. Internationale 

netwerkbijeenkomsten en portfoliosessies, waarvoor jaarlijks circa tien uitnodigingen 

binnenkomen, worden slechts een à twee maal aangenomen. Een klein team (zie 2.8) 

kan zo een bovengemiddeld aantal activiteiten organiseren zonder concessies te doen 

aan kwaliteit. De subsidie per bezoeker, hoewel onmisbaar, is bij Noorderlicht relatief 

bescheiden.

Incidentele bijdragen

Veel projecten worden extern gefinancierd, bijvoorbeeld door private fondsen als het 
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VSB-fonds en SNS-Reaalfonds. Het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg 

droeg bij aan Warzone, gepresenteerd in 2010. Door in coproductie of in opdracht te 

werken worden kosten gedeeld of door derden betaald. De incidentele geldstroom is 

zo een mix van publieke, private en bedrijfsgelden.

Noorderlicht weet met nieuwe ideeën voor projecten substantiële bedragen bij 

fondsen te werven en verwacht dit voort te kunnen zetten. Op het gebied van 

sponsoring lijken de vooruitzichten minder rooskleurig, gezien de economische crisis. 

Projecties tonen niettemin aan dat een stijging van de eigen inkomsten naar 21,5% in 

2016 haalbaar is.

Eigen inkomsten

Publieksentree genereert met name inkomsten bij de Groningse editie van de 

manifestatie. In de Friese jaren wordt alleen entree ontvangen van locaties buiten het 

Fries Museum. Noorderlicht richt zich op op 12.000 betalende bezoekers in 2013, 

met daarna een jaarlijkse groei van 10%. De prijzen zijn al enige tijd onveranderd; 

in de komende periode worden zij verhoogd met 20%. De in de begroting verwerkte 

inkomsten zijn gebaseerd op de bezoekersmix (prijsstelling van verschillende kaartjes) 

uit verleden jaren. De masterclasses genereren inkomsten uit deelname. De Northern 

Lights masterclass is winstgevend.

In de Fotogalerie zijn de tentoongestelde foto’s te koop. Deze verkoopfunctie zal in 

de toekomst versterkt worden, zowel in de galerie als via de digitale kanalen.

De productie en verkoop van catalogi wordt gebaseerd op het succesvol gebleken 

model met aan de ene kant een breed publieksboek tegen een lagere prijs, aan de 

andere kant bijzondere boeken voor de verzamelaar.

De bestaande tentoonstellingen die Noorderlicht in binnen- en buitenland verhuurt 

zijn winstgevend.

Strategie bij tegenvallende inkomsten

Een voor de hand liggende strategie bij tegenvallende inkomsten is minder uitgeven. 

Bepalend voor het terugschroeven van activiteiten zijn mogelijke inkomstenderving en 

schade aan het ‘merk’ Noorderlicht.  Schrappen is echter een korte termijn oplossing 

die op de lange termijn meer kwaad dan goed doet. Belangrijker is het om continu 

te evalueren bij welke activiteiten de potentie aanwezig is tot het genereren van 

inkomsten en van daaruit de koers bij te stellen. 

Noorderlicht heeft altijd gezorgd voor een gezonde financiële buffer. Door het 

resulterende weerstandsvermogen kunnen tegenvallers op de korte termijn 

opgevangen worden, terwijl het op de lange termijn ruimte biedt om koerswijzigingen 

te onderzoeken.
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2.8 Marketing

De activiteiten van Noorderlicht raakten vanaf het begin een gevoelige snaar bij 

publiek en media. Ze mochten rekenen op enorme hoeveelheden recensies (free 

publicity) in dag-, week- en maandbladen. Met inhoudelijke kwaliteit als belangrijkste 

marketingmiddel wist Noorderlicht zich te ontwikkelen tot een internationaal sterk 

merk. Kortom: marketing begint met een goed product.

In recente jaren is een koerswijziging ingezet, vanuit het besef dat de wijze waarop 

mensen informatie tot zich nemen verandert. Moderne cultuurmarketing is een 

vertaalslag van visie en beleid naar de beleving van het publiek. Noorderlicht beschikt 

over een globaal marketingplan, dat mede op basis van een SWOT-analyse tot stand 

is gekomen. Er wordt in de komende periode gewerkt aan een revitalisering van de 

marketingmix, toegankelijk en wervend zonder artistiek-inhoudelijke concessies te 

doen. Klassieke media, moderne media en een herkenbare vormgeving van zowel 

communicatiemiddelen als tentoonstellingen komen hierin samen. 

In 2011 is voor het eerst specifiek een marketingmedewerker aangesteld. Door 

bijscholing worden de voorheen informele taakverdelingen aangescherpt. 

Een geslaagde publieksbenadering trekt nieuwe mensen aan en houdt bestaande 

bezoekers vast. Aan de top van de piramide worden mensen aangesproken die met 

fotografie en kunst actief zijn, waaronder zowel de (internationale) professional, de 

amateur-fotograaf, als de kunstkoper. Het breed in kunst en cultuur geïnteresseerd 

publiek vormt het ‘midden van de piramide’ dat aangesproken wordt door topkwaliteit 

te tonen in prikkelende tentoonstellingen. Aan de bodem van de piramide boort 

Noorderlicht een nieuw publiek aan met activiteiten voor het onderwijs en nieuwe 

podia in ForumImages en Martiniplaza.

Free Publicity

Besprekingen in (kwaliteits)media (dagbladen, opiniebladen, televisie en radio) blijken 

de beste manier om een groot publiek te bereiken. Jaarlijks genereert Noorderlicht 

gemiddeld 300 artikelen in binnen- en buitenlandse media. Vanzelfsprekend 
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beschouwt Noorderlicht ook in de toekomst free publicity als een belangrijke pijler van 

haar communicatiebeleid. 

Vrij Nederland is een belangrijke vaste mediapartner. Ieder jaar besteedt het weekblad 

circa 24 pagina’s aan de fotomanifestatie, met de intentie deze samenwerking uit 

te bouwen in de richting van de galerieprogrammering en projecten. In de komende 

periode hoopt Noorderlicht het aantal mediapartners structureel uit te breiden, en de 

relatie te hernieuwen bij de “er-op-uit-tips”, zoals van de ANWB en de NS.

In de jaren 2009 en 2010 schommelde de advertentiewaarde van de free publicity 

(alleen binnenland) rond de €1,5 miljoen. In de periode januari – 1 december 2011 

is in Nederland een advertentiewaarde van €1,7 mln aan free publicity gegenereerd 

(waardebepaling op basis van gegevens van de professionele knipseldienst Euroclip). 

Noorderlicht in de media (artikelen, geen aankondigingen) 

Medium  artikelen ‘09 artikelen ‘10 artikelen ‘11 (tot dec) 

Buitenland 62 (12 landen) 23 (5 landen) 50 (14 landen)

(voor zover bekend)

Landelijke dagbladen 18 36 28

Regionale (dag)bladen 33 43 45

Week/Maand/kwartaalbladen 16 13 13

Fotovakbladen 17 11 28

Websites  50 154 115

Totale advertentiewaarde € 1.514.735 1.680.000 (schatting) 1.728.695

(alleen binnenland)

Gerichte publiciteit

Door op uitgekiende plekken in de regio, de Randstad en in Duitsland flyers, posters 

en het programmaboekje te verspreiden weet Noorderlicht veel mensen te bereiken. 

Daarnaast maakt Noorderlicht TV-spots en plaatst ze advertenties in op doelgroep 

gesegmenteerde media.

Website, nieuwsbrief en social media zijn onmisbaar geworden. Ze vormen een 

betaalbaar publiciteitskanaal waarvan, door de grote aanhang die Noorderlicht heeft, 

effectief gebruik wordt gemaakt.

Internationaal bereik

Noorderlicht krijgt een zeer goede pers in het buitenland en is meerdere malen 

opgenomen in overzichten van de fotografische wereldtop. Het aantal reizende 

tentoonstellingen bewijst dat Noorderlicht ook een groot publiek in het buitenland 
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weet te trekken. Noorderlicht weet internationale professionals aan zich te binden, 

getuige de overvloed aan inzendingen van fotografen vanuit de hele wereld, het aantal 

buitenlandse abonnees op de digitale nieuwsbrief en het gebruik van de fotografische 

database. 

Website Noorderlicht

In 1996 begon Noorderlicht als een van de eersten een eigen tweetalige omvangrijke 

website. De site kreeg al snel wereldwijd naam en speelt een belangrijke rol in de 

communicatie, zowel richting publiek als vakgenoten.

Noorderlicht blijft bouwen aan de site, onder meer door aan de informatiefunctie een 

participatiefunctie toe te voegen. De site wordt interactiever: een plek die uitnodigt 

tot deelname aan het fotografie-debat, onder meer door een blog met gastcolumns. 

Zowel het aantal unieke bezoekers aan de website als het aantal pageviews is in 

2011 gestegen.

In het algemeen wordt het community-aspect, de versterking van participatie en 

interactie via nieuwe media, versterkt in de komende periode, in een samenspel van 

website, digitaal archief, social media en nieuwsbrief.

Prijsstrategie

Noorderlicht hanteert tot nu toe bij de manifestatie de volgende prijsstrategie:

Volwassenen: €10,-

Groepen volwassenen per 10 of meer: 20% korting

Kinderen t/m 3 jaar: gratis

Kinderen 4 t/m 12 jaar: €2,-

CJP-pas, studenten, Stadjerpas: 50% korting

Edukaartje voor groepen (10+) scholieren VO en MBO: €2,- 

Rondleidingen en kijkwijzers worden apart in rekening gebracht.

Deze prijzen worden in de komende periode met 20% verhoogd.

               Noorderlicht.com is al jaren een 

van ’s werelds grootste databases op het gebied van autonome fotografie,

           die veelvuldig wordt geraadpleegd door publiek, curatoren, fotografen,     

       journalisten en beeldredacteuren.
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2.9 Borging kwaliteit en 

beleidsdoelstellingen 

Noorderlicht weet vakkundige, betrokken en productieve mensen aan zich te 

binden. Dit uit zich in de kwaliteit en de diversiteit van haar activiteiten. Dat geen 

fotoprofessional in de wereld uitgelegd hoeft te worden wat Noorderlicht is, en dat 

iedere fotograaf graag getoond wordt op haar presentaties, spreekt boekdelen. Het 

bewijst dat jarenlang investeren in brand recognition vruchten afwerpt, en dat talent, 

visie en ervaring het waardevolste kapitaal vormen van een culturele instelling.

De kerntaken worden vervuld door een compacte, merendeels academisch gevormde 

staf waarin directie, curator, galeriecoördinatie, bureau/manifestatiecoördinatie, 

educatie, publiciteit, marketing, systeembeheer/beeldbewerking en financiën 

opgenomen zijn. Deskundigheid op het gebied van marketing en educatie zal in de 

toekomst versterkt worden door bijscholing van medewerkers. Stagiaires worden 

vaker ingezet en aangestuurd om deze specialismen efficiënt uit te voeren.

Ook al is de staf klein, Noorderlicht is slagvaardig en sturend. Op het niveau van 

inhoud worden met regelmaat gastcuratoren ingeschakeld, op het niveau van 

productie en realisatie staat een flexibele schil van ZZP’ers paraat, waaruit naar 

gelang de vereiste vaardigheden geput kan worden. Dit betreft vormgevers, schrijvers, 

tentoonstellingsbouwers en producenten die volwaardig betrokken worden bij de 

organisatie. De deskundigheid en elders opgedane inzichten die zij meenemen, 

dragen bij aan een frisse organisatie en bevorderen de efficiëntie waarmee 

Noorderlicht opereert.

Planning en uitvoering van projecten wordt altijd gevolgd door een evaluerende fase, 

aan de hand waarvan volgende projecten worden bijgestuurd.

Het DNA van de organisatie, de visie, gedrevenheid, zelfreflectie en flexibiliteit van 

zowel staf als schil, vormen de belangrijkste waarborg van kwaliteit. 
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Het bestuur van Stichting Fotografie Noorderlicht bestaat uit leden met bedrijfsmatige, 

bestuurlijke en/of politieke competenties. Allen komen uit Noord-Nederland. De regels 

van de Code Cultural Governance worden nageleefd, waarbij het Bestuur-Directie-

model wordt gehanteerd. De directie is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, 

het bestuur is verantwoordelijk voor werving van de leiding.
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