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AiR, een document van de eigenaren waarin zij hun ideaal verwoorden zie website:
https://www.polrannypirates.nl/wp-content/uploads/2015/01/Artist-in-Residency-Ierland1.pdf
Oprichting Stichting Polranny Pirates (mei 2008);
Polranny huis, tuin en opstallen in beheer gegeven aan de Stichting Polranny Pirates;
Advertenties in BK-informatie van 2008 tot op heden;
Advertenties incidenteel in Dutch Culture en incidenteel in Poeziekrant, Groene Amsterdammer;
Blog sinds 2008 (http://polrannypirates.blogspot.com/);
2008 tot op heden: connecties leggen met lokale galeries en kunstenaarsinitiatieven;
2008 tot op heden: interactie met gebruikers vóór en na afloop van hun verblijf;
Constante uitbreiding van de video- en bibliotheek.
Stichting Polranny Pirates krijgt de tot studio (Folly) verbouwde schuur onder haar beheer.

website polranny pirates in de lucht
inrichten facebookpagina’s (zakelijk en onzakelijk) en linkedin;
advertentiecampagnes via deze sociale mediakanalen;
Constante uitbreiding van de video- en bibliotheek (giften);
Groot onderhoud: schilderen huis en Folly.
Voortzetting groot onderhoud Folly (‘snug’, verhoging mezzanine, trap)
Onderhoud: Modernisering van de beerput;
Hernieuwde website met geïntegreerd blog en gebruiksinformatie met achterkantwachtwoord;
(https://www.polrannypirates.nl/)
Constante uitbreiding van de video- en bibliotheek (giften);

Extra onderkomens in bruikleen verkregen in:
a. Amsterdam (studio op Silodam);
b. Ballycroy National Park, co. Mayo (Claggan Cottage): traditionele Ierse cottage uit 1938.
Afspraken met de eigenaren van deze onderkomens;
Klaarmaken van deze onderkomens voor de doelgroep.

Conclusie beleid en activiteiten
De respons op het beleid en de ondernomen activiteiten is overweldigend positief, hetgeen een prettige stimulans
is voor de Stichting Polranny Pirates.
Doorkijkje naar de toekomst
• plan geopperd vanuit de doelgroep om jaarlijks een digitaal tijdschrift uit te geven met wisselende
gastredacteuren;
• Een extra en basale atelierruimte waarin vrijelijk geknoeid kan worden;
Namens Stichting Polranny Pirates
Bert Hogervorst, secretaris
Amsterdam d.d. 01-06-2018

