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Bestuursverslag

Stichting Cultura Nova 

Van 1991 tot en met 2007 werd het Festival Cultura Nova georganiseerd onder 
verantwoordelijkheid van Parkstad Limburg theaters N.V. (PLT). In 2008 is Cultura Nova 
verzelfstandigd. Vanuit de wens verdere doorgroei van het festival mogelijk te maken en mede 
op aandringen van de gemeente Heerlen en de provincie Limburg is besloten het festival 
vanuit een zelfstandige stichting de toekomst tegemoet te laten treden. 

Op 28 januari 2008 is opgericht de Stichting Cultura Nova. Stichting Cultura Nova heeft als 
doelstellingen: 

a. het jaarlijks organiseren van het multidisciplinaire kunst en cultuurfestival Cultura Nova 
zomerfestival Heerlen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk of dienstig kan zijn, alles in de meest ruime zin; 

b. het bijdragen aan de versterking van de culturele regio. 

In de lijn van de ‘Governance Code Cultuur’ is er gekozen voor het model van  
directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht. Het bestuur van de stichting wordt gevormd 
door één bestuurder/directeur, de heer Rocco Malherbe. 

De Raad van Toezicht bestond in 2018 uit zes leden:  

Mevrouw Astrid Boeijen, voorzitter 
De heer Ruud Derks 
De heer Hans Mommaas 
Mevrouw Marjo van Schaik  
Mevrouw Ans Christophe 
De heer Luc Verburgh 

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onbezoldigd.  

De bestuurder/directeur, Rocco Malherbe, is niet in dienst bij de stichting. De kosten inzake 
bezoldiging van de bestuurder/directeur worden vanuit een vennootschap doorbelast aan 
Stichting Cultura Nova. Deze doorbelasting bedraagt over 2018 € 27.147 en is gebaseerd op 
een uurtarief van € 52,41. Het uurtarief van € 52,41 is gebaseerd op de richtlijn bezoldiging 
directeuren van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia, Schaal 9b, vermeerderd met 
vakantietoeslag en werkgeverslasten. 
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Missie, visie en profiel

Cultura Nova zomerfestival Heerlen ‘Het festival van verbeelding’ 

‘Cultura Nova biedt de poëzie van een onverwacht oplichtende horizon. Cultura Nova kan 
verbazen, verwonderen en verrassen. Vensters worden geopend; perspectieven worden 
veranderd. Soms shockerend, soms ontroerend. Cultura Nova is het festival van fantasie en 
verbeelding. Cultura Nova viert de verbeelding, verlegt de route en versterkt het contrast’. 

Dit tiendaags festival in het hart van Zuid-Limburg is in drie decennia uitgegroeid tot 
beeldbepalend evenement met internationale allure. Ontstaan vanuit een sterke traditie in 
spektakel en straattheater, is het doorgegroeid naar een multidisciplinair festival met een rijke 
programmering voor een breed en divers publiek, op een groot aantal binnen- en buitenpodia. 
Het programma is kleurrijk en gelaagd, toegankelijk én risicovol: van grootste opening- en 
slotspektakels tot intieme artistieke cross-overs, van toegankelijke familievoorstellingen tot 
gewaagde experimenten, van internationaal topcircus tot grondgebonden theater, van 
eclectische dansavonden tot muzikale avant-garde en van historische geluidswandelingen tot 
sociaal-maatschappelijke projecten. Tot ver over de grens oefent dit rijke, beeldende 
programma een sterke aantrekkingskracht uit op een gemêleerd publiek. 

Het hart van deze brede programmering draait om de verbindende kracht van beeldend 
theater. De leiding van Cultura Nova heeft in drie decennia een sterk zintuig ontwikkeld voor dat 
wat in deze regio voor reuring zorgt. Door het jarenlang optrekken met toonaangevende 
groepen in beeldende disciplines en door een hechte samenwerking met een internationaal én 
regionaal netwerk weet Cultura Nova grote namen maar Limburg te halen en tevens een 
pleisterplek te bieden voor jong talent. Door bovendien aan te sluiten bij ontwikkelingen waarin 
kunst en cultuur worden ingezet om grondgebonden verhalen naar boven te halen, geeft het 
festival ook inhoudelijk reliëf aan de regio.Cultura Nova is een aansprekend festival, dat op een 
laagdrempelige manier interessant en kwalitatief programma presenteert en daarmee een groot 
publiek van divers pluimage in contact brengt met niet alledaagse kunstvormen, door theater, 
muziek, dans, beeldende kunst en mix-vormen daarvan te presenteren en te coproduceren, op 
die locaties in de unieke regio, waar deze voorstellingen het best tot hun recht komen. Cultura 
Nova wil verbinden, spiegelen, perspectief doen verschuiven, unieke en inspirerende 
ervaringen bieden, normen en waarden agenderen, conserveren of kritiseren, plezier leren 
beleven aan cultuuruitingen, inhoudelijk amusement bieden en de veelzijdige en rijke 
Heerlense, Limburgse en Euregionale culturele bodem cultiveren en deze verder verrijken met 
in- en uitheemse waarden om daarmee een vruchtbare ondergrond te creëren voor 
kwaliteitsimpulsen aan onze cultuurbeleving; aan onze bewustwording en aan de beleving van 
ons bestaan. 

Cultura Nova verbaast, verwondert en verrast met beeldende podiumkunsten, vaak in een 
buiten-theatrale setting, waarbij optimaal wordt ingespeeld op de interactie tussen context en 
content, waarin nieuwe relaties worden verkend tussen podiumkunst, beeldende kunst, muziek, 
en digitale media. Het festival is een voedingsbodem voor kunstproducenten en stimuleert de 
samenwerking tussen kunstinstellingen. Het festival verbindt zich bovendien met 
cultuuraanbod in de rest van het seizoen en geeft zo een sterke impuls aan regionale 
publieksontwikkeling voor het kunsten-aanbod. Niet alle voorstellingen van Cultura Nova 
worden op (buiten)locaties gepresenteerd. Als voorstellingen gewoon een ‘Black Box’ nodig 
hebben, dan vinden ze plaats in verschillende zalen van Theater Heerlen, in het Cultuurhuis of 
in Poppodium de Nieuwe Nor. 
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De hoofddoelstelling en de kernactiviteiten van het festival zijn afgelopen jaren explicieter 
geworden. Het festival heeft een stevigere inbedding gekregen; de waardering door publiek 
pers en politiek is gegroeid; de publieke belangstelling is groter geworden; er zijn meer eigen 
inkomsten gegenereerd; het aandeel jeugdtheater is uitgebreid, er is een festivalcentrum 
ontstaan en de rol van het festival als coproducent is van groot belang geworden. Het festival is 
gegroeid, onder andere door slimme allianties aan te gaan met spelers in het culturele veld, 
maar ook door meer samen te werken met maatschappelijke partners, ondernemers en het 
bedrijfsleven. De impact die het festival heeft op de regio is niet alleen gegroeid, maar ook de 
herkenning, erkenning en waardering daarvan is zeker gestegen! De waarde van Cultura Nova, 
de beleving en de opbrengsten ervan zijn gegroeid. 

‘Makers gaan creëren in de context van ons festival in onze regio’ wordt de ondertitel voor 
Cultura Nova 2017–2020 met de volgende drie aandachtsgebieden: 1. identiteit / vreemdeling / 
naasten, 2. eigen kracht / gezamenlijk vermogen, 3. spiegelen met Europa / spiegelen met de 
wereld, thematiek van een provinciestad in beweging. 
Provinciestad Heerlen heeft 89.000 inwoners, in de stedelijke regio Parkstad met totaal 246.000 
inwoners. Honderd jaar geleden woonden hier 7.000 mensen. Heerlen is een ‘Industrie 
Neustadt’; met name vanwege de industriële grondstofdelving (carboon) en dus 
werkgelegenheid is Heerlen (en Parkstad) in de eerste helft van de vorige eeuw explosief 
gegroeid en is het gebied verstedelijkt, doordat de wijken en dorpen rondom de werkgevers 
werden opgezet en uitgebreid. Nu ruim een halve eeuw later is de monocultuur van één grote 
werkgever al lang verdwenen en is de regio nog steeds op zoek naar nieuwe identiteit. Nu 
groeit in Nederland de Randstad steeds harder ten koste van de periferie (Randland). Maar 
Heerlen, Parkstad is een krimpregio; experimenteer-regio met krimp als accelerator van 
veranderingen. Heerlen groeit niet meer; de krimp groeit; met op termijn een overschot aan 
ruimte en voorzieningen. Toch is Heerlen ook een stad met soms tegendraadse, 
onconventionele aanpak; ondanks de krimp wordt het Maankwartier gebouwd! Een stad van 
makers, arbeiders, voornamelijk mbo-stad zonder ‘echte’ universiteit op zoek naar nieuwe 
eigenheid en aanzien. Makers die gaan creëren scheppen nieuw elan; Heerlen, Parkstad wordt 
‘Do It Yourself’ stad. Er vindt ook een heroriëntatie plaats op de regio die ons omringt: Zuid 
Limburg met belangrijke kernen en Tripool-partners: Maastricht en Sittard-Geleen. Er vindt een 
herverdeling plaats op basis van de stedelijke ontwikkelingen; Heerlen is cultureel veruit de 
meest actieve van de drie, met het grootste aantal en de grootste diversiteit aan culturele 
activiteiten. 

Oostelijk Zuid Limburg (Parkstad), gelegen in het zuiden van Zuid-Nederland, met een eigen 
dynamiek, vroeger georiënteerd op en afhankelijk van ‘het westen van het land’. Nu met steeds 
meer zelfbewustzijn van de kwaliteit van de omgeving en het eigen vermogen van de mix van 
bewoners, met de blik naar buiten. Investeringsprogramma IBA Parkstad zoekt naar 
innovatieve, toekomstgerichte (infra-)structurele projecten, die duurzaam van betekenis zijn 
voor Parkstad. Heerlen grenst letterlijk aan het Duitse Aken en ligt 18 km van de Belgische 
grens. (Zuid-)Limburg is de provincie met de langste buitenlandse grens en de meeste 
inwoners in het internationale ‘Umfeld’ in een straal van 100 km. Cultura Nova wil zich 
verhouden tot bovenstaande ontwikkelingen. Makers gaan creëren in onze context. Ze worden 
door Cultura Nova gevraagd om zich te verhouden tot bovenstaande thematieken. Zijn ze in 
staat om mee nieuwe betekenis te geven aan de omgeving en zich te verhouden tot de 
bewoners en bezoekers van de regio? Wat is de identiteit van de regio en van de bewoners van 
de regio (ontstaan uit een mix van nationaliteiten)? Wat is hun oorsprong en waarom zouden ze 
vreemd of vreemdeling zijn in een omgeving waar iedereen zijn ‘roots’ oorspronkelijk niet heeft 
liggen. Wat is de eigen kracht gegenereerd op basis van het verleden, maar zeker ook recent 
ontstaan bij de werkers van nu, wat is het gezamenlijk vermogen van de inwoners uit de regio? 
Hoe verhoudt zich dat tot de rest van Nederland en het omringende buitenland?  

 5



Stichting  Cultura Nova Jaarverslag  2018

Cultura Nova presenteert ook nieuw cultureel aanbod dat goed kan gedijen in deze regio, o.a. 
dankzij publiek dat graag op zoek is naar bijzondere voorstellingen. Juist veel beeldend theater 
binnen een regio waar beeldcultuur in het verleden deels uit noodzaak ontstaan is en nog 
steeds goed ‘gelezen’ kan worden. Ook in het presentatie-aanbod een mix van disciplines in 
een meerlagig programma, waarbij juist het spiegelen aan wat er in de ‘buitenwereld’ aan 
vernieuwing speelt van belang is. Soms zijn het juist grote (buitenlandse) gezelschappen die 
binnen het (beeldend-)theater van betekenis zijn of voorstellingen presenteren die grote impact 
hebben.  

Internationale gezelschappen benaderen Cultura Nova steeds vaker om juist hier hun 
Nederlandse première te kunnen spelen. Sommige voorstellingen zijn uniek in Heerlen en zijn 
in de rest van Nederland niet te zien. Soms zijn de voorstellingen ook ‘cultureel verantwoord’ in 
de breedte vernieuwend, om nieuw publiek over de streep te trekken en te interesseren voor de 
rest van het aanbod binnen het festival. Cultura Nova is wel degelijk ook naar buiten gericht op 
bezoekers van de Euregio en van de rest van Nederland. Het toerisme in Heerlen en Parkstad 
is sterk groeiende o.a. vanwege het bijzondere cultureel aanbod.Het jaarlijks terugkerende 
tiendaagse festival Cultura Nova, met de afgelopen jaren gemiddeld 60.000 bezoekers en 
jaarlijks ruim tweehonderdvijftig activiteiten van ruim zestig deelnemende 
theatergezelschappen en kunstenaars. Kunstenaars ontmoeten het publiek met hun werk en 
communiceren met de toeschouwers. Die toeschouwers, jong en oud, met culturele bagage en 
zonder, laagopgeleid en hoogopgeleid, komen voor een groot deel uit Heerlen, Parkstad en 
Zuid-Limburg. Een kleiner deel komt uit de Euregio, de rest van Limburg en de rest van 
Nederland. 

De unieke meerkernige stedelijkheid, zowel in een ruimtelijke als in een culturele zin, eigen aan 
de modern-industriële geschiedenis van het gebied, is mede bepalend voor het karakter van 
het festival. Cultura Nova gebruikt dit als artistieke inspiratiebron voor het programma en als 
podium voor het festival-aanbod. Er is sprake van een levendige en ongepolijste mix van 
cultureel en architectonisch modernisme, in combinatie met volkse, stedelijke en jeugd-
culturele elementen.  
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Met name vanwege de inmiddels verdwenen industrie, zijn in het gebied in de vorige eeuw veel 
mensen van buitenaf komen wonen; ‘Hollanders’ Italianen, Spanjaarden, Polen, Joegoslaven en 
later Marokkanen en Turken. Voor Cultura Nova voelt het als logisch en geloofwaardig om deze 
organisch met het gebied verbonden mix van contrasten uit te dragen en te vertalen in het 
festivalprogramma. 

Makers, podiumkunstenaars en beeldend kunstenaars worden gekozen op hun 
professionaliteit, artistieke drijfveren, op hun vermogen te ontroeren, iets te verbeelden dat 
beklijft, op hun capaciteit om dwarsverbanden te leggen tussen kunst en maatschappij, tussen 
disciplines, locaties en thema’s, gerelateerd aan de context van het festival. Niet iedere maker 
doet dit allemaal tegelijk, de artistieke leiding van Cultura Nova zorgt door een evenwichtige 
keuze dat er een balans in de programmering ontstaat zodat een breed publiek, in leeftijd en 
interesse, van jong tot oud, van ongeoefend tot kenner, aangesproken wordt. Daarbij verwacht 
Cultura Nova dat makers het experiment willen aangaan met dat publiek, met een locatie, 
lokale thematiek, met andere professionele makers of met amateurs uit de regio. 

De kern van de programmering bestaat uit professionele podiumkunsten. Beeldende 
podiumkunsten veelal in een buiten-theatrale setting, waarbij optimaal wordt ingespeeld op de 
interactie tussen context en content, geschikt voor een brede groep (latent) geïnteresseerden 
en podiumkunsten gebaseerd op een eigentijdse mix van contrasten (moderniteit en traditie, 
digitaal en analoog, beeld en verhaal, techniek en cultuur, spektakel en intimiteit).  
De laatste jaren wordt bewust een aantal voorstellingen, soms in serie, in Theater Heerlen 
geprogrammeerd. Zo ontstaat er een komen en gaan op het Burg. Van Grunsvenplein, direct 
vóór het theater waar het festivalplein van Cultura Nova is gecreëerd. Op dat plein staat een 
spiegeltent met elke avond live optredens van bijzondere bands uit het clubcircuit. In die 
spiegeltent vinden overdag ook optredens plaats, o.a. een deel van de jeugdprogrammering. 
Daarnaast vinden er dagelijks tv opnamen plaats in samenwerking met L1 Televisie. Het 
festivalplein, met uiteraard ook horeca, wordt ingericht met bijzondere objecten en meubilair; 
het biedt bezoekers van Cultura Nova ontmoetingsplek en gelegenheid om ervaringen uit te 
wisselen. 

Cultura Nova presenteert dus niet alleen locatievoorstellingen, maar biedt een ogenschijnlijk 
complexe, doch zeer uitgebalanceerde mix van voorstellingen, exposities, concerten en 
presentaties voor diverse doelgroepen, jong en oud, met culturele bagage en zonder, 
passanten en mensen die gericht het festival bezoeken. Cultura Nova opent elk jaar met een 
grote voorstelling, waar duizenden mensen op af komen. Na die ‘Big Bang’ barst het tiendaags 
festival los en veroorzaakt de nodige reuring in de stad. 

De programmering van Cultura Nova is erop gericht om een divers publiek te betrekken, 
inspireren, verwarren en ‘uit hun schulp’ te trekken. Dat is een belangrijke uitdaging die Cultura 
Nova past. De stedelijke regio kent, net als andere stedelijke gebieden, naast cultuurkenners 
een relatief grote groep latent cultuurgeïnteresseerde bewoners, die een extra duwtje kunnen 
gebruiken om een voorstelling te bezoeken. Vervolgens heeft het festival, mede door het 
gebruik van grensoverschrijdende locaties, te maken met anderstaligen en cultuurverschillen. 
Cultura Nova is tijdens haar 28-jarig bestaan in staat gebleken zowel publiek als makers te 
bewegen de drempels van hun theater, huis, cultuur of landsgrens over te gaan en zich te laten 
‘pakken’ door het voor hun interessante en/of herkenbare festivalaanbod. 

Niet alleen landelijke en internationale gezelschappen worden tijdens Cultura Nova 
gepresenteerd, ook provinciaal en lokaal kwalitatief talent wordt getoond. Het festival vindt het 
van belang om provinciaal en lokaal talent de gelegenheid te bieden zich te presenteren om 
ervaring op te doen en publiek te kunnen opbouwen. Voor een aantal gezelschappen heeft het 
festival al een soort springplank-werking gehad. In de afgelopen 28 jaar heeft Cultura Nova 
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heel wat vernieuwende en experimentele voorstellingen en projecten in Heerlen en omgeving 
weten te presenteren. Soms waren er voorstellingen bij, die hun innovatieve waarde in 
grootstedelijk verband al hadden bewezen, maar die voor de context in Heerlen en regio wel 
degelijk vernieuwend waren. Het festival is inmiddels niet alleen een podium waar die 
vernieuwing getoond wordt, het is, mede gezien de vele Nederlandse en steeds vaker ook 
internationale premières inmiddels ook een podium waar de vernieuwing en innovatie gemáákt 
wordt.Toch is enige relativering ook op zijn plaats: experiment betekent ook kans op mislukken. 
Uitdaging voor het festival is om steeds weer een balans te vinden tussen de stimulering van 
talenten ontwikkelingen en experimenten en de verwachtingen van publiek, pers, subsidiënten 
en sponsoren. Het klimaat in Heerlen is, mede dankzij de jarenlange bijdrage van Cultura 
Nova, zeker een positief en vruchtbaar klimaat met kansen voor nieuwe makers en met een 
zekere mate van tolerantie ten aanzien van minder geslaagde voorstellingen en projecten. 

Tijdens de huidige cultuurplan-periode wordt de programmering voor jeugd en jongeren 
kwalitatief geïntensiveerd. De jeugdprogrammering is de afgelopen jaren gegroeid naar ruim 
30 voorstellingen. Er is een aparte programmeur voor jeugdtheater gekomen. Er wordt een 
combinatie geboden van bijzondere voorstellingen, concerten, workshops en presentaties. De 
voorstellingen worden voor verschillende leeftijdscategorieën geprogrammeerd. Er worden ook 
zeer succesvol schoolvoorstellingen aangeboden voor het basisonderwijs in heel Parkstad. 
Afgelopen periode werden al meer typische Cultura Nova voorstellingen geprogrammeerd, al 
of niet op locatie. In die programmering gelden steeds meer dezelfde criteria als in de ‘grote 
mensen programmering’ zoals: zeggingskracht, oorspronkelijkheid en vakmanschap met 
daarnaast professionaliteit en publieksgerichtheid.  

Ook wordt er gezorgd voor een goede balans tussen provinciaal, landelijk en internationaal 
aanbod. Er is een meerjarige samenwerking met een aantal Nederlandse en Vlaamse 
gezelschappen. Het is succesvol gebleken de jeugdvoorstellingen en activiteiten te 
concentreren op de zondagen en woensdag van het festival, die daarmee uitgegroeid zijn tot 
echte ‘familiedagen’ mede door het programmeren voor verschillende leeftijdscategorieën. 
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Programmering 2018

Cultura Nova heeft een fraaie 28ste editie beleefd met theater, circus, muziek, beeldende kunst 
en film. Mede dankzij bijdragen van Gemeente Heerlen, Provincie Limburg en Fonds 
Podiumkunsten mogen we terugkijken op een bijzonder goed geslaagd festival. Er kwamen 
ruim 73.000 bezoekers van jong tot oud naar ruim 250 activiteiten in Heerlen en omgeving. Dat 
is nog los van de ruim 10.000 bezoekers die we mochten ontvangen tijdens de heropening van 
het nieuwe stadscentrum van Kerkrade met een unieke voorstelling van Groupe F. Cultura Nova 
2018 kende 25 premières, waarvan 7 Nederlandse premières en er waren 22 coproducties. Het 
festival vond plaats in de eerste week na de zomervakantie met wisselend weer. 

Het festivalplein, gesitueerd op het Burgemeester van Grunsvenplein gelegen voor het Theater, 
heeft wederom aangetoond een ontmoetingsplek voor festivalbezoekers, artiesten, 
omwonenden en passanten te zijn. Het is ook een presentatieplek met activiteiten voor jong en 
oud, voor workshops en voorstellingen. Om de programmering op het festivalplein uit te 
breiden, is o.a. gekozen om de theatertent van het Belgische gezelschap Laika aan het plein 
toe te voegen. De TV-uitzendingen van L1 werden op o.a. verschillende locaties vanaf het plein 
gemaakt. Kunstenaar Stefan Cools presenteerde er zijn installatie over invasieve 
plantensoorten. Hij combineerde de installatie met expeditie-tochten met publiek door de 
binnenstad van Heerlen op zoek naar invasieve soorten. In samenwerking met filmhuis De 
Spiegel is onder de titel ‘Cinema Urbana’ een tijdelijke openluchtbioscoop ingericht, waar 
dagelijks bijzondere films te zien waren met linken naar urban thema’s. Met de parkachtige 
inrichting van het plein anticipeerde Cultura Nova op plannen van gemeente Heerlen en IBA 
Parkstad om komende jaren een stadspark te ontwikkelen op en rond het Burg. Van 
Grunsvenplein. Het festival bood plek om te experimenteren met ruimte en beleving op een 
anders zo doods plein met DDR-uitstraling. Veel nieuwe bezoekers, jong en oud, bezochten het 
plein. Er zijn duidelijk stappen gezet in schaalvergroting en verdieping met meer inhoudelijke 
voorstellingen en projecten op het plein. Het plein stroomde in de weekends rond 12.00 uur ’s 
middags vol en dat bleef elke dag zo tot 00.00 uur ’s nachts. Door de week, we vielen dit jaar 
buiten de vakantie-periode, kwamen de eerste bezoekers in de namiddag.  
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Het Italiaanse gezelschap Kitonb opende de 28ste editie van Cultura Nova met de voorstelling 
‘Carillon – the flight of time’ op het festivalplein. Het was een sterk beeldende voorstelling, een 
poëtische verhandeling over de vier seizoen en het verloop van de tijd, over transitie en 
verandering, een thema dat voortdurend in Heerlen actueel is.  

In 2018 had de gemeente Heerlen het thema ‘Bovengronds’ bij een aantal activiteiten centraal 
staan over de crisis nà de mijnsluiting en de periode van wederopbouw en transitie die nog 
steeds voortduurt. In de voorstelling werd die thematiek aan de hand van metaforen verhaalt. 
Liefst 20.000 mensen bezochten de opening van Cultura Nova die live werd uitgezonden op 
televisiezender L1 met 57.000 kijkers via televisie en 97.000 views via de live-stream. 

Op zaterdag 25 en zondag 26 augustus werd een spectaculaire versie van ‘Carmina 
Burana’ uitgevoerd in de openlucht. Het Spaanse gezelschap La Fura dels Baus, 
philharmonie zuidnederland, Sinfonischer Chor Aachen en Opera Zuid brachten het 
meesterwerk van de Duitse componist Carl Orff (1895-1982) in het feeërieke decor van de 
Heerlense zilverzandgroeve Beaujean. De voorstelling werd een absoluut hoogtepunt op 
het programma van Cultura Nova 2018. Zilverzandgroeve Beaujean vormde het decor voor 
dit fantastische openluchtspektakel. De Heerlense zandgroeven, waaronder die van 
Beaujean, spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de stad. De groeve van 
Beaujean is één van de IBA-locaties (Internationale Bau Ausstellung) in Parkstad Limburg. 
Dit gebied krijgt een andere, recreatieve bestemming en zal gaandeweg teruggegeven 
worden aan de natuur. De ‘Carmina Burana’ markeert deze transitie. Voor Parkstad Limburg 
Theaters en Festival Cultura Nova was deze locatie dan ook dé uitgelezen plek om het 
publiek een vernieuwende versie te presenteren van een bekend werk. Mede dankzij een 
financiële bijdrage van de IBA en de Provincie Limburg werd het project op deze bijzondere 
locatie mogelijke gemaakt. 

Voor deze ‘Carmina Burana’ vond er intensieve samenwerking plaats tussen Cultura Nova 
(CN), philharmonie zuidnederland (PhZn), Parkstad Limburg Theaters (PLT) en festival 
Across the Borders (Aachen). Er werd een projectorganisatie ingericht voor de realisatie. In 
deze projectorganisatie lag de uitvoerende productie bij CN, de coördinatie van de 
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additionele marketing en ticketing bij PLT, de coördinatie van de muzikale samenwerking 
(orkest, koren, dirigent) en de coördinatie van de sponsorkaartverkoop bij PhZn, de 
artistieke eindregie bij La Fura des Baus. 

Beeldend theaterfestival Cultura Nova heeft in de plannen 2017 – 2020 aangegeven meer 
internationale coproducties te willen realiseren. Daarnaast wil het festival samenwerking 
stimuleren tussen internationale gezelschappen, die in staat zijn om grote beeldende 
voorstellingen te maken voor grote groepen publiek; en Nederlandse gezelschappen die 
mogelijk potentie hebben om grootschalige locatie-voorstellingen te gaan maken. In Nederland 
zijn eigenlijk na het stoppen van Dogtroep en het op één locatie vast spelend Vis à Vis 
nauwelijks nog gezelschappen die grootschalige locatie-producties maken. Inmiddels zijn met 
een aantal partners zoals IBA Parkstad meerjarige afspraken gemaakt om deze ontwikkeling te 
blijven stimuleren. 

De ‘Carmina Burana’ is een uitzonderlijke samenwerking van provinciale en internationale 
partijen geworden. Met een redelijk populaire titel in een spectaculaire moderne uitvoering, op 
een bijzondere locatie en met gedifferentieerde toegangsprijzen hoopte het festival publiek van 
uiteenlopende doelgroepen te trekken, ook van de andere kant van de grens. Dit is gelukt. 

Cultura Nova koppelde het Spaanse gezelschap La Fura Dels Baus aan philharmonie 
zuidnederland, Sinfonischer Chor Aachen en Opera Zuid met het idee om zo bij het orkest en 
de koren expertise en ervaring op te bouwen over  grootschalige voorstellingen. Het was 
weliswaar een bestaande moderne versie van ‘Carmina Burana’; maar voor het orkest en de 
koren was het een nieuwe ervaring om aan een dergelijk grote beeldende 
muziektheaterproductie mee te werken; die ook nog eens in de openlucht, in een zandgroeve 
werd uitgevoerd. De ‘Carmina Burana’ werd twee maal uitgevoerd; er werden 8.188 
toeschouwers bereikt en was daarmee stijf uitverkocht!  
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Regisseur Carlus Padrissa bewerkte de ‘Carmina Burana’ tot een intense beeldende 
muziektheatervoorstelling. Het publiek werd ondergedompeld in een universum met sprekende 
beelden en speciale effecten. Een enorme cilinder van tule omringde letterlijk het orkest en 
fungeerde als bioscoopscherm, waar de videoprojecties Orff’s hymne aan Fortuna, de godin 
van het (nood)lot, van begin tot eind illustreren. Met een 90-koppig orkest en 73-koppig koor 
werd deze productie een succes. Het orkest wist de muziek vol verve te vertolken. De 
samengestelde koren haalden niet altijd de gevraagde en gewenste kwaliteit. Dit nam niet weg 
dat het publiek (905 geïnterviewden) de Carmina beoordeelde met een mooie 8,6! 

Het succes bij het behalen van zoveel bezoekers is een rechtstreeks gevolg van het feit dat 
ieder van de bovengenoemde organisaties vol inzet met haar eigen marketinginstrumenten als 
brochures, nieuwsbrieven, websites, social media en CRM aan de gang is gegaan. Daarnaast 
werd er gezamenlijk overkoepelende publiciteit gegenereerd en werden additionele 
marketingmiddelen en media ingezet. Er werd ook over de grens geworven, zowel in Duitsland 
als in België. Met name de marketing inspanningen in Duitsland hebben zeer positief uitgepakt. 
We mochten bussen vol bezoekers uit Duitsland ontvangen. We hoopten met deze 
samenwerking ieders eigen achterban te mobiliseren en aan te spreken waarbij alledrie de 
partijen hun publiek konden vergroten. En met succes. 

‘Emma’ was een coproductie met Toneelgroep Maastricht de schoenfabriek Emma en festival 
Cultura Nova. De schoenfabriek is ontstaan vanuit het Fonds Sociale Instellingen (FSI) dat de 
oudste sociale werkvoorziening verzorgde van Nederland. Noodzakelijkerwijs ontstaan vanuit 
de mijnindustrie. Afgekeurde mijnwerkers en later mensen in WSW-verband vonden er 
aangepast werk. Nadat de goedlopende fabriek, gespecialiseerd in veiligheidsschoenen, zo’n 
tien jaar geleden is geprivatiseerd, barste die uit zijn voegen en moest verhuizen van Treebeek 
naar Kerkrade. Het moment van verhuizing heeft Toneelgroep Maastricht aangegrepen om de 
voorstelling te maken, die dan ook in de ‘oude’ fabriek gespeeld werd. Werknemers van de 
schoenfabriek speelden mee in de voorstelling, aangevuld met professionele acteurs, fanfare 
Harpe Davids uit Brunssum en garde-dansers KV De Waggeleere. De voorstelling werd door 
publiek en pers bijzonder goed ontvangen. Minister Van Engelshoven bezocht de première. De 
3.100 beschikbare tickets van ‘Emma’ waren vóór aanvang van Cultura Nova uitverkocht. 

Het Duitse gezelschap Titanick presenteerde de openluchtvoorstelling ‘Alice on the run’ in 
Kerkrade. Deze bewerking van Alice in Wonderland trok vergelijkingen met de huidige tocht 
van vluchtelingen in Europa. Aan de voorstelling werkte tien figuranten uit de regio Parkstad 
mee, die vooraf workshops van Titanick hadden gevolgd. Het Hongaarse circustheater 
Recirquel wat te gast met de voorstelling ‘Paris de Nuit’, die gebaseerd was op het werk van de 
Hongaarse fotograaf Brassaï. In de voorstelling kwam het Parijse nachtleven van de jaren 30 tot 
leven. Cultura Nova heeft inmiddels een traditie in het presenteren van beeldend Circustheater. 
De voorstellingen trokken veel publiek en kregen een score van 9 in de publieksmonitor. Het 
Belgische gezelschap Laika bracht met ‘Cantina’, gespeeld in een tijdelijke loods op het 
festivalpein in een theatrale en culinaire belevenis. Met veel humor muziek en enkele kritische 
noten over de overconsumptie werd het publiek getrakteerd op een in vele opzichten heerlijke 
voorstelling. Acht amateurspelers uit Heerlen en omgeving werden vooraf getraind door het 
gezelschap en speelden mee in de voorstelling. De 6 voorstellingen waren op een na 
uitverkocht. 

Samen met de stichting Heerlerbaan 100 heeft Cultura Nova een coproductie in de wijk 
Heerlerbaan gemaakt ter ere van het 100-jarig bestaan van de wijk. Bij dit participatieproject 
zijn vele tientallen wijkbewoners betrokken. Zo speelden deelnemers van de harmonie, het 
zangkoor, de voetbalclub etc. mee in de voorstelling, die in paradevorm door de wijk trok. Op 
voorstel van Cultura Nova is er een parade gemaakt met de community-art-kunstenaars Jos 
Zandvliet & Septimia Kuhlmann (voorheen van Dogtroep). Op voordracht van het festival heeft 
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de stichting Street Art twee 36 meter hoge Murals heeft laten maken door internationale 
kunstenaars, die werden geopend aan het eind van de parade. Als onderdeel van de parade 
heeft Cultura Nova ook het Franse gezelschap Plasticiens Volants ingebracht die met de 
Heerlense ‘mascotte’ Godzilla meeliepen. Ook is er een koppeling gemaakt met het project van 
zorginstelling voor ouderen ‘de Oranjehof’ van Sevagram het ‘oranjekoor’ van senioren van 80+ 
in samenwerking met basisschoolleerlingen van 10 jaar oud. De parade in de wijk Heerlerbaan 
trok 3.500 mensen. 

Documentairemaker Els Huver heeft haar project ‘Kopsalon’ gemaakt in de Heerlense wijk 
Eikenderveld waar 1/3 van de kinderen onder de armoedegrens leeft. Via de lokale basisschool 
kwam ze in contact met wijkbewoners. Ruim twee maanden haalde ze verhalen op in de wijk, 
die ze verwerkt heeft in ‘de Kopsalon’. Een soort kapsalon in jaren 50 stijl in een pipowagen, 
die tijdens het festival op het centrale plein stond vóór het theater. ‘Van geluk spreken’ was de 
titel van de Kopsalon, waarmee de documentairemaker het stigma dat kleefde aan bewoners 
van de wijk probeerde te kantelen. Ruim 800 mensen bezochte de kopsalon, waar telkens maar 
twee mensen tegelijk ónder de droogkap naar de verhalen konden luisteren. Ook de 
wijkbewoners zelf bezochten de kopsalon op het festivalplein. 

Lieke Benders / Hoge Fronten presenteerde de coproductie ‘STIL de Beeldentuin’ in de tuin 
van het voormalige retraitehuis – een gebouw van Peutz – in de Heerlense wijk Molenberg. 
Lieke Benders weet met haar voorstellingen het DNA van de regio telkens naar boven te 
brengen. De haast meditatieve voorstellingen over stilte en bezinning waren helemaal 
uitverkocht. Publiek en pers hebben de voorstellingen bijzonder goed ontvangen.  

Naar aanleiding van de thematiek van ‘Bovengronds’ (de jaren ná de mijnsluitingen) heeft 
Cultura Nova geluidskunstenaar Mike Kramer en stadshistoricus Michel Lemaire bij elkaar 
gebracht. Dit resulteerde in ‘Heerlen gehoord – echo’s tussen toen en nu’ een geluidswandeling 
waarbij de deelnemers als het ware door het Heerlen van de jaren 70 en 80 liepen. Zo ging de 
wandeling o.a. door de voormalige spoortunnel in de huidige ‘catacomben’ van het 
Maankwartier. De geluidswandelingen waren de hele week uitverkocht. Daarom hebben de 
makers de wandeling in oktober twee dagen hernomen. Mike Kramer en Michel Lemaire 
hebben plannen om in 2019 een geluidswandeling te maken over Heerlen als ‘Rest-centre’ voor 
Amerikaanse soldaten vlak na de Tweede Wereldoorlog (75 jaar Bevrijding). 
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Collectief Panda van Nina Willems en Merlijn Huntjens presenteerden hun voorstelling ‘Antifest’ 
in de foyer van Theater Heerlen, met als achtergrond het zicht op de stad. Hun voorstelling 
kwam voort uit de thematiek van ‘Randland’, een thema van Cultura Nova 2017 van exposities 
en lezingen rondom de veranderende rol van bewoners, gebruikers, bedrijven en overheid in 
de stad in de periferie van ons land. In een mix van theater en poëzie presenteerden Nina en 
Merlijn hun eigenzinnige en kritische kijk op de veranderende stad. Ensemble 88, gezelschap 
voor hedendaagse muziek gaf onder de titel ‘Mad Vision’een concert in de GGZinstelling 
Mondriaan waarbij de compositie van de Oostenrijkse componist Thomas Lachner ‘My illness is 
the medicine I need!’ centraal stond. In dit stuk waren teksten van psychiatrische patiënten 
verwerkt. 

Cultura Nova 2018 werd afgesloten met een parade in de binnenstad van het Franse 
gezelschap Plasticiens Volants. Naast de professionele ‘poppenspelers’ van Plasticiens 
speelden amateurspelers uit de wijken in de voorstelling. Daarnaast trokken een lokale 
sambaband en de muziekband van de parade van Heerlerbaan met muzikanten van o.a. 
Harmonieorkest Heerlen mee in de stoet. ‘Godzilla’, die symbool staat voor transitie in de stad 
(het oude verwerpen en het nieuwe omarmen), sloot de voorstelling feestelijk af. 

Cultura Nova heeft een aantal jonge makers gevraagd om zich te verhouden tot specifieke 
plekken in de regio, die in transitie zijn. Deze coproducties werden gemaakt in samenwerking 
met talentenmakelaar Via Zuid en Intro Maastricht; Playfield / Tim de Paepe werkte in een al 
jaren leegstaande winkel in winkelcentrum ’T Loon. Met ‘The Human Dance’ deden ze 
onderzoek naar de verbindingen tussen mensen, de toeschouwers/deelnemers onderling en 
de ruimte waarin ze zich bevinden. Germaine Sijstermans componeerde hedendaagse muziek 
voor verschillende ruimte op het Maanplein, een nieuw stuk Heerlen in ontwikkeling, Rutger 
Muller presenteerde met zijn ensemble nieuwe muziek in de stationshal die nog in aanbouw is, 
eveneens in het Maankwartier. Andere makers die door Via Zuid en Intro Maastricht waren 
aangedragen waren Annet Bremen, Orkun Agir en Tim Scheffer & Audrey Apers. Annet Bremen 
heeft twee weken gerepeteerd in het Cultuurhuis Heerlen om tijdens Cultura Nova try-outs te 
presenteren van ‘Wil je een snoepje?’, een voorstelling gebaseerd op een studie naar de 
Dutroux-zaak die 25 jaar geleden in België speelde. Orkus Agir presenteerde hedendaagse 
muziek in een mix van Turkse en Westerse invloeden in het Savelbergklooster/museum. Tim 
Scheffer en Auderey Apers presenteerde in een bijzonder vormgegeven tijdelijk paviljoen op 
het festivalplein ‘Day Dream Space’ . In een autonome ruimte, die bewoond werd door de 
danser/performer Audrey Apers werden gedurende het festival verschillende andere jonge 
makers uitgenodigd om soundscapes en muziek te presenteren waarop Audrey improviseerde 
tussen het publiek. 

Tijdens de Artist-talk ging Hans Mommaas in gesprek met een aantal makers over de relatie 
tussen hun gepresenteerde werk en thema’s die in de regio spelen als transitie, krimp en 
identiteit. Onder andere de Spaanse dirigent van ‘Carmina Burana Josep Visent, Laika 
regisseur Peter de Bie en Jos Zandvliet van de paradevoorstelling op Heerlerbaan waren 
deelnemers aan de Artist Talk. Allen roemden de openheid van het festivalpubliek voor 
vernieuwende voorstellingen en de warme belangstelling voor hun werk. Heerlen biedt veel 
ruimte aan de kunstenaars om zelf kleur te geven aan de verschillende thema’s, geschiedenis 
en locaties van en in de regio. Neimed, het krimp-onderzoeksbureau van Universiteit 
Maastricht, Open Universiteit en Zuyd Hogeschool, heeft een lezing gehouden in een 
leegstaand voormalig bankgebouw in het centrum van Heerlen. Hierbij werd een startschot 
gegeven voor het nieuwe Stadslab dat in Heerlen gerealiseerd wordt. Tijdens het festival 
hebben provincie Limburg en de steden Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen een 
discussiemeeting gehad met het culturele veld over de nota Cultuurregio Zuid. 
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Jeugdprogramma en educatie 

Cultura Nova vindt het belangrijk om kinderen al van jongs af aan te enthousiasmeren voor 
cultuur. Ook hierbij geldt, jong geleerd is oud gedaan. Het beleven van cultuur op jonge leeftijd 
is een belangrijke voorspeller voor cultuurparticipatie op latere leeftijd. Bij het jeugdaanbod 
gelden voor het festival dezelfde randvoorwaarden als bij het aanbod voor volwassenen. Het 
festival wil graag beeldend, internationaal theater tonen. Theater dat raakt! Ook voor kinderen. 
Cultura Nova wil jonge hartjes verwonderen en verbazen. Door gezelschappen te blijven 
volgen bouwt het festival aan een terugkerend publiek. 

In 2018 stonden maar liefst vier Nederlandse premières op het programma van 
jeugdvoorstellingen uit België, Italië en Spanje. Ook in 2018 bleek dat het jonge publiek (vanaf 
1 jaar al!) de voorstellingen wist te waarderen. Jeugdvoorstellingen die goed ontvangen 
werden zijn ‘Invisible’ van het Belgische Kabinet K, Salüq van het Spaanse Maquinant Teatre, 
‘Wereld, einde van een’ van Compagnie Frieda uit België, ‘Pop-Up’ van het Italiaanse Teatro 
delle Briciole en ‘Alex in Vuilbakland’ van het Belgische Villanella. Bijzonder goed werden de 
uitverkochte voorstellingen van het Spaanse dansgezelschap Arcaladanza gewaardeerd, en 
ontvingen een 9,1 in de publieksmonitor. Ze presenteerden met ‘Vuelos’ een beeldende 
dansvoorstelling die geïnspireerd was op het werk en leven van Leonardo da Vinci. 

Naast de vrije voorstellingen, heeft het festival ervoor gekozen om jaarlijks een aantal 
schoolvoorstellingen te programmeren. Omdat Cultura Nova zoveel mogelijk kinderen wil 
betrekken bij het festival worden deze, dankzij een financiële bijdrage van het Coöperatiefonds 
van de Rabobank, gratis aangeboden aan de scholen waarbij een lichte voorkeur bestond voor 
scholen in achterstandswijken en kinderen van het asielzoekerscentrum. 

Workshops waren er voor kinderen met o.a. theaterfotografie door theaterfotograaf Luc Lodder, 
builderen op gebouwen in de stad, zuinig met water omgaan door WML en archeologie door 
het Franse Festijeux. Els Roobroeck presenteerde ‘Pleidooi voor tijd’ gespeeld door middelbare 
scholieren, voor middelbare scholieren.  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Er was een week lang programma voor 20 leerlingen van de middelbare Vrije school Heerlen 
met het thema ‘tijd’. De leerlingen bezochten de openingsvoorstelling van het Italiaanse 
gezelschap Kitonb en de voorstelling van Els Roobroeck. Daarna volgden de leerlingen 
workshops fotografie van Luc Lodder en poëzie van Merlijn Huntjens. Op basis daarvan 
presenteerden de leerlingen hun foto’s en teksten in een performance op een Cultura Nova 
Podium, gevolgd door een tentoonstelling over hun werk in hun schoolgebouw.  

Studenten Kunst Theater en Media van het Heerlense ROC Arcus College presenteerden hun 
examenvoorstelling ‘Spiegeldroom’ van afgelopen schooljaar in een uitverkocht theater op 
school. Twaalf studenten van de opleiding Kunst Theater en Media van ROC Arcus College 
hebben tien dagen lang meegewerkt aan het maken van foto’s en video-opnames (en 
montages) voor Social Media en voor L1 televisie. Al na enkele dagen was de redactie van L1 
zo enthousiast over de resultaten, dat video’s die door de studenten werden gemaakt gebruikt 
zijn op L1TV. Na het festival heeft L1 de samenwerking met het Arcus College geïntensiveerd 
met andere projecten. 

Muziekprogrammering 

In samenwerking met de muziekprogrammeurs van Parkstad Limburg Theaters en Poppodium 
De Nieuwe Nor heeft Cultura Nova een uitgebreid muziekprogramma gepresenteerd. Elke 
avond vonden er in de spiegeltent op het festivalplein, na afloop van de theatervoorstellingen, 
bijzondere concerten plaats van opkomende Nederlandse bands en internationale 
wereldmuziek-bands, die op tournee zijn door Europa. Op ‘Klein Berlijn’ op het Schelmenhofje 
tegenover poppodium Nieuwe Nor traden vooral provinciale talenten op en presenteerden o.a.  
muziek en poetry-slam. In de Nieuwe Nor vond op de openingsavond van Cultura Nova een 
afterparty plaats met regionale talentvolle DJ’s. Tevens organiseerde de Nieuwe Nor twee 
hiphop revival-avonden in de voormalige Studio 54; een gebouw dat gesloopt gaat worden ten 
behoeve van de nieuwbouw van het poppodium. In de Limburgzaal van Theater Heerlen vond 
in het kader van de thematiek ‘Bovengronds’ een concert plaats van de Duitse post-industriële 
band Einstürzende Neubauten. 
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Samenwerking, coproductie en participatie

Samenwerking in stad en regio is voor Cultura Nova een ‘way of life’ geworden. Er zijn veel 
culturele partners in de stad zoals Schunck*, Poppodium Nieuwe Nor en Parkstad Limburg 
Theaters die hun programmering afstemmen op Cultura Nova of zelf in samenwerking met het 
festival programmeren. In 2018 mochten we ons verheugen in 22 coproducties waarvan we 
een aantal reeds eerder hebben toegelicht. Vaste partners hierin zijn naast onze collega-
instellingen in de stad; Toneelgroep Maastricht, Lieke Benders/Hoge Fronten, jonge makers 
i.s.m. Via Zuid, Neimed, Intro Maastricht, en philharmonie zuidnederland, Sinds 2013 werkt 
Cultura Nova samen met de stichting Street Art, die dit jaar tijdens Cultura Nova nieuwe kleine 
werken in de binnenstad hebben laten maken en tevens twee grote muurschilderingen van 36 
meter hoogte hebben laten maken op flats van woningcoöperatie Weller op de Heerlerbaan 
door de Argentijnse kunstenares Hyuro en de Americaanse kunstenaar Isaac Tin Wei Lin. 

Onlangs is het Europees project Centriphery van start gegaan. Cultura Nova heeft samen met 
festivals en organisaties uit acht andere Europese landen subsidie gekregen in het kader van 
Creative Europe in de categorie grote projecten. Ons project Centriphery is in 2017 ontstaan 
tijdens een ontmoeting van een aantal festivals tijdens Cultura Nova. Het zijn allemaal 
organisaties die opereren in het Randland; de periferie van hun land. In november zijn de 
eerste bijeenkomsten geweest in Oostenrijk. De realisatie van het project bij Cultura Nova is in 
2019. Lieke Benders van Hoge Fronten en Bart Bijnens van Toneelgroep Maastricht 
vertegenwoordigen Nederland in het project. Zij maken samen met twee artiesten uit de 
overige deelnemende landen een productie, die gepresenteerd wordt tijdens Cultura Nova 
2019. In 2020 worden Lieke en Bart uitgezonden, elk naar een ander deelnemend buitenland, 
om daar eveneens mee te werken aan een productie. 

Cultura Nova verhoudt zich ook tot maatschappelijke organisaties als IBA Parkstad, een 
ontwikkelingsprogramma dat loopt tot en met 2021. Met Sevagram, een grote zorginstelling 
voor ouderen met meer dan 20 wooncomplexen voor ouderen met zorg, realiseerde Cultura 
Nova een reeks van activiteiten i.s.m. Care & Culture, die in 2018 hun beslag kregen op 
locaties van Sevagram. Met Woningcoöperaties als Weller en Wonen Limburg werden samen 
met bewoners activiteiten ontwikkeld rondom de realisatie door internationale kunstenaars van 
grote muurschilderingen op woonblokken In 2018 heeft Cultura Nova met Heerlen Mijn Stad 
samengewerkt met het festival bij de parades in het centrum en er is een festivalcamping 
gerealiseerd in de binnenstad. Met de businessclub SBCA en de Club van 100 zijn 
ontvangsten voor mensen uit het bedrijfsleven georganiseerd, die gekoppeld waren aan 
bezoek van voorstellingen en gesprekken met theatermakers. Met BBC is een ontbijt gehouden 
in de spiegeltent ten bate van de Ronald McDonaldhuizen in Houtem en Maastricht. 
Waarnemend Burgemeester Emile Roemer ontving gasten en sprak over het belang van de 
Ronald McDonaldhuizen. Cultura nova kreeg gelegenheid om het festival toe te lichten en 
verzorgde een rondleiding backstage in het theater.  

Met de gemeente Heerlen en provincie Limburg is tijdens Cultura Nova in de Spiegeltent een 
sessie gehouden met alle culturele partners uit de Tripool Heerlen, Maastricht en Sittard-
Geleen. Dat ging over het gezamenlijk maken van een propositie in het kader van de landelijke 
ontwikkelingen rondom de rol die de Stedelijke Cultuurregio’s kunnen krijgen in hervormingen 
van het subsidiebestel. Cultura Nova is daarbij niet alleen gesprekspartner, maar heeft ook de 
sessie tijdens het festival gefaciliteerd.  

Cultura Nova werkt verder samen met Heerlen Mijn Stad, citymanagement plus, de SBCA en 
de Club van 100. In 2018 heeft Cultura Nova met Heerlen Mijn Stad samengewerkt met de 
parade in het centrum en er is een festivalcamping gerealiseerd in de binnenstad. Met de 
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SBCA en de Club van 100 zijn ontvangsten voor mensen uit het bedrijfsleven georganiseerd, 
die gekoppeld waren aan bezoek van voorstellingen en gesprekken met theatermakers. 

Verder is Cultura Nova lid van de Verenigde Podiumkunstenfestivals en werkt het festival op 
incidentele basis samen met verschillende festivals en gezelschappen in Nederland en in het 
buitenland.  

Ook als het gaat om participatie hebben we in 2018 verder geïntensiveerd; Het project 100 jaar 
Heerlerbaan; samenwerking met 150 buurtbewoners, zorgcentrum, basisscholen en 
verenigingen, ’Van geluk spreken’ in de Kopsalon van Els Huver; samenwerking met 
buurtbewoners in het verzamelen van verhalen, Laika; acht figuranten uit Heerlen en omgeving,  
‘Carmina Burana’; twaalf semi-amateurdansers via het Huis voor de Kunsten Limburg, zangers 
via Sinfonischer Chor Aachen en Opera Zuid, Theater Titanick; tien vrijwilligers die figureerden 
en meewerkten, Plasticiens Volants; twee muziekkorpsen en figuranten uit de regio, 
Toneelgroep Maastricht met ‘Emma’; medewerkers van de schoenfabriek, fanfare en 
gardedansgroep (100 personen), Els Roobroeck; middelbare scholieren speelden mee in de 
voorstelling voor scholieren, Ultima Vez; publiek moest actief meedoen om de voorstelling te 
bewegen en tijdens Cultura Nova vonden opnames plaats voor ‘Circus Noël’ een landelijk 
jeugdfilm die in april 2019 in première gaat; figuranten uit Heerlen en omgeving speelden mee 
tijdens filmopnames op het festivalplein en tijdens de finaleparade. 
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Belangrijke stakeholders

Tot onze belangrijkste stakeholders behoren: 

Collega-organisaties: Schunck*, Parkstad Limburg Theaters, Poppodium Nieuwe Nor, Filmhuis 
de Spiegel, Cultuurhuis Heerlen, (h)ear, Thermenmuseum Heerlen, Intro, Cinesud, Cityliv, 
Stichting Street Art 

Ketenpartners: Toneelgroep Maastricht, Het Laagland, Hoge Fronten/Lieke Benders, 
philharmonie zuidnederland, Laika, Via Zuid, Kunstvakopleidingen als Toneelacademie, 
Conservatorium en Stadsacademie, Jan van Eyck Academie, Verenigde Nederlandse  

Podiumkunstenfestivals, Nederlandse festivals als de Boulevard, Over het IJ, Noorderzon, 
Oerol, en Zeeland Nazomerfestival. Across the Borders Aachen, Ludwig Forum Aachen, C-
Mine Cultuur Centrum Genk, Cultureel Centrum Hasselt, Platform European Theatre Academies 
(PLETA),  

Europese deelnemers Centriphery: Festival der Regionen (Austria): Region: Oberösterreich/
Upper Austria, Dansehallerne (Denmark), Region: Sjælland, Walk&Talk Festival (Portugal, The 
Azores), Region: The Azores, European Capital of Culture Rijeka 2020 (Croatia): Region: Susak 
Island or Mrkopalj village, La Manufacture, Avignon (France), European Capital of Culture 
Timisoara 2021 & Prin Banat (Romania): Region Banat, European Capital of Culture Galway 
2020 (Ireland), Region: Connacht. 

Maatschappelijke partners: Kenniscentrum Neimed (Open Universiteit, Zuyd Hogeschool, 
Universiteit Maastricht), Basisonderwijskoepels Movare en Innovo, stichting Voortgezet 
Onderwijs Parkstad Limburg, LVO (stg. Limburgs Voortgezet Onderwijs), Arcus College (MBO), 
Zuyd Hogeschool, Zorgorganisatie Sevagram, Stichting Bijzondere Culturele Activiteiten, 
Gemeente Heerlen, IBA Parkstad, Stadsregio Parkstad Limburg, Provincie Limburg, Heerlen 
Mijn Stad, Gemeente Aken, Stichting FSI. 

Artistieke Peers: Servé Hermans & Michel Sluysmans (Toneelgroep Maastricht), Peter de Bie 
(Laika), Rick Takvorioan (Across the Borders Aachen), Leo Swinkels, Arthur Sonnen (PLETA), 
Airan Berg (o.a. Festival der Regionen - Oostenrijk en Culturele Hoofdstad Valetta – Malta), Eric 
Travers (Groupe F), Mike Ribalta (Fira Tàrrega), Monica Guillout-Gélys (Scène National 
Mulhouse). 

Structurele subsidiënten: Gemeente Heerlen, Provincie Limburg, Fonds Podiumkunsten. 
Particuliere Fondsen: Fonds voor Sociale Instellingen, Coöperatiefonds Rabobank. 
Buurtbewoners: Bewonersvereniging Muzelaan e.o., Bewonersvereniging Binnenstad Heerlen, 
Bewonersvereniging Eikenderveld, Stichting Heerlerbaan 100. 

Mediapartners: L1 Televisie en Mediagroep Limburg. 
Sponsoren: Club van 100, Hotel Heerlen, FB4, AV-point, Heineken, Mabs4.0, Zen-fire,, Magic 
Mirrors, Hotel Heerlen, WML, Fairlight, MABS4.0, Stienstra/Mercurius,  
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Media

Tijdens het festival hebben L1 en Cultura Nova intensief samengewerkt aan tientallen 
reportages voor tv, radio en internet. Cameramensen en redacteuren maakten samen met 
medewerkers, theatermakers, leerlingen van het Arcuscollege afdeling Media en artiesten 
reportages voor en achter de schermen. De samenwerking heeft ruim 50 uur unieke televisie 
opgeleverd, met een groot bereik in Limburg en verder. Meer mensen hebben daardoor de 
verhalen gehoord die mediapartners, theatermakers en Cultura Nova willen vertellen. Verhalen 
voor jong en oud, geïnspireerd door het unieke karakter van de regio, persoonlijke ervaringen 
en universele thema's. Het belang van Cultura Nova en de maatschappelijke context van het 
festival zijn uitgebreid getoond op televisie en in de kranten. De social media zijn uitgebreider 
ingezet en ruimer bekeken. Naast de zeer ruime regionale aandacht in de kranten was er 
aandacht in de landelijke en Euregionale kranten. Met name in en rond Aken werd uitgebreid in 
de kranten bericht over Cultura Nova. 

We hebben in 2018 naast onze gebruikelijke campagnes met websites, drukwerk, advertenties, 
affiches, billboards en direct mailings onze campagne in Aken, mede dankzij een bijdrage 
hierin van de Provincie Limburg kunnen intensiveren met een Duitse website en Facebook, 
advertenties, billboards, Duitse programmabrochure en mediabenadering. 

L1 Televisie 2018 Kijkers

Live-uitzending opening 57.000
CN-TV avonduitzendingen 324.000
CN-TV middaguitzendingen 306.000
Totaal 687.000

L1 Livestreams op internet 2018 Views

Opening 96.847
Afsluitende parade Heerlen 59.426
Totaal 156.273

Facebook 2018 L1, Cultura Nova 
posts

Cultura Nova Totaal

Bereik 651.506 846.400 1.497.906
Betrokkenheid 21.036 58.147 79.183
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Publiek

Het totaal aantal bezoeken aan Cultura Nova is in 2018 toegenomen tot 73.281 (exclusief de 
10.500 bezoekers aan de heropening van het stadscentrum in Kerkrade). Een stijging van 17% 
ten opzichte van 2017. Uit de Cultuurmonitor van Gemeente Heerlen (Onderzoek naar de 
cultuurparticipatie november 2017) blijkt 41% van de Heerlenaren boven 12 jaar aan te geven 
Cultura Nova te bezoeken. Dat past natuurlijk fantastisch bij ons beleid het publiek in de volle 
breedte aan te spreken met het festival. Als we daar kinderen onder de 12 bij op zouden tellen 
kan het percentage nog hoger uitpakken.  

Van de betalende bezoekers in 2018 hebben we een groot deel van de herkomst-informatie 
van de kaartkopers. Hieronder weergegeven in een cirkeldiagram ten opzichte van 2017. We 
missen hierbij de herkomst van kopers aan de dagkassa’s bij locatie-voorstellingen en van de 
bezoekers aan gratis activiteiten. Er is een duidelijke groei aan spreiding van de herkomst van 
de bezoekers waar te nemen. 
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Organisatie

Het festival is weliswaar verzelfstandigd in een stichting, dit neemt niet weg dat een stevige 
samenwerking is blijven bestaan met Parkstad Limburg Theaters. Naast een 
programmabijdrage is er organisatorische samenwerking wat betreft de financiële 
administratie, kassa, marketing, horeca, technisch personeel en gebruik van de gebouwen en 
technische materialen. Naast het eerder genoemde personeel wordt er gewerkt met een grote 
groep (126) enthousiaste vrijwilligers. In totaliteit waren er ongeveer 290 medewerkers direct 
betrokken bij de uitvoering van het 28ste festival. We mogen spreken van een organisatorisch 
goed verlopen festival. Er is met veel enthousiasme hard gewerkt door zowel betaalde 
medewerkers als vrijwilligers. Voor de beloning voor betaalde medewerkers vormt de CAO 
Nederlandse Podia het uitgangspunt. Cultura Nova past de Fair Practice Code toe. De 
vergoedingen blijven ruim binnen de normen van de WNT.  

De programmering van de 28ste editie was in handen van: 

Iris van Hooren     Jeugdtheater 
Dannij Bol (Parkstad Limburg Theaters)  Circustheater / popmuziek  
Bram Jacobs (Parkstad Limburg Theaters)  (Pop)muziek 
Lene ter Haar / Fabian de Kloe (Schunck*)  Beeldende kunst (+Stadslab) 
Mike Kramer (h)ear     Geluidskunst 
Kees van de Berg / Daan Goren (Nieuwe Nor) Popmuziek 
Rinus van Dijk (Filmhuis de Spiegel)   Film 
Tom Swart (Intro)     Hedendaagse muziek 
Maurice Hermans / Wim Didderen (Neimed) Neimed Krimplezing (+Stadslab) 
Airan Berg      Internationale participatieprojecten 
Fiedel van der Hijden     Beeldend theater, circustheater, plein e.a 
Rocco Malherbe / Fiedel van der Hijden  Eindredactie 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Toekomst en risicoprofiel

De succesvolle editie van 2018 zorgt voor een verdere groei van het verwachtingspatroon voor 
2019. De uitkomsten van de aanvragen voor de huidige cultuurplan-periode 2017-2020 hebben 
positief uitgepakt. Zowel Het Fonds Podiumkunsten (na verhoging van de beschikbare 
budgetten door het kabinet) als de Provincie Limburg hebben ons opgenomen in de 
cultuurplan-periode. Dit legt een uitstekende basis om de groei van het festival verder vorm te 
geven, waarvan we het merendeel van de gestelde doelstellingen halverwege de cultuurplan 
periode reeds gerealiseerd hebben. 

De schaalvergroting brengt naast kansen ook nieuwe uitdagingen en risico’s met zich mee. De 
vereiste eigen inkomstenquote van het Fonds (50%) is in 2018 ruimschoots gerealiseerd. We 
zijn ons er terdege van bewust dat de groei in 2018 voor een groot deel te maken heeft met de 
unieke, grootschalige productie van de Carmina Burana.  

De strategische heroriëntatie en organisatorische aanpassingen die we in 2017 zijn gestart 
hebben resultaat en zullen we de komende jaren trachten te continueren en waar mogelijk  
uitbreiden. De schaalvergroting betekent ook dat de financiële risico’s toenemen die vragen om 
een hogere weerstandsreserve. Hierover zijn we in gesprek met Provincie en Gemeente. 

Uiteraard blijven risico’s spelen die van invloed zijn op het succes van het festival zoals; het 
weer, de algemene economische ontwikkelingen en de beschikbaarheid van aanbod van 
makers en de wil van het publiek om ons te blijven bezoeken. 

SWOT

Sterke punten van Cultura Nova; 

• Goede naam en draagvlak in Limburg bij publiek, politiek, media, gezelschappen,  
sponsoren en andere partners 

• Cultura Nova wordt als een goede merknaam beschouwd, het festival wordt als 
belangrijk ervaren,  

• Programmering van nationaal en internationaal onderscheidend beeldend 
(locatie)theater, dat door publiek, professionals en lokale media goed wordt 
opgepikt,  

• Goede verbinding met internationale gezelschappen die grootschalige 
buitenproducties maken en spelen, 

• Showcase-festival voor professionals die geïnteresseerd zijn in grootschalige 
buitenproducties, 

• Onderscheidende jeugdtheater-programmering voor families en kinderen, 
• Meerjarige coproducent en partner van meerdere makers en gezelschappen, 
• Actief t.b.v. talentontwikkeling voor Limburgse makers, 
• Trouw en divers samengesteld publiek, 70% van het publiek komt jaarlijks terug, 
• Opmerkelijke publieksgroei de laatste jaren ook van kinderen (3-10 jaar) en hun  

ouders,  
• Veel organisatorische kennis op het gebied van locatieprojecten, 
• Flexibele organisatiestructuur,  
• Structurele samenwerkingen met maatschappelijke partners zoals opleidingen, 

woningcorporaties, AZC etc.  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Zwakke punten van Cultura Nova;

• Programmering en artistiek profiel van Cultura Nova wordt nationaal nog 
onvoldoende (h)erkend, nationale en internationale zichtbaarheid en uitstraling is in 
2018 gegroeid maar is nog voor versterking vatbaar, 

• Nationale en internationale proactieve marketing aanpak is gegroeid maar mag 
verder geintensiveerd. 

• Marketingacties en relaties programma’s zijn nog vooral op Limburg en het 
omliggende buitenland gericht, landelijke media worden nog onvoldoende bereikt,  

• Contacten met particuliere fondsen zijn nog te incidenteel,  
• Ondanks beperkte groei nog steeds relatief kleine organisatie, heeft invloed op de 

slagkracht in het voortraject,  

Kansen;

• Het culturele klimaat in Heerlen verbetert zienderogen waarmee ook de 
voedingsbodem voor Cultura Nova toeneemt, 

• Inhoudelijke samenwerking met culturele organisaties over de grenzen biedt nieuwe 
perspectieven, zoals het in 2018 gestarte Europese project Centriphery. Cultura 
Nova kan een internationale pilot/werkplaats inrichten t.b.v. het ontwikkelen van 
nieuwe samenwerkingen met makers en gezelschappen. 

• Cultura Nova kan initiatief nemen tot nieuwe grensoverschrijdende coproductie 
samenwerkingen met festivals in Limburg, Brabant, Zeeland, Vlaanderen en 
Duitsland,  

• Provincie zet in op talentontwikkeling, Cultura Nova kan zich verder positioneren als 
een nieuwe coproductie-partner en coach voor jonge en al langer werkende makers 
en gezelschappen, 

• Binnen de Euregio woont een enorm publiekspotentieel, binnen de culturele 
organisaties en bij de pers is een positieve houding aan het ontstaan over de 
mogelijkheden over de grenzen en de eerste stappen lijken zeer succesvol. 

• Cultura Nova bereikt een groot en divers publiek, dat biedt kansen kijkend naar 
meer focus van subsidiënten en fondsen op publieksbereik, 

• Nieuwe marketingstrategie ontwikkelen voor meer bezoek van professionals en 
media via professionals bezoekersprogramma,  

• De toenemende vergrijzing levert een groeiende doelgroep van geïnteresseerden op 
met voldoende vrije tijd, 

• De (landelijke) uniciteit van de projecten binnen de programmering groeit waardoor 
meer bezoek aan het festival van publiek vanuit verder weg mogelijk is, zeker in 
combinatie met het aanbieden van arrangementen binnen het groeiende pakket 
Leisure mogelijkheden in de regio.  

• De op stapel staande grote (culturele) projecten zoals van IBA Parkstad bieden 
mogelijkheden om de culturele infrastructuur te versterken zoals succesvol, zoals 
gebleken met de Carmina Burana in 2018. Er zijn gesprekken gaande met de IBA 
hoe dit te concretiseren in 2019 en 2020. 

 
Bedreigingen;

• Het aantal nieuwe festivals is de afgelopen jaren fors gestegen,  
• Subsidies staan nog steeds onder druk, productiehuizen zijn verdwenen, 

gezelschappen en makers hebben vaak onvoldoende productiebudget. Dit vraagt 
om meer creativiteit in het vinden van nieuwe maatschappelijke partners. Ook de 
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verder stijgende eisen aan de eigen-inkomstenquote zetten (co)productie, inhoud en 
laagdrempeligheid van de programmering steeds verder onder druk,  

• Het imago van de regio gaat nog steeds gebukt onder haar recente verleden, nog 
lang niet iedereen profiteert van de aantrekkende economie. Een deel van het 
Cultura Nova publiek gaat mogelijk niet meer of misschien zelfs nog wel minder 
uitgeven aan cultuur door beperkte koopkracht, in een regio waar de economische, 
demografische samenstelling van de bevolking op veel fronten lager uitpakt dan het 
landelijk gemiddelde. 

Voor de huidige kunstenplanperiode hebben we 9 aandachtsgebieden benoemd die we als 
volgt in de tijd zetten: 

Aandachtsgebied 2017 2018 2019 2020
1. Artistieke 
aanscherping

Aanscherping 
keuzes 
programmering 
binnen artistiek 
profiel

Aanscherping 
keuzes 
programmering 
binnen artistiek 
profiel

Artistieke 
aanscherping, 
helder zichtbaar 
in programma

Artistieke 
aanscherping, 
helder zichtbaar 
in programma

2. Internationale 
openingen

Internationale 
coproductie met 
participatie

Internationale 
coproductie met 
Nederlandse 
makers

Internationale 
coproductie met 
Nederlandse 
makers

Internationale 
coproductie met 
Nederlandse 
makers

3. Coproductie Meer coproducties  
met heldere link 
naar regio

Meer 
coproducties  
met heldere link 
naar regio

Coproducties met 
heldere link naar 
regio en passend 
binnen 
aangescherpt 
artistiek profiel

Coproducties met 
heldere link naar 
regio en passend 
binnen 
aangescherpt 
artistiek profiel

4. Festivalplein Eerste aanzet 
betere inhoudelijke 
vulling plein en 
sfeer

Betere 
inhoudelijke 
vulling plein en 
sfeer

Knooppunt naar 
programma-
onderdelen 

Knooppunt naar 
programma-
onderdelen 

5. Marketing en 
Branding

Uitbreiding 
marketing in 
aangrenzend 
buitenland

Uitbreiding 
marketing in 
aangrenzend 
buitenland

Uitbreiding 
marketing in 
Nederland met 
nationale 
branding

Uitbreiding 
marketing in 
Nederland met 
nationale 
branding

6. Locaties Aanscherping 
locatie keuzes en 
volgen 
ontwikkeling 
Tripool

Aanscherping 
locatie keuzes en 
volgen 
ontwikkeling 
Tripool

Aanscherping 
locatie keuzes en 
volgen 
ontwikkeling 
Tripool

Aanscherping 
locatie keuzes en 
volgen 
ontwikkeling 
Tripool

7. Rand-
programma

Beperkt inhoudelijk 
randprogramma 
gericht op publiek

Uitbreiding met 
randprogramma 
gericht op 
(inter)nationaal 
professional

Rand-programma 
gericht op 
(inter)nationaal 
professional

Rand-programma 
gericht op 
(inter)nationaal 
professional

Aandachtsgebied
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De voor 2018 voorgenomen acties op de verschillende aandachtsgebieden zijn succesvol 
ingezet.  

8. Duurzame 
verbindingen

Lidmaatschap 
landelijk 
festivaloverleg, 
EFFE- label, 
opstarten 
Europees 
samenwerkingsver
band

Concrete 
voorbereidingen 
voor Europese 
en landelijke 
samenwerking in 
een project

Europese en 
landelijke 
samenwerking in 
een project

Europese en 
landelijke 
samenwerking in 
meerdere 
projecten

9. Organisatie Opwaardering 
productionele en 
marketing inzet

Opwaardering 
artistieke en 
zakelijke inzet

Opwaardering 
Marketing en 
productionele 
inzet

Bestendiging

2017 2018 2019 2020Aandachtsgebied
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Cultural Governance

Bij de keuze van het Raad van Toezicht - directie model heeft de Governance Code Cultuur als 
uitgangspunt en onderlegger gediend. Bij de uitwerking van het model is zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de ‘best practice’ bepalingen uit de code.  

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) is gezocht naar mensen met bestuurlijke 
ervaring, financiële kennis en ervaring, wetenschappelijke kennis, landelijk netwerk, marketing 
kennis, culturele inhoudelijkheid en diversiteit, werkgeverschap en representatie van het 
onderwijs. De RvT bestaat op dit moment uit zes leden. 

Code Culturele diversiteit en inclusie

Stichting Cultura Nova is zich bewust van de code diversiteit en probeert hiernaar te handelen. 
We zijn ons er van bewust dat het een proces is, dat telkens onze aandacht blijft vragen. 
Naar aanleiding van de demografische samenstelling in Heerlen (een groot deel heeft lage 
inkomens, beperkte arbeidsparticipatie, lage opleiding, hoog analfabetisme, slechte 
gezondheid etc.); voortkomend uit de recente geschiedenis; het sluiten van de mijnen en de 
enorme impact die dat sociaaleconomisch decennia op Heerlen en Parkstad heeft (gehad) 
heeft het festival vanaf het ontstaan in 1991 bewust in de breedte én in de diepte doen 
programmeren. Daarbij werden en worden de voorstellingen - die breed toegankelijk zijn ook 
voor mensen met weinig culturele bagage zeker als het bijvoorbeeld om de grootschalige 
openingsvoorstellingen gaat - gratis aangeboden aan het publiek. Dit blijkt al jaren erg goed te 
werken. Ook mensen uit de wat minderbedeelde wijken bezoeken het festival.  

Cultura Nova geniet grote populariteit onder het publiek: 86% van de inwoners van Heerlen 
zegt het festival te kennen en 41% zegt het festival te bezoeken. De kunst bij het 
programmeren is om ervoor te zorgen dat de totaliteit van het programma zowel mensen 
aanspreekt met meer alsook minder culturele bagage. We zien ook bezoekers stappen zetten 
tijdens het festival. Ze komen af op de grote opening en raken zo geïnteresseerd in het overig 
programma van het festival. 

Heerlen is een zogenaamde ‘Neustadt’, met een enorme groei in de bloeitijd van de mijnen. 
Vanwege die mijnen zijn hier Nederlanders uit de rest van het land, Belgen, Polen, 
Joegoslaven, Italianen, Spanjaarden en naderhand Marokkanen en wat beperkter Turken 
komen wonen en werken. Inmiddels drie, vier generaties verder bestaat de bevolking uit een 
mix van die groepen. Beeldtaal wordt hier vanwege die diverse afkomsten en vanwege het 
katholicisme (uit het verleden) goed begrepen. Dat zijn mede redenen waarom het beeldend 
theater binnen Cultura Nova goed wordt opgepikt. 

Inclusie, het festival is er voor iedereen, zit als het ware in de genen van het festival. Ook bij de 
100 vrijwilligers van het festival zitten veel mensen ‘met een rugzakje’. Hetgeen niets afdoet aan 
het enthousiasme en de kwaliteit van het vrijwilligerswerk. Met het Asiel Zoekers Centrum heeft 
Cultura Nova al een aantal jaren afspraken over participatie van asielzoekers aan het 
vrijwilligerswerk van Cultura Nova. Elk jaar mogen wij ons verheugen op de deelname van 
tussen de 10 en 20 vrijwilligers uit het AZC. Daarnaast zijn er afspraken met het AZC over het 
bezoek aan voorstellingen, om zo enerzijds integratie en anderzijds acceptatie te bevorderen. 
Bij de programmakeuze wordt internationaal beeldend theater geprogrammeerd. 
Gezelschappen uit diverse - vooral Europese - landen brengen artiesten en technici mee met 
verschillende etnische achtergronden. Ook bij Nederlandse gezelschappen die op het 
programma staan verandert diversiteit in acteurs en technici ten goede. 
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In 2018 betrof het o.a. artiesten van het Urkun Agir Ensemble, Philharmonie Zuidnederland 
uit Nederland, Isaac Tin Wei Lin mural-kunstenaar uit USA en Laika uit België, La Fura dels 
Baus en Aracaladanza uit Spanje. Bij de muziekprogrammering voor de spiegeltent waren 
in 2018 o.a. Altin Gün Turks/Nederlands, Orlando Julius & The Heliocentrics uit Groot 
Brittanië, Coely uit België, Now Versus Now uit USA, Guy One Kologo uit Ghana. Bij de 
programmering van Poppodium de Nieuwe Nor is extra aandacht geweest voor Hip-Hop 
muziek. Ander voorbeeld is een audioproject van De Kopsalon van Els Huver & Liesbeth 
van Litsenburg, In 2018 uitgevoerd met bewoners uit het Eikenderveld; een wijk van Heerlen 
waar 1/3 van de kinderen onder de armoedegrens leeft. Veel bewoners uit die wijk hebben 
een niet-westerse achtergrond. Op de basisschool met 126 leerlingen zitten 26 
verschillende nationaliteiten. En dat terwijl in heel Heerlen slechts 8% een niet-westerse 
migratie achtergrond heeft.  

In 2018 vonden de activiteiten van Cultura Nova op 25 locaties plaats. De meeste locaties 
waren goed toegankelijk ook voor de mindervalide medemens. Daar waar dat niet zo was, 
zoals bijvoorbeeld bij de uitvoering van Carmina Burana in de Zandgroeve Beaujean in 
Heerlerheide hebben we aparte voorzieningen getroffen. De website van het festival is 
volledig herzien in 2018 en er is rekening gehouden met scherm-uitlees-programma’s. Het 
voornemen is om de werking ervan in 2019 te gaan testen. 

Bij Cultura Nova zijn we ons bewust van onze eigen beperkingen en werken dan ook aan 
verbeteringen als het gaat om inclusie. Het is een proces, dat veranderingen op gang 
brengt. De Raad van Toezicht van stichting Cultura Nova (3 vrouwen en 3 mannen) 
overweegt om de diversiteit binnen haar gelederen te vergroten. Festival Cultura Nova zit in 
de werkgroep diversiteit & inclusie van de landelijke organisatie de Verenigde 
Podiumkunstenfestivals. Met die werkgroep worden momenteel plannen gemaakt om 
diversiteit bij festivals te bevorderen, zowel in programma, publiciteit, bij adviseurs, 
besturen en eigen organisaties. Cultura Nova neemt deel aan het door Creative Europe 
gesubsidieerde project ‘Centriphery’, een project met theatermakers uit negen landen. Bij 
dit Europees project zijn participatie en inclusie belangrijke topics. 
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Relevante (neven)functies Bestuur

De heer R.P.M.  Malherbe, bestuurder/directeur  

Mededirecteur Abraxas Culturele Evenementen B.V. 
Theatermanager Techniek, Producties en Gebouwenbeheer Parkstad Limburg Theaters N.V. 
Lid Raad van Toezicht lid Stichting Via Zuid (uitgetreden in 2017) 

Bedrijfsresultaat, resultaatbestemming, ratio’s
 
 
Het resultaat over 2018 is € 10.564 positief. Het aandeel van de provincie Limburg (structureel 
+ incidenteel) in 2018 bedraagt € 182.700 en is 9,03 % van de totale baten in 2018 ad € 
2.022.487. Volgens de Provinciale richtlijnen is derhalve 9,03 % x € 10.564 = € 954 toegevoegd 
aan de Egalisatiereserve Provincie en het restant ad € 9.610 is toegevoegd aan de Algemene 
Reserve. 
De Algemene Reserve is in 2018 toegenomen van € 31.862 naar € 41.449 (inclusief kleine 
correctie 2017). De Egalisatiereserve Provincie is in 2018 toegenomen, van € 9.596 naar  
€ 10.573 (inclusief kleine correctie 2017).  
 
De totale baten bedroegen in 2018 € 2.022.487, de totale lasten bedroegen € 2.011.923. 

Ratio’s         2018 2017 

Solvabiliteit Eigen vermogen / Vreemd vermogen    0,22  0,21 
  Eigen vermogen / Totale vermogen in %       18     17 

   

     
Liquiditeit Current ratio: Vlottende activa / Kort Vreemd Vermogen 1,21 1,17 

Eigen Inkomsten-quote: Eigen Inkomsten / Totale Baten =   58 %  46% 

Fiscaal

De Stichting Cultura Nova is belastingplichtig voor de omzetbelasting. 

 
Heerlen, 22 maart 2019 

De heer R. Malherbe 
Bestuurder / directeur  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Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kijkt terug op een zeer geslaagde en succesvolle 28ste editie van het 
Festival. Het tweede jaar van de huidige kunstenplanperiode, waarin we zowel bij de Provincie 
als het Fonds Podiumkunsten zijn opgenomen, laat wederom duidelijk een groeistap zien. Ruim 
73.000 bezoeken tonen een duidelijke en groeiende betrokkenheid van ons publiek. Het aantal 
coproducties, ook met nieuw talent, is gecontinueerd met veel aandacht voor regionale 
thematieken en verbindingen. De wens om coproducties te realiseren tussen internationale 
gezelschappen en Nederlandse gezelschappen en makers heeft vorm gekregen in een 
prachtige Carmina Burana. De eigen inkomsten zijn fors gegroeid, een uitdaging dit ook de 
komende jaren te continueren. 

Er hebben in 2018 vijf gezamenlijke vergaderingen plaatsgevonden met de RvT en de directie. 
In overleg en in prettige samenwerking met de directie is er gewerkt aan een verdere 
aanscherping van het beleid voor de komende jaren. De directie heeft dit uitgewerkt in 
concrete plannen waarvan we uitvoering jaarlijks monitoren en daar waar nodig in 
samenspraak met de directie aanpassen. We hebben ons samen met de directie ingezet meer 
sponsoren voor langere tijd aan het festival te binden en met succes. De eigen inkomstenquote 
is fors gestegen, dit hopen we de komende jaren te continueren zonder dat we de 
laagdrempeligheid in gratis activiteiten en entree-prijzen willen aantasten. Eind 2018 heeft er 
een zelf-evaluatie plaatsgevonden door de RvT, de uitkomsten daarvan worden in 2019 
opgepakt. 

De RvT bestaat momenteel uit 6 leden, na de aanvulling in 2018 via openbare werving door 
Luc Verburgh, voorzitter College van Bestuur van Zuyd Hogeschool en Ans Christophe, Lid 
College van Bestuur Citaverde College. Hiermee is onze expertise op het gebied van onderwijs 
en de connectie met zowel HBO als MBO goed verankerd. Het aantal leden is verhoogd van 
vijf naar maximaal zeven, hiermee kunnen we de verschillende gevraagde expertises verder 
uitbouwen en biedt het de mogelijkheid een lid te werven in het kader van diversiteit. In 2019 
zijn er twee vacatures, waarvan er een ontstaat door het eindigen van de tweede termijn van 
Marjo van Schaik. De nieuwe leden zullen geworven worden middels een openbare werving in 
de loop van het jaar, de profielen worden momenteel opgesteld. Om te voorkomen dat er in 
anderhalf jaar een een vrijwel geheel nieuwe Raad van Toezicht zou zijn ontstaan is Hans 
Mommaas gevraagd zijn lidmaatschap nog met een derde termijn te verlengen om daarmee 
continuïteit te waarborgen. 

Graag spreken we onze dank uit aan alle subsidiënten, sponsoren, partners en medewerkers 
die de 28ste editie mogelijk en tot een groot succes hebben gemaakt. Een speciaal woord van 
dank aan de grote groep zeer enthousiaste en gedreven vrijwilligers die jaar in jaar uit een 
fantastisch uithangbord vormen van het festival!  

Rooster van aftreden RvT Jaar van aantreden Termijn

Astrid Boeijen, voorzitter 2016 Einde 1ste termijn 2020
Hans Mommaas, lid 2008 Einde 3de termijn 2020
Marjo van Schaik, lid 2011 Einde 2de termijn 2019
Ruud Derks, lid 2017 Einde 1ste termijn 2021
Luc Verburgh, lid 2018 Einde 1ste termijn 2022
Ans Christophe, lid 2018 Einde 1ste termijn 2022
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Relevante (neven)functies Raad van Toezicht

Hier zijn alleen de meest relevante (neven)functies genoemd van de zittende leden in 2018.  

Mevrouw dr. A. Boeijen, voorzitter Raad van Toezicht 

Hoofddirecteur Dataverzameling Centraal Bureau voor de Statistiek 
Vestigingsdirecteur CBS Heerlen 
Lid Raad van Advies BISS instituut Smart Services Campus Heerlen 

De heer ir. R. Derks, lid Raad van Toezicht 

Lid Ledenraad Rabobank Parkstad Limburg 
Venture Expert Brightlands Innovation Factory 
Lid Bestuur Centrum voor Natuur- en Milieueducatie Maastricht 
Eigenaar en CEO van DaiRuDe Consultancy 

De heer prof. dr. ir. J.T. Mommaas, lid Raad van Toezicht 

Directeur Planbureau voor de Leefomgeving 
Hoogleraar ‘Regional Sustainability Governance’ aan Tilburg University 
Hoogleraar Leisure Studies aan Tilburg University / NHTV Breda 
Wetenschappelijk Directeur van Telos, Brabants Centrum voor Duurzame Ontwikkeling 
Gasthoogleraar Cultural Management aan Antwerpen Universiteit 

Mevrouw dr. mr. M. Van Schaik, lid Raad van Toezicht 

Lid Raad van Toezicht Schouwburg en Philharmonie (Concertzaal) Haarlem 
Bestuurslid Bow your Note 
Voorzitter bestuur Mondriaan Kwartet 
Lid Raad van Toezicht Podium Mozaïek 
Eigenaar Marjo van Schaik Projectmanagement & Coaching 
Interim Directeur Tolhuistuin 

De heer dr. L.D. Verburgh, lid Raad van Toezicht 

Voorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool 
Voorzitter Raad van Toezicht UNIEK 
Lid Bestuur ESZL  

Mevrouw drs. Mba. A. Christophe, lid Raad van Toezicht 

Lid College van Bestuur CITAVERDE College 
Voorzitter Raad van Toezicht Mosa Lira 
Lid Stichting Ago Food 
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Heerlen, 22 maart 2019 

Mevrouw A. Boeijen,      De heer H. Mommaas   
Voorzitter Raad van Toezicht     Lid Raad van Toezicht 

De heer R. Derks       Mevrouw M. van Schaik 
Lid Raad van Toezicht     Lid Raad van Toezicht 

De heer L. Verburgh      Mevrouw A. Christophe  
Lid Raad van Toezicht     Lid Raad van Toezicht 
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JAARREKENING

Balans
Balans per 31 december 2018 (bedragen in € na resultaatbestemming) 

ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017
Materiële Vaste Activa (1)

Inventaris 2.399 7.456

2.399 7.456

Vlottende Activa

Vorderingen (2)

Subsidies 37.700 32.500

Debiteuren / Overige vorderingen 98.053 144.295

Terug te vorderen BTW 7.300 4.057

143.053 180.852

Liquide middelen (3) 140.099 49.441

140.099 49.441

Totaal Activa 285.551 237.749

PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017

Eigen vermogen (4)

Algemene Reserve 41.449 31.862

Egalisatiereserve provincie 
Limburg

10.573 9.596

52.022 41.458

Kortlopende schulden (5)

Crediteuren 192.616 174.718

Nog te betalen 40.913 21.573

233.529 196.291

Totaal Passiva 285.551 237.749
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Exploitatierekening 2018
BATEN Realisatie

2018
Gemiddelde 

begroting 
2017-2020

Realisatie 
2017

1.Publieksinkomsten – recettes Nederland 429.518 240.000 142.659

2.Sponsorinkomsten
 
3.a.Vergoedingen uit samenwerking
3.b.Horeca
3.e.Andere overige inkomsten  
3.Totaal overige inkomsten

4.Totaal Directe Opbrengsten (1 t/m 3)

5.Indirecte Opbrengsten

6.a.Bijdragen particulieren inclusief vrienden
6.c.Bijdrage van private fondsen
6.e.Overige private bijdragen
6. Totaal Overige bijdragen uit private middelen

7.Subtotaal Eigen Inkomsten (1 t/m 6)

8.Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten

9.Meerjarige subsidie Provincie Limburg
10.Meerjarige subsidie gemeente Heerlen

11.a.Incidentele subsidie Nederlandse overheden
11. Totaal incidentele bijdragen/subsidies publieke 
middelen

12.Subtotaal Subsidies en Bijdragen (8 t/m 11)

386.825

187.499
107.111
50.834

345.444

1.161.787

0

11.000
0
0

11.000

1.172.787

312.000

137.700
220.000

180.000

180.000

849.700

220.000

25.000
40.000
60.000

125.000

585.000

0

50.000
75.000
50.000

175.000

760.000

300.000

150.000
220.000

80.000

80.000

750.000

272.233

55.989
106.169

40.899
203.057

617.949

0

13.000
0
0

13.000

630.949

304.500

135.000
220.000

96.000

96.000

755.500

13. Totaal baten 2.022.487 1.510.000 1.386.449

Eigen inkomstenquote 58% 50% 46%
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Personele bezetting

LASTEN Realisatie
2018

Gemiddelde 
begroting 
2017-2020

Realisatie 
2017

1.Beheerslasten personeel  
2.Beheerslasten materieel

3.Totaal beheerslasten (1+2)

4.a Tijdelijk Personeel
4.b Uitkoop/honoraria kernprogrammering
4.c Uitkoop/honoraria overige programmering
4. Totaal activiteitenlasten personeel

5.a.Locatiekosten
5.b.Overige Programmakosten
5.c. Marketing  
5. Totaal Activiteitenlasten materieel

6. Totale activiteitenlasten (4+5)

173.755
93.427

267.182

125.835
731.198

19.040
876.073

29.000
612.976
226.692
868.668

1.744.741

180.000
48.000

228.000

116.000
677.000

25.000
818.000

0
286.000
180.000
466.000

1.284.000

140.434
65.193

205.627

109.749
478.719

16.698
605.166

29.000
361.358
185.583
575.941

1.181.107

7. Totaal lasten 2.011.923 1.512.000 1.386.734

8. Saldo uit gewone bedrijfsvoering

9. Saldo rentelasten/baten

10.Saldo bijzondere baten/lasten

10.564

               0

               0

-/- 2.000

         2.000

                0

-/- 285

               0

               0

11. Exploitatieresultaat 10.564 0 -/- 285

Personele bezetting Realisatie 
2018

Gemiddelde 
begroting 
2017-2020

Realisatie 
2017

Fte Vast in dienst

Fte Tijdelijk in dienst

Fte Inhuur 4,9 4,9 4,1
Totaal Fte 4,9 4,9 4,1
Aantal vrijwilligers 126 100 98
Fte Vrijwilligers 2,0 1,8 1,6
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling  

Informatie over de stichting
  
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Cultura Nova is feitelijk en statutair gevestigd op Burgemeester van Grunsvenplein 
145, 6411 AS Heerlen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 14099348. 

Algemene toelichting  

Belangrijkste activiteiten van de onderneming

Stichting Cultura Nova heeft als doelstelling: 
a. het jaarlijks organiseren van het multidisciplinaire kunst en cultuurfestival Cultura Nova 

zomerfestival Heerlen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk of dienstig kan zijn, alles in de meest ruime zin; 

b. het bijdragen aan de versterking van de culturele regio. 

Verslagperiode

Het boekjaar van Stichting Cultura Nova loopt gelijk aan het kalenderjaar.  

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Handboek Verantwoording 
Activiteitenprogramma 2017-2020 en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640. Alle bedragen 
zijn in euro’s, tenzij anders aangegeven. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de 
specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs respectievelijk de nominale waarde. 

Grondslagen

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde 
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het 
risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op 
basis van individuele beoordeling van de vorderingen.   

Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Deze staan, indien en voor 
zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. 

Eigen vermogen  
Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en een egalisatiereserve provincie 
Limburg. De middelen in de algemene reserve zijn vrij besteedbaar. De egalisatiereserve 
provincie Limburg wordt gevormd uit exploitatieoverschotten en is bedoeld om eventuele 
toekomstige tekorten op te vangen. Het verschil tussen de door de provincie vastgestelde 
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subsidie en de kosten van de activiteiten waarvoor de subsidie werd verleend komt ten gunste 
of ten laste van deze egalisatiereserve. 

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. 
Na eerste verwerking worden de kortlopende schulden gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. Dit is meestal de nominale waarde.  

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee 
verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. Winsten worden verantwoord in het jaar 
waarin de opbrengsten zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar 
waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de 
verslagperiode waarop deze betrekking hebben. 

Baten
De gerealiseerde baten worden, onder aftrek van omzetbelasting, verantwoord. 

Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 

Rentebaten en rentelasten
De rentebaten en rentelasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 
ontvangen en betaalde interest. 
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Toelichting op de balans 

Vlottende activa 

De liquide middelen staan vrij ter beschikking. 

(1) Materiële vaste activa  
Inventaris

Saldo primo boekjaar
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

Mutaties boekjaar
Afschrijvingen
Totaal mutaties

Saldo ultimo boekjaar
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

13.747
- 6.291

7.456

- 5.057
- 5.057

13.747
- 11.348

2.399

Afschrijvingspercentage 33,3 % - 50,0%

(2) Vorderingen 2018 2017

Subsidies gemeente Heerlen
Subsidie gemeente Kerkrade
Subsidie provincie Limburg

30.500  
0

7.200

31.500  
1.000

0

Debiteuren 96.304 113.398

Voorziening dubieuze vorderingen -/- 2.000 -/- 1.024

Terug te vorderen BTW 7.300 4.057

Overige vorderingen en overlopende activa 3.749 31.921

Totaal 143.053 180.852

(3) Liquide middelen 2018 2017

Rabobank rekening courant 
Rabobank spaarrekening 
Kasgeld

139.611 
46 

442

48.860 
44 

537

Totaal 140.099 49.441
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(4) Eigen vermogen

Algemene reserve 

Het verloop van deze post is als volgt:

Egalisatiereserve provincie Limburg  

Resultaat 2018 
 
Het resultaat over 2018 is € 10.564 positief. Het aandeel van het provinciaal subsidie in 2018 
bedraagt € 182.700 en is 9,03 % van de totale baten in 2018 ad € 2.022.487. Volgens de 
Provinciale richtlijnen is derhalve 9,03 % x € 10.564 = € 954 toegevoegd aan de 
Egalisatiereserve Provincie en het restant ad € 9.610 is toegevoegd aan de Algemene Reserve. 

Correctie 2017 

Het resultaat over 2017 was € 285 negatief. Hiervan is € 51 ten laste gebracht van de 
Egalisatiereserve Provincie. Volgens de Provinciale Richtlijnen had dit moeten zijn € 28. Het 
verschil ad € 23 is gecorrigeerd ten laste van de Algemene Reserve. 

(5) Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden hebben met name betrekking op crediteuren, zijnde ontvangen 
facturen van derden, die hoofdzakelijk betrekking hebben op verplichtingen in relatie tot de 
gepresenteerde activiteiten.  

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voltrokken met belangrijke financiële 
gevolgen. 

2018 2017

Stand begin boekjaar 31.862 32.096

Resultaat boekjaar
Correctie 2017

9.610
-/- 23

-/- 234
0

Stand einde boekjaar 41.449 31.862

Stand begin boekjaar 9.596 9.647
Resultaat boekjaar
Correctie 2017

954
23

-/- 51
0

Stand einde boekjaar 10.573 9.596
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Toelichting op de exploitatierekening 

De exploitatierekening 2018 is weergegeven naast de realisatie 2017 en de gemiddelde 
begroting voor de cultuurplan-periode 2017-2020. De inkomsten en uitgaven zijn sterk 
gestegen tot een niveau van meer dan twee miljoen euro. Een grote factor van belang hierbij is 
de voor Cultura Nova omvangrijke opera-productie Carmina Burana. Hieronder lichten we de 
significante afwijkingen ten opzichte van de gemiddelde begroting toe. 

Baten

1. Publieksinkomsten 
De recettes hebben in 2018 een enorme sprong voorwaarts gemaakt. Dit wordt in hoge mate 
veroorzaakt door de uitverkochte voorstellingen van de Carmina Burana. Daarnaast hebben 
ook de overige voorstellingen, waarvan er veel uitverkocht waren, hieraan bijgedragen. 

2. Sponsorinkomsten 
De aantrekkende economie en de bijdrage van IBA Parkstad hebben de sponsorinkomsten 
verder doen stijgen. 

3. Overige inkomsten 
De groei in overige inkomsten heeft in hoofdzaak te maken met de samenwerking met het 
project-team van o.a. de Gemeente Kerkrade inzake de heropening van het nieuwe 
stadscentrum van Kerkrade en de bijdrage van Cultura Nova hierin met een speciale 
voorstelling van het Franse Groupe F. 

6. Overige bijdragen uit private middelen 
Cultura Nova heeft nog onvoldoende inkomsten uit de private fondsen. We hopen in 2019 deze 
bijdragen te verhogen. 

12. Subsidies en Bijdragen 
Met de cultuurplan-status bij zowel het Fonds Podiumkunsten als de provincie Limburg zitten 
we op de gewenste begrote subsidie-stromen. De incidentele subsidie-inkomsten vallen hoger 
uit dankzij de eenmalige bijdragen van de gemeente Heerlen in het kader van ‘Bovengronds’ 
en een extra bijdrage van de provincie Limburg in het kader van de Carmina Burana. 

Lasten

1. Beheerslasten personeel 
Zoals eerder aangegeven bevindt het festival zich in een gefaseerd groeimodel. Onze verdere 
doorgroei van de organisatie is in 2018 verder geïntensiveerd en de daarmee samenhangende 
kosten laten dan ook een stijging zien ten opzichte van 2017. 

2. Beheerslasten materieel 
De beheerslasten materieel pakken relatief hoog uit in 2018. Dit wordt veroorzaakt door het feit 
dat er extra accountantskosten zijn gemaakt in relatie tot de afhandeling van de vorige 
cultuurplan-periode, de fors hogere verzekeringskosten en ticketing-kosten als gevolg van de 
Carmina Burana. 

4. Activiteitenlasten personeel 
De totale kosten van de programmering zijn een optelsom van de locatiekosten, overige 
programmakosten en de activiteitenlasten personeel. Ons programmerings-budget en kosten 
zijn ten opzichte van 2017 fors toegenomen en overstijgen de gemiddelde begroting. Het 
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overgrote deel van de extra middelen is ten gunste van de uitbreiding van het programma 
ingezet waarbij ook hier het effect van de Carmina Burana zichtbaar is. 

5. Activiteitenlasten materieel 
De activiteitenlasten materieel zijn ieder jaar afhankelijk van de programmering en vormen 
communicerende vaten met de uitkoopsommen en de coproductie-gelden. Afhankelijk van de 
complexiteit van de producties en locaties variëren deze kosten jaarlijks. De productionele 
kosten van de Carmina Burana en de verhoogde marketinginzet zijn duidelijk zichtbaar. 

 
Heerlen, 22 maart 2019 

De heer R. Malherbe 
Bestuurder / directeur 

Mevrouw A. Boeijen,      De heer H. Mommaas   
Voorzitter Raad van Toezicht     Lid Raad van Toezicht 

De heer R. Derks       Mevrouw M. van Schaik 
Lid Raad van Toezicht     Lid Raad van Toezicht 

De heer L. Verburgh      Mevrouw A. Christophe  
Lid Raad van Toezicht     Lid Raad van Toezicht 

Foto’s: Luc Lodder 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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

 

Aan:  de Raad van Toezicht van Stichting Cultura Nova 

 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Cultura Nova te Heerlen opgenomen op pagina 33 t/m 41 van dit 

jaarverslag gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel: 

 geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 

van het vermogen van Stichting Cultura Nova op 31 december 2018 en van het resultaat in 

overeenstemming met het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 en Richtlijn 

voor de Jaarverslaggeving 640. 

 zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in alle van 

materieel zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en 

regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikking en het Handboek 

Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2018; 

2. de exploitatierekening over 2018; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden en het Controleprotocol meerjarige activiteitensubsidie/festivalsubsidie 2017-2020 Fonds 

Podiumkunsten vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Cultura Nova zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 

van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels 

in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat 

uit: 

 het bestuursverslag; 

 het verslag van de Raad van Toezicht. 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

 alle informatie bevat die op grond van het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 

2017-2020 en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 

de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720 en het 

Controleprotocol meerjarige activiteitensubsidie/festivalsubsidie 2017-2020 Fonds Podiumkunsten. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en 

de overige gegevens in overeenstemming met het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 

2017-2020 en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640. 

 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met in overeenstemming met het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 

2017-2020 en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 

zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 

maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur 

de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft 

om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 

alternatief is. 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de stichting. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 

is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 

gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 

onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol 

meerjarige activiteitensubsidie/festivalsubsidie 2017-2020 Fonds Podiumkunsten, ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan 

bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 

beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

stichting; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens 

het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 

voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 

aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 

jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies 

zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar 

continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 

eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

Wij bevestigen aan de Raad van Toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid 

hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de Raad van Toezicht over alle relaties en andere zaken die 

redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen 

om onze onafhankelijkheid te waarborgen. 

 

 

Heerlen, 22 maart 2019 

RSM Nederland Accountants N.V. 

 

 

WAS GETEKEND 

 

 

drs. L.C.M. van Wersch RA 
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Prestatieverantwoording en speellijst

* Inclusief de kindereditie   ** Inclusief Slava’s Snowshow 

Model III F voor de prestaties van Festivals
Huidig 

boekjaar
Begroting 

FPK
Vorig 

boekjaar
Duur in dagen 15** 10 13*

Aantal activiteiten kernprogrammering 228 200 278

Aantal overige activiteiten 31 50 24

Totaal aantal activiteiten 259 250 302

Totaal aantal bezoeken 73.281 60.000 62.560

Totaal aantal bezoeken 
kernprogrammering 67.691 55.000 58.360

Totaal aantal bezoeken overige 
activiteiten 5.590 5.000 4.200

Totaal aantal bezoeken 73.281 60.000 62.560

Waarvan betaalde bezoeken 25.181 15.000 11.084

Waarvan niet betaalde bezoeken 48.100 45.000 51.476
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Speellijst

Titel Gezelschap / 
makers

(Nederlandse) 
Première en /

of 
coproductie

Lengte
Aantal 
keer 
gespeeld

Aantal 
betaalde 
bezoeken

Aantal 
gratis 
bezoeken

Sound-Cityscape 
Audio 
Performance

(H)ear
Co-
productie, 
Première

00:45 1 10

Modular Synth 
avond (H)ear Co-

productie 1 32

Sound Cityscape / 
Heerlen Gehoord (H)ear

Co-
productie, 
Première

01:30 15 171

Spiegeltentconcert Altin Gün 01:00 1 1.000
Wil je een 
snoepje? Annet Bremen 01:00 2 88

Vuelos Aracaladanza Ned. 
Première 00:50 3 703

Day Dream Space Audrey Aspers 
en Tim Scheffers 01:00 16 337

Cityliv Cityliv Co-
productie 1 200

Spiegeltentconcert Coely 01:15 1 900

Antifest Collectief PANDA
Co-
productie, 
Première

00:50 3 233

Wereld, einde van 
een

Compagnie 
Frieda 00:45 2 96

Studio 54 
Bovengronds De Nieuwe Nor Co-

productie 06:00 3 880

Klein Berlijn De Nieuwe Nor Co-
productie 9 960

Cultura Novacane De Nieuwe Nor 06:00 1 700

Dylan LeBlanc De Nieuwe Nor Co-
productie 01:30 1 179

DMFF workshop DMFF 03:00 1 10

Lament Einsturzende 
Neubauten

Ned. 
Première 01:30 1 843

Kopsalon
Els Huver & 
Liesbeth van 
Litsenburg

Co-
productie, 
Première

10 850

Pleidooi voor tijd Els Roobroeck / 
COVAR

Co-
productie, 
Première

00:45 1 93

Mad Vision Ensemble 88
Co-
productie, 
Première

01:15 1 42
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Beweging en spel 
op het 
Festivalplein

Festijeux 07:00 9 3.150

Park Urbana 
Bioscoop

Filmhuis de 
Spiegel

Co-
productie 01:30 7 231

Buitenspiegel Filmhuis de 
Spiegel

Co-
productie 02:00 1 320

Jeugdfilm Filmhuis de 
Spiegel 01:00 4 237

Death of Stalin Filmhuis de 
Spiegel 01:47 2 42

La Villa Filmhuis de 
Spiegel 01:47 2 20

Fools in Love Fools in Love 1 250

Fotoworkshop Fotograaf Luc 
Lodder 02:00 2 14

Cultuur regio zuid 
(Debat)

Gemeente 
Heerlen 02:00 1 50

Muziek en 
installatie

Germaine 
Sijstermans

Co-
productie, 
Première

00:30 4 70

Het Land van Ayni Greylight Morena 
Bamberger

Co-
productie, 
Première

9 150

Spiegeltentconcert Guy One 01:45 1 800

Spiegeltentconcert Hannah Williams 00:45 1 1.000

Urban Sleepover Heerlen mijn 
Stad 4 16

Duende Heerlerbaan 100
Co-
productie, 
Première

01:30 1 3.500

Kid
Het Paleis;
Het Zuidelijk 
Toneel

01:10 1 133

STIL.zwijgen Hoge Fronten / 
Lieke Benders

Co-
productie, 
Première

01:00 8 383

Spiegeltentconcert Jason Lindner 01:30 1 250

Invisible Kabinet K Ned. 
Première 00:55 1 117

Spiegeltentconcert Kim Janssen 01:05 1 800
Openings-
voorstelling 
Carillon

Kitonb Ned. 
Première 01:00 1 20.000

Spiegeltentconcert Komodo 01:00 1 600

Titel Gezelschap / 
makers

(Nederlandse) 
Première en /

of 
coproductie

Lengte
Aantal 
keer 
gespeeld

Aantal 
betaalde 
bezoeken

Aantal 
gratis 
bezoeken
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Cantina Laika 01:30 6 707

Salüq Maquinant Teatre Ned. 
Première 00:50 2 112

Neimed 
Krimplezing Neimed Co-

productie 04:30 1 93

Orkun Ağır 
Ensemble

Orkun Ağır 
Ensemble

Co-
productie, 
Première

01:00 1 68

Spiegeltentconcert Orlando Julius 01:30 1 600

Festivalplein Park Urbana 10 1.500

Carmina Burana

Philharmonie 
Zuid-Nederland;
La Fura dels 
Baus

Co-
productie, 
ned. 
Première

01:10 2 8.188

Afsluiting Plasticiens 
Volants

Co-
productie, 
Première

00:40 1 4.000

Godzilla's Nest Plasticiens 
Volants

Co-
productie 3 750

The Human Dance PlayField
Co-
productie, 
Première

27 109

Wortelrestaurant 
(1+) Rachel Zweije 05:00 3 150

Paris de Nuit Recirquel 01:05 3 1.887

Concert Rutger Muller 
Ensemble

Co-
productie, 
Première

01:00 1 33

Anton 
Dautzenberg 
interview

Ruud Horrichs 01:00 1 41

Nomadic 
Mountains Schunck 9 274

Spiegeltentconcert Sheesam Lotus 
& Sun 01:30 1 900

Slava's 
SNOWSHOW Slava 6 5.152
Embassy of the 
invasive species Stefan Cools 8 50

Artist Talk Stichting Cultura 
Nova 01:30 1 35

Limburgse 
Componisten & 
musici

Stichting 
Limburgse 
Componisten

Co-
productie, 
Première

01:00 1 55

Murals 2018 Stichting 
Streetart 10 2.000

Titel Gezelschap / 
makers

(Nederlandse) 
Première en /

of 
coproductie

Lengte
Aantal 
keer 
gespeeld

Aantal 
betaalde 
bezoeken

Aantal 
gratis 
bezoeken
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Pop Up Teatro delle 
Briciole 00:45 3 392

Alice on the Run Theater Titanick 01:15 3 734

EMMA Toneelgroep 
Maastricht

Co-
productie, 
Première

02:00 10 3.132

Invited Ultima Vez Wim 
Vandekeybus 01:10 1 50

Alex in Vuilbakland Villanella 01:00 3 728
WML 
waterworkshop WML 3 1.000

Spiegeldroom / 
Examen Arcus Arcus 1 81

Permanent 
Destruction

Naomi 
Velissariou

GEANNU-
LEERD

TOTAAL 259 25.181 48.100

Warm, gloedvol 
Kerkrade Groupe F

Co-
productie, 
Première

01:00 1 10.500

Titel Gezelschap / 
makers

(Nederlandse) 
Première en /

of 
coproductie

Lengte
Aantal 
keer 
gespeeld

Aantal 
betaalde 
bezoeken

Aantal 
gratis 
bezoeken

 47

Groupe F, Kerkrade



Stichting  Cultura Nova Jaarverslag  2018

Bijlagen

Overzicht Partners
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Inhoudelijke Partners

FILMHUIS DE SPIEGEL
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Sponsors / Subsidiënten / (Media)Partners 

Business Value Consultancy • Application & Data Integration • Holistic Solutions & IoT

well NETWORKED
top  CONNECTED
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