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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 2019 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 2019 € 25.019,28 en is gebaseerd 
op een uurtarief van € 53,46. Het uurtarief van € 53,46 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 VIERT DE VERBEELDING

In 2019 bestaat Cultura Nova 29 jaar. Dit jaarlijkse festival in het hart van Zuid-Limburg is 
uitgegroeid tot een evenement van internationale allure. Gemiddeld over de afgelopen drie 
jaren telt het festival 68.000 bezoeken, zeker tweehonderd activiteiten van ruim veertig 
deelnemende theatergezelschappen en kunstenaars. Ontstaan vanuit een sterke traditie in 
spektakel en straattheater, is Cultura Nova doorgegroeid naar een multidisciplinair festival met 
een rijke programmering voor een breed en divers publiek. 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. Heerlen is het hart van het festival maar ook op 
omliggende steden als Kerkrade, Brunssum en Landgraaf heeft Cultura Nova veel uitstraling.  

Spektakel

Cultura Nova is zich sterk bewust van zijn wortels: het staat met beide benen in een lange 
traditie van internationaal beeldend theater, voor volwassenen en jeugd. Niet voor niets opent 
en sluit het festival steevast met grote spektakels in de open lucht: de stad wordt in vuur en 
vlam gezet - soms zelfs letterlijk, zoals met de pyrotechniek van Groupe F tijdens de 
jubileumeditie in 2015. Artiesten veroveren straten en pleinen en zetten met groots opgezette, 
mobiele voorstellingen een vliegwiel in beweging. Vuurballen, machines en marionetten rollen 
door de stad. Tienduizenden mensen lopen uit om getuige te zijn van beeldend theater van 
extreem hoog niveau. De horizon van hun vertrouwde omgeving wordt voor even, en daardoor 
in hun herinnering voor altijd, veranderd. Taalbarrières vallen weg, de verwondering slaat toe, 
de verbeelding regeert. 
    
Theatermaker Airan Berg:  
“The focus on the visual was and is important due to the fact that the audience of the festival is 
multilingual, be it that in its beginning the citizens of Heerlen came from Netherlands, Germany, 
Belgium, Italy, Spain, Poland, former Joegoslavia and later Morocco, or due to the fact that 
Heerlen is very close to Liege or Aachen, where French and German are spoken.” 
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CULTURA NOVA VERLEGT DE ROUTE

Met de ontmanteling van de industrie en de afbraak van het mijnerfgoed trad een ongekend 
verval op. Heerlen werd, zo schreef socioloog Maurice Hermans, “volgens sommigen 
Nederlands meest mislukte stad: de ultieme Antistad”. 

Vandaag de dag liggen de contrasten voor het oprapen, ook al geeft de streek haar herkomst 
niet zomaar prijs. De geperforeerde stad biedt een prachtig decor voor culturele manifestaties: 
ondergelopen parkeergarages, verlaten discotheken, leegstaande kantoorpanden en 
voormalige vroedvrouwenscholen helpen betekenis te geven aan de herkomst en toekomst van 
deze streek. Niet zelden hebben deze locaties een oorsprong in het (mijn-)verleden van de 
streek.   

Cultura Nova viert de verbeelding met grondgebonden theater. Behalve een bijzonder decor 
biedt de streek tevens een unieke context voor een cultureel festival. Want, de recente 
geschiedenis herbergt een schat aan verhalen die nog uitgediept moeten worden. De 
omgeving werkt hier vruchtbaar aan mee; enerzijds wordt een beroep gedaan op het 
collectieve geheugen van de bezoekers uit de regio, anderzijds geven de creatieve makers 
nieuwe betekenis aan oude plekken. De ongebruikelijke samenstelling van de bevolking – met 
een bovengemiddeld aantal laagopgeleiden en ouderen – draagt bij aan de uniciteit van de 
streek. Met de heruit te destilleren nieuwe narratieven helpt Cultura Nova de streek en haar 
inwoners in de zoektocht naar nieuwe betekenis en identiteit. 

De regio Parkstad, de voormalige Mijnstreek die nu een culturele lente beleeft gevoed door een 
innovatieve kenniseconomie, een groeiend toerisme en vernieuwende architectuur en culturele 
evenementen. Theatermakers, musici en kunstenaars laten zich steeds vaker uitdagen om 
specifieke geschiedenissen en grondgebonden verhalen uit deze regio te vertalen naar 
pakkende, emotionele en prikkelende producties.  

Cultura Nova kiest vaak bij de opening voor de presentatievorm van een parade door de stad. 
Omdat het de intocht van de artiesten markeert, omdat het traditiegetrouw bij Limburg past. Én 
omdat het festival dan resoneert bij alle lagen van de bevolking. Waar het theater bezit neemt 
van de straten, daar klinkt de lokroep van de fantasie. Velen geven daar gehoor aan. 
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CULTURA NOVA VERSTERKT HET CONTRAST

Traditie en vernieuwing

Cultura Nova koestert het contrast tussen spektakel en verstilling, tussen vernieuwing en 
traditie, tussen analoog en digitaal, tussen de taal van het beeld en die van het verhaal. Juist 
omdat deze tegenstellingen voor spanning zorgen en daarmee het profiel van Cultura Nova 
versterken.  Cultura Nova haalt grote internationale namen naar Limburg en draagt tevens bij 
aan het makers-klimaat voor jong en lokaal gevestigd talent. Het festival heeft in zijn 
dertigjarige bestaan een uniek Europees netwerk opgebouwd dat resulteert in een bijzonder 
affiche. Maar even zo goed wil het festival een pleisterplaats zijn voor makers, opgeleid aan 
kunstopleidingen als de Toneelacademie, het Conservatorium Maastricht of het ROC Vista 
College. Balans aanbrengen door dit contrast te versterken, dat is één van de pijlers van 
Cultura Nova. VIA ZUID biedt hierbij regelmatig ondersteuning als talentontwikkelings-
organisatie. Disciplines smelten in Limburg goed samen; men weet elkaar gemakkelijk te 
vinden. De opzet van Cultura Nova is daarom vanzelfsprekend multidisciplinair.  

Bruggenbouwen en verbinden

In de afgelopen dertig jaar heeft het festival zich ontwikkeld tot een opvallende 
bruggenbouwer. Tussen stad en regio, tussen steden onderling, tussen festival en media, 
tussen de cultuursector en economische domeinen. Neem de ingebruikname van de 
Noorderbrug in Maastricht; Cultura Nova luisterde die gelegenheid met overweldigend succes 
op door er een groot theatraal openluchtspektakel aan te koppelen, met beeldende 
theatergroepen uit de festival-programmering zoals Theater Titanick en Les Plasticiens Volants. 
Er waren 12.000 toeschouwers. 
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Europa

Heerlen ligt in het hart van de Euregio Maas-Rijn. Cultura Nova zoekt de samenwerking met 
België en Duitsland nadrukkelijk op. Ook dat maakt het festival onderscheidend. Niet voor niets 
dat Cultura Nova tot twee keer toe het EFFE-label heeft mogen ontvangen. Het festival is mede 
initiatiefnemer van Centriphery, waarin culturele organisaties uit negen landen samenwerken. 
Het initiatief krijgt Europese subsidie in het kader van Creative Europe.  

Servé Hermans, artistiek leider Toneelgroep Maastricht: 
“Cultura Nova schuwt een moeilijk of zwaar stuk niet maar hengelt niet opzichtig naar 
intellectualiteit. Dat verdient groot applaus. Ik zie een dergelijk gebaar nergens in Nederland en 
eigenlijk ook niet of nauwelijks in Vlaanderen: het beeldend theater, het nieuwe circus, het grote 
gebaar buiten met vuur. Daarin onderscheidt Cultura Nova zich.” 

Kernactiviteiten

Cultura Nova is al 29 jaar een baken, als sprankelend en vernieuwend zomerfestival op meer 
dan 25 vaak verrassende locaties in de regio Heerlen en zelfs over de grens, dat internationaal 
aanzien geniet vanwege zowel theaterspektakel als kleine podiumjuweeltjes door gearriveerde 
en aanstormende makers uit binnen- en buitenland die de gemiddeld over de afgelopen drie 
jaren 68.000 bezoekers uit alle lagen van bevolking ook verhalen vertellen uit stad en streek en 
waar Heerlenaren in het bijzonder niet alleen veel genoegen maar ook zelfvertrouwen uit putten 
omdat hun stad zich dankzij het festival tenminste tien dagen lang boven alle sociale sores 
verheft. 

Cultura Nova kiest de vorm van een laagdrempelig, toonaangevend, pluriform festival om o.a. 
via story-telling binnen een beperkte tijdspanne reuring in de stad te laten ontstaan, energie vrij 
te maken,  beweging op gang te brengen en ruimte te creëren waarin zowel (theater)makers 
als toeschouwers en gebruikers van de stad goed gedijen en openstaan om vanuit nieuwe 
perspectieven andere wegen in te slaan en mee vorm te gaan geven aan hun (sociale) 
omgeving. Cultura Nova is een festival dat een duidelijk appel doet op de bewoners en 
bezoekers van stad en streek. 

Het theaterfestival is in Heerlen en Parkstad van belang. Artistieke motieven van Cultura Nova: 
het doet geen kwaad, drukt een fundamenteel menselijk instinct uit, brengt mensen samen, 
modelleert het democratische discours, draagt bij aan onderwijs en ontwikkeling, geeft een 
impuls aan economische revitalisering en beïnvloedt hoe we denken en voelen over ons eigen 
leven. 

De kern van de programmering bestaat uit professionele podiumkunsten gepresenteerd door 
een mix van ervaren makers en jong talent. Podiumkunstenaars en andere makers worden 
gekozen op hun artistieke/inhoudelijke kwaliteit (vakmanschap, zeggingskracht en 
oorspronkelijkheid), 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 

Cultura Nova biedt een ogenschijnlijk complexe, maar zeer uitgebalanceerde mix van 
beeldend theater, muziek, dans, circustheater exposities en film 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 gratis toegankelijke voorstelling, waar 
zo’n twintigduizend mensen op af komen en die live wordt uitgezonden via L1 televisie 
(provinciale tv). Na die ‘Big Bang’ barst het tiendaags festival los. Het aanbod van ruim 200 
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activiteiten zorgt voor reuring in de stad. Theatermakers en kunstenaars komen uit Limburg, de 
rest van Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. De oriëntatie op de zuidelijke 
landen is mede ingegeven door het gevarieerde aanbod beeldend theater in die landen. Die 
beeldtaal wordt goed ‘verstaan’ in Heerlen en omgeving. Ongetwijfeld zal de recente 
geschiedenis van de streek daar een rol in spelen. Veel arbeiders uit de zuidelijke landen 
vestigden zich na de oorlog in Zuid-Limburg.  

Niet alle voorstellingen van Cultura Nova worden op (buiten)locaties gepresenteerd. Als 
voorstellingen gewoon een black box nodig hebben, dan vinden ze plaats in Theater Heerlen, 
Theater Kerkrade, Cultuurhuis Heerlen of zelfs in poppodium de Nieuwe Nor. Nieuw publiek zet 
op die manier gemakkelijk de stap naar reguliere zalen.  

Cultura Nova kiest voor de festivalvorm en zet elk jaar een ‘culturele hogedrukpan’ op het vuur. 
Door een grote hoeveelheid culturele activiteiten in tien dagen in samenhang te presenteren in 
Heerlen en omgeving, ontstaat een urgentie om erbij te willen zijn en deel te nemen aan het 
evenement.  

Jeugd

Cultura Nova neemt het publiek van de toekomst zeer serieus. De jeugdprogrammering is de 
afgelopen jaren gegroeid naar ruim 30 voorstellingen van internationale gezelschappen. Er zijn 
ook concerten, workshops en presentaties, uiteraard voor verschillende leeftijden. Voor 
jeugdtheater is er een aparte  programmeur. De voorstellingen worden met succes 
aangeboden aan het basisonderwijs in heel Parkstad. De artistieke uitgangspunten en criteria 
zijn dezelfde als voor de programmering voor jongeren en volwassenen.  
Ook hier wordt gezorgd voor een balans tussen provinciaal, landelijk en internationaal aanbod. 
Er is een meerjarige samenwerking met een aantal Nederlandse, Vlaamse en Spaanse 
gezelschappen. Het aantal voorstellingen uit overige landen stijgt. 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’. De meeste jeugdvoorstellingen 
beleven tijdens Cultura Nova hun (Nederlandse) première. 
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Coproducties

Cultura Nova coproduceert elk jaar zeker vijftien producties. Het festival nodigt makers uit en 
brengt hen samen om hen te verleiden werk te maken dat is geïnspireerd door het 
karakteristieke culturele DNA van het gebied. Het festival wil dat het publiek zich kan spiegelen 
aan eigentijds aanbod dat zich verhoudt tot context van de regio.  

Cultura Nova gaat via de coproducties ook nieuwe verbindingen aan. Zo wordt er bijvoorbeeld 
met de zorgorganisatie Sevagram al een paar jaar samengewerkt. Dat levert niet alleen nieuw 
publiek op (ouderen, medewerkers, mantelzorgers en bewoners uit de wijken), maar ook 
nieuwe geldstromen, die ingezet kunnen worden voor de makers. 

De regio Parkstad mist professionele podiumkunstproductie, en daarmee ook een belangrijk 
instrument om een spiegel te creëren die kan helpen de eigen identiteit te duiden, te 
ontwikkelen en/of terug te vinden. Met het aanjagen en maken van professionele 
podiumkunstproducties wordt deze lacune door het festival deels gevuld. Hiermee worden 
kansen vergroot voor Heerlen om zich nog beter te positioneren als cultureel dynamische stad.  
Daarnaast wil het festival coproducties stimuleren tussen internationale gezelschappen, die in 
staat zijn om beeldende theatervoorstellingen te maken voor grote groepen publiek, en 
Nederlandse (BIS-)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 dat metier verstaan. 
Inmiddels zijn met een aantal partners meerjarige afspraken gemaakt om deze ontwikkeling te 
blijven stimuleren. Het festival heeft al enkele succesvolle combinaties gemaakt in dit soort 
coproductie en wil dat komende planperiode uitbreiden. Voor ‘Romeo & Julia’, de opening van 
Cultura Nova 2019, vroeg het festival Toneelgroep Maastricht om samen te werken met Groupe 
F en Aerosculpture (beiden uit Frankrijk) en Progression Freerunning uit Amsterdam. Vier 
Limburgse koren, breakdansers en twee solisten werkten mee aan de voorstelling. 

Peter Sellars: 
"Kunst heeft de gave ons tot gedeeld verdriet te kunnen brengen. Tot het besef dat we er met 
z'n allen tot onze nek toe inzitten, dat het onze zwakke plekken zijn die we met elkaar gemeen 
hebben, de eigenschappen die we niet in de hand hebben en die ons menselijk maken". 

Talentontwikkeling

Cultura Nova wil kansen bieden aan jong talent om zich te ontwikkelen, zich te verhouden tot 
de omgeving van het festival en een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van 
podiumkunsten. Cultura Nova faciliteert coproducties, ook met jonge makers, met middelen, 
knowhow, een vruchtbaar environment, artistieke- productionele-, marketingtechnische en 
financiële begeleiding. Bovendien levert Cultura Nova bijna gegarandeerd geïnteresseerd 
publiek. Jonge makers komen zo als het ware in een warm bad terecht.  

Roshanak Morrowatian (Iran), choreografe en danseres aan Cultura Nova gekoppeld door 
‘talentenmakelaar’ Via Zuid: 

“Cultura Nova is een begrip in Limburg, en als beginnende maker is het een ideale plek om 
gezien te worden. Ik mocht mijn werk 'Polished' tijdens het festival in 2019 presenteren en de 
voorstellingen hebben veel deuren voor me geopend. Ik ben erg dankbaar voor het platform 
dat Cultura Nova biedt voor jonge makers. Door het festival heb ik de BNG Bank Dansprijs 
gewonnen, ben ik docent aan de toneelacademie geworden en zal ik in 2020 met ‘Polished’ 
door Nederland toeren.” 
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Cultura Nova geeft al jarenlang jong talent ruimte bij het programma. Via productiebureaus, via 
de Toneelacademie of zelfstandig melden zich jonge makers met bijzondere projecten bij 
Cultura Nova. Projecten worden artistiek gewogen en beoordeeld op kwaliteit, productionele en 
financiële haalbaarheid. Veel van die jonge makers zijn onder andere via Cultura Nova 
doorgestroomd naar andere festivals en naar het zalencircuit. Meestal worden deze 
voorstellingen in coproductie met Cultura Nova gemaakt. Elk jaar staan er studenten van de 
Toneelacademie in één of meer voorstellingen van Cultura Nova.  

Cultura Nova werkt intensief samen met VIA ZUID als het gaat om talentontwikkeling. Het is van 
groot belang dat Cultura Nova mee sturing kan blijven geven aan deze ontwikkelingen en kan 
waarborgen dat voor Heerlen en Parkstad een klimaat ontstaat waarin jonge makers kansen 
krijgen om in onze regio coproducties te kunnen maken.  

Cultura Nova heeft een jarenlange relatie met het ROC Vista College in Heerlen en met de 
kunstvakopleidingen van Zuyd Hogeschool in Maastricht. Elk jaar staan er wel een of twee 
voorstellingen op het programma waarbij studenten van het Vista College afdeling Kunst 
Theater en Media meewerken en zo unieke ervaringen opdoen en waarmee ze studiepunten 
kunnen verdienen.  

Cultuureducatie

Cultura Nova neemt kinderen serieus en biedt succesvol een speciaal programma met een mix 
van familievoorstellingen en jeugdvoorstellingen al of niet op locatie, workshops, exposities en 
meespeelactiviteiten die passen binnen de programmeringsvisie van het festival. Naast 
uitvoerige informatie in de brochure van Cultura Nova over het aanbod voor kinderen, verschijnt 
er voor het festival telkens een jeugdbrochure. 

Cultura Nova programmeert ook voorstellingen met basis- en middelbare scholen. De scholen 
ontvangen vooraf informatie, lesbrieven en soms workshops op school. Indien nodig wordt 
busvervoer georganiseerd door het festival. De belangstelling voor Cultura Nova bij de 
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basisscholen is groot en de reacties op de voorstellingen zijn goed. Cultura Nova heeft goed 
contact met de directies van de basisscholen en met de besturen van de onderwijskoepels 
Movare en Innovo (samen goed voor 60 basisscholen in Parkstad Limburg). 

Burgerparticipatie en samenwerking

Cultura Nova is een festival met grote regionale inbedding en een dynamowerking in de stad. 
Een aantal organisaties en (burger-) initiatieven wil zich graag manifesteren tijdens het festival 
omdat er zoveel reuring is en men mee wil deinen op de flow die het festival te weeg brengt. 
Het gaat vaak om (sociaal-)culturele activiteiten waarbij burgerparticipatie belangrijk is. Het 
festival biedt als het ware ‘open space’ voor nieuwe initiatieven. Cultura Nova stimuleert zelf 
een aantal initiatieven en brengt sommigen bij elkaar. Zo is de Heerlense stichting Street Art 
voortgekomen uit een verzoek in 2013 om één muurschildering te mogen maken tijdens het 
festival. Inmiddels is Heerlen met tientallen muurschilderingen Mural-Capital van Nederland en 
realiseert die stichting jaarlijks tijdens Cultura Nova nieuwe Murals van internationaal bekende 
kunstenaars. Cultura Nova adviseert de stichting Street Art en werkt met hen samen op het 
gebied van presentatie en productie. Zo draagt zij bij aan de duurzame verankering van deze 
kunstvorm in de stad. 
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De inbedding in de regio van Cultura Nova wordt mede bepaald door het groot aantal 
samenwerkingspartners waarmee inhoudelijk en praktisch wordt samengewerkt, zoals culturele 
instellingen, Parkstad Limburg Theaters, Poppodium Nieuwe Nor, Cultuurhuis Heerlen, 
Schunck, Filmhuis De Spiegel, Schrit_tmacher, Huis voor de kunsten Limburg, stichting Street 
Art, theater- en muziekgezelschappen, onderwijsinstellingen zoals Basisscholen, Middelbaar 
Onderwijs, ROC Vista College (Kunst Theater & Media), Zuyd Hogeschool (de 
kunstvakopleidingen en de Maastricht Academy of Media Design and Technology) en de Open 
Universiteit, maatschappelijke organisaties als Stadslab Heerlen, IBA Parkstad, sociaal-
economisch kenniscentrum Neimed, ouderenzorg instelling Sevagram, woningstichtingen 
Weller en Wonen Limburg, Asiel Zoekers Centrum Heerlen met Stichting De Vrolijkheid.  

Toch wordt er niet zomaar samengewerkt, voor het festival gelden algemene criteria: de 
samenwerkingsrelatie moet zinvol zijn voor het festival, voor (theater-)makers of (in-)direct 
aansluiten bij voorstellingen of locaties die voor voorstellingen worden gebruikt. Daarnaast 
kunnen samenwerkingen interessant zijn uit marketingoverwegingen. Cultura Nova wil 
cultuurbeleving ook stimuleren in wijken waar daarvoor doorgaans minder aandacht is. 

Elk jaar wordt een jongerenvoorstelling gemaakt met middelbare scholieren; de laatste maal 
met jongeren uit Heerlen en uit Duitsland en België. Studenten van het ROC Vista College 
(Kunst, Theater & Media) presenteren hun eindexamenvoorstelling. De samenwerking met 
kunstvakopleidingen wordt opgepakt en komende kunstenplanperiode uitgediept. Met de 
Open Universiteit Heerlen is in 2019 een langjarige samenwerking gestart waarbij gekeken 
wordt naar hoe Cultura Nova een soort ‘start-up’ kan zijn voor nieuwe (media-) technieken die 
later binnen het onderwijs van de OU bruikbaar kunnen zijn. Komende kunstenplanperiode 
willen we de Open Universiteit koppelen aan theatermakers. Met woningstichtingen zoals 
Weller en Wonen Limburg is langdurige samenwerking om bewoners te betrekken bij 
voorstellingen. Elk jaar organiseert het festival activiteiten in samenwerking het Asielzoekers 
Centrum Heerlen.  

Cultura Nova als platform

De grote regionale inbedding en de reuring van het festival geeft Cultura Nova een zwaan-
kleef-aan effect: ieder jaar vinden organisaties en initiatieven het festival als partner. Dit 
inspireert tot bijzondere allianties en activiteiten die het festival als platform beschouwen. 
  
Een bijzondere ontwikkeling van de afgelopen jaren is de toename van kennisactiviteiten 
binnen het programma van Cultura Nova. Een terugkerend thema in deze activiteiten is de 
eigenzinnige stedelijke ontwikkeling van de voormalige mijnstreek die blijkbaar de nodige 
brandstof biedt voor debat en reflectie. Dit krijgt gestalte door samenwerking met verschillende 
kennispartners en kent uiteenlopende vormen:. 
  

• Al sinds 10 jaar wordt in samenwerking met kennisinstituut Neimed de jaarlijkse 
Krimplezing georganiseerd, dat reflecteert op perspectieven voor een ontgroeiende 
regio. Dat heeft inmiddels een viertal publicaties opgeleverd.  

• IBA Parkstad - een Internationale Bau Ausstellung die in 2020 en 2021 in Parkstad 
Limburg plaatsvindt - werkt samen met Cultura Nova. Behalve culturele activiteiten en 
exposities vinden een tweetal wetenschappelijke congressen plaats.  

• In de vorm van de zogenaamde ‘Artist Talk’ geeft directeur van het PBL Hans Mommaas 
leiding aan gesprekken met makers en hun relatie met de stad. 

  
Een bijzondere activiteit is het eerste landelijke NOVI-debat dat tijdens editie 2019 plaatsvond. 
Het ministerie van BZK en IBA Parkstad vroegen Cultura Nova om het debat “op een andere 
laagdrempelige wijze vorm te geven”. In plaats van een geijkte debatvorm stelde Cultura Nova 
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voor een ‘Stadmaakweek’ te organiseren, om aan de hand van een concrete 
stadsontwikkelings casus de werking van de NOVI (= Nieuwe Omgevings Visie) samen met 
burgers te onderzoeken. Behalve de realisatie van een nieuwe stadstuin werkte de volledige 
verticale overheidslijn proefondervindelijk aan een usecase voor de NOVI. Behalve de 
aanwezige festivalsfeer zorgt de dynamiek van Cultura Nova in combinatie met de hoge 
dichtheid aan bezoekers en media-aandacht voor het noodzakelijke momentum. 

De programmering van Cultura Nova onderscheidt zich nadrukkelijk van de gevestigde 
culturele instituties in de klassieke stedelijke centra van Maastricht, Aken en Luik. In Heerlen 
(en Parkstad) is Cultura Nova een belangrijke speler. Het heeft een duidelijke voortrekkersrol 
als het gaat om vernieuwing, productie en het aanjagen van nieuwe ontwikkelingen. Het festival 
helpt de regio nieuwe identiteit te vinden.  

In de Stedelijke Cultuurregio Zuid neemt Cultura Nova een eigen plek in. Het is het grootste 
theaterfestival en er zijn contacten en samenwerkingsverbanden met alle culturele spelers.  
De drie steden in de Stedelijke Cultuurregio Zuid hebben ieder een eigen signatuur. Heerlen 
(centrum van Parkstad) kenmerkt zich als een plaats met een sterk podiumkunstenaanbod in 
theater en festivals en weet met urban arts een nieuwe publieksdoelgroep aan te spreken die 
zorgt voor cultuurparticipatie van inwoners die normaliter niet ‘aan cultuur doen’. De Stedelijke 
Cultuurregio Zuid maakt onderdeel uit van de Euregio met in een straal van 50 km 3,9 miljoen 
Nederlanders, Duitsers, Walen en Vlamingen. Binnen een uur rijafstand liggen steden als Aken, 
Keulen, Düsseldorf, Luik, Brussel en Antwerpen. Enige relativering is ook op zijn plaats: 
experiment betekent ook kans op mislukken. Zorg 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 inspanningen van Cultura Nova, zeker een positief en vruchtbaar klimaat, 
met kansen voor nieuwe en vernieuwende makers en met een zekere mate van tolerantie ten 
aanzien van voorstellingen en projecten. 
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Programmering 2019

Cultura Nova heeft een fraaie 29ste 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. Van 23 
augustus tot en met zondag 1 september 2019 vond de 29ste editie van internationaal beeldend 
theaterfestival Cultura Nova plaats. Er waren ruim 69.000 bezoekers voor adembenemend 
circus en ontroerend familietheater; voor een theaterkrimi op een bedrijventerrein en een 
hoorspel in een bioscoopkelder; voor de theatrale opening van treinstation Heerlen en de 
populaire concerten in de Spiegeltent. De openingsvoorstelling trok 20.000 bezoekers naar het 
Festivalplein voor Theater Heerlen. Hierna volgden ruim 200, zeer goed bezochte 
voorstellingen van bijna 60 verschillende gezelschappen en makers. Samen met heel veel 
verschillende partijen is een succesvol theaterfestival neergezet met 19 coproducties en 21 
premières. De ticketverkoop verliep volgens verwachting en de bezetting was goed. Veel 
voorstellingen waren uitverkocht. 

Ondanks dat de verwachtingen na de succeseditie van 2018 hooggespannen waren, hoefde 
de editie 2019 van Cultura Nova zeker niet onder te doen op het gebied van inhoudelijk 
programma-aanbod, beleving en uitstraling.  

Minister Ingrid Van Engelshoven roemde het festival tijdens haar openingstoespraak en zei: 
"Het is cultuur die verbindend is, die ruimte geeft aan gearriveerde makers en nieuw talent; een 
stad die zich tien dagen lang onderdompelt in cultuur. Hier komt echt alles samen waarom ik 
minister van cultuur wilde worden...Cultuur is van en voor iedereen en dat gebeurt hier bij 
Cultura Nova". 

‘Romeo & Julia’ openingsvoorstelling Cultura Nova 2019 

Reeds bij aanvang van de huidige kunstenplanperiode had Cultura Nova in de plannen staan 
dat het festival meer coproducties wil initieren tussen Nederlandse gezelschappen die meer en 
nieuw publiek willen bereiken door grootschalige voorstellingen te maken in de publieke ruimte 
én ervaren buitenlandse gezelschappen die bewezen expertise hebben op dat gebied. In 2018 
heeft dat geleid tot de openluchtuitvoering van Carmina Burana in een zandgroeve door 
philharmonie zuidnederland in samenwerking met het Spaanse gezelschap La Fura dels Baus.  

Voor de opening van Cultura Nova 2019 heeft het festival Toneelgroep Maastricht gevraagd om 
samen te werken met Groupe F en Aerosculpture (beiden uit Frankrijk); naderhand nog 
aangevuld met Progression Freerunning, een team van stunt-mannen én vrouwen uit 
Amsterdam. Vier Limburgse koren werkte mee aan de voorstelling, break-dansers van de 
Heerlense school HFC en als solisten de tenoren Sef Thissen uit Venlo en de Italiaan Antonello 
Palombi. L1 zond de opening rechtsreeks uit op televisie en via livestream. Op het 
Burgemeester Van Grunsvenplein waren 20.000 toeschouwers bij de uitvoering van Romeo & 
Julia aanwezig. 

Met Toneelgroep Maastricht heeft Cultura Nova een lange historie, die al veel bijzondere 
coproducties heeft opgeleverd, o.a. Ich bau dir ein Schloss (2017 in een leegstaand 
winkelcentrum) en Emma (2018 in een schoenfabriek). Samen met Servé Hermans en Michel 
Sluijsmans heeft Cultura Nova voor Romeo & Julia gekozen. Het was een enerverend traject om 
deze coproductie te realiseren. De grote schaal van de voorstelling maakte aanpassingen en 
ingrepen noodzakelijk. Gaandeweg ontstond er een goede samenwerking tussen Toneelgroep 
Maastricht, de buitenlandse gezelschappen en de productieleiding van Cultura Nova. Artistiek 
vond er duidelijk wisselwerking plaats tussen Servé Hermans (TGM), Eric Travers (Groupe F) 
en Jean-Pierre David (Aerosculpture). Voor Cultura Nova betekende het een forse 
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tijdsinvestering en moest het budget ten opzichte van een ‘normale’ opening worden 
verdubbeld. Het resultaat mocht er zijn. Het werd een muzikale, moderne, urbane uitvoering 
van het klassieke stuk van Shakespeare. De Limburger sprak van ‘Liefdespoëzie omkranst met 
een tsunami aan dynamische beelden’ en ‘De liefde zette niet alleen de protagonisten in vuur 
en vlam; maar ook de ook de liefde van de makers voor theater. En voorwaar ook uit het 
theatergebouw sloegen de vlammen. En zo raakten beide liefdes met elkaar verweven’. 
De Aachener Zeitung spreekt van ‘Ein künstlerischen Paukenschlag’. 
 

Datzelfde weekend beleefde Effraction Nocturne van het Franse gezelschap ilotopie de 
wereldpremière. Die voorstelling werd gespeeld op het water in de zandgroeve van Beaujean 
in de Heerlense wijk Heerlerheide. Een gelaagde, ietwat duistere, surrealistische voorstelling 
geïnspireerd op het werk van David Lynch, Isaac Cordal en Bill Viola. Deze voorstelling vroeg 
duidelijk wat meer van het publiek en werd niet door iedereen helemaal opgepikt. Één van de 
toeschouwers zei na afloop: ik vond het prachtig om te zien, maar ik heb niet begrepen, waar ik 
naar gekeken heb. Alle drie de voorstellingen waren uitverkocht. 

Het Canadese circustheater Cirque Eloize presenteerde haar nieuwe voorstelling Hotel in de 
grote zaal van Theater Heerlen. Deze productie, die in samenwerking met Parkstad Limburg 
Theaters werd gepresenteerd, werd erg goed ontvangen. In tegenstelling tot andere 
voorstellingen was Hotel niet uitverkocht. Achteraf is mogelijk de prijsstelling toch aan de hoge 
kant geweest voor het festival. 

Het Zuidelijk Toneel presenteerde in een lege fabriekshal in de Heerlense wijk Molenberg De 
achterkant van Heerlen. Het waren try-outs van een voorstelling over voortwoekerende 
criminaliteit en gemak waarmee wijkbewoners meegesleept worden. Het repetitieproces, dat 
ook in Heerlen plaatsvond, kende nogal wat tegenslagen. Zo werd regisseur Joris van Midde 
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kort voor de eerste try-out vervangen door Bram van der Kelen en verliet Dries Alkemade de 
cast om persoonlijke redenen. De voorstelling kwam nog niet echt helemaal uit de verf. 
Desondanks waren alle try-outs uitverkocht.  
 

De voorstelling My Land van het Hongaarse gezelschap Recirquel was een echte festival-hit. 
Alle voorstellingen waren uitverkocht en het publiek was laaiend enthousiast. De voorstelling 
was een bijzondere mix van dans en circus; in deze verbluffende productie belichaamt een 
vrouw de metaforische rol van Gaia, de godin van de aarde. 

Onder leiding van de Engelse dirigent Timothy Brock presenteerde philharmonie zuidnederland 
Modern Times van Charlie Chaplin. Het publiek reageerde enthousiast op de energieke 
uitvoering door het orkest. De timing van de muziek en de effecten bij deze klassieke slapstick 
vraagt een extreem goede timing. Timothy Brock vroeg dan ook veel van de musici en het 
resultaat mocht er zijn. 

Museum of Stillness is een deel van het project ‘STIL.het lab’ dat Lieke Benders samen met 
haar team in het Klooster van Wittem startte. Vier jaar lang onderzoeken ze het belang van stilte 
en het stilstaan in een maatschappij die roeriger, sneller en lawaaieriger wordt. Voorafgingen al 
STIL.de natuur, een grote expositie, en STIL.zwijgen, een tocht door een beeldentuin; allemaal 
in coproductie met Cultura Nova. STIL.centriphery of Museum of Stillness kadert ook in het 
Europese project Centriphery, een partnernetwerk van festivals en instellingen uit negen 
Europese landen. Het festival Cultura Nova is de Nederlandse partner. ‘Elke periferie is zijn 
eigen centrum en elk centrum zijn periferie.’ Zo zijn Lieke Benders (Hoge Fronten) en Bart 
Bijnens (Toneelgroep Maastricht) de kernleden en zij lieten zich omringen door de Franse 
choreograaf Eric Minh Cuong Castaing en de Roemeense kunstenares Livia Coloji. De 
voorstelling ging ook over inclusie van mensen met een beperking. Dankzij samenwerking met 
Schunck* kon de voorstelling in de museumruimte van het Glaspaleis worden gerealiseerd. 
Samenwerken met drie andere makers stelde Lieke Benders voor nieuwe uitdagingen. Het 
voortraject verliep soms anders dan verwacht en het duurde even voordat de vorm gevonden 
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was. Maar in het resultaat is iedere kunstenaar goed terug te vinden, zonder dat de connectie 
met het geheel eronder lijdt. Ook voor Schunck was het project onwennig; een theatrale 
tentoonstelling vergt andere zaken van een museum dan een reguliere expositie. Publiek en 
pers waren onder de indruk. De Theaterkrant schreef: ‘Slow Art in Stiltemuseum pakt je bij de 
lurven’. De Volkskrant: ‘Deze fraaie aandachtige performance zet de zintuigen op scherp door 
prikkels tot hun primaire vorm te reduceren, zoals warmte en lijfelijk contact. In een uur tijd 
horen we een kwast een muurschildering maken en voelen we in duisternis met handen en 
voeten’. 

Jeugdvoorstellingen 

Ook bij de jeugdvoorstellingen programmeert Cultura Nova internationaal beeldend theater. Dit 
jaar werden alle jeugdvoorstellingen gespeeld door internationale gezelschappen en beleefden 
ze allemaal hun Nederlandse première. Dat waren Wolk (met acrobatiek op muziek van Mozart) 
door het Belgische 4Hoog, Thelonious (een voorstelling over Jazzlegende Thelonious Monk) 
door het Belgische Zonzo Compagnie, Hubo door het Spaanse El Patio Teatro (prachtig 
figurentheater met kleine objecten), De Torens van Beiroet door muziektheater Transparant 
(‘een magische voorstelling’ aldus de Theaterkant), Yolo muzikaal circustheater door het 
Spaanse Cia Lucas Escobedo en Petit Big Blue gebaseerd op het werk van Wassily Kandinsky 
door het Spaanse PanicMap. Naast vrije voorstellingen zijn schoolvoorstellingen gespeeld voor 
basisscholen: Hubo door El Patio Teatro, Yolo door Cia Lucas Escobedo en De torens van 
Beiroet door Muziektheater Transparant. Voor de middelbare scholen is de voorstelling Laat me 
stilstaan gespeeld door middelbare scholieren i.s.m. Covar (Els Roobroeck). 

Jonge Makers 

In de parkeergarage van Q-Park bij Theater Heerlen presenteerde Liminal Keys Underground 
Vibrations; toeschouwers werden uitgenodigd in de poëtische klanken te duiken en goed 
luisteren naar de geluiden die het creëert in geest, lichaam en ruimte – totdat alles één wordt in 
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een unieke sfeer van spanning en bewustzijn. Een muzikale voorstelling door schrijver/
performer Silvana Mammone & jazzmuzicus contrabass Moritz Götzen. Silvana creëerde het 
project in het kader van haar Masteropleiding aan de Toneelacademie van Maastricht. 

Hussein Al Khayat, Kamala Schüler, Eva Bos en Floris Brouwers zijn vier jonge ontwerpers 
studerend aan de Maastricht Academy of Multimedia Design and Technology (MAMDT – Zuyd 
Hogeschool). In The Unseen Evolution vertelden zij hun versie van het verhaal over de transitie 
die zich afspeelt in Heerlen. Ze spiegelden op verrassende wijze de negatieve verhalen over 
Heerlen van na de mijnsluitingen aan positieve verhalen van creatieve jonge Heerlenaren van 
nu. De vier studenten hebben Heerlen op verzoek van Cultura Nova drie maanden onderzocht 
in het kader van Visual Language & Storytelling. Het was de opdracht om met moderne 
technieken – op hun eigen wijze – de verhalen van unieke plekken in Heerlen te vertellen. Ze 
zijn aan de slag gegaan met verhalen van inwoners en bezoekers over het Maankwartier, het 
Royal Theater, SCHUNCK en de Murals. Tijdens Cultura Nova presenteerden zij hun verhaal 
van Heerlen in het Royal Theater (een leegstaande bioscoop) in de multimediale installatie The 
Unseen Evolution. 

In De vissen komen, mild verkenden zes mensen van 55 jaar en (veel) ouder het spanningsveld 
van theater maken, waarbij ze zich richtten op een sterke hier en nu beleving, op eigenheid en 
verhalen. Hun ervaringen, vragen en belevingen zijn onder leiding van theatermaker Ruud 
Horrichs verwerkt in een fysieke, beeldende en fantasierijke voorstelling, die gepresenteerd 
werd in zorg-locaties voor ouderen van Sevagram. De voorstelling kwam tot stand door 
samenwerking met ECI Cultuurfabiek in Roermond. 

In Abstractiepark 7090 hoorde men nieuwe muziek, zag men moderne kunst en ervoer men de 
spanning en sensatie van de kermis in een vrolijke geometrische vormgeving: zeven 
kolommen, een piramide en een cluster van enorme bollen stonden opgesteld in de openbare 
ruimte. Zij vormden de drie hoofdabstracties: De Grom, De Grot en De Groet. In elke abstractie 
viel voor de nieuwsgierige bezoeker van alles te beleven. Het kunstenaarscollectief 7090 laat 
een spoor van vernieuwing achter en wil ons de weg wijzen naar een samenleving die 
kwetsbaarheid omarmt, waar men elkaar vertrouwt en waar men samen durft te spelen. Het 
Abstractiepark dat werd gepresenteerd in samenwerking met INTRO Maastricht, stond 
opgesteld op het festivalplein aan het Burg. Van Grunsvenplein. Het gezelschap speelde ook 
korte bizarre voorstellingen. 

In samenwerking met Talentenmakelaar Via Zuid zijn een vier voorstellingen van jonge makers 
gepresenteerd: I lost my Mum in the Supermarket van Sien Vanmaele werd gepeeld in een lege 
winkelruimte boven de Jumbo van het Maankwartier. Mami Izumi en Roshanak Morrowatian 
gingen met hun dansvoorstelling Polished in première in het Cultuurhuis. Het was een 
dansvoorstelling met duidelijke verwijzingen naar danshistorie en toch met een geheel eigen 
modern idioom. Connected van Akatak (Lotte en Karlijn Milder), een voorstelling in pilotfase 
waarin de zintuigen centraal stonden. VR-installatie die samen met technisch bedrijf Cadac 
Group is ontwikkeld. De opera van de vallende mens, een onderzoek naar eenzaamheid en 
verdriet van Celine Daemen is gemaakt in samenwerking met GGZinstelling Mondriaan en werd 
net als Connected gepresenteerd in het Royal Theater, een leegstaande bioscoop. 

Verbindingen met de stad en met thema’s die spelen in de regio. 

Het Cultura Nova-plein werd als het ware uitgebreid naar Schinkel-Zuid. Er is op de straat 
letterlijk een verbinding gemaakt tussen het CN-plein en Schinkel-Zuid, door oranje 
'zebrastrepen' op de straat te schilderen. Het festivalplein op het Burgemeester Van 
Grunsvenplein werd verbonden met dat nieuwe terrein, dat ontstaan is door de afbraak van een 
leegstaand winkelcentrum. Gedurende het festival ontstond er een stadstuin met tal van 
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‘Stadmaakactiviteiten’ die gerelateerd waren aan het festival. Het plein was een 
ontmoetingsplek voor festivalbezoekers, artiesten omwonenden en passanten. Het is ook een 
presentatieplek met activiteiten voor jong en oud. L1 maakte tv-uitzendingen, waaronder onder 
andere de live-registratie van de opening en de afsluiting, een groot aantal interviews met 
theatermakers en registraties van voorstellingen. De uitzendingen zijn bekeken door ruim 
250.000 kijkers; ook social-media geven resultaten van honderdduizenden views. L1 werd 
geassisteerd door 10 studenten van de KTM opleiding van ROC Vista College. Publiek, pers, 
gezelschappen en partners zijn zeer tevreden over de voorstellingen. 

In de wijk Eikenderveld realiseerde Els Huver (De Kopsalon) samen met buurtbewoners Van 
geluk spreken, een feelgood-audiotour door de wijk. In de wijk Molenberg maakte het Zuidelijk 
Toneel de voorstelling De achterkant van Heerlen (try-outs). Heleen Schoone hield 
schrijfworkshops over Murals voor buurtbewoners van de Heerlerbaan en van de Auroraflat in 
de wijk Schandelen. In de voorstelling STIL.centriphery ging het niet alleen om (het ontbreken 
van-) stilte, maar ook om inclusie van mensen met een lichamelijke beperking. 

Tijdens het festival werd het nieuwe station van Heerlen geopend, dat onderdeel is van het 
Maankwartier. In samenwerking met de stad er een behoorlijk spektakel van gemaakt op het 
nieuwe Spoorplein en rondom het Maankwartier met een goed bezocht klassiek concert van 
Rosanne Philippens & friends en een parade van figuren van theatrale ballonnengezelschap 
Plasticiens Volants. Toneelgroep Maastricht presenteerde in samenwerking met Cultura Nova 
de opening van de Buitenring Parkstad Limburg; een groot infrastructuur- project; een autoweg 
rond Parkstad. De Stichting Street Art realiseerde in samenwerking met Cultura Nova nieuwe 
Murals op flatgebouwen op de Heerlerbaan en diverse kunstwerken in de binnenstad van 
Heerlen. De participatiegraad in de zin van mee-optredende mensen uit de regio was bij een 
aantal projecten bijzonder hoog; o.a. bij de opening van het festival en de opening van de 
Buitenring. 
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Educatie & onderzoek 

Naast de eerder genoemde Schoolvoorstellingen realiseerde Covar met scholieren uit Tongeren 
en uit Heerlen schoolvoorstellingen en vrije voorstellingen van bevlogen scholieren met milieu-
aanpak als thema. ROC Vista College zette (in hun vakantieperiode) 10 studenten in van de 
opleiding Kunst Theater en Media om L1 televisie en het festival Cultura Nova te ondersteunen 
bij het maken van foto’s en video’s voor social media en voor televisie. Aan het project met 
MAMDT van Zuyd Hogeschool gingen 3 maanden vooraf waarin 19 studenten zich 
bezighielden met thematieken die spelen in de Heerlense binnenstad. Slim Jazz presenteerde 
de winnaars van de Euregio Young Talent Award in de spiegeltent op het festivalplein.  

Het Ministerie van Binnenlandse zaken had in het kader van de Stadmaakweek de 
tentoonstelling ‘Panorama Nederland’ in de foyer van Theater Heerlen waar naast de reguliere 
festivalbezoekersmiddelbare ook basisscholen en middelbare scholen op af kwamen. Zij 
kregen uitleg en workshops aangeboden. De Open Universiteit presenteerde twee apps die 
voor Cultura Nova waren gemaakt: de eerste versie van een ‘festivalassist’ (work in process) en 
‘Heerlen MijnStad’. 

Symposium & lezingen 

In samenwerkiung met Cultura Nova vonden verschillende lezingen plaats en werd een 
internationaal symposium georganiseerd. Dat laatste gebeurde in het kader van het Europese 
project ‘Centriphery’ een samenwerking van organisaties uit negen landen. Sprekers bij dat 
symposium waren o.a. onderzoeker en publicist Charles Landry, directeur Creative Europe 
Barbara Gessler, voorzitter European Festival Association Jan Briers en Barbera Wolfensberger 
directeur generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW. 

Op verschillende plekken in de stad werd Stil.het Auditorium georganiseerd met telkens een 
publicist en/of filosoof; dat waren  Kester Freriks, Jan-Hendrik Bakker & Marga Kattenberg. 
Neimed, een kenniscentrum van Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en Open Universiteit 
presenteerde onder de titel ‘Veerkracht’ een jaarlijkse Krimplezing. In samenwerking met het 
dansfestival Schrit_tmacher werd onder de titel ‘De danswereld draait door’ een Talkshow 
gepresenteerd in Theater Heerlen 

Op de eerste zondag van het festival werd de z.g. Artist Talk gehouden; een publiek 
toegankelijk gesprek met een aantal kunstenaars en theatermakers die actief waren tijdens 
Cultura Nova. Collectief panda presenteerde in het nieuwe stadspark HubHub; een live 
podcast over wethouder Hub Savelsberg die in de periode na de mijnsluitingen o.a. 
verantwoordelijk was voor het infrastructurele project van ‘Zwart naar Groen’. 

Tijdens het festival werden in het kader van de Stadmaakweek tal van workshops en lezingen 
georganiseerd rondom het thema Stadmaken en hoe verhoudt zich het beleid van de 
verschillende overheden zich daartoe. De Stadmaakweek mondde uit in een openbaar Novi-
debat over de ontwerp Nationale Omgevingsvisie (één van de vier debatten, die het ministerie 
van Binnenlandse zaken in Nederland organiseert). 

Workshops 

Luc Lodder (persfotograaf) gaf workshops theater-fotografie voor kinderen 10 + en voor 
volwassenen. De jonge theatermakers Mami Izumi & Roshanak Morrowatian gaven 
dansworkshops in het Cultuurhuis. Jongeren van AZC-Heerlen reden rond in de stad met hun 
DJ-fietsen; die ze hadden gemaakt in samenwerking met stichting De Vrolijkheid. Het Franse 
Cie DUT presenteerde op het festivalplein waterspellen voor kinderen. Het festival deed dat in 
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samenwerking met Waterleiding Maatschappij Limburg, waarmee overigens ook een fonteinbar 
op het plein werd gepresenteerd. Workshops (o.a. tekenen & dans) werden in het kader van de 
voorstelling ‘STIL.centriphery’ gehouden met basisschoolleerlingen, doven, blinden en senioren 
Heleen Schoone schreef met buurtbewoners van o.a. Heerlerbaan en Schandelen gedichten 
naar aanleiding van nieuwe Murals. 

Muziek in de spiegeltent & Klein Berlijn 

In de spiegeltent op het festivalplein waren elke avond na afloop van de voorstellingen 
bijzondere concerten van veelal niet westerse bands, die op tournee waren in Europa. In 
samenwerking met het festival presenteerde Poppodium De Nieuwe Nor concerten, poetry-
slam en stad-up comediants op het Schelmenhofje in de sfeer van ‘Klein Berlijn’. 

Films 

Filmhuis De Spiegel presenteerde in samenwerking met Cultura Nova een openluchtfilm in het 
Aambos. Ruim 800 toeschouwers kwamen met klapstoelen en picknickmanden kijken naar de 
film ‘Leto’. In het theater was de familiefilm ‘Circus Noël’ te zien, die in 2018 tijdens Cultura 
Nova deels is opgenomen in Heerlen. Het festival was belangrijk decor voor de film die in 
Nederland al in première is gegaan, en in diverse andere landen nog gaat worden vertoond. 

Stadmaakweek en Novi-debat 

Tijdens Cultura Nova dit jaar hebben we actief samengewerkt met verschillende overheden 
door de Stadmaakweek te organiseren tijdens het festival. Cultura Nova heeft onderzoeker/
auteur Maurice Hermans ingehuurd om samen met de betrokken partijen een Stadmaakweek 
te organiseren. Die partijen waren Cultura Nova, IBA Parkstad, Provincie Limburg en het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. De gemeente Heerlen heeft zich daarbij aangesloten. Wij 
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hadden vanuit Cultura Nova voorgesteld om tijdens het festival het terrein Schinkel-Zuid (waar 
vroeger winkelcentrum De Plu stond), te gebruiken als open experimenteer-ruimte voor tal van 
initiatieven uit de stad. Die initiatieven mochten niet met folder-rekjes komen, maar moesten 
tijdelijk gaan realiseren wat ze eigenlijk willen. Dus wil je een stadstuin: ga dan 10 dagen lang 
tuinieren. Elke dag werden resultaten opgehaald en die zijn gebruikt in het Novi-debat over de 
nieuwe landelijke Omgevingsvisie van het ministerie van BZ, dat op de laatste zaterdag plaats 
heeft gevonden in de spiegeltent. Verschillende initiatiefgroepen uit de stad hebben tien dagen 
enthousiast meegewerkt. Er is getuinierd, gesport, gebreakdanst, gespeeld, opgetreden door 
muziek en theatergroepen, tai-chi beoefend, er werden kunstwerken gemaakt en er waren 
mooie ontmoetingen. In de leegstaande loods op het terrein vonden elke dag workshops, 
lezingen en vergaderingen plaats georganiseerd door het ministerie van BZ, de provincie en 
de gemeente, die met stadmaken te maken. In de uitvoering en ondersteuning hebben IBA en 
het Stadslab naast Cultura Nova een belangrijke rol gespeeld.  

Voor de betrokken initiatiefgroepen en overheden was het een bijzonder leerzame week. De 
gemeente Heerlen heeft besloten dat de stadstuin voorlopig kan blijven en het ministerie van 
BZ heeft we toegepaste werkwijze landelijk als voorbeeld gebruikt. 

 

 22



Stichting  Cultura Nova Jaarverslag  2019

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, VSB Fonds . 
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 Vista-college 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 ruim 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 2019 naast onze gebruikelijke campagnes met websites, drukwerk, advertenties, 
affiches, billboards en direct mailings onze campagne in Aken kunnen continueren met een 
Duitse website en Facebook, advertenties, billboards, Duitse programmabrochure en 
mediabenadering. 

L1 Televisie 2019 Kijkers

Live-uitzending openingsvoorstelling 48.000
CN-TV uitzendingen 18.00 u in de periode van 24/8 t/m 1/9 65.000
CN-TV uitzendingen 17.00 u in de periode van 24/8 t/m 1/9 26.000
CN-TV uitzendingen 22.00 u (herhaling) in de periode van 24/8 t/m 1/9 51.000
Live-uitzending Opening Buitenring Parkstad 1/9 52.000

Facebook 2019 L1 & 1Limburg, 
Cultura Nova posts

Cultura Nova Totaal

Bereik 452.692 713.801 1.166.493
Betrokkenheid 31.815 122.244 154.059

Instagram 2019 L1 Cultura Nova Totaal

Bereik 77.700 53.920 131.620
Betrokkenheid 872 3.449 4.321

L1 & 1Limburg Livestreams op internet 2019 Views

Openingsvoorstelling 105.698
Opening Buitenring Parkstad 118.551
Totaal 224.249
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Publiek

Het totaal aantal bezoeken aan Cultura Nova is in 2019 uitgekomen op 69.731. Een lichte 
daling van 4,8% ten opzichte van 2018, geheel verklaarbaar door de toevoeging in 2018 van 5 
dagen Slava’s Snowshow boven op de 10 dagen festival. 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 2019 hebben we een groot deel van de herkomst-informatie 
van de kaartkopers. Hieronder weergegeven in een cirkeldiagram ten opzichte van 2018. We 
missen hierbij de herkomst van kopers aan de dagkassa’s bij locatie-voorstellingen en van de 
bezoekers aan gratis activiteiten. De afname van het percentage bezoekers uit het buitenland 
heeft in grote mate te maken met de Carmina Burana in 2018, waarbij veel bezoekers uit 
Duitsland en Brabant deze zeer bijzondere productie hebben bezocht. 
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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 (125) enthousiaste vrijwilligers. In totaliteit waren er ongeveer 290 medewerkers direct 
betrokken bij de uitvoering van het 29ste 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 29ste editie was in handen van: 

Iris van Hooren     Jeugdtheater 
Dannij Bol (Parkstad Limburg Theaters)  Circustheater / popmuziek  
Bram Jacobs (Parkstad Limburg Theaters)  (Pop)muziek 
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 

 

 26



Stichting  Cultura Nova Jaarverslag  2019

Toekomst en risicoprofiel

De succesvolle editie van 2018 zorgde voor een verdere groei van het verwachtingspatroon 
voor 2019. Deze verwachting hebben we grotendeels opnieuw waar kunnen maken, ook 
zonder een mega-productie zoals de Carmina Burana in 2018. Daarmee hebben we onze 
plannen na drie van de vier jaren in de huidige cultuurplan-periode 2017-2020 ruimschoots 
kunnen verwezenlijken. Zowel Het Fonds Podiumkunsten als de Provincie Limburg hebben ons 
opgenomen in deze cultuurplan-periode. Dit heeft een uitstekende basis gelegd om de groei 
van het festival verder vorm te geven en onze doelstellingen ruimschoots te halen. 

De schaalvergroting brengt naast kansen ook nieuwe uitdagingen en risico’s met zich mee. De 
vereiste eigen inkomstenquote van het Fonds (50%) is zowel in 2018 als 2019 gerealiseerd. De 
strategische heroriëntatie en organisatorische aanpassingen die we in 2017 zijn gestart en in 
2018 en 2019 gecontinueerd, hebben resultaat geboekt. 

Het Coronavirus COVID-19. 

In Maart 2020, tijdens het schrijven van dit jaarverslag en in de volle voorbereiding van wat de 
kroon op deze vierjarige kunstenplanperiode had moeten worden, grijpt ook in Nederland het 
virus om zich heen. Met verstrekkende gevolgen voor vele branches maar de cultuurbranche in 
het bijzonder. Immers gedijen het virus en de culturele festivals het best bij een omgeving met 
veel, in elkaars nabijheid, publiek. Na de aankondiging van de ‘intelligente lockdown’ in maart 
dachten we in eerste instantie nog dat eind augustus ver genoeg vooruit lag om het virus in te 
dammen en gingen we door met de voorbereiding, zei het rekening houdend met een 
aangepaste 30ste editie. Op 21 april spatte die droom uiteen, tot 1 september geen festivals, 
dus ook geen Cultura Nova zoals gepland van 21 t/m 30 augustus. In overleg met de Raad van 
Toezicht is besloten te werken aan een alternatieve editie van het festival eind december 2020. 
Wel zal er in de geplande periode in augustus 10 dagen lang Cultura Nova TV zijn in 
samenwerking met L1 Televisie, waarin wordt teruggeblikt op 30 jaar Cultura Nova en 
vooruitgekeken naar de december-editie. 

Het besluit om door te gaan is mede genomen op basis van de opstelling en mededelingen 
van onze belangrijkste subsidiënten, het Fonds Podiumkunsten, de provincie Limburg en de 
gemeente Heerlen, dat zij coulant zullen omgaan met de te behalen prestatie-eisen en de 
toegezegde subsidie voor 2020 overeind zullen houden. Ook heeft de minister 300 mln euro 
aan extra steunmaatregelen toegezegd voor alle in de BIS en meerjarig door het Fonds 
podiumkunsten gesteunde instellingen in de sector naast de generieke maatregelen zoals de 
NOW. Hiermee en de aanwezigheid van een beperkte financiële reserve is de continuïteit van 
de Stichting Cultura Nova voor 2020 gewaarborgd en werken we hard aan een alternatieve 
editie waarbij we rekening houden met het mogelijk nog steeds bestaan van de 1,5 meter 
samenleving, en zoeken naar inhoudelijke wijzigingen en logistieke aanpassingen in relatie tot 
het publiek. Het zal zeker een andere 30ste editie van het festival worden. In 30 jaar tijd heeft 
Cultura Nova vaker laten zien zich flexibel en creatief op te kunnen stellen! 

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,  
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• 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. 

Zwakke punten van Cultura Nova;

• Nationale en internationale zichtbaarheid en uitstraling is in 2019 verder gegroeid 
maar is nog voor versterking vatbaar, 

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

• Marketingacties zijn nog vooral op Limburg en het omliggende buitenland gericht, 
landelijke media moet nog beter bereikt worden,  

• 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, naast Centriphery met festivals in Limburg, Brabant, Zeeland, 
Vlaanderen en Duitsland,  

• 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 
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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 gebleken 
met de Carmina Burana in 2018. Er zijn gesprekken gaande met de IBA hoe dit te 
concretiseren in 2020 en 2021. 

 
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 
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. 

• Het aanblijven voor lange termijn van de gevolgen van Covid-19. 

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

Aandachtsgebied
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De voor 2019 voorgenomen acties op de verschillende aandachtsgebieden zijn succesvol 
ingezet.  

 

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

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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Cultura Nova en de Codes

Governance Code Cultuur

Bij de verzelfstandiging van Cultura Nova is de Governance Code Cultuur uitgangspunt 
geweest bij de keuze van het model van de stichting, het Raad van Toezicht (RvT) - Directie 
model. Bij de RvT is gezocht naar mensen met bestuurlijke ervaring, financiële kennis en 
ervaring, wetenschappelijke kennis, landelijk netwerk, marketingkennis, culturele 
inhoudelijkheid, werkgeverschap en representatie van het onderwijs. Bij het verstrijken van de 
zittingstermijn worden nieuwe leden openbaar geworven. Bij gelijke geschiktheid gaat de 
voorkeur uit naar kandidaten met bestuurlijke deskundigheid en ervaring ten aanzien van 
diversiteit en inclusie. De huidige leden van de RvT zijn op één na in de lopende planperiode 
allen aangetreden.  

Conform de Code is de vaststelling en uitvoering van beleid gesplitst; de directie ontwikkelt in 
samenspraak met de RvT het beleid, de RvT stelt het vast en de directie voert uit, 
gecontroleerd door de RvT. Zowel directie als RvT handelen hierin zorgvuldig en rolbewust.   

De benoeming van de directie is aan de RvT. De RvT opereert vanuit haar missie en weegt 
daarbij de belangen van de stakeholders mee. De RvT is verantwoordelijk voor het 
onderkennen en beheersen van risico’s. De directie legt ter goedkeuring een jaarplan met 
begroting voor aan de RvT. De directie legt een jaarrekening met evaluatie voor ter 
goedkeuring aan de RvT. De RvT benoemt de externe accountant en stelt diens beloning vast, 
na advies van de directie. De directie geeft alle informatie die nodig is voor het goed kunnen 
functioneren van de raad van toezicht. De directie legt belangrijke beslissingen en strategische 
documenten ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor, waarbij in toenemende mate 
rekenschap wordt genomen van mogelijke belangenverstrengeling en wordt hierop getoetst. 
Het lidmaatschap van de RvT is onbezoldigd, er is wel een beperkte reiskostenvergoeding. De 
RvT houdt jaarlijks een zelf-evaluatie en toetst haar acteren aan de Code en haar 
toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol. Jaarverslagen staan op de website. 

Code Culturele Diversiteit en Inclusie 

Naar aanleiding van de demografische samenstelling in de regio 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 
geprogrammeerd. 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: 81% van de inwoners van Heerlen 
zegt het festival te kennen en 41% zegt het festival te bezoeken. De kunst is ervoor te zorgen 
dat de totaliteit van het programma, zowel mensen aanspreekt met meer alsook met minder 
culturele bagage en van verschillende treden op de maatschappelijke ladder. We zien 
bezoekers ook stappen zetten tijdens het festival. Ze komen af op de grote opening en raken 
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. Beeldtaal wordt hier 
vanwege die diverse afkomst en vanwege het katholicisme (uit het verleden) goed begrepen. 
Dat zijn mede redenen waarom beeldend theater binnen Cultura Nova goed wordt opgepikt.  

 31



Stichting  Cultura Nova Jaarverslag  2019

Inclusie, het festival is er voor iedereen, zit als het ware in de genen van het festival. Ook bij de 
ruim 100 vrijwilligers van het festival zitten veel mensen ‘met een rugzakje’. Hetgeen niets 
afdoet aan enthousiasme en kwaliteit van het vrijwilligerswerk. De vrijwilligers houden zich 
vooral bezig met publieksbegeleiding en ondersteunen bij sommige publiciteitsacties. 
Daarnaast figureren ze soms in voorstellingen. Met het Asiel Zoekers Centrum heeft Cultura 
Nova al een aantal jaren afspraken over participatie van asielzoekers aan het vrijwilligerswerk 
van Cultura Nova. Daarnaast zijn er afspraken met het AZC over het bezoek aan voorstellingen, 
om zo integratie en acceptatie te bevorderen.  

Bij muziekprogrammering, o.a. optredens in de spiegeltent is er voorkeur voor niet westerse 
muziek en Hiphop. In de lopende planperiode zijn een aantal voorstellingen gemaakt die 
diversiteit en inclusie omarmen of impliciet met zich meebrachten bijvoorbeeld: ‘Emma’ van 
Toneelgroep Maastricht waarin medewerkers met een beperking van een schoenfabriek 
meespeelden, ‘Polished’ van een choreografe uit Iran en een Japanse danseres en een 
audioproject ‘De Kopsalon’ van Els Huver op verzoek Cultura Nova 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. Voorbeelden die we graag de komende jaren 
willen continueren. 

De activiteiten van Cultura Nova vinden telkens op zo’n 25, jaarlijks wisselende, locaties plaats. 
De meeste locaties zijn goed toegankelijk of worden toegankelijk gemaakt voor mindervalide 
medemensen. De website van het festival is volledig herzien in 2018 en er is rekening 
gehouden met scherm-uitlees-programma’s. Cultura Nova heeft jaarlijks overleg over 
toegankelijkheid met de Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen.  

Festival Cultura Nova zit in de werkgroep diversiteit & inclusie van de landelijke organisatie de 
Verenigde Podiumkunstenfestivals. Cultura Nova neemt deel aan het door Creative Europe 
gesubsidieerde project ‘Centriphery’, een project met theatermakers uit negen landen, dat 
loopt tot en met 2022. Bij dit Europees project zijn participatie en inclusie uitgangspunten. 

Ondanks dat Cultura Nova haar best doet om zowel bij betaalde als vrijwillige medewerkers 
iedereen gelijk te behandelen, zonder discriminatie maar met oog voor diversiteit en inclusie, 
zijn we ons er bewust van dat we bij voortduring de aanbevolen vijf stappen van de code zullen 
moeten gebruiken om de realiteit te toetsen en te verbeteren. Verder gaat het festival 
onderzoeken hoe meer deelname van mensen met diverse achtergronden gestimuleerd kan 
worden en hoe dit meetbaar te maken en daarmee onderdeel van evaluatie te laten zijn. 

Cultura Nova onderschrijft en omarmt uitgangspunt 2 (inclusieve, open en participatieve 
samenleving) van het Collegeprogramma van Gedeputeerde Staten 2019-2023 ‘Vernieuwend 
Verbinden’. Het festival past dit beginsel toe door o.a. te zorgen voor dat het programma op 
een laagdrempelige manier toegankelijk is (een aantal activiteiten, zoals de opening en de 
concerten in de spiegeltent zijn gratis toegankelijk), toegankelijkheid te toetsen in overleg met 
diverse organisaties (o.a. Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen), door samen te werken 
(voorstellingen programmeren of produceren) met maatschappelijke organisaties zoals met 
Sevagram (ouderen, mantelzorgers en professionals), AZC Heerlen (asielzoekers), Mondriaan 
Zorggroep, Fonds voor Sociale Instellingen en Woningcoöperaties o.a. Weller en Wonen 
Limburg. Een aantal activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met bewoners van 
minder sterke wijken. Daarnaast zijn er tal van samenwerkingen met basisscholen en 
middelbaar onderwijs uit diverse wijken. 
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Fair Practice Code

Stichting Cultura Nova is zich bewust van de Fair Practice Code, onderschrijft deze en probeert 
ze nader te concretiseren.  

Voor de bij onze festivalorganisatie werkende en ingehuurde medewerkers geldt al jaren dat we 
inzake de beloning de CAO Nederlandse Podia volgen. Met ZZP’ers die voor onze organisatie 
werken, worden marktconforme prijsafspraken gemaakt, waarbij de uitgangspunten van de 
CAO Nederlandse Podia als referentiekader worden gebruikt. Cultura Nova betaalt géén 
dagprijzen of klusprijzen omdat dat tijdens een festival vaak nadelig uitpakt voor de 
betrokkenen. De werkelijk gemaakte uren worden uitbetaald. Onze vaste partner Parkstad 
Limburg Theaters zit aan tafel als het gaat om landelijke besprekingen over de CAO 
Nederlandse Podia. Medewerkers worden naar relevante congressen, cursussen en symposia 
gestuurd. Binnen de organisatie gelden voor vrijwilligers in principe dezelfde waarden als voor 
betaalde krachten. Er wordt gewerkt met vrijwilligerscontracten. Met stagiaires worden 
afspraken binnen de regels van de opleidingen gemaakt.  

Vanaf 2020 gaan we via een clausule, die toegevoegd wordt aan het contract met Nederlandse 
gezelschappen, vastleggen dat ze de Fair Practice Code onderschrijven. Datzelfde vragen we 
ze ook m.b.t. Governance Code Cultuur en Code Diversiteit en Inclusie. Dat houdt dus o.a. in 
dat we ze oproepen zich te houden aan de geldende cao-afspraken. Bij coproducties vragen 
we aan theatermakers hun begroting op en lopen die met hun door o.a. om te bekijken of er 
reële beloningen in staan. Het is natuurlijk wel zo dat enthousiaste theatermakers bij het 
realiseren van hun voorstelling veel uren maken, die wij als festival helemaal niet zien.  

Bij internationale gezelschappen ligt de check op bijvoorbeeld reële vergoedingen lastiger. We 
tellen hoeveel mensen, hoeveel dagen meewerken aan de voorstelling(en) tijdens Cultura Nova 
en of dat een gezonde relatie heeft met de uitkoopsom. Verder gaan we aan de contracten een 
clausule toevoegen waarin we de buitenlandse gezelschappen vragen om zich te verhouden 
tot de waarden van Fair Practice. 

Voor auteursrecht geldt voor Cultura Nova simpelweg dat wij de rechten van makers 
respecteren en zorgen voor de juiste afdrachten. Aan leveranciers gaan we vragen om zich te 
verhouden tot de Fair Practice Code en maken dat onderdeel van de opdrachtbevestigingen. 

Momenteel heeft het festival een projectstructuur, waarbij de piek enkele maanden duurt. 
Afhankelijk van de zekerheid van meerjaren-financiering bij de komende kunstenplanperiode 
willen we duurzaamheid van contracten vergroten en met de leden van het kernteam, die ook 
acteren in de voorbereidingen en na afloop, langduriger contracten maken. 

Cultura Nova is lid van de Verenigde Podiumkunstenfestivals, waar Fair Practice op de agenda 
staat en binnen de branche afspraken worden geëntameerd.  
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Relevante (neven)functies Bestuur

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

Mededirecteur Abraxas Culturele Evenementen B.V. 
Directeur bedrijfsvoering Parkstad Limburg Theaters N.V. 

Bedrijfsresultaat, resultaatbestemming, ratio’s
 
 
Het resultaat over 2019 is € 22.615 positief. Dit positieve saldo is toegevoegd aan de Algemene 
Reserve.  

De Provincie Limburg heeft de beleidsregels met betrekking tot reserves en voorzieningen bij 
structurele subsidierelaties per 20 november 2019 ingetrokken, hetgeen concreet betekent dat 
de Egalisatiereserve Provincie Limburg is opgeheven en dat het saldo ad € 10.573 is 
toegevoegd aan de Algemene Reserve.  
  
De totale baten bedroegen in 2019 € 1.867.319, de totale lasten bedroegen € 1.844.704. 

Ratio’s         2019 2018 

Solvabiliteit Eigen vermogen / Vreemd vermogen in %      28     22 
  Eigen vermogen / Totale vermogen in %       22     18 

   

     
Liquiditeit Current ratio: Vlottende activa / Kort Vreemd Vermogen 1,28 1,21 

Eigen Inkomsten-quote: Eigen Inkomsten / Totale Baten =   51 %  58% 

Fiscaal

De Stichting Cultura Nova is belastingplichtig voor de omzetbelasting. 

 
Heerlen, 29 mei 2020 

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 29ste editie van het 
Festival. Het derde jaar van de huidige kunstenplanperiode, waarin we zowel bij de Provincie 
als het Fonds Podiumkunsten zijn opgenomen, laat zien dat het succes van 2018 
gecontinueerd is. Ruim 69.000 bezoeken tonen een duidelijke 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 ‘Romeo en Julia’, de opening waarbij we ons mochten verheugen op onze 
Minister van Cultuur, Ingrid van Engelshoven, die de 29ste editie officieel opende. De eigen 
inkomstenquote van 50% is wederom gehaald, een uitdaging dit ook de komende jaren te 
continueren, zeker nu het Covid-19 virus ook Nederland in zijn greep heeft. 

Er hebben in 2019 vijf gezamenlijke vergaderingen plaatsgevonden met de RvT en de directie. 
In overleg en in prettige samenwerking met de directie is er gewerkt aan de continuering van 
het geformuleerde beleid van de lopende kunstenplanperiode. De door de directie uitgewerkte 
concrete plannen monitoren we jaarlijks en daar waar nodig passen we ze in samenspraak met 
de directie aan. De eigen inkomstenquote is wederom gehaald, dit hopen we de komende 
jaren te continueren zonder dat we de laagdrempeligheid in gratis activiteiten en entree-prijzen 
willen aantasten. Eind 2019 heeft er een zelf-evaluatie plaatsgevonden door de RvT, de 
uitkomsten daarvan worden in 2020 opgepakt. Er was extra aandacht voor de procedures 
rondom mogelijke belangenverstrengeling. De RvT bestaat momenteel uit 5 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 statutair 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 waren er twee vacatures, waarvan er een is 
ontstaan door het eindigen van de tweede termijn van Marjo van Schaik. Zij heeft in december 
2019 afscheid genomen. De nieuwe leden worden momenteel geworven middels een 
openbare werving op basis van opgestelde profielen. 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 29ste editie mogelijk en tot een 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 2019.  

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 Agro Food 
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Heerlen, 29 mei 2020 
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JAARREKENING

Balans
Balans per 31 december 2019 (bedragen in € na resultaatbestemming) 

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018
Materiële Vaste Activa (1)

Inventaris 0 2.399

0 2.399

Vlottende Activa

Vorderingen (2)

Subsidies 64.038 37.700

Debiteuren / Overige vorderingen 147.912 98.053

Terug te vorderen BTW 86.612 7.300

298.562 143.053

Liquide middelen (3) 46.403 140.099

46.403 140.099

Totaal Activa 344.965 285.551

PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018

Eigen vermogen (4)

Algemene Reserve 74.637 41.449

Egalisatiereserve provincie 
Limburg

0 10.573

74.637 52.022

Kortlopende schulden (5)

Crediteuren 250.274 192.616

Nog te betalen 14.505 40.913

Vooruitontvangen bedragen 5.549 0

270.328 233.529

Totaal Passiva 344.965 285.551
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Exploitatierekening 2019
BATEN Realisatie

2019
Gemiddelde 

begroting 
2017-2020

Realisatie 
2018

1.Publieksinkomsten – recettes Nederland 186.104 240.000 429.518

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.c.Europese subsidies
11. Totaal incidentele bijdragen/subsidies publieke 
middelen

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

240.521

283.478
112.731
90.526

486.735

913.360

0

12.500
30.000

0
42.500

955.860

320.250

140.798
220.000

132.451
97.960

230.411

911.459

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

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
0

180.000

849.700

13. Totaal baten 1.867.319 1.510.000 2.022.487

Eigen inkomstenquote 51% 50% 58%
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Personele bezetting

LASTEN Realisatie
2019

Gemiddelde 
begroting 
2017-2020

Realisatie 
2018

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)

182.153
74.190

256.343

128.278
637.737

23.100
789.115

29.000
585.724
184.522
799.246

1.588.361

180.000
48.000

228.000

116.000
677.000

25.000
818.000

0
286.000
180.000
466.000

1.284.000

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

7. Totaal lasten 1.844.704 1.512.000 2.011.923

8. Saldo uit gewone bedrijfsvoering

9. Saldo rentelasten/baten

10.Saldo bijzondere baten/lasten

22.615

               0

               0

-/- 2.000

         2.000

                0

10.564

               0

               0

11. Exploitatieresultaat 22.615 0 10.564

Personele bezetting Realisatie 
2019

Gemiddelde 
begroting 
2017-2020

Realisatie 
2018

Fte Vast in dienst

Fte Tijdelijk in dienst

Fte Inhuur 5 4,9 4,9
Totaal Fte 5 4,9 4,9
Aantal vrijwilligers 125 100 126
Fte Vrijwilligers 2,0 1,8 2,0
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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.  

Continuïteit 

Op het moment van het opmaken van deze jaarrekening is er, naar onze beste inschatting en 
alle feiten en omstandigheden in ogenschouw nemend, als gevolg van het coronavirus sprake 
van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen 
bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van de organisatie. Op 
basis van de huidige omstandigheden, de door het management genomen maatregelen en de 
stand van zaken van de overheidsmaatregelen zien wij op dit moment geen reden om aan de 
positieve continuïteitsveronderstelling te twijfelen. Wij zijn daarom van mening dat de in de 
jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd 
dienen te worden op de veronderstelling van continuïteit van de organisatie. 

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het 
bestuur van Stichting Cultura Nova zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel 
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van 
het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de 
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende 
jaarrekeningposten. 

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 
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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  
Op 20 november 2019 zijn de beleidsregels met betrekking tot reserves en voorzieningen bij 
structurele subsidierelaties door Provincie Limburg ingetrokken, waardoor per 20 november 
2019 geen sprake meer is van een egalisatiereserve Provincie Limburg, enkel nog een 
algemene reserve. 

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

7.195
- 4.796

2.399

- 2.399
- 2.399

7.195
- 7.195

0

Afschrijvingspercentage 33,3%

(2) Vorderingen 2019 2018

Subsidies gemeente Heerlen
EU-project Centriphery - Festival der Regionen
Subsidie provincie Limburg

60.000  
4.038

0

30.500  
0

7.200

Debiteuren 151.422 100.053

Terug te vorderen BTW 86.612 7.300

Voorziening dubieuze vorderingen -/- 3.510 -/- 2.000

Totaal 298.562 143.053

(3) Liquide middelen 2019 2018

Rabobank rekening-courant 
Rabobank spaarrekening 
Kasgeld

45.834 
46 

523

139.611 
46 

442

Totaal 46.403 140.099
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(4) Eigen vermogen

Algemene reserve 

Het verloop van deze post is als volgt:

Resultaat 2019
 
Het resultaat over 2019 is € 22.615 positief. Dit positieve saldo is toegevoegd aan de Algemene 
Reserve.  

Egalisatiereserve provincie Limburg  

De Provincie Limburg heeft de beleidsregels met betrekking tot reserves en voorzieningen per 
20 november 2019 ingetrokken. Als gevolg hiervan is het saldo in deze egalisatiereserve ad  
€ 10.573 toegevoegd aan 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. De balanspost vooruitontvangen bedragen heeft betrekking op 
vooruitontvangen subsidie Provincie Limburg voor het EU-project Centriphery. 

Gebeurtenissen na balansdatum

In Maart 2020, tijdens het schrijven van dit jaarverslag grijpt ook in Nederland het Covid-19 
virus om zich heen. Met verstrekkende gevolgen voor vele branches maar de culturele branche 
in het bijzonder. Na de aankondiging van de ‘intelligente lockdown’ in maart  en vervolgens op 
21 april het verbod op festivals tot 1 september betekende dat dus ook geen Cultura Nova 
zoals gepland van 21 t/m 30 augustus 2020. In overleg met de Raad van Toezicht is besloten te 
werken aan een alternatieve editie van het festival eind december 2020. 

2019 2018

Stand begin boekjaar 41.449 31.862

Correctie 2017
Resultaat boekjaar

0
22.615

-/- 23
9.610

Van egalisatiereserve provincie Limburg 10.573 0

Stand einde boekjaar 74.637 41.449

Stand begin boekjaar 10.573 9.596

Correctie 2017
Resultaat boekjaar

0
0

23
954

Naar Algemene Reserve -/- 10.573 0

Stand einde boekjaar 0 10.573
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Het besluit om door te gaan is mede genomen op basis van de opstelling en mededelingen 
van onze belangrijkste subsidiënten, het Fonds Podiumkunsten, de provincie Limburg en de 
gemeente Heerlen, dat zij coulant zullen omgaan met de te behalen prestatie-eisen en de 
toegezegde subsidie voor 2020 overeind zullen houden. Ook heeft de minister 300 mln euro 
aan extra steunmaatregelen toegezegd voor alle in de BIS en meerjarig door het Fonds 
podiumkunsten gesteunde instellingen in de sector naast de generieke maatregelen zoals de 
NOW. Hiermee en de aanwezigheid van een beperkte financiële reserve is de continuïteit van 
de Stichting Cultura Nova voor 2020 gewaarborgd. 
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Toelichting op de exploitatierekening 

De exploitatierekening 2019 is weergegeven naast de realisatie 2018 en de gemiddelde 
begroting voor de cultuurplan-periode 2017-2020. Evenals in 2018 zijn de inkomsten en 
uitgaven significant hoger dan de gemiddelde begroting. In totaliteit pakt het in 2019 wel lager 
uit dan in 2018, een grote factor van belang hierbij is de voor Cultura Nova omvangrijke opera-
productie Carmina Burana in 2018. Hieronder lichten we de significante afwijkingen ten 
opzichte van de gemiddelde begroting toe. 

Baten

1. Publieksinkomsten 
De recettes hebben in 2019 niet het niveau gehaald van 2018, dit wordt in hoge mate 
veroorzaakt door de uitverkochte voorstellingen van de Carmina Burana in 2018. 

2. Sponsorinkomsten 
De sponsorinkomsten zijn opnieuw hoger dan de gemiddelde begroting. Het feit dat het lager 
is dan 2018 heeft alles te maken met de extra genoten sponsorinkomsten specifiek gerelateerd 
aan de Carmina. 

3. Overige inkomsten 
De groei in overige inkomsten heeft in hoofdzaak te maken met de samenwerkingen omtrent 
het openen van het nieuwe station als onderdeel van het Maankwartier en de opening van de 
Buitenring Parkstad Limburg in samenwerking met de provincie Limburg. 

6. Overige bijdragen uit private middelen 
Cultura Nova heeft nog onvoldoende inkomsten uit de private fondsen, zei het dat we met een 
bijdrage van het VSB fonds een eerste goede stap hebben gezet. 

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 bijdrage uit de EU voor het Centriphery project en de matching hiervoor van de 
provincie Limburg. 

Lasten

1. Beheerslasten personeel 
Zoals eerder aangegeven bevindt het festival zich in een gefaseerd groeimodel. Onze verdere 
doorgroei van de organisatie is in 2019 verder geïntensiveerd en de daarmee samenhangende 
kosten laten dan ook een stijging zien ten opzichte van 2018. 

2. Beheerslasten materieel 
De beheerslasten materieel pakken lager uit dan in 2018, er waren geen extra 
accountantskosten. De hogere kosten ten opzichte van de gemiddelde begrote kosten worden 
veroorzaakt door hogere verzekeringskosten, advieskosten gerelateerd aan het Centriphery 
project en hogere ticketingkosten dan begroot aan de start van de kunstenplanperiode. 

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 2018 gedaald en verhouden zich tot de gemiddelde begroting. 
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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. Ze zijn lager dan in 
2018 maar hoger dan de gemiddelde begroting. Dit heeft alles te maken met de groei in 
omvang en aantal van onze coproducties ten opzichte van onze plannen in 2016. 

 
Heerlen, 29 mei 2020 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

 48

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
 
Aan:  de Raad van Toezicht van Stichting Cultura Nova 
 
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Cultura Nova te Heerlen opgenomen op pagina 38 t/m 47 van dit 
jaarverslag gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel: 
x 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 2019 en van het resultaat in 
overeenstemming met het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 en Richtlijn 
voor de Jaarverslaggeving 640. 

x zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 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 2019; 
2. de exploitatierekening over 2019; 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. 
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Materiële onzekerheid over de continuïteit 
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel “continuïteit” in de toelichting van de jaarrekening, waarin de 
gevolgen van, alsmede acties en maatregelen naar aanleiding van de Coronacrisis zijn uiteengezet.  
Deze condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede 
twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit. Ons oordeel is niet aangepast 
als gevolg van deze gelegenheid. 
 
 
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: 

x het bestuursverslag 
x het verslag van de Raad van Toezicht 
x de prestatieverantwoording en speellijst 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
x met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
x 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, onder toezicht van de Raad van Toezicht, 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. 
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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. 
 
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: 
x 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; 

x 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; 

x 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; 

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

x 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 het bestuur 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, 29 mei 2020 
RSM Netherlands Accountants N.V. 
 
WAS GETEKEND 
 
 
drs. L.C.M. van Wersch RA 
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Prestatieverantwoording en speellijst
Model III F voor de prestaties van Festivals

Huidig 
boekjaar

Begroting 
FPK

Vorig 
boekjaar

Duur in dagen 10 10 15**

Aantal activiteiten kernprogrammering 246 200 228

Aantal overige activiteiten 18 50 31

Totaal aantal activiteiten 264 250 259

Totaal aantal bezoeken 69.731 60.000 73.281

Totaal aantal bezoeken 
kernprogrammering 61.731 55.000 67.691

Totaal aantal bezoeken overige 
activiteiten 8.000 5.000 5.590

Totaal aantal bezoeken 69.731 60.000 73.281

Waarvan betaalde bezoeken 15.181 15.000 25.181

Waarvan niet betaalde bezoeken 54.550 45.000 48.100
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** Inclusief Slava’s Snowshow 

Speellijst 
Titel Gezelschap/

maker
Co-
productie 
en/of 
(Ned.) 
Premiere

Lengte Aantal X 
gespeeld

Aantal 
betaalde 
bezoeken

Aantal 
gratis 
bezoeken

Abstractiepark 
7090,

Intro in Situ 9 In telling 
festivalplein

Alfa Mist Alfa Mist 1u 30m 1 800

Algemeen / 
Festivalplein

Cultura Nova 10 9000

Artisttalk Cultura Nova 1u 30m 1 41

BCC Ontbijt Cultura Nova 1 62

Blackwave Blackwave 1u 1 800

Borghesia Nieuwe Nor Ja 1 73 28

BoschaNovaCane Boscha Nova Ja 1 230

Buitenspiegel 
‘Leto’

Filmhuis de 
Spiegel

2u 1 750

Circus Noël 2 167

Conjunto Papa Upa Conjunto Papa 
Upa

1u 30m 1 700

De Achterkant van 
Heerlen

Het Zuidelijk 
Toneel

Ja 1u 4 592

De Danswereld 
draait door

Cultura Nova 1u 30m 1 25

De Opera van de 
vallende Mens

Lotte Milder Ja 39 180

De Torens van 
Beiroet

Muziektheater 
Transparant

50m 2 68 312

De vissen komen, 
mild

Ruud Horrichs 2 116

Dichter op de Muur Heleen 
Schoone

1u 30m 4 35

DJ-fietsen AZC 2 In telling 
festivalplein

Effraction Nocture Ilotopie 1u 3 2883
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EUjazz Young 
Talent Award

SLIM 1 50

FEAN (H)ear 1 19

Get Started Hogeschool 
Zuyd

1 1000

H jeux d'O Compagnie 
DUT

4u 0m 9 2450

Herbarius Stefan Cools 9 575

Hopfrog Fanfare Hopfrog 
Fanfare

30m 3 In telling 
festivalplein

Hotel Cirque Eloize 1u 25m 3 1711

HubHub PANDA 1 125

HUBO El Patio 45m 4 99 212

I LOST MY MOM AT 
THE SUPERMARKET

Sien van Maele Ja 4 216

Klein Berlijn Nieuwe Nor Ja 6 1125

Krimplezing Neimed 4u 30m 1 50

Laat me stilstaan Covar Ja 1u 1 107

Mama's Gun Mama's Gun 1u 30m 1 800

Modern Times Philharmonie 
Zuid-
Nederland

1u 30m 1 571

Murals Stichting 
Streetart

10 2000

My Land Recirquel 1u 4 1668

Naft ft. Twerkshop Naft! Ft. 
Twerkshop

1u 30m 1 900

NOVI Binnenlandse 
Zaken

9 In telling 
Stadmaak


week

NOVI debat Binnenlandse 
Zaken

1 100

Onderpand (H)ear Ja 1u 19 156

Onipa Onipa 1u 25m 1 150

Titel Gezelschap/
maker

Co-
productie 
en/of 
(Ned.) 
Premiere

Lengte Aantal X 
gespeeld

Aantal 
betaalde 
bezoeken

Aantal 
gratis 
bezoeken
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Open 
Universiteit / 
Netwerk-avond

Open 
Universiteit

1 80

Opening Buitenring Toneelgroep 
Maastricht

1u 1 3474

Opening Station 
Heerlen

Plasticiens 
Volants

1u 1 4000

Panorama 
Centriphery

Cultura Nova 4 100

Petit Big Blue PANICMAP 1u 2 118

Polished Mami Izumi & 
Roshanak 
Morrowatian

4 257

Romeo & Julia Toneelgroep 
Maastricht

Ja 1u 1 20000

Rosanne Philippens 
ROYAL THEATER

Rosanne 
Philippens

2 606

Rosanne Philippens 
STATIONSPLEIN

Rosanne 
Philippens

1 350

Rosanne 
Philippens, 
SCHUNCK

Rosanne 
Philippens

1u 1 66

Snooze Sessions DJ Lady Aida 2u 1 57

Soweto Soul Soweto Soul 1u 25m 1 500

Stadsmaakweek 9 5550

STIL Hoge Fronten 
Lieke Benders

Ja 9 454

STIL debat Hoge Fronten 
Lieke Benders

2 50

Symposium 
Centriphery, 
Spiegeltent

Cultura Nova 1 7 13

Symposium 
Centriphery, 
Theatercafe

Cultura Nova 1 9 51

Titel Gezelschap/
maker

Co-
productie 
en/of 
(Ned.) 
Premiere

Lengte Aantal X 
gespeeld

Aantal 
betaalde 
bezoeken

Aantal 
gratis 
bezoeken
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The Seafroth 
Knows...

Anthony Nestel 
& Esther 
Arribas

2 75

The Unseen 
Evolution

MAMDT Ja 5u 2 200

Thelonious Zonzo 
Compagnie

50m 2 169

TootArd TootArd 1u 15m 1 400

Tyler Childers Tyler Childers 1u 30m 1 500

Underground 
Vibrations

Liminal Keys / 
Silvana 
Mammone & 
Moritz Götzen

1 41

Urban Sleepover 4 14

Van geluk spreken De Kopsalon Ja 24 333

Wolk 4Hoog Ja 2 144

Workshops Luc Lodder 2u 4 43

YOLO, 
LIMBURGZAAL

Cia Lucas 
Escobedo

1u 10m 2 516 608

TOTAAL 264 15181 54550

Titel Gezelschap/
maker

Co-
productie 
en/of 
(Ned.) 
Premiere

Lengte Aantal X 
gespeeld

Aantal 
betaalde 
bezoeken

Aantal 
gratis 
bezoeken
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Bijlagen Overzicht Partners
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Sponsors / Subsidiënten / Partners 

FILMHUIS DE SPIEGEL

schrit_tmacher
justdance!

12.03.–14.04.2019

Maastricht Academy of 
Media Design and Technology 
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Sponsors / Subsidiënten / Partners 

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

well NETWORKED
top  CONNECTED
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