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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. De 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. 

Cultura Nova zomerfestival Heerlen ‘Het festival van verbeelding’ 

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

Cultura Nova is een aansprekend festival, dat op een laagdrempelige manier interessant en 
kwalitatief programma presenteert en daarmee een groot publiek van divers pluimage in 
contact brengt met niet alledaagse kunstvormen, door theater, muziek, dans, beeldende kunst 
en mixvormen daarvan te presenteren en coproduceren, op die locaties in de unieke regio, 
waar deze voorstellingen het best tot hun recht komen. Cultura Nova wil verbinden, spiegelen, 
perspectief doen verschuiven, unieke en inspirerende ervaringen bieden, normen en waarden 
agenderen, conserveren of kritiseren, plezier leren beleven aan cultuuruitingen, inhoudelijk 
amusement bieden en de veelzijdige en rijke Heerlense, Limburgse en Euregionale culturele 
bodem cultiveren en deze verder verrijken met in- en uitheemse waarden om daarmee een 
vruchtbare ondergrond te creëren voor kwaliteitsimpulsen aan onze cultuurbeleving; aan onze 
bewustwording en aan de beleving van ons bestaan. 

Cultura Nova is een internationaal beeldend podiumkunstenfestival, dat mede uniek is doordat 
het in een bijzonder gebied plaats vindt waartoe het zich wil verhouden, zich vaak op 
bijzondere locaties afspeelt en er bijzondere combinaties worden gemaakt in programmering. 
Het bijzondere zit deels in de tegenstelling van het romantische landschap en het ruwe 
eigenzinnige oude mijngebied, de voormalige Oostelijke Mijnstreek, het uiterste puntje van 
Nederland, afgelegen en tegelijkertijd het centrum van een internationaal georiënteerd gebied. 
Unieke programmering die daar volop op inspeelt: ruwe locaties gecombineerd met soms bijna 
poëtisch theater uit o.a. Nederland, Frankrijk, Spanje, België, Argentinië en Duitsland.  
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Het jaarlijks terugkerende tiendaagse festival, met in de periode 2013-2016 gemiddeld 48.500 
bezoekers en jaarlijks ruim tweehonderd activiteiten van ruim veertig deelnemende 
theatergezelschappen en kunstenaars, wordt sinds 1991 georganiseerd in Heerlen en 
omgeving. Het festival biedt een podium voor kwalitatief hoogstaande, professionele en voor 
de regio vernieuwende podiumkunsten. Eigenzinnige creaties waaruit een persoonlijke visie op 
de wereld van vandaag spreekt. Kunstenaars ontmoeten het publiek met hun werk en 
communiceren met de toeschouwers. Die toeschouwers, jong en oud, met culturele bagage en 
zonder, laagopgeleid en hoogopgeleid komen voor een groot deel uit Heerlen, Parkstad en 
Zuid-Limburg. Een kleiner deel komt uit de Euregio, rest van Limburg en Nederland.  

Daarnaast worden er producties uitgevoerd waarbij professionele gezelschappen samen 
werken met studenten en amateurs uit Heerlen, de regio en de rest van Limburg. Er vinden 
lezingen, workshops en andere educatieve activiteiten plaats, waarbij beginnende of 
gevorderde actieve of passieve cultuurparticipanten hun kennis en ervaring uitdiepen en het 
plezier van het kijken en luisteren naar, of deelnemen aan voorstellingen en concerten 
vergroten. 

Cultura Nova verbaast, verwondert en verrast met beeldende podiumkunsten, vaak in een 
buitentheatrale setting, waarbij optimaal wordt ingespeeld op de interactie tussen context en 
content, waarin nieuwe relaties worden verkend tussen podiumkunst, beeldende kunst, muziek, 
en digitale media. Het festival is een voedingsbodem voor kunstproducenten en stimuleert de 
samenwerking tussen kunstinstellingen. Het festival verbindt zich bovendien met 
cultuuraanbod in de rest van het seizoen en geeft zo een sterke impuls aan regionale 
publieksontwikkeling voor het kunstenaanbod. 

Liever dan de geëigende theaterpodia en expositieruimtes gebruikt Cultura Nova het 
grootstedelijke gebied Parkstad Limburg - van zandgroeves, boerderijen en kerken, tot aan 
bedrijventerreinen, snelweglocaties en autogarages - als atelier én als podium. De regio, met 
haar weerbarstige culturele en ruimtelijke dynamiek, is daarmee medebepalend voor de 
identiteit, de programmering en de uitstraling van het festival.  
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De unieke meerkernige stedelijkheid, zowel in een ruimtelijke als in een culturele zin, eigen aan 
de modern-industriële met de mijnbouw verbonden geschiedenis van het gebied, is 
medebepalend voor het karakter van het festival. Cultura Nova gebruikt dit als artistieke 
inspiratiebron voor het programma en als podium voor het festivalaanbod. Er is sprake van een 
levendige en ongepolijste mix van cultureel en architectonisch modernisme, in combinatie met 
volkse, stedelijke en jeugdculturele elementen. Met name vanwege de mijnbouw zijn in het 
gebied veel mensen van buitenaf komen wonen; ‘Hollanders’ Italianen, Spanjaarden, Polen, 
Joegoslaven en later Marokkanen en Turken. Voor Cultura Nova voelt het als logisch en 
geloofwaardig om deze organisch met het gebied verbonden mix van contrasten uit te dragen 
en te vertalen in het festivalprogramma. 

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

De kern van de programmering bestaat uit professionele podiumkunsten. Beeldende 
podiumkunsten veelal in een buitentheatrale setting, waarbij optimaal wordt ingespeeld op de 
interactie tussen context en content, geschikt voor een brede groep (latent) geïnteresseerden 
en podiumkunsten gebaseerd op een eigentijdse mix van contrasten (moderniteit en traditie, 
digitaal en analoog, beeld en verhaal, techniek en cultuur, spektakel en intimiteit).  

Niet alle voorstellingen van Cultura Nova worden op (buiten)locaties gepresenteerd. Als 
voorstellingen een ‘Black Box’ nodig hebben, dan vinden ze plaats in Theater Heerlen, in het 
Cultuurhuis of zelfs in Poppodium de Nieuwe Nor. De laatste jaren worden bewust een aantal 
voorstellingen, soms in serie, in Theater Heerlen geprogrammeerd. Zo ontstaat er een komen 
en gaan op het Burgemeester Van Grunsvenplein, direct vóór het theater waar het festivalplein 
van Cultura Nova is gecreëerd. Op dat plein staat een spiegeltent met elke avond 
liveoptredens van bijzondere bands uit het clubcircuit. In die spiegeltent vinden overdag ook 
optredens plaats, o.a. een deel van de jeugdprogrammering.  

Daarnaast vinden dagelijks live tv-uitzendingen plaats in samenwerking met L1 Televisie. Het 
festivalplein, met uiteraard ook horeca, wordt ingericht met bijzondere objecten en meubilair; 
het biedt bezoekers van Cultura Nova ontmoetingsplek en gelegenheid om ervaringen uit te 
wisselen. 

Cultura Nova presenteert dus niet alleen locatievoorstellingen, maar biedt een ogenschijnlijk 
complexe, doch zeer uitgebalanceerde mix van voorstellingen, exposities, concerten en 
presentaties voor diverse doelgroepen, jong en oud, met culturele bagage en zonder, 
passanten en mensen die gericht het festival bezoeken. Cultura Nova opent elk jaar met een 
grote voorstelling, waar duizenden mensen op af komen. Na die ‘Big Bang’ barst het tiendaags 
festival los en veroorzaakt de nodige reuring in de stad. Het totale aanbod van ruim 200 
activiteiten profiteert daarvan en in de tijdspanne van 10 dagen genereert Cultura Nova divers 
en nieuw publiek, dat geïnteresseerd is of raakt en bereid is om nieuwe of vernieuwende 
voorstellingen en presentaties te bezoeken. 
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Het festival stimuleert de economische groei en het toerisme in de regio. Parkstad Limburg 
heeft in 2016 voor een mondiale prijs (categorie Destination) van het World Travel & Tourism 
Council ontvangen. Dat heeft naast het aanbod van attractieparken direct te maken met het 
cultureel podiumkunsten aanbod, waarbij Cultura Nova en Parkstad Limburg Theaters de 
belangrijkste actoren zijn. De gemeente Heerlen heeft Cultura Nova bestempeld tot 
beeldbepalend evenement en onderstreept daarmee dat het festival een imagoversterkend 
regio-overstijgend evenement is, met navenant publieksbereik en aantoonbare economische 
spin-off voor Heerlen. 
  
Om de ketenfunctie te vervullen werkt Cultura Nova inhoudelijk, productioneel en in 
publieksbereik samen met een reeks van partners uit de regio. In de stad zelf wordt 
samengewerkt met, Parkstad Limburg Theaters, Stichting Street Art, Stichting Cityliv, Schunck*, 
Kunstencentrum Signe, (h)ear, Filmhuis de Spiegel, Poppodium de Nieuwe Nor, Bibliotheek 
Heerlen, Stichting Heerlen Jazz, Cultuurhuis Heerlen en Abraxas Culturele Evenementen. In 
een regionaal verband bestaat duurzame samenwerking met het Huis voor de Kunsten 
Limburg, CineSud, Het Laagland, het Limburgs Festival Platform, Toneelgroep Maastricht, Het 
Laagland, Via Zuid, Stichting Intro, Hoge Fronten, Toneelacademie Maastricht, Museumplein 
Limburg (Continium, Cube en Columbus). 

Maatschappelijke partners met wie wordt samengewerkt zijn: Club van 100, Stichting Heerlen 
Mijn Stad, IBA Parkstad, Arcus College met in het bijzonder de opleiding Kunst Theater en 
Media, Zuyd Hogeschool (o.a. Toneelacademie, Conservatorium en Academie Beeldende 
Kunsten), Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg, Stichting LVO Parkstad, 
Basisonderwijskoepels Innovo en Movare) Open Universiteit, Atrium medisch centrum, 
Zorgorganisatie Sevagram, Fonds sociale instellingen (DSM), Mondriaan Zorggroep, 
vrijwilligerscentrale Alcander. Naast de inhoudelijke en maatschappelijke partners van Cultura 
Nova wordt er ook met onze sponsoren meer dan alleen een financiële relatie onderhouden. Er 
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is sprake van een duidelijk partnership waarbij kennis en knowhow wordt ingewonnen op het 
gebied van bijvoorbeeld marketing en bedrijfsvoering. Belangrijke relaties hierin zijn er met L1 
Radio & Televisie, Mediagroep Limburg, Rabobank Parkstad, Wolting & Versteegh, C-Mill 
Businesspark, Vebego International, Neimed en uiteraard Parkstad Limburg Theaters en 
Abraxas Culturele Evenementen. 

Landelijke samenwerkingsverbanden zijn er o.a. met Theaterfestival de Boulevard, Zeeland 
Nazomerfestival, Over het IJ, Oerol, Toneelgroep Maastricht, Het Laagland, Philharmonie 
ZuidNederland, Scapino Ballet Rotterdam. 

Internationale samenwerkingsverbanden zijn er met Across the Borders Festival (Aken), 
Stadttheater Aachen, Theater K Aachen, Kulturbetrieb Stadt Aachen, Haaste Töne Eupen, C-
Mine Genk, Internationaal Straattheaterfestival Gent, Theater op de Markt Neerpelt / Hasselt, en 
gezelschappen zoals Walpurgis Antwerpen, Laika Antwerpen, Studio Orka Gent, Theater 
FroeFroe Antwerpen, Plasticiens Volants (Frankrijk), Groupe F (Frankrijk), Theatre de la 
Mezzanine (Frankrijk), PUJA (Spanje/Argentinie), Os Gemeos (Brazilië), Slava (Rusland). 

Visie 2017-2020

De voor ons succesvolle cultuurplanperiode 2013-2016 zorgt voor een verdere groei van het 
verwachtingspatroon voor de periode 2017-2020. Onze plannen zijn erop gericht dit succes te 
borgen en uit te bouwen naar de toekomst. De uitkomsten van de aanvragen voor de nieuwe 
cultuurplanperiode 2017-2020 hebben positief uitgepakt, mede door een zeer actieve lobby 
van de Provincie Limburg. Zowel Het Fonds Podiumkunsten (na verhoging van de beschikbare 
budgetten door het kabinet) als de Provincie Limburg hebben ons opgenomen in de nieuwe 
cultuurplanperiode. Dit legt een uitstekende basis om de groei van het festival verder vorm te 
geven. 

De schaalvergroting brengt naast kansen ook nieuwe uitdagingen en risico’s met zich mee. De 
vereiste eigen inkomstenquote van het Fonds (50%) betekent dat de recette-, sponsor- en 
particuliere fondsen inkomsten omhoog moeten. Dit vraagt om een strategische heroriëntatie 
en organisatorische aanpassingen die we in kaart zullen brengen. De schaalvergroting 
betekend ook dat de financiële risico’s toenemen die vragen om een hogere 
weerstandsreserve. Hierover zijn we in gesprek met Provincie en Gemeente. 

Doorontwikkelen Cultura Nova 2017-2020 
 
Deze notitie beschrijft de verdere inhoudelijke en praktische uitwerking van het beleidsplan 
2017-2020 van Cultura Nova. Het plan vormt het kader voor een inhoudelijke, marketing, 
financiele en operationele uitwerking. Het beleidsplan vermeldt welke ambities Cultura Nova de 
komende jaren heeft t.b.v. de verdere artistieke, de marketing, de publieks- en de zakelijke 
ontwikkeling van en voor het festival. Voor het daadwerkelijk realiseren van de geformuleerde 
ambities is het van belang om zo concreet mogelijk te benoemen welke prioriteit de 
verschillende ambities t.o.v. elkaar hebben, hoe ze concreet worden gemaakt d.w.z. welk 
resultaat gehaald moet worden en wanneer dat resultaat zichtbaar moet zijn. En minstens zo 
belangrijk is dat in een haalbare planning zichtbaar wordt gemaakt welke expertise, 
menskracht en daarmee gepaarde kosten in de periode 2017-2020 daarvoor beschikbaar zijn 
of moeten komen, hoe een en ander binnen de huidige begrotingen 2017-2020 past of als de 
beschikbare middelen niet toereikend zijn waar extra middelen vandaan moeten komen, welke 
strategie daarvoor nodig is en wel plan van aanpak wordt gehanteerd.  
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Voor de uitwerking van het plan 2017-2020 is Geert Overdam, kunstencultuuradvies, benaderd 
voor advies. In de gesprekken die hij heeft gevoerd met Rocco Malherbe en Fiedel van der 
Hijden zijn de eerdere  suggesties van de leden van de Raad van Toezicht (Hans Mommaas en 
Marjo van Schaik) en het advies van het Fonds Podiumkunsten over de aanvraag 2017-2020 
meegenomen. 
 
De 1e stap; sterkte zwakte analyse maart 2017; 

Als basis voor de te ondernemen stappen is een SWOT analyse gemaakt waarin Cultura 
Nova benoemt wat sterke punten zijn, wat zwakke punten zijn, waar bedreigingen liggen, 
waar kansen worden gezien. 
 
SWOT

Sterke punten van Cultura Nova; 

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

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

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

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

• Showcasefestival voor professionals die geinteresseerd zijn in grootschalige 
buitenproducties, 

• Onderscheidende jeugdtheaterprogrammering 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 vooral van kinderen (3-10 jaar) en hun  

ouders,  
• Veel organisatorische kennis op het gebied van locatieprojecten, 
• Flexibele organisatiestructuur,  
• Solide financiering met goede verhouding tussen subsidies, sponsoring en 

publieksinkomsten 
• Structurele samenwerkingen met maatschappelijke partners zoals opleidingen, 

woningcorporaties, AZC etc. 

Zwakke punten van Cultura Nova;

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

• Nationale en internationale netwerken zijn nog onvoldoende ontwikkeld, 
• Nationale en internationale proactieve marketing aanpak is nog onvoldoende, 
• Marketingacties en relaties programma’s zijn nog vooral op Limburg gericht, 

landelijke media worden nog onvoldoende bereikt,  
• Marketingcommunicatie, vormgeving en beeld van affiches, programmaboek, flyers, 

social media past mogelijk niet (meer) bij actuele artistieke betekenis en bij 
toekomstambities, 

• Cultura Nova neemt nog geen deel aan het nieuwe landelijk festivalnetwerk, 
• Contacten met particuliere fondsen zijn nog te incidenteel,  
• Relatief kleine organisatie, heeft invloed op de slagkracht in het voortraject,  
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• Beschikbare inzet en marketing expertise is ontoereikend, 
• Het ontbreekt nog aan een groeistrategie en plan t.b.v. de beoogde groei naar 2020 

te realiseren, er is een plan voor het versterken van de organisatie nodig,   
• Festivalhart heeft nog onvoldoende artistieke uitstraling, heeft nog geen verbinding 

met de programmering buiten het festivalhart,  
• Het ontbreekt aan structureel publieksonderzoek.  

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, Cultura Nova kan een internationale pilot/werkplaats inrichten t.b.v. 
het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingen met makers en gezelschappen t.b.v. 
internationale grootschalige buitenproducties,  

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

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

• Inhoudelijke verbinding initiëren tussen festivalhart en locatieprogrammering en zo 
samen met makers een nieuw festivalhart creëren. 

• 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. 

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

• Een groot deel van het publiek krijgt haar informatie via internet. Het aantal kaarten 
dat digitaal wordt besteld ligt substantieel hoger bij Cultura Nova dan bij reguliere 
theatervoorstellingen, 

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

• Cultura Nova zit al op Facebook en Twitter, maar de inzet en het bereik hiervan kan 
verder worden uitgebreid, 

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

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

• De op stapel staande grote (culturele) projecten zoals, IBA Parkstad bieden 
mogelijkheden om de culturele infrastructuur te versterken. Er zijn gesprekken 
gaande met de IBA hoe dit te concretiseren,  

 
Bedreigingen;

• Het aantal nieuwe festivals is de afgelopen jaren fors gestegen,  
• Programmering, met name openingsvoorstellingen drijft op (te) beperkt aanbod en 

budget. De economie groeit, sponsors kunnen opnieuw worden benaderd, het 
ontbreekt echter nog aan een gerichte sponsorstrategie en aanpak, 

• Subsidies staan nog steeds onder druk, productiehuizen zijn verdwenen, 
gezelschappen en makers hebben onvoldoende productiebudget. Dit vraagt om 
meer creativiteit en het vinden van nieuwe maatschappelijke partners,  

 9



Stichting  Cultura Nova Concept Visiedocument  2017-2020

• 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. 

 
Op basis van gesprekken, de SWOT analyse, onze aanvragen en de ontvangen adviezen 
hebben we 8 aandachtsgebieden benoemd die we de komende jaren willen uitwerken en 
aanscherpen. Hieruit volgen een aantal stappen die binnen de mogelijkheden van de 
organisatie en beschikbare of nog te realiseren financiële speelruimte uitgevoerd moeten 
worden. Een aantal stappen zijn reeds in gang gezet, een aantal verdienen verdere 
uitwerking.  

Cultura Nova 3.0
Een nationaal herkenbaar festival met een duidelijk artistiek profiel voor een groot 
publiek, met een duidelijke link naar haar eigen regio. 
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1. Aanscherpen van de artistieke criteria en de herkenbaarheid daarvan. Versterken 
van de programmering van beeldend en verhalend internationaal (familie)theater.

Cultura Nova kan en wil zich beter profileren met beeldend theater zowel voor volwassenen 
als voor de jeugd. Verbeterpunt: Cultura Nova gaat zich komend jaar beter manifesteren 
binnen nationale en internationale culturele netwerken. Daar liggen duidelijke 
ontwikkelkansen voor het festival, zowel inhoudelijk op het terrein van coproduceren, als 
belangenvertegenwoordiging, marketing, branding en zelfs financieel (o.a. internationale 
subsidies). Belangrijk handelsmerk van Cultura Nova is (internationaal) beeldend 
familietheater en andere theaterprogrammering met circustheater, theater, dans en muziek, 
vaak met een mix van disciplines. 

Cultura Nova heeft een gedegen familietheaterprogrammering en voorstellingen en 
producties voor volwassenen. Cultura Nova presenteert een gelaagd toegankelijk 
programma met diepgang en zeggingskracht. Het publiek verstaat die beeldtaal goed, 
zeker als voorstellingen een relatie hebben met thema’s die in de regio spelen, zoals over 
de grote invloed die de mijnen en de katholieke kerk hebben gehad en de samenstelling 
van de bevolking. Men staat open voor voorstellingen die van buitenaf komen en voor de 
regio vernieuwend zijn. Eigenzinnige creaties waaruit een persoonlijke visie op de wereld 
van vandaag spreekt.  
 
Kunstenaars ontmoeten het publiek met hun werk en moeten kunnen communiceren met de 
toeschouwers. Makers, podiumkunstenaars en beeldend kunstenaars worden gekozen op 
hun professionaliteit, artistieke drijfveren, op hun vermogen te ontroeren, iets te verbeelden 
dat beklijft, op hun capaciteit om dwarsverbanden te leggen tussen kunst en maatschappij, 
tussen disciplines, locaties en thema’s, gerelateerd aan de context van het festival. De kern 
van de programmering bestaat uit professionele podiumkunsten, vooral voorstellingen en 
producties die ook een beeldende kwaliteit hebben, soms in het Theater, vaak buiten op 
locatie.  

Cultura Nova maakt een programma dat optimaal inspeelt op de interactie tussen context 
en content, geschikt voor een brede groep (latent) geïnteresseerden. Het programma toont 
een eigentijdse mix van contrasten (moderniteit en traditie, digitaal en analoog, beeld en 
verhaal, techniek en cultuur, spektakel en intimiteit). Wat echter mist is een heldere 
uitgewerkte communiceerbare artistieke visie en een consequente vertaling hiervan in het 
programma.  

Op dit moment programmeren Cultura Nova: 

Iris van Hooren     Jeugdtheater 
Dannij Bol (Parkstad Limburg Theaters)  Circustheater / popmuziek  
Bram Jacobs (Parkstad Limburg Theaters)  (Pop)muziek 
Lene ter Haar (Schunck)    Beeldende kunst (+Stadslab) 
Jules Beckers (KuS, kunstencentrum Signe) Beeldende kunst 
Mike Kramer (h)ear     Geluidskunst 
Kees van de Berg / Maurice Laven (Nieuwe Nor) Muziek 
Rinus van Dijk (Filmhuis de Spiegel)   Film 
Tom Swart (Intro)     Hedendaagse muziek 
Maurice Hermans(Betawerk)/Wim Didderen (OU) Neimed Krimplezing (+Stadslab) 
Airan Berg      Internationale participatieprojecten 
Fiedel van der Hijden     Beeldend theater, circustheater, plein e.a 
Rocco Malherbe / Fiedel van der Hijden  Eindredactie 
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Het programmeren met een team vanuit verschillende disciplines voegt veel toe aan 
expertise, scouting en draagvlak. Een ontwikkeling die we zeker niet kwijt willen raken. We 
willen echter op zoek naar versterking die vooral de rode draad bewaakt, vernieuwing 
inbrengt, de programmering aanscherpt en de artistieke keuzes binnen ons festivalprofiel 
van communiceerbare scherpte voorziet.  

Om dit te bewerkstelligen gaan we op zoek naar uitbreiding van ons vaste artistieke team 
met iemand die zijn nationale sporen verdient heeft en dramaturgisch in staat is het 
festivalprofiel, passend in onze regio, te vertalen naar een landelijke artistieke inbedding. In 
2018 willen we werven waarmee we hopen de eerste effecten al in de programmering van 
2018 zichtbaar te maken. In 2019 moet de programmering zichtbaar scherper neergezet 
zijn om dat vervolgens in 2020 te continueren. 
 
2. Verscherpte aanpak voor de grootschalige, laagdrempelige opening met 
publieksparticipatie;  
 
Cultura Nova is het enige festival in NL dat dit soort voorstellingen structureel presenteert en 
coproduceert, dat aspect van het festival moet meer aandacht en (h)erkenning krijgen). 
Grootschalige beeldende voorstellingen (zoals in het verleden van b.v. Dogtroep en Vis à 
Vis) worden in Nederland en ook daarbuiten nog maar spaarzaam gemaakt. Cultura Nova is 
al jaren, naast Deventer op Stelten, één van de weinige festivals in Nederland die dit soort 
voorstellingen presenteert. Cultura Nova wil bijdragen aan het coproduceren en tonen van 
de nieuwste ontwikkelingen in dit genre en gaat daarom de komende jaren grootschalige 
beeldende nationale en internationale gezelschappen vragen om nieuwe producties te 
ontwikkelen i.s.m. Cultura Nova en zo mogelijk in samenwerking met Nederlandse makers 
en gezelschappen. Cultura Nova vindt het van belang dat nieuwe grootschalige nationale 
en internationale producties aanhaken bij de thematiek van de regio en zo veel mogelijk 
inwoners betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van die producties. Cultra Nova zoekt 
uit welke  (internationale) artistieke ontwikkelingen actueel zijn, waar nieuw artistiek 
onderzoek plaatsvindt. Wat het bestaansrecht daarvan is en hoe Cultura Nova initierend en 
participerend kan zijn. Cultura Nova kiest welke Nederlandse makers en welke 
internationale makers worden uitgenodigd te participeren, welke (ervaren) makers worden 
gevraagd samen met het festival een nieuwe beweging te starten.  
 
Cultura Nova maakt werk van het intensiveren van zijn nationale en internationale scouting 
en benoemt wie dat gaat doen, zoekt al werkende uit hoe gebruik wordt gemaakt van de 
kennis van andere programmeurs in binnen en buitenland. Cultura Nova vormt een 
artistieke programma/scouting groep, die uitzoekt welke gezelschappen grootschalig 
aanbod op een nieuwe manier ontwikkelen. En hoe meerjarige afspraken kunnen worden 
gemaakt met die  gezelschappen om te komen tot nieuwe grootschalige artistieke 
ontwikkeling gericht op de openingsvoorstellingen van Cultura Nova en zo mogelijk een 
duurzaam karakter; de voorstellingen kunnen door naar andere festivals. 

Publieksparticipatie; 
Aan de openingsvoorstelling van Cultura Nova 2016 van het Spaanse gezelschap La Fura 
dels Baus werkten ruim 100 participanten mee uit Heerlen en omgeving in leeftijden tussen 
13 en 73 jaar. Publieksparticipatie bij nieuwe grootschalige producties wordt een unique 
selling point van Cultura Nova.  
 
Grootschalige voorstellingen, die de opening van het festival zullen markeren zorgen voor 
publieksparticipatie in de zin van het advies van de Raad voor Cultuur: ‘Meedoen is de 
kunst’.  

 12



Stichting  Cultura Nova Concept Visiedocument  2017-2020

In dat advies staat: ‘Actieve cultuurparticipatie is de voedingsbodem van ons culturele 
leven. De raad hecht daar groot belang aan. Voor jonge mensen gaat het om activiteiten die 
vormend zijn voor hun identiteit. Zij ontwikkelen er creatieve competenties mee die van 
belang zijn in hun latere werkzame leven. Volwassenen grijpen deze activiteiten aan om zich 
te ontspannen of hun vaardigheden te verbeteren. Ouderen genieten vaak van deze 
activiteiten omdat het hun leven (nieuwe) betekenis kan geven of omdat zij er sociale 
contacten mee opbouwen. Iedere Nederlander moet in verschillende leeftijdsfasen 
voldoende mogelijkheden krijgen om zich cultureel te ontplooien. Zo’n culturele levensloop 
stimuleert de creativiteit van het individu, bevordert sociale cohesie (samenspel en 
samenwerking) en geeft maatschappelijke meerwaarde’. 

We hebben in 2015 en 2016 de eerste stappen gezet met het internationaal coproduceren 
van de openingsvoorstellingen. We willen dat graag in 2018, 2019 en 2020 continueren. 
Waarbij we streven om in 2019 Nederlandse makers te laten coproduceren met een 
internationaal gezelschap. De eerste gesprekken hierover lopen al. 
 
3. Intensiveren van het coproduceren om makers aan ons te binden en zich te laten 
verhouden tot de regio; 
 
Cultura Nova coproduceert elk jaar tien tot vijftien voorstellingen, waarmee -vaak meerjarig- 
(jonge) makers en gezelschappen zich verbinden aan de stad (er zijn geen gezelschappen 
gevestigd). Cultura Nova wil het publiek de gelegenheid bieden die makers te volgen. 
Cultura Nova vraagt makers en gezelschappen zich te laten verhouden tot thema’s die 
spelen in de regio, unieke voorstellingen te maken.  
 
De (jonge) makers worden gekozen op basis van hun artistieke kwaliteiten of potentie 
(vakmanschap, oorspronkelijkheid en zeggingskracht), professionele aanpak en het 
vermogen om artistieke ideeën te kunnen vertalen in een gedegen en reëel plan ten aanzien 
van maken en spelen, publieksbereik en financiën. De makers dienen in staat te zijn meer 
coproducenten aan zich te binden. Het aanbod van de makers moet aansluiten bij het 
programmaprofiel van Cultura Nova d.w.z. zich verhouden tot de context van de regio of 
daar iets aan toe kunnen voegen, het festival een voorkeur voor beeldend theater en 
multidisciplinaire voorstellingen.  

Afgelopen 5 jaar heeft Cultura Nova 70 voorstellingen gecoproduceerd. Coproduceren 
betekent ook dat projecten kunnen mislukken. Als een traject wordt ingegaan wordt 
vertrouwd op de makers en partners die erbij betrokken zijn. Ondanks begeleiding van 
verschillende kanten kan een project soms artistiek niet voldoende helder tot wasdom 
komen. Dat risico gaan we aan als festival, om makers kansen te geven en om het aanbod 
te vernieuwen; wij creëren bewust die experimenteerruimte in Heerlen. Partners voor  
coproduceren zijn o.a. Via Zuid, Toneelgroep Maastricht, Het Laagland, Soap en landelijke 
en internationale gezelschappen Scapino Ballet Rotterdam, Zuidelijk Toneel, Plasticiens 
Volants, Les Fura del Baus, Theater Titanick, Groupe F etc. 
 
Kansen liggen ook in ‘het nieuwe is klein’ – we gaan verbindingen maken met ‘Do it Yourself’ 
bewegingen en de Makersworld (FabLabs, Makersfair etc.). Hierin vindt een soort 
democratisering plaats. Op inhoudelijk verantwoorde wijze willen we bevolking een actieve 
rol erin geven de relatie met context houden.  

Cultura Nova wil als coproducent werken aan artistiek inhoudelijke verdieping en aan het 
versterken van de randvoorwaarden daarvoor. Streven hierbij is niet het aantal coproducties 
te verhogen, echter wel het aandeel coproducties met een nog meer heldere binding met 
de regio. We hopen met de uitbreiding van het artistieke team (zie 1) te komen tot een beter 
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omschreven opdrachtverstrekking aan makers en het maakproces scherper te kunnen 
volgen. 

De eerste effecten moeten zichtbaar worden in 2018, doorontwikkeld zijn in 2019 en 
gecontinueerd kunnen worden in 2020. 
 
4. Verhogen van de kwaliteit en de beleving van het festivalplein; 
  
Bij de inrichting en de programmering van het Cultura Nova-plein speelt actieve interactie 
tussen bezoekers en makers een bepalende rol. Sfeer en indeling moeten leiden tot actieve 
beleving. Dat gaat van concerten in de spiegeltent, live uitzendingen van L1 TV, spellen 
voor kinderen, tot voorstellingen en installaties op het plein. De kwaliteit van de 
programmering, de aankleding en daarmee de beleving op het plein moet de komende 
jaren inhoudelijk meer onderscheidend en herkenbaarder worden.  

Cultura Nova gaat daarvoor een nieuw concept ontwikkelen. Andere festivals zoals De 
Parade, Theaterfestival Boulevard, Over het IJ Festival e.a. zijn herkenbaar door de inhoud 
en uitstraling van hun festivalhart/plein. Cultura Nova wil ook een eigen nieuw herkenbaar 
concept ontwikkelen. Cultura Nova gaat daarvoor inhoudelijk en fysiek een verbinding 
maken met de locatie voorstellingen in de stad. Het festivalplein wordt a.h.w. de showcase 
van die locatie-voorstellingen, het ‘station’ waarop alle locatie-voorstellingen zichtbaar en 
zijn en van waaraf het publiek vertrekt naar die locatie-voorstellingen.  

Een eerste duidelijke stap is gezet in 2017. We willen dat in 2018 en 2019 verder 
intensiveren. 

5. Intensiveren van de marketingstrategie t.b.v. het versterken van de profilering van 
Cultura Nova; ‘Branding’ 
 
Naast de marketing gericht op publiekscommunicatie en kaartverkoop moet het merk 
Cultura Nova beter gebrand worden. Waarom, hoe en wat wordt geprogrammeerd en dat 
binnen een samenhangend artistiek beleid moet inhoudelijk sterker, beter, intensiever en 
doelgerichter worden gecommuniceerd. Als basis daarvoor geldt het schematisch overzicht 
waarmee Cultura Nova al werkt. De huidige manier van communiceren en ook de 
vormgeving van programmaboek, flyers, affiches, website, het gebruik van social media laat 
onvoldoende helder zien waar Cultura voor staat en op welke manier Cultura Nova werkt 
aan zijn nationaal en internationaal onderscheidend profiel. Er moet een nieuwe taal en dito 
huisstijl worden ontwikkeld, passend bij het (nieuwe) verhaal van Cultura Nova. Deze 
branding moet zich vooral ook gaan richten op nationale en internationale herkenbaarheid. 

Er ontstaan ook nieuwe organisaties dankzij Cultura Nova. Voorbeeld daarvan is de 
Stichting Street Art, die vanaf 2013 gedurende het festival Murals in Heerlen is gaan laten 
maken door internationale artiesten. Cultura Nova werkt ook samen met (niet culturele) 
maatschappelijke organisaties zoals IBA Parkstad, zorgorganisatie Sevagram, 
welzijnsorganisatie Alcander, diverse woningstichtingen, bewonersorganisaties in wijken, 
onderwijsinstellingen, kinderopvangorganisaties en het AZC Heerlen. 

Cultura Nova werkt ook samen met commerciële bedrijven zoals projectontwikkelaars (o.a. 
C-Mill) eigenaren van panden en locaties (Het Maankwartier BV, Prorail, VOC Investments) 
en met ondernemersorganisatie Heerlen Mijn Stad. Sinds 2014 sluit Cultura Nova daarbij 
aan met haar Club van 100, waarbij kleine sponsoren, voornamelijk middenstanders en 
kleine bedrijven een sponsorbijdrage leveren en betrokken worden bij het festival middels 
bezoek aan voorstellingen en netwerkbijeenkomsten. Grote sponsoren, zoals 
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Coöperatiefonds Rabobank, APG, FSI leveren natuurlijk belangrijke bijdragen aan het 
festival. Niet alleen in financiële zin, maar ook in communicatieve zin. Deze bedrijven, die 
maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan, vergroten de 
mogelijkheden van het festival en leveren een bijdrage aan de waardering van de 
maatschappelijke relevantie van Cultura Nova. 

Ook deze vorm van samenwerkingen zullen we beter moeten articuleren in onze branding. 

Cultura Nova is georiënteerd op het zuiden en heeft vooral Limburgse, Zuid-Nederlandse, 
Belgische, Franse en Spaanse gezelschappen op het programma. Deze gezelschappen 
hebben een beeldtaal die goed past bij het profiel van het festival. Hun voorstellingen 
worden zeer goed opgepikt door publiek. Grotere beeldende (familie)voorstellingen ook van 
verder weg, Scandinavië en zelfs Zuid Amerika; die voorstellingen worden telkens goed 
bezocht. Deze voorstellingen hebben een belangrijk aandeel in het totale publieksbereik 
van het festival. Heerlen ligt centraal in een Euregio en a-centrisch in Nederland. Zuid 
Limburg is een Rijnlands overgangsgebied met kleinschalige grootschaligheid (Euregio 
Maas – Rijn). De grenzen van Duitsland en België liggen op zeer korte afstand. Cultura 
Nova wil meer ingaan op regionale thema’s en daarvoor samenwerken met internationale 
partners zoals Across the Borders in Aken, C-Mine in Genk, Theater op de Markt in Hasselt 
en Dommelhof in Neerpelt. Cultura Nova wil zich in Europa beter profileren en meer 
participeren in internationale culturele netwerken. Die internationale component verdient ook 
meer aandacht in de branding. 

In 2018 willen we verder werken aan de aanscherping van het profiel. In 2019 willen we dit 
aangescherpte profiel ‘branden’. Om ons hierin te ondersteunen gaan we op zoek naar 
externe expertise. 

6. Intensivering van locaties zoeken en presenteren waar een regionale context 
uitgangspunt is of minimaal verbonden is met de voorstellingen en andere activiteiten 
die op die locaties plaatsvinden

Cultura Nova wil zich verhouden tot ontwikkelingen in Heerlen en Parkstad. Makers en 
gezelschappen worden door Cultura Nova gevraagd om zich te verhouden tot thematieken 
die spelen in de regio: zoals de krimp die groeit, de stad als Industrie Neustadt, de 
ontwikkeling van Brightlands Smart Services Campus. Heerlen is een stad met een soms 
tegendraadse, onconventionele aanpak; ondanks de krimp wordt het Maankwartier 
gebouwd! Een stad van makers, arbeiders, mbo-stad zonder ‘echte’ universiteit op zoek 
naar nieuwe eigenheid en aanzien. Makers scheppen nieuw elan; Heerlen, wordt Do It 
Yourself Stad.  
 
Er vindt ook een heroriëntatie plaats op de regio die ons omringd: Parkstad waar 
herindeling een actueel thema is en Zuid Limburg met belangrijke kernen en Tripool-
partners: Maastricht en Sittard-Geleen. Er vindt een herverdeling plaats op basis van de 
stedelijke ontwikkelingen; Heerlen is cultureel veruit de meest actieve van de drie, met het 
grootste aantal en de grootste diversiteit aan culturele activiteiten. We zullen deze 
ontwikkelingen volgen en er daar waar mogelijk op acteren. In 2017 hebben we een eerste, 
zeer succesvolle, uitstap met een voorstelling naar Maastricht gemaakt. In 2018 gaan we 
herformuleren in hoeverre we onze geografische regio, De Parkstad, als belangrijkste 
podium eventueel zouden moeten herzien. Dit zal veelal afhangen van de culturele 
ontwikkelingen binnen de tripool. 
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7. Het versterken en verbinden van de randprogrammering met de artistieke 
programmering en beleving van Cultura Nova  
 
Cultura Nova heeft nu nog een bescheiden publieksgericht randprogramma. Bij slechts een 
beperkt aantal voorstellingen vinden extra context programma’s plaats. Een gedegen 
programma voor een inhoudelijk, ontwikkelingsgericht internationaal bezoekersprogramma 
met inhoudelijke workshops en ontmoetingen ontbreekt. Hier gaan we de komende jaren 
actie op zetten, in twee richtingen; het publiek en de professional. 

Na in 2017 een redelijk geslaagd randprogramma ‘Randland’ i.s.m. Schunck* te hebben 
gerealiseerd willen we in 2018 een eerste versie van een internationaal ‘professionals’ 
programma realiseren waarop we, bij gebleken succes, in 2019 willen intensiveren. De 
eerste gesprekken met de EFA (European Festival Association) hierover lopen al.  
 
8. Duurzame verbindingen aangaan met partners binnen de culturele waardeketen 

Cultura Nova is heel goed in het aangaan van duurzame verbindingen binnen en buiten de 
culturele waardeketen. Samenwerken, dwars door disciplines, is bij Cultura Nova een ‘way 
of life’ geworden.  

Een deel van het succes van het festival is te danken aan de vele samenwerkingen, 
allianties en coproducties. Het festival entameert actief samenwerking tussen verschillende 
organisaties en partijen.  

Om onze positie binnen de nationale waardeketen te verstevigen lijkt naast het podium 
bieden aan jong talent en het aangaan van coproducties de route om voor onze 
grootschalige openingen voor een breed publiek een structurele samenwerking tot stand te 
brengen tussen internationale gezelschappen en nationale makers zeer interessant. 
 
Alle culturele instellingen van Heerlen zoals Parkstad Limburg Theaters, Schunck*, Nieuwe 
Nor, Cultuurhuis Heerlen, Filmhuis de Spiegel, (h)ear, KuS, overige culturele actoren in 
Parkstad, alle Limburgse professionele gezelschappen, talentontwikkelaar Via Zuid, het 
middelbaar onderwijs, Arcus College en de kunstvakopleidingen van Zuyd Hogeschool 
werken samen met Cultura Nova. Ze programmeren binnen de festivalperiode activiteiten 
die binnen het format van Cultura Nova passen, of er wordt gezamenlijk geprogrammeerd 
of gecoproduceerd.  

Euregionaal werkt Cultura Nova samen met Across the Borders Festival (Aken), Stadttheater 
Aachen, Theater K Aachen, Kulturbetrieb Stadt Aachen, C-Mine Cultureel Centrum Genk, 
Internationaal Straattheaterfestival Gent, Theater op de Markt Neerpelt en verschillende 
internationale gezelschappen en makers.  

Willen we onze positie in het nationale en internationale veld versterken is zichtbaarheid van 
groot belang. Een van de wijzen waarop dit kan is deelnemen aan nationale en 
internationale samenwerkingsverbanden. Er zal deze kunstenplanperiode dan ook extra 
energie gezet worden op het actief lid worden van bestaande verbanden en het aangaan 
van nieuwe samenwerkingsverbanden. 

Zo hebben we in 2017 het EFFE-label mogen ontvangen en zijn we lid geworden van De 
Verenigde Podiumkunstenfestivals. Ook zijn er in 2017 de eerste stappen gezet voor een 
nieuw internationaal samenwerkingsverband van festivals in de periferie van verschillende 
landen om te komen tot gezamenlijke coproductie.  
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De festivals waarmee we een eerste stap zetten en gaan voor een Creative Europe 
aanvraag zijn:  

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 (TBC), 
Cultuurcentrum Hasselt (Belgium), Region: Limburg (TBC),  
Cultura Nova Festival (The Netherlands): Region Limburg.  

Deze samenwerking moet leiden tot een gezamenlijke aanvraag in 2018 voor projecten in 
2019 en 2020. 

Hoe zit het met die andere duurzaamheid? Met de opwarming van de aarde, de plastic 
soep in de oceaan en een dreigend tekort aan fossiele brandstoffen is het belangrijker dan 
ooit dat we letten op de voetdruk die we achterlaten. Gelukkig hoeft dat niet altijd op een 
belerende, oubollige wijze. Cultura Nova gaat onderzoeken hoe duurzaamheid te 
thematiseren; niet alleen praktisch werken aan een zo groen mogelijk festival, maar dit ook, 
als het mogelijk is, inhoudelijk terug laten komen in programmering en uitdragen in 
marketing. Voorbeeld is het Tollwood festival in München. Cultura Nova gaat duurzaamheid 
ook agenderen bij overleg met lokale, regionale en nationale partners. 
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Samenvatting Fasering:
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

Beperkte 
coproductie met 
participatie

Beperkte 
coproductie met 
participatie

Internationale 
coproductie met 
nederlandse 
maker

Internationale 
coproductie met 
nederlandse 
maker

3. Coproductie Meer 
coproducties  
met heldere link 
naar regio

Meer 
coproducties  
met heldere link 
naar regio

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

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

4. Festivalplein Eerste aanzet 
betere 
inhoudelijke 
vulling plein en 
sfeer

Betere 
inhoudelijke 
vulling plein en 
sfeer

Knooppunt naar 
programma-
onderdelen 

Knooppunt naar 
programma-
onderdelen 

5. Marketing en 
Branding

Uitbreiding 
marketing in 
aangrenzend 
buitenland

Uitbreiding 
marketing in 
aangrenzend 
buitenland

Uitbreiding 
marketing in 
Nederland met 
nationale 
branding

Uitbreiding 
marketing in 
Nederland met 
nationale 
branding

6. Locaties Aanscherping 
locatie keuze en 
volgen 
ontwikkeling 
Tripool

Aanscherping 
locatie keuze en 
volgen 
ontwikkeling 
Tripool

Aanscherping 
locatie keuze en 
volgen 
ontwikkeling 
Tripool

Aanscherping 
locatie keuze 
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

Concrete 
voorbereidingen 
voor Europese 
en landelijke 
samenwerking 
in een project

Europese en 
landelijke 
samenwerking 
in een project

Europese en 
landelijke 
samenwerking 
in meerdere 
projecten

Organisatie Opwaardering 
productionele 
en marketing 
inzet

Opwaardering 
artistieke en 
zakelijke inzet

Opwaardering 
Marketing en 
productionele 
inzet

Bestendiging
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Organisatie en financiën
Om bovenstaande, ambitieuze stappen te realiseren is het noodzakelijk te organisatie te 
verstevigen. Na de beperkte opwaardering van de marketing en productionele capaciteit in 
2017 zullen we in 2018 de artistieke en zakelijke kern moeten uitbreiden. 

In de huidige situatie worden er 1400 uren aan artistieke leiding besteedt en 400 uren aan 
zakelijke leiding. Willen we bovengenoemde ambities waarmaken dan lijkt een uitbreiding 
van 400 artistieke en 200 zakelijke uren voor 2018 minimaal noodzakelijk om een eerste 
artistieke stap te zetten, de netwerken uit te breiden en de zoektocht naar (private) Fondsen 
te starten. Ook zullen er in 2018 de eerste stappen gezet moeten worden met het opnieuw 
‘branden’ van het festival. Planontwikkeling hierover schatten we in op 200 uren. 

In 2019 zullen we deze uitbreiding moeten intensiveren met 400 artistieke uren en 200 
marketing uren om dit vervolgens in 2020 te bestendigen. Met de wens van internationale 
coproducties zal er vanaf 2019 ook een uitbreiding van productionele aansturing nodig zijn 
van 250 uren. 

In financiële termen zou dit de volgende uitbreiding van de overheadkosten ten opzichte 
van de realisatie in 2016 betekenen: 

Naast uitbreiding van de overhead en de hiermee gepaard gaande kosten zal het 
programmeringsbudget moeten stijgen om met name de internationale coproducties te 
kunnen financieren. We denken hierbij aan een extra kosten van ongeveer € 150.000 in 
2019 en 2020. 

We hopen de totale kostenstijgingen vooral te financieren uit inkomsten uit verschillende 
(private) Fondsen, een verhoging van de sponsor- en recette-inkomsten en overige 
inkomsten. We willen graag Geert Overdam inhuren op no-cure no-pay basis om het traject 
van Fondsenwerving effectief op te pakken. Voor 2018 hopen we op € 50.000 uit private 
Fondsen en voor 2019 en 2020 op €150.000 en € 50.000 uit Europese Fondsen. 

De begrotingen voor 2018-2020 zouden er dan als volgt uitzien: 

2017 2018 2019 2020

Artistieke leiding € 22.000 € 44.000 € 44.000
Zakelijke leiding € 11.000 € 11.000 € 11.000
Marketing € 10.000 € 21.000 € 32.000 € 32.000
Productieleiding € 17.000 € 17.000 € 27.000 € 27.000
Totaal € 27.000 € 71.000 € 114.000 € 114.000
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(bedragen x € 1000) 

De uitbreiding van de artistieke en zakelijke inzet zullen we in 2018 in gang moeten zetten 
ongeacht het wel of niet binnenhalen van extra fondsen/middelen. We zullen die investering 
vanuit de bestaande begroting moeten kunnen dekken en zonodig inboeten op 
programmering. Voor de doorgroei in 2019 en 2020 zullen we extra financiering moeten vinden. 
Het lijkt ons dan ook verstandig in 2018 helderheid na te streven over de mogelijkheden van 
extra middelen en zonodig het heroverweging van de plannen voor 2019 en 2020. 

R.2016 2018 2019 2020
Sponsoring/Bijdragen/Private Fondsen 205 285 435 435
Subsidies 579   728 728 728
Recettes 158 175 200 220

Overige inkomsten        95  80 100 120

Totaal baten 1.037 1.268 1.463 1.503

Beheerslasten personeel 130 201 244 244

Beheerslasten materieel 59 60 65 65

Activiteitenlasten personeel 109 95 110 110

Activiteitenlasten materieel 768 912 1.044 1.084

Totaal lasten 1.084 1.268 1.463 1.503

Bedrijfsresultaat -/- 47 0 0 0

A. Eigen inkomsten 458 540 735 775

B. Subsidies 579 728 728 728

Eigen inkomsten
percentage A/B

79% 74% 101% 106%

Percentage overhead 17% 21% 21% 21%
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