
 
Cultuurplanperiode 2021-2024

Stichting Cultura Nova

   
St

ic
ht

in
g 

 C
ul

tu
ra

 N
ov

a 



Stichting  Cultura Nova Aanvraag Fonds Podiumkunsten  2021-2024

Cultura Nova, 
Internationaal Beeldend Theaterfestival

CULTURA NOVA VIERT DE VERBEELDING

In 2020 bestaat Cultura Nova dertig jaar. Dit jaarlijkse festival in het hart van Zuid-Limburg is 
uitgegroeid tot een evenement van internationale allure. Gemiddeld telt het festival 67.000 
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.
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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.

Spaanse dirigent Josep Vicent, na de Carmina Burana in de zandgroeve Beaujean, tijdens 
Cultura Nova 2018:
“Ik ben heel erg onder de indruk; het is een heel professioneel festival van hoog niveau. Ik was 
verbaasd over hoe vaak de leiding vooraf is komen kijken. Vergeet niet hoe groot zo’n productie 
als Carmina Burana in de openlucht is, en dus hoe sterk en professioneel de organisatie moet 
zijn.” 
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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.”

Activiteiten in de periode 2021 – 2024

Kernactiviteiten

Cultura Nova is al dertig 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 67.000 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. 
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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 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 
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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. De komende kunstenplanperiode 
wordt kwalitatieve verdieping verder ontwikkeld en wordt de samenwerking met andere 
(jeugd-)theaterfestivals uitgebreid.

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-
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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.

Cultura Nova wil het aantal coproducties langs drie lijnen intensiveren:
Regionaal: door het meer structureel samen te werken met de producenten en partners in onze 
regio zoals Via Zuid, Toneelgroep Maastricht, Hoge Fronten, Het Laagland en de philharmonie 
zuid nederland en zo meerjarenafspraken te kunnen maken.

Nationaal: (BIS-)gezelschappen en makers vaker koppelen aan internationaal ervaren makers, 
om daarmee kennis en expertise over beeldend theater in Nederland te stimuleren

Internationaal wil Cultura Nova de samenwerking gericht op coproductie verder uitbouwen met 
Theater Aachen, Kulturbetrieb Stadt Aachen, C-Mine Cultureel Centrum Genk, Cultureel 
Centrum Hasselt, Internationaal Straattheaterfestival Gent, Theater op de Markt Neerpelt en 
verschillende Europese gezelschappen en makers bij voorkeur uit perifere regio’s (Randland) en 
grensgebieden. Samenwerking met Europese festivals aangaan om internationale coproducties 
mogelijk te maken.

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.
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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 
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). De komende jaren 
wil Cultura Nova het aantal locatievoorstellingen voor basisscholen uitbreiden. 

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.

De inbedding in de regio van Cultura Nova wordt mede bepaald door het groot aantal 
samenwerkingspartners waarmee inhoudelijk en praktisch wordt samengewerkt, zoals culturele 
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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. 
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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 met Cultura Nova tijdens haar expojaar. 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 
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. Unaniem is besloten in 2020 
het experiment van de ‘Stadmaakweek’ te herhalen. 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 minder geslaagde voorstellingen en projecten.
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Accenten 2021-2024

Cultura Nova heeft afgelopen kunstenplanperiode behoorlijke groei meegemaakt. Deze groei 
wordt geconsolideerd en het festival gaat tijdens de komende kunstenplanperiode 2021 – 2014 
niet het roer omgooien. Ook wordt het totaal aantal activiteiten gehandhaafd. Wel worden in de 
komend kunstenplanperiode een aantal accenten gelegd:

• Ervaren internationale makers betrekken bij coproducties met (Limburgse) 
Bisgezelschappen zoals Toneelgroep Maastricht, phiharmonie zuidnederland en Hoge 
Fronten, om zo het metier van het creëren van beeldend theater voor (grootschalige) 
openluchtvoorstellingen te ontwikkelen en een stimulans te geven in Nederland.

• Meer (internationale-) premières tijdens Cultura Nova programmeren, de huidige 
gemiddeld 20 verhogen naar 25. Steeds meer internationale gezelschappen willen tijdens 
Cultura Nova hun Nederlandse première gebruiken als entree naar Nederlandse podia en 
festivals.

• Meer community- (grondgebonden-) activiteiten ontwikkelen. Een sterke kant van het 
festival, die verder ontwikkeld kan worden. De stad in transitie profiteert daarvan. Ook  
gezelschappen deinen mee op verdieping van de regionale inbedding die Cultura Nova ze 
biedt.

• De codes Cultural Governance, Diversiteit en Fair Practice verder implementeren. Toch zal 
er juist ook ruimte worden gemaakt voor experimenten waarbij zinvolle betekenisgeving 
aan deze codes wordt onderzocht aan de hand van de praktijk.

• Samenwerking vergroten met maatschappelijke organisaties; nieuwe publieksstromen en 
nieuwe vormen van financiering ontdekken. Steeds op zoek blijven naar nieuwe partners 
om verbindingen mee aan te gaan zonder huidige partners te kort te doen. Hier liggen wel 
kansen. Zoals samenwerking met een grote woningstichting (Wonen Limburg) en de 
stichting Street Art om met bewoners en kunstenaars 220 appartementen te veranderen in 
één groot kunstwerk.

• Samenwerking met kunstvakopleidingen uitdiepen. Met name met Toneelacademie en 
Conservatorium in Maastricht worden komende jaren nieuwe trajecten ingezet om 
intensiever samen te werken.

• Regionale voortrekkersrol verder versterken, partners uit de regio méér profijt laten 
hebben van de mogelijkheden die de ‘snelkookpan’ van het festival ze kan bieden. Beter 
positioneren van het festival als (sociaal-) culturele kartrekker.

• Binnen het festival het programma voor (internationale) professionals intensiveren.
• Meer gaan manifesteren binnen Europese gremia van festivalorganisaties, ter bevordering 

van kennisuitwisseling, deskundigheidsbevordering en ter stimulering van internationaal 
coproduceren.

• Cultura Nova gaat haar organisatie verder professionaliseren en in de loop van de nieuwe 
kunstenplanperiode deels verjongen. In het tweede deel van de volgende 
kunstenplanperiode wordt gewerkt aan de duurzaamheid en opvolging van de zakelijke en 
artistieke staf.

• In 2024 groeien naar 74.000 bezoekers (kernprogrammering + randprogrammering).
• Duurzaamheid van het festival vergroten en waar mogelijk de ecologisch footprint van het 

festival verkleinen. Samenwerking zoeken met maatschappelijke organisaties en bedrijven 
die hierin het festival vooruit kunnen helpen. Maar ook een showcase worden van 
duurzaam verantwoord organiseren. 
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Publieksbereik

De lopende kunstenplanperiode 2017–2020 is Cultura Nova behoorlijk gegroeid. Zowel in 
publieksaantallen als in bereik. Het aantal coproducties is gestegen, publieksparticipatie is 
vergroot, samenwerkingen zijn uitgebreid, het is gelukt om Nederlandse gezelschappen te 
koppelen aan ervaren buitenlandse makers, de inbedding in de regio is vergroot en de 
maatschappelijke relevantie van het festival is toegenomen. Zowel in de pers als in social media 
is het bereik gegroeid. De waardering van het publiek is vergroot. Het festival heeft duidelijk 
bovenregionale betekenis en heeft een belangrijke plaats in het landelijke festivallandschap, 
kortom Cultura Nova staat als een huis! Voor de komende kunstenplanperiode wil Cultura Nova 
consolideren, verbeteren en kwalitatief groeien.

We leven in een regio waarin je eraan moet blijven trekken. In Heerlen en Parkstad wonen 
relatief veel mensen met een lage opleiding. Economisch loopt de regio achter op landelijke 
ontwikkelingen. Ondanks dat veel mensen het festival kennen is telkens een intensieve 
marketingcampagne nodig om voldoende publiek op de been te krijgen. Volgens de laatste 
Cultuurmonitor van de gemeente Heerlen kent 81% van de Heerlenaren Cultura Nova en 41% 
zegt het festival te bezoeken!

De belangstelling van landelijke pers groeit, maar het blijft lastig om landelijke journalisten naar 
Heerlen te krijgen. De afstand (ruim 200 km) speelt daarbij een rol. Het is zo dat het meeste 
publiek, net als bij haast alle andere festivals in Nederland uit een straal van 50 km rondom het 
festival komt. Toch groeit het aantal hotel- en camping-overnachtingen. Landelijke aandacht is 
belangrijk voor legitimering en voor landelijke fondsen en adviescommissies en om het 
(culturele-) imago van Heerlen te versterken. 
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De meeste groeikansen liggen echter in Limburg en Euregio (Duitsland en België liggen heel 
dichtbij). De Limburgse media besteden goed aandacht aan Cultura Nova. Dagblad De 
Limburger besteedt veel aandacht in het voortraject en schrijft bijna dagelijks over de 
voorstellingen gedurende het festival. Met provinciale L1 televisie (en social media) is een 
meerjarige intensieve samenwerking die elk festival zo’n 50 uur televisie oplevert (2019: 
250.000 kijkers). Op social media had het festival een groot bereik Facebook: 1.186.779, 
Intstagram 131.620, Twitter 93.765, Livestream opening Cultura Nova 105.698, opening Station 
14.253 en opening Buitenring 118.551 (cijfers 2019). De openingsvoorstelling van Cultura Nova 
2019 werd door 173.698 mensen bekeken: 20.000 toeschouwers op het festivalplein, 48.000 
kijkers via L1 TV en 105.689 kijkers via Livestream van L1. Aan de live-beleving van de 
toeschouwers op het festivalplein wordt dus een grote groep kijkers toegevoegd, die de opening 
volgden via (social) media. Hierdoor werkt Cultura Nova mee aan een heel nieuwe manier van 
‘beleving’ van een cultureel evenement, met een enorme toegankelijkheid.

De Duitse media, met name de Akense kranten (300.000 lezers) en tijdschriften, besteden ruim 
aandacht aan Cultura Nova. Aken ligt op een steenworp afstand van Heerlen en heeft met haar 
regio ruim 550.000 inwoners. Cultura Nova voert daar al een paar jaar campagne voor het 
festival. Zo is website ook in het Duits, wordt er een Duitstalige brochure verspreid en worden 
tickets verkocht via ticketbureaus in Aken. Er zijn zeker groeikansen, maar er wordt wel gezocht 
naar de juiste formules. In 2018 zijn busreizen vanuit Aken naar een uitvoering van ‘Carmina 
Burana’ bij Cultura Nova georganiseerd in samenwerking met de Akense kranten. Dat werkte 
erg goed. In 2019 is de verkrijgbaarheid van tickets in Aken verruimd en is er een bijlage van 8 
pagina’s verschenen in de kranten. In de komende planperiode worden contacten met Duitse en 
Belgische pers uitgebreid en worden campagnes daar verder ontwikkeld.

In de periode 2017 t/m 2019 is het gemiddelde aantal bezoeken gestegen van 45.500 naar 
67.000 bezoeken (kernprogrammering + randprogrammering) en heeft daarmee ruimschoots 
eerder gestelde doelstellingen gehaald. Van het bestaande publiek heeft 70% eerder het festival 
bezocht. Ongeveer 60% van het totale publiek heeft culturele bagage en is ingewijd in de 
centraal gestelde kunstdisciplines. Ruim 60% van het publiek geeft aan dat de voorstelling de 
belangrijkste reden van het festivalbezoek is. Het grootste deel van de bezoekers is tussen de 
25 en 60 jaar waarvan 60% vrouw. Daarnaast is het aandeel kinderen tussen de 4 en 12 jaar, 
door gerichte programmering, de laatste jaren gegroeid, evenals het aandeel jongeren. De 
grootste groep bezoekers is werkzaam in gezondheidszorg, welzijnswerk of onderwijs. In 
Heerlen werken relatief veel mensen in deze sectoren. Ongeveer de helft van het publiek heeft 
tot een MBO niveau, de andere helft een HBO opleiding of hoger. De ticket-kopers van festival 
Cultura Nova komen uit: 29% Heerlen en omgeving, 56% uit de rest van de Provincie en 15% uit 
de rest van Nederland en België en Duitsland.
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Marketingmix
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Bezoekersprofiel CGB CGB CGB CGB CGB CGB CGB

Marketing-tool Heerlen Parkstad Limburg Regio Aken Regio Luik Regio Genk / Hasselt Nederland

Brochure Theater

Brochure Cultura Nova (NL en D versie)

Jeugdbrochure

Muziekflyer

Programnma-vouwflyer

Website Cultura Nova

Website Theater

Facebook Cultura Nova

Facebook Theater

Instagram

Redactionele aandacht regionale dagbladen

Redactionele aandacht landelijke dagbladen

Redactionele aandacht dagbladen Aken

Redactionele aandacht Belgische dagbladen

Advertenties regionaal

Advertenties nationaal

Advertenties Aken

Advertenties regio Genk/Hasselt

Advertenties regio Luik

Digitale advertenties digitale reg. Kranten

A0/Abri regionaal

Affiches Aken

TV/Radio reclame regionaal

TV/Radio redactioneel regionaal

TV/Radio redactioneel regio Aken

TV/Radio redactioneel regio Luik

TV/Radio redactioneel regio Genk / Hasselt

Direct mailing (op genre en bezoekersprofiel, CRM)

Digitale nieuwsbrieven (CRM)

Prijsbeleid

Bezoekersprofiel LCG LCG LCG LCG LCG LCG LCG Pro Toerist

Marketing-tool Heerlen Parkstad Limburg Regio Aken Regio Luik Regio Genk / Hasselt Nederland

Brochure Theater

Brochure Cultura Nova (NL en D versie)

Jeugdbrochure

Muziekflyer

Programnma-vouwflyer

Website Cultura Nova

Website Theater

Facebook Cultura Nova

Facebook Theater

Instagram

Redactionele aandacht regionale dagbladen

Redactionele aandacht landelijke dagbladen

Redactionele aandacht dagbladen Aken

Redactionele aandacht Belgische dagbladen

Advertenties regionaal

Advertenties nationaal

Advertenties Aken

Advertenties regio Genk/Hasselt

Advertenties regio Luik

Digitale advertenties digitale reg. Kranten

A0/Abri regionaal

Affiches Aken

TV/Radio reclame regionaal

TV/Radio redactioneel regionaal

TV/Radio redactioneel regio Aken

TV/Radio redactioneel regio Luik

TV/Radio redactioneel regio Genk / Hasselt

Direct mailing (op genre en bezoekersprofiel, CRM)

Digitale nieuwsbrieven (CRM)

Prijsbeleid

CGB= Cultureel geïntereseerd bezoeker van het festival

LCG= Latent cultureel geïntereseerde nog niet bezoeker

Pro= Professional

=huidig

=nieuw

=intensivering
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Bedrijfsvoering

Cultura Nova is in de periode tussen 2014 en 2019 fors gegroeid, zowel in activiteiten als 
publiek. Dit was mede mogelijk door de verhoging van de structurele bijdragen van de Provincie 
en het Fonds Podiumkunsten. De overheadkosten bedragen ongeveer 15% van de totale 
kosten, hierdoor kan het festival 85% van de beschikbare middelen inzetten voor haar 
activiteiten. 

Voor de uitvoering wordt een projectorganisatie (zie organisatieschema) samengesteld uit een 
combinatie van medewerkers van Abraxas Culturele Evenementen, Parkstad Limburg Theaters, 
externe specialisten en aangevuld met een 100-tal fantastische vrijwilligers. De keuze voor een 
flexibele projectorganisatie heeft als voordeel dat hij kan worden aangepast in kwantitatieve en 
kwalitatieve zin op basis van het voorliggende activiteitenplan. Inmiddels is er een vaste kern 
ontstaan van medewerkers die jaarlijks klaar staan om het festival te helpen organiseren en 
realiseren. Uitgangspunt voor de bezoldiging van de verschillende medewerkers is de CAO 
Nederlandse Podia.

Het eigen inkomstenpercentage is ten opzichte van 2014 gegroeid van 35% naar ruim 50% in 
de afgelopen drie jaren. Gerichte sponsorwerving en verhoging van de gerealiseerde recettes 
zijn hier de belangrijkste factoren in geweest. Dit ondanks een verhoging van het aantal 
coproducties. Immers coproduceren is duurder en kent een lastiger verdienmodel dan ‘kant en 
klare’ producties afnemen. Echter voor de doorontwikkeling van Cultura Nova van zeer groot 
belang. Het festival streeft er naar om het eigen inkomstenpercentage van 50% ook voor de 
komende jaren te handhaven. Hiervoor zullen de recette-inkomsten moeten blijven stijgen. Dit 
zonder verhoging van de drempel voor het werven van nieuw publiek; we willen ook gratis 
aanbod blijven aanbieden en zonder afwijking van het principe de toegangsprijzen van het 
festival in overeenstemming te laten zijn met de prijzen van andere cultuuraanbieders in de 
regio. 

Verder streeft Cultura Nova naar beperkt meer eigen inkomsten uit horeca en het aanbieden van 
(bedrijfs-)arrangementen, uitbreiding van de club van 100 en stabilisering van de 
sponsorinkomsten. Ook gaat het festival meer energie besteden aan het verhogen van 
inkomsten uit private cultuurfondsen. Het bovenstaande resulteert in de volgende 
financieringsmix; Eigen inkomsten 50%, Gemeentelijke bijdrage(n) 17%, Provinciale bijdrage 
11%, Fonds Podiumkunsten 20% en incidentele subsidies 2%. 

De keuze om de organisatie van het festival zo flexibel mogelijk in te richten geeft de 
mogelijkheid om bij onverhoopt tegenvallende inkomsten aanpassingen te kunnen verrichten, 
zowel in programmering als uitvoeringsorganisatie. De maat wordt ieder jaar opnieuw bepaald. 

Daarnaast is er de afgelopen jaren gewerkt aan een beperkt eigen vermogen om eventuele 
tegenvallers in de recettes of onvoorziene kosten op te kunnen vangen. Cultura Nova is echter 
van mening dat, zeker gezien de mogelijke groei, de norm omhoog zou moeten in relatie tot de 
toenemende risico’s bij verdere groei. We gaan hier de komende jaren verder aan werken.

De zakelijke en artistieke directie wordt gevormd door Rocco Malherbe en Fiedel van der Hijden. 
Beiden reeds 29 jaar betrokken bij Cultura Nova. De programmering is in handen van Fiedel van 
der Hijden, Rocco Malherbe, Iris van Hooren (Kinder- en jeugdprogrammering, educatie), Dannij 
Bol, Jurjen Toepoel & Karlijn Pauw van Parkstad Limburg Theaters  (circus, klassieke muziek & 
popmuziek), Fabian de Kloe van Schunck (beeldende kunst), Kees van de Berg & Daan Gooren 
van Poppodium Nieuwe Nor (popmuziek & Klein Berlijn), Mike Kramer van (h)ear en Tom Swart 
van Intro Maastricht (geluidskunst & hedendaagse muziek), Ton Ancion Filmhuis De Spiegel 
(films).
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Ingrid Van Engelshoven, minister onderwijs, cultuur en wetenschap over Cultura Nova tijdens de 
opening in 2019: 
"Hier komt echt alles samen waarom ik minister van cultuur wilde worden. Het is cultuur die 
verbindend is, het is ruimte aan de makers, gearriveerde makers en nieuw talent, en het is een 
stad die zich tien dagen lang onderdompelt in cultuur”.

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/theaterspektakel-en-muurschilderingen-tonen-lef-van-
urban-heerlen~b25c33f6/

‘Romeo & Julia’ Toneelgroep Maastricht, Aerosculpture, Groupe F, Progression Freerunning, opening 2019
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