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1. Brandbrief
2. Begroting 2020 Cultuur19

1. Inleiding
Sinds 2004 bouwt Cultuur19 aan de culturele infrastructuur in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.
We programmeren, produceren en faciliteren in de openbare ruimte en op (tijdelijke) locaties
verspreid door de wijken. Inmiddels tellen deze wijken samen meer dan 87.000 inwoners, de
prognose is 91.000 voor 2020 en 110.000 in 2040. Een kwart van de Utrechters woont in nu reeds
deze wijken, een derde van de jongeren in Utrecht woont in dit stadsdeel.
Cultuur19 heeft sinds 2017 de CultuurCampus als uitvalsbasis om haar programma te ontwikkelen
en zichtbaar te maken. Maar de CultuurCampus is slechts één van de plekken van waaruit
programma de wijk inrolt en waar wijkprogramma een plaats krijgt. Programma komt tot stand
met vele samenwerkingen in ons stadsdeel. Dit levert jaarlijks nieuw programma op, van nieuwe
en doorgegroeide gezelschappen. Dat programma toont zich tijdens jaarlijks terugkerende
evenementen als het Leidsche Rijn Festival (gezinnen), De Duik in het Zand (kinderen), de
inmiddels beproefde methode van KLUB19 (jongeren) en Zingende Beelden (gezinnen/
volwassenen). Ook is Cultuur19 vertegenwoordigd in het bestuur van de Leidsche Rijn Connectie,
De Zingende Toren en is zij lid van de landelijke Federatie Participatie.
Begin 2016 presenteerden we het meerjarenplan 2017-2020. Daarin introduceerden we het begrip
'De vier Cultuurdragers'. Deze dragers zijn de cultuureducatie op scholen, de
amateurkunsteducatie in de wijk, de uitvoerende amateurkunst en het artistieke wijkgerichte
programma. De dragers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zij versterken elkaar. Deelnemers
en bewoners in de wijken 9 en 10 kunnen door deze verbondenheid:
1. professioneel cultureel programma zien
2. samen met professionele kunstenaars zelf een programma (leren) maken
3. eigen programma presenteren
Na een overgangsjaar 2017 waarin we introkken in de CultuurCampus, werd 2018 een jaar waarin
we konden werken aan de uitwerking van de groei van dat programma. In 2019 zetten we in op het
vergroten van de zichtbaarheid van kunst, vergroten van de professionaliteit van de bedrijfsvoering
en verdieping van het artistieke profiel. We verstevigden ons succesvolle jongerenprogramma
KLUB19 (met hulp van de regeling combinatiefuncties) en bouwen daarop stevig door in 2020. We
garanderen ook in 2020 behoud van het co-creatieve karakter van onze producties, de participatie
van de wijkbewoners en de out-of-the-box kwaliteit van onze programma’s. Samenhangend met de
afbouw van de werkzaamheden van DOENJA Dienstverlening richtten we in 2019 een ingrijpende
transitie in van onze bedrijfsvoering inclusief backoffice. We zijn daarmee nu uitgerust voor de
samenwerking met een groot aantal nieuwe en bekende partners op het gebied van
amateurkunsteducatie. De door ons geïnitieerde leerwerkplekken met de Hogeschool Utrecht en
de BIK-opleiding zullen in 2020 meer en meer hun vruchten gaan afwerpen. In 2020 bouwen we
(met hulp van de regeling combinatiefuncties) de allianties uit met het onderwijs, welzijn
(bouwspeeltuinen, JOU en DOCK) en de brede scholen (Vleuterweide en het Zand). Het succesvolle
(maar te kleine) programma van KLUB19 bouwen we uit in 2020, in aanloop naar hopelijk een
jongerencultuurhuisfunctie met de partners waarmee we KLUB19 het afgelopen decennium
opbouwden.
We citeren in dit plan veelvuldig uit ons meerjarenplan 2017-2020 en stellen ambities bij waar
nodig. Onze festivals groeien in bezoekersaantallen en artistiek profiel, in professionaliteit van
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productie en ook de kwaliteit van de samenwerking met professionele partijen groeit. In 2020
werken we verder aan de versteviging van dat profiel, de bedrijfsvoering, en de programmatische
vertaling van de opgebouwde samenwerkingen. Vanwege de grote groei van het stadsdeel is het
ook belangrijk om realistisch te blijven: in 2020 willen we in elk geval de kwaliteit die we in gang
zetten waar blijven maken en werken we aan de gezamenlijk ambitie: LR/VdM hét stadsdeel voor
talentontwikkeling, zoals ook geformuleerd door de Leidsche Rijn Connectie. In 2020 werken we
aan nog beter bereik in de wijken, waarbij diversiteit en inclusie belangrijke begrippen zijn. Daarbij
horen de hierna beschreven overwegingen en activiteiten. We volgen in 2020 de Fair Practice code
voor kunstenaars en technici, maar noodgedwongen nog niet voor ons eigen personeel. We
onderschrijven de code voor Culturele Diversiteit, maar kunnen door verschraling van ons
programma te weinig concrete nieuwe acties hierop uitzetten. De professionaliteit en
toegankelijkheid van onze festivals garanderen we, ook als dat betekent dat we komend jaar weinig
ruimte hebben voor het helpen ontstaan van nieuwe gezelschappen via community arts projecten.
We blijven wel op zoek naar alternatieve financiering voor al deze plannen. Hoewel we hier in 2018
en 2019 redelijk succesvol in zijn gebleken, is de tijd die we hiervoor beschikbaar hebben beperkt.

2. Visie, missie en hoofddoelstelling (uit het meerjarenplan 20172020)
Visie:

Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor mensen en wijken om tot bloei te komen.

Creativiteit, nieuwsgierigheid en verwondering worden door kunst en cultuur gestimuleerd en
dragen bij aan zelfreflectie en beschouwing van de omgeving. In een in ontwikkeling zijnde wijk als
LR/VdM is deze beschouwing belangrijk. Bewoners willen zich met hun veranderende omgeving
verbinden en zijn gemotiveerd om daar een bijdrage aan te leveren. Cultuur19 brengt in haar
programma wijkbewoners, lokale amateurkunstenaars en professionele kunstenaars bij elkaar. Uit
deze wijkgerichte samenwerking ontstaan hoogwaardige artistieke producten en een groeiende
waardering en leefbaarheid voor de wijk. De visie is algemeen, de werkwijze specifiek. De
combinatie van aankomende makers (amateurs) en professionals levert trots, verwondering,
persoonlijke reflectie en wijkgericht commitment. Dat zijn, onder andere, noodzakelijke
bouwstenen om te komen tot persoonlijke en gemeenschappelijke ontwikkeling.
Missie:

Cultuur19 programmeert, produceert en faciliteert voor en met bewoners van
LR/VdM.

We ontwikkelen artistiek hoogwaardige programma’s en maken deze zichtbaar. We verbinden de
amateurkunstenaar aan het culturele wijkprogramma, dat tot stand komt met (lokale)
kunstprofessionals vanuit de CultuurCampus.
Hoofddoelstelling:

We stimuleren actieve en passieve participatie aan kunst en cultuur door
bewoners van LR/VdM.

In samenhang met het bovenstaande hebben we de overtuiging dat productiegerichtheid van
amateurkunst(educatie) een serieuze en duurzame bijdrage levert aan het verhogen van de
participatie. Hier moeten professionele makers bij betrokken zijn om hoge kwaliteit en
zeggingskracht te garanderen.
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3. Programma 2020 met aanpassingen
Inmiddels wonen er ruim 87.000 mensen in Leidsche Rijn / Vleuten-De Meern. Dit stadsdeel is het
derde diverse stadsdeel van de wijk (na de wijken Overvecht en Kanaleneiland). Divers in leeftijd,
sociaal maatschappelijke achtergrond en culturele achtergrond. We bouwen aan een culturele
infrastructuur waarbij mensen zich uitgenodigd voelen om mee te doen, en betrekken hen daartoe
actief bij het ontwerp en de totstandkoming van kunstprojecten. Cultuur19 weet dat
cultuurparticipatie een wezenlijk positief aandeel heeft in het leven van mensen, en cohesie
binnen buurten, wijken en stadsdelen vergroot.
Cultuur19 maakt in 2020 programma dat voortbouwt op de successen van voorgaande jaren en
dat vele doelgroepen benadert en raakt. Kinderen, jongeren, families, volwassenen en ouderen
worden uitgenodigd als toeschouwer, maar meer nog als actieve deelnemer. Dit programma bouwt
aan een creatief domein waarbinnen onderwijs, welzijn en cultuur samenwerken. De
maakprocessen worden zichtbaar; natuurlijk de artistieke maakprocessen maar ook de even zo
belangrijke productionele en marketing-/communicatieprocessen.
Sinds 1 januari 2017 zijn we de beheerder en regisseur van de CultuurCampus. Dit heeft ervoor
gezorgd dat er open, gastvrij karakter, divers aanbod en onderlinge samenwerking is ontstaan.
Deze gewenste ontwikkeling vergt, bleek, stevige regie op inhoud, en we leerden dat de intensieve
werkwijze die we hierin hanteren essentieel is voor het welslagen van de samenwerking tussen
partners, en de financiële efficiëntieslag die daarbij bovendien gemaakt wordt. We zijn er trots op
dat dit lukt, tegen een achtergrond van veelal moeizamere samenwerkingen binnen MFA’s waar
die inhoudelijke regisseursfunctie veelal niet belegd is. Meerdere partijen maken op de
CultuurCampus gebruik van de ruimte en inrichting, en zij maken gezamenlijk producties,
aangejaagd door Cultuur19. Groei van het aantal orkesten en bands, een expo-programma,
synergie, kennisdeling en samenwerkingen tussen collectieven, verenigingen en stichtingen zijn
concrete resultaten. Het levendige CampusFestival als opkomend festival, waarbij alle partners
samen cross-overs brengen, is steeds beter bezocht en trekt nu ook aandacht en betrokkenheid
van ondernemers in de wijk. Nu kernpartner UCK gestopt is, zien we kansen om divers aanbod in
de CultuurCampus te regisseren. Het gevolg is ook dat we moeten opschalen in de bedrijfsvoering
en de regievoering vanwege het veel grotere aantal contractpartners. De aanloop wordt spannend
omdat we ook afhankelijk zijn van de opstart van nieuwe, in bedrijfsvoering nog onervaren
collectieven, maar we maken ons hard voor toegankelijkheid, continuïteit en vernieuwing van
amateurkunsteducatie in de CultuurCampus.
Waar we in 2019 tegen grenzen aanliepen qua bezettingsgraad, werken we in 2020 aan behoud
van deze bezettingsgraad met meerdere, nieuwe en bekende, partijen. Onderlinge inspiratie,
cross-overs, kwaliteit van productiegerichte amateurkunsteducatie en efficiency van middelen zijn
daarbij doelstellingen. Het Harmonie Orkest Vleuten nam in 2019 haar intrek in de CultuurCampus
en begon drie extra orkesten met hulp van Cultuur19: een tienerorkest, een seniorenorkest en een
orkest voor mensen met een verstandelijke beperking, allemaal in samenwerking met bestaande
initiatieven en partners als bijvoorbeeld KLUB19, Theater Tegendraads en DOCK. De aankomende
maker wordt geholpen door de professionele maker om zijn/haar creativiteit te ontwikkelen, en
ook van professionele makers krijgen we regelmatig terug dat het authentieke karakter van
amateurkunstproducties hen evenzeer inspireert. Rolmodellen zijn sterk aanwezig en vruchtbaar in
de artistieke producties. Incidentele verhuur aan wijk- en stadbewoners begeleiden we indien
gevraagd (bijvoorbeeld op het gebied van fondsenwerving, communicatie, mogelijke cross-over4

partners, doorstart van projecten naar duurzame initiatieven) en laten we anderzijds waar dat kan
zoveel mogelijk aan de deelnemers zelf (bijvoorbeeld vaak kaartverkoop, werving, leveren
vrijwilligers). We zoeken naar nieuw idioom om deze combinatie van co-creatie en verhuur ook
beleidsmatig en bij fondsen zichtbaar te maken.
De uitgangspunten zoals geformuleerd in het meerjarenplan 2017-2020 blijven gehandhaafd. Het
programma in en vanuit de CultuurCampus is een logische uitkomst van wijkgericht werken, het
DNA van Cultuur19. Cultuur19 is ontstaan vanuit de wens om cultuur lokaal te ontwikkelen.
Programma's als het Leidsche Rijn Festival (sinds 1999), Zingende Beelden (in zijn huidige vorm
sinds 2011), CampusFestival (sinds 2017) en KLUB19 (sinds 2008) kwamen tot stand dankzij deze
aanpak. In 2020 bouwen we voort op de grootste successen van eerdere jaren, en dat zijn met
name de programma’s waarin we toegankelijkheid en diversiteit van programma combineren met
een hoge artistieke kwaliteit, waar we maakprocessen stimuleren of aan een podium helpen.
Binnen de CultuurCampus komen vier cultuurdragers bij elkaar:
1. cultuureducatie
2. amateurkunsteducatie
3. amateurkunst
4. artistiek programma
De CultuurCampus is een open, toegankelijke ruimte waar geleerd kan worden onder begeleiding
van professionele kunstenaars. Het programma is gebaseerd op de wisselwerking tussen de vier
cultuurdragers en de cultuurpartners. Dit concept is omarmd door de Leidsche Rijn Connectie, het
Campusoverleg, en in het bijzonder door het Amadeus Lyceum. De mate van succes van dit
concept is afhankelijk van de netwerk- en regiefunctie van Cultuur19. Cultuur19 onderscheidt in dit
concept twee functies voor zichzelf:
1. Programmeur/producent artistiek programma
2. Regisseur CultuurCampus (beheer/regie)
Om het uitgangspunt van de vier cultuurdragers te bewaken en zo effectief mogelijk te laten zijn, is
Cultuur19 de hoofdhuurder van de CultuurCampus. We bewaken het profiel door de juiste
(combinatie van) aanbieders uit te nodigen om amateurkunsteducatie vraag- en wijkgericht vorm
te geven. Dat betekent een faciliterende en regisserende rol, met een duidelijke en gedragen
doelstelling. In de voorgaande jaren leidde dit tot een jaarlijkse groei van deelnemers met 10%
nieuwe amateurgezelschappen, betere zaalbezetting en een groeiende participatie van
wijkbewoners. Voor 2020 moeten we de groei-ambities voor de CultuurCampus bijstellen: een
betere zaalbezetting is bijna niet meer mogelijk binnen de -uitstekende- samenwerking met het
Amadeus Lyceum. Wel werken we aan zoveel mogelijk betrokkenheid bij veel nieuwe partners uit
het amateurkunstenveld, en werken we verder aan toegankelijkheid van de CultuurCampus voor
jongeren en bewoners met wat meer afstand tot deelname aan amateurkunsteducatie.
We hanteren we voor het eerst in deze meerjarenperiode één enkele begroting. Reden daarvoor is
dat de wisselwerking tussen alle deelprojecten en de wederzijdse opbrengst binnen wat we eerder
het kernprogramma noemden en de CultuurCampus eigenlijk niet meer te onderscheiden zijn. En
zo was het ook bedoeld.
Het artistieke programma van Cultuur19 richt zich op de aankomende en professionele maker.
Daar speelt een aantal uitgangspunten een rol bij:
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• aankomende makers / amateurs hebben interessante, authentieke verhalen te vertellen
• aankomende makers / amateurs hebben rolmodellen nodig om geïnspireerd te blijven
• aankomende makers / amateurs uit de wijken zorgen voor een bredere mobilisatie en
groeiende cultuurparticipatie in de wijken
• professionals putten sociaal maatschappelijke en artistieke inspiratie uit laagdrempelige
lokale samenwerkingen
Dit zijn geen stellingen die Cultuur19 verzint, maar die zijn opgetekend tijdens de vele gesprekken
en programma-evaluaties uit de afgelopen jaren, en geschraagd worden door onderzoek.
Binnen het programma 2020 gelden de volgende kwalitatieve doelstellingen:
1. samenwerking tussen amateurs en professionals
2. leren door te maken (artistiek maakproces en creativiteitsontwikkeling staat voorop)
3. vernieuwend en authentiek
4. toegankelijk voor deelname, toegankelijk voor een divers publiek
5. een duidelijke samenwerking met één en liefst alle vier de cultuurdragers
6. een duurzame spin-off
Kwantitatieve doelstellingen voor 2020:
1. 4.883 actieve deelnemers (zie specificatie hoofdstuk publieksbereik).
2. 18.040 bezoekers (zie specificatie hoofdstuk publieksbereik).
3. 10% toename instroom amateurkunsteducatie-partners
Hoewel we de Nomads in Residence niet meer in beheer hebben in 2020, houden we ons aan de
wens van
4. Minimaal 2 zichtbare maakprocessen.
De praktijk heeft uitgewezen dat dit niet meer kan in de Nomads in Residence. Wel gebruiken we
onze theaterzaal en de lokalen in onze CultuurCampus. Dit jaar is het aantal maakprocessen
uitgebouwd binnen het concept ‘De Maakplaats’, waarbij we op allerlei plekken in de wijk
maakprocessen faciliteren, en hierbij verschillende professionele kunstenaars aan elkaar en aan
amateurkunstenaars verbinden.
Cultuur19 maakt, zoals in de afgelopen jaren, verschillende programma’s per leeftijdsdoelgroep.
Kinderen, inclusief de groep tussen 10-14:
1. De Maakplaats
Een uitbouw van bestaand programma en doorontwikkeling van concept. Cultuur19 verzorgde tot
2018 een programma in Podium Hoge Woerd waarin kinderen samen met kunstenaars op
beeldende wijze aan de slag gaan met thema’s uit de theatervoorstelling. We zetten deze
werkwijze door naar een vernieuwde In Je Makie en naar de Maakplaats op andere plekken, waar
we meer kinderen kunnen bereiken, en ook zij die niet snel met cultuur in aanraking komen, in alle
mogelijke kunstdisciplines, en liefst in cross-overs. De essentie van de Maakplaats is dat kinderen
eigenaar zijn van de tijd die zij met een kunstenaar doorbrengen, van het resultaat en het creatieve
proces dat de kunstenaar bij ze ‘aan’ zet. In een rijke leeromgeving, met rijk, niet-alledaags
materiaal, kunnen zij een artistiek onderzoek doen, kunst maken, in verschillende danwel
wisselende disciplines. Dus allesbehalve een les. Creativiteitsontwikkeling binnen een gestuurd
kader van bijzonder materiaal en professionele begeleiding staat centraal, of het nu dans,
beeldende kunst of theater betreft. We werken met pedagogisch goed toegeruste kunstenaars, die
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vanuit hun kunstenaarschap de kinderen inspireren als rolmodel en begeleider. De theorie van
authentieke kunsteducatie ligt ten grondslag aan ons concept, en de leerwerkplaats die we
inrichtten met de BIK-opleiding in Amsterdam biedt ons en de opleiding een rijk praktijknetwerk
en groeiende praktijkkennis.
We geven de samenwerking met Podium Hoge Woerd vorm door voortzetting van de succesvolle
samenwerking binnen het Leidsche Rijn Festival (zie gezinnen) maar verleggen onze andere
activiteiten vanuit De Maakplaats naar bouwspeeltuinen, onze vrij toegankelijke festivals, en
partners als de buurtcamping, de Teenspot, DOCK, RAUM en JOU. Vanuit de focusgroep 10-14
hebben we in 2020 meer aandacht voor de groep tussen 10 en 14 jaar. De Maakplaats kunnen we
veel vaker en met meer kunstdisciplines inzetten dankzij de regeling combinatiefuncties. Op deze
manier maken we via De Maakplaats creativiteitsontwikkeling binnen de kunst toegankelijk, ook
voor kinderen uit gezinnen met minder inkomen en kinderen die niet zomaar naar een theater
komen.
2. Concerten Orkest van Utrecht en Jeugdorkest Leidsche Rijn
Een continuering en uitbreiding van bestaand succesvol programma. Het Orkest van Utrecht speelt
drie speciale activerende gezinsvoorstellingen in Theater CultuurCampus. Het in 2017 opgerichte
Jeugdorkest Leidsche Rijn speelt in 2020 weer samen met het Orkest van Utrecht op minimaal
twee gelegenheden. Zonder het grote Orkest van Utrecht speelt het jeugdorkest nog eens twee
keer op laagdrempelige locaties in de wijk zoals de Brede Scholen, het vrij toegankelijke Leidsche
Rijn Festival en/of de CultuurCampus. Het jeugdorkest is bijna zo groot dat het zonder de financiële
steun van Cultuur19 op eigen benen kan staan, en we zijn in gesprek met het Domstadorkest om
samenwerking te verkennen.
3.In Je Makie
Een doorbouw van programma en concept. Het succes van In Je Makie was in voorgaande jaren
groot vanwege de combinatie theater, muziek en beeldend, het intensieve maakproces van vier
aangesloten dagen met BIK-gecertificeerde kunstenaars en de artistieke vrije maakprocessen
binnen een kader. In 2020 hopen we dit succes door te zetten en de maakprocessen van de
verschillende kunstenaars meer nog te laten versmelten: echte cross-overs in plaats van een
mozaïek. Zo is ook voor de aangetrokken kunstenaars Cultuur19 als lerende organisatie
inspirerend. Afsluiting op het Leidsche Rijn Festival is vast onderdeel van het programma. Leeftijd:
van 7-12 jaar. In Je Makie kunnen we mede dankzij de regeling combinatiefuncties ook toegankelijk
maken voor kinderen uit gezinnen met minder inkomen. Voor kinderen uit gezinnen waar dan nog
te weinig inkomen is voor dit soort activiteiten hebben we de samenwerking met het
Jeugdcultuurfonds Utrecht in 2019 opgestart, we zetten deze in 2020 voort.
4. Brede School Vleuterweide
In 2019 lieerden we ons als kernpartner aan de Brede School De Weide Wereld, recent omgedoopt
tot Brede School Vleuterweide. Deze grote brede school met drie basisscholen, inclusief een school
voor speciaal onderwijs, ligt vlakbij de CultuurCampus. Het brede school concept dat hier in 2019
van start ging is behoorlijk vernieuwend te noemen. Elke middag is er een kwalitatief goede
inloopactiviteit op het gebied van sport, natuur en kunst & cultuur, volledig ingericht om juist
‘verenigingsloze’ kinderen te betrekken bij deze ontwikkelingsgerichte vrijetijdsbesteding. Zij
weten zich – weten we uit onderzoek - te weinig gesteund door hun thuisomgeving en hebben te
weinig structuur en discipline om een blok van 6 of 8 weken aan buitenschoolse lessen te volgen,
ook als deze gratis zijn of weinig kosten. Dankzij de regeling combinatiefuncties kunnen we op elke
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woensdag kinderen verleiden zich te verliezen in de maakcultuur van Cultuur19. We zetten hierbij
in wat we ontwikkelden binnen het concept De Maakplaats en maken cross-overs met
partnerschappen uit de CultuurCampus, ons netwerk van BIK-gecertificeerde kunstdocenten en
natuurlijk de partners van de Leidsche Rijn Connectie. Voor alle partners wordt dit een leerproces
waar we veel van verwachten. In februari 2020 sluiten we het eerste kunstproject ‘Dit ben ik’ af
met een stevige, professionele presentatie, in samenwerking met alle brede schoolpartners. Ons
partnerschap is meerjarig van aard.
5. Brede School Het Zand
We verstevigen het inhoudelijk partnerschap binnen Brede School Het Zand, helemaal nu we fysiek
geen formele banden meer hebben binnen deze brede school. In 2019 hebben we het beheer van
de theaterzaal, inclusief de baten die daaruit voortkomen, moeten overdragen aan de UVO.
Hoewel niet meer fysiek gebonden aan de brede school door deze ontwikkeling, verstevigen we
ons partnerschap met de twee individuele scholen en hun beider leerlijnen cultuureducatie. Ook
daar zetten we in de brede school het concept De Maakplaats in om de toeleiding naar onze
gezinsfestivals (zie paragraaf gezinnen) steviger te maken. Dat doen we omdat we bij Leidsche Rijn
Festival zien dat deze toeleidingstrajecten een veel diverser publiek naar onze festivals leidt, met
meer eigenaarschap bij de kinderen en meer betrokkenheid en nieuwsgierigheid bij ouders en
netwerk rondom de kinderen. Dat betekent dat we in 2020 (met hulp van de regeling
combinatiefuncties) voortrajecten naar De Duik in het Zand en de Dag van Natuur en Cultuur
inrichten, volgens ons Maakplaats-concept.
6. Theater Vleuterweide/ theater CultuurCampus
We hebben we een strategisch partnerschap gesloten met de nieuwe, uit UCK-onderwijs
voortgekomen stichting CultuurOnderwijs Utrecht. Dit betekent dat via Cultuur19 en haar partner
het Amadeus Lyceum de kleine schoolvoorstellingen voor het primair onderwijs, voorheen
georganiseerd binnen het zogeheten Kunstmenu, doorgang kunnen vinden.
Jongeren (12-18 jaar):
1. KLUB19
Een verdieping van bestaand programma, versteviging van de visie op een
jongerencultuurhuisfunctie en uitbreiding van de doelgroep. Cultuur19 bedacht in 2008 het
jongerenplatform KLUB19: dé plek waar jongeren creatieve ideeën kunnen uitvoeren. KLUB19
bedenkt in nauwe samenspraak met de doelgroep een programma. Cultuur19 is projectleider van
KLUB19. Een programmaraad bestaat uit vertegenwoordigers van Cultuur19, De Vrijstaat en
Azotod. In 2019 kregen De Vrijstaat en Cultuur19 gezamenlijk middelen toegekend via de regeling
combinatiefuncties om de coördinator van KLUB19 meer formatie te geven. Dat biedt eindelijk de
mogelijkheid om ons programma een klein beetje op te schalen. Er zijn echter zo ontzettend veel
jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern, dat we KLUB19 willen uitbouwen naar een echte
jongerencultuurhuisfunctie. Daarin werken we graag samen met kernpartners De Vrijstaat, Azotod,
Amadeus Lyceum en HOV, met daaromheen een ring van aanhakende partners. Essentieel aan het
programma van KLUB19 is de co-creatie met jongeren, in artistieke processen maar ook in de
processen daaromheen, de eigenheid en de kracht van de partners in het programma en de inzet
van het programma op verspreide, en de veelheid aan locaties in het -voor jongeren
onoverzienbaar grote- stadsdeel.
We verbreden samenspraak naar partners als JOU en RAUM. Inmiddels is er een aantal zeer
succesvolle programma's ontwikkeld, zoals De Grote Prijs van Leidsche Rijn, DJ Klubnight, Zingende
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Beelden, deelname van jongeren in fabuleuze voorstellingen van De Vrijstaat etc. Maar voorop
staat de methode van samen met jongeren programmeren en produceren. De precieze producties
kunnen dus wijzigen, hoewel de Grote Prijs van Leidsche Rijn zeker voortgang zal kennen in 2020.
Het succes van De Grote Prijs van Leidsche Rijn, waarmee we een echte bandcultuur in ons
stadsdeel ontwikkelden en inmiddels ook aansluiting vinden bij het stedelijke netwerk, bouwen we
uit in het DJ- programma ‘The Battle of the Beats’, inclusief masterclasses. Natuurlijk in
samenspraak met de jongeren. Ook blijven we zoeken naar manieren om via ons netwerk
talentvolle jongeren presentatiemogelijkheden te bezorgen, zoals in eerdere jaren bij de opening
van Leidsche Rijn Centrum, op het Bevrijdingsfestival, de Berlijnlijn en meer. We verstevigen de
synergie met het project DURF (leerwerkplek HU) en zetten in op een steeds meer diverse (leeftijd,
opleidingsniveau, culturele roots) community van actieve jongeren. We bouwen in 2020 het
bandjesprogramma uit door de CultuurCampus beschikbaar te stellen als oefenruimte binnen de
club KLUB19, en gaan proberen meer scholen te betrekken in het voortraject van bandcoaching.
We verkennen samenwerking met de Buurtbattle en Freedom Festival met Tivoli Vredenburg.
We maken in 2020 6 deelprogramma’s :
• De Grote Prijs van Leidsche Rijn met finale na 3 voorrondes, deelprojectleider Cultuur19
• Productie in het kader van de Fabuleuze voorstelling, deelprojectleider De Vrijstaat
• Productie in het kader van het dansfestival Zingende Beelden, deelprojectleider Cultuur19
• Productie in het kader van Kunstenaar in Huis Jong, deelprojectleider De Vrijstaat
• DJ Masterclass series en Battle of the Beats-avonden, deelprojectleider Azotod i.s.m. DURF
• Presentatiemogelijkheid voor talentvolle jongeren, nader in te vullen
• Vrije ruimte: ‘Goed plan? Kom maar op!’
Hier worden diverse educatieve programma's aan toegevoegd (zie hoofdstuk Educatie/
Participatie). In 2020 hebben we de taakverdeling tussen de onderlinge partners helderder
gemaakt, en tegelijkertijd werken we beter en hechter samen binnen de deelprogramma’s.
2. Medialab en -podium herijkt: Media-expo
Hoewel in ons meerjarenplan opgenomen is in 2017 is besloten om het partnerschap met de HKU
te beëindigen. Het inhoudelijke succes was zeer afhankelijk van de kwaliteit van de studenten en
hun betrokkenheid bij het wijkgericht werken, en de mate waarin zij het eigenaarschap ook bij de
jongeren konden laten. BIJT! Is dan ook al in 2018 geschrapt uit de plannen.
3. DURF!
DURF! bleek ontzettend veel energie en activiteit los te maken in de wijken 9 en 10. In 2018 nam
Cultuur19 het projectleiderschap op zich in samenwerking met de Hogeschool Utrecht. In 2019 is
het project goed in de kaders gezet, en toen DOCK werkelijk operationeel bleek, is het project
succesvol overgedragen aan DOCK. Wel is Cultuur19 nog inhoudelijk betrokken als
cultuurparticipatie-aanjager, betrokken binnen de stuurgroep, en als werkgever van de coördinator
van KLUB19, die dezelfde is als de coördinator van DURF, om synergie en efficiency te garanderen.
Een derde van de activiteiten die de studenten van de Hogeschool Utrecht met jongeren
ontwikkelen is gericht op sport, een derde op vrijetijdsbesteding in Azotod en een derde krijgt een
cultureel, artistiek profiel. Cultuur19 bindt zich vooral aan het artistieke / culturele deel van het
project. De methode is succesvol gebleken en zal zeker mee gaan in het ontwerp van plannen voor
een jongerencultuurhuisfunctie in Leidsche Rijn, als het aan Cultuur19 ligt.
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4. Theater Vleuterweide/CultuurCampus en verder
In het verleden zochten we naar zaalproducties voor Theater Vleuterweide voor jongeren, maar er
is in overleg met de school besloten om dit te staken vanwege gebrek aan eigenaarschap van de
jongeren en te weinig verwantschap met de co-productie-methode van KLUB19.
In 2019 trok Harmonie Orkest Vleuten in bij de CultuurCampus. De indrukwekkende
vrijwilligerscultuur die HOV met zich meedraagt heeft de sfeer en openheid in de CultuurCampus
zeer vergroot. In partnerschap werken we binnen de CultuurCampus aan uitbreiding van de vijf
huidige orkesten: een orkest/band voor tieners (tienerorkest), een seniorenorkest en een orkest
voor mensen met een beperking. De bezettingsgraad van het theater groeit daarmee beduidend:
twee vaste avonden per week zal er nu blaasmuziek gemaakt worden, waaronder dus ook door
jongeren, mensen met een verstandelijke beperking (ook deels jongeren) en senioren. In 2020
bouwen we de inhoudelijke synergie tussen dit Campusprogramma en de andere artistieke
producties uit.
Gezinnen:
1. Leidsche Rijn Festival (LRF)
Een continuering van bestaand programma. Het LRF is het oudste festival van LR/VdM (sinds 1999):
een cultuurfestival voor het hele gezin, met voorstellingen en optredens van professionals en
amateurs, kunstzinnige workshops en creatieve horeca. Niet allemaal van ver ingekocht, maar ook
en vooral wat er door het jaar heen allemaal in de wijk en de stad wordt gemaakt, en belangrijker:
maken op de dag zelf. Het biedt een kennismaking met kunst en cultuur door zelf te doen
(misschien wel voor het eerst) of door een professional aan het werk te zien, waarbij je geprikkeld
wordt om het zelf te proberen. We werken met veel vrijwilligers, maar zijn sinds 2019 ook (we
citeren onze veiligheidsadviseur) uitgegroeid naar een professioneel geproduceerd festival, en dat
met de inzet van vele vrijwilligers. Het LRF vindt in 2020 voor de 22e keer plaats, weer in de eerste
week na de zomervakantie. In 2017, 2018 en 2019 waren er telkens circa 5.000 mensen. Voor
zoveel mensen artistiek uitdagend programmeren, met een professionele productie, vergt veel
inzet van het team; inmiddels mogen we dan ook stellen dat het LRF het vlaggenschip is van
Cultuur19. Van een reizend festival zijn we vooralsnog blijvend neergestreken in Castellum Hoge
Woerd, onder andere om het partnerschap met Podium Hoge Woerd kracht bij te zetten. Maar ook
kostentechnisch is het met deze bezoekersaantallen niet meer mogelijk om met dezelfde middelen
zo’n groot festival elders neer te zetten; de voorzieningen in Castellum zijn al aanwezig. Dat
betekent dat we extra moeten investeren in de voortrajecten om niet alleen ‘the usual suspects’
binnen de muren van het Castellum te krijgen. Onze festivals in de Brede School Het Zand en de
intensieve voortrajecten van het Leidsche Rijn Festival in de scholen dragen bij aan de -steeds
groter wordende- culturele diversiteit op het festival. Maar ook ons partnerschap met DOCK,
Spelenderwijs en de kinderopvangorganisaties spelen hierin een rol. We gaan in 2020 onderzoeken
hoe we het programma dat deze partners bieden meer ruimte te laten bieden voor
creativiteitsontwikkeling.
(www.leidscherijnfestival.nl)
2. Zingende Beelden (ZB)
Een continuering en wederom verdieping van een bestaand programma. In het Máximapark staan
sinds 2009 zeven bijzondere beelden van gerenommeerde kunstenaars. Met Zingende Beelden
brengt Cultuur19 deze beeldentuin onder de aandacht van een zo groot mogelijk publiek. Zingende
Beelden is een multidisciplinair programma, waarbij amateurs (onder leiding van professionals) en
verrassende professionele, liefst lokale makers op het gebied van dans, theater en muziek een
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voorstelling maken, speciaal voor een van de kunstwerken. Zingende Beelden is op 17 mei 2020 en
wordt geprogrammeerd i.s.m. kunstprofessionals, Amadeus Lyceum, dansgroepen en cursisten
amateurkunsteducatie. (www.zingendebeelden.nl). In 2020 bouwen we het hoogwaardig artistieke
karakter van 2018 en 2019 nog verder uit, en focussen we net als in 2019 op dans, juist om dit als
wat ontoegankelijk ervaren domein voor een groot publiek toegankelijk te maken. Weer willen we
een mix van urban, moderne en klassieke dans laten zien, afgewisseld door een toegankelijker
voorstelling als circus of acrobatiek. Dit jaar hebben we wederom SHIFFT als professionele maker
aan ons gebonden. Dit jaar gaan we als partners inhoudelijk verder door leerlingen van het
Amadeus Lyceum aan deze groep te verbinden. We schakelen van een educatief project met
gastdocenten (in 2018) door naar authentieke kunsteducatie, waarin SHIFFT aangeeft in dit project
meer over participatie met jongeren te willen leren. We nemen 2020 als jaar om elkaar beter te
leren kennen. Voor de periode 2021-2024 hebben we beiden de wens uitgesproken om diepgaand
en langdurig met elkaar samen te werken op het gebied van participatie. De deelname van
Harmonie Orkest Vleuten, De Dansers en Dansatelier 42 staan als altijd weer in de planning. Met
deze mix van partners en ‘aanhang’ krijgen we verschillende hoogwaardig artistieke invullingen die
leiden tot een inspirerende wandeling voor de bezoekers. We hanteren het ‘bepaal je eigen
toegangsprijs’-beleid, deels ingegeven door praktische motieven (het park afzetten is veel te duur),
deels doordat we merken dat dit werkt: bezoekers waarderen onze kwaliteit. In 2020 verstevigen
we de samenwerking met parkrestaurant Anafora.
3. CampusFestival (in samenwerking met amateurkunsteducatie aanbieders in LR/VdM)
In juli 2020 zal in en rondom de CultuurCampus wederom een bruisend eendaags festival
plaatsvinden. Cultuur19 programmeert en produceert een showcase van amateurkunsten in
LR/VdM, met masterclasses door rolmodellen en productieve uitwisselingen tussen verschillende
verenigingen en disciplines. De CultuurCampus is het festivalhart. Harmonie Orkest Vleuten is ieder
jaar onderdeel en partner van het festival, maar we zoeken voor elke partner van de
CultuurCampus een passende rol, in zo verrassend mogelijk combinaties en cross-overs. We
programmeren cultureel divers, en zoeken bijvoorbeeld de samenwerking op met anderstalige
groepen in de wijken. We verheugen ons er erg op om ook in 2020 weer een heuse Chinese miniopera in huis te halen. Voor de band die we elk jaar uitnodigen, gaan we dit jaar een voortraject
koppelen met amateurs uit de CultuurCampus, en natuurlijk spelen er finalisten van de Grote Prijs
van Leidsche Rijn. In 2020 zetten we de professionalisering in productie van het festival door,
genoodzaakt door grotere bezoekersaantallen.
4. Festivals op Brede School Het Zand
Vaste jaarlijks terugkerende waarden in de programmering van Cultuur19 zijn de evenementen in
en rondom de Brede School Het Zand.
• Tijdens de Duik in Het Zand op 12 januari 2020 presenteert cultureel LR/VdM zich aan
kinderen en hun ouders. Zowel activerend als receptief en multidisciplinair.
• De Dag van Natuur&Cultuur wordt in mei 2020 geprogrammeerd door Cultuur19 in
samenwerking met de Brede School Het Zand, en in een voortraject met de scholen
verankerd. De thematiek van de dag wordt in het najaar van 2019 vastgesteld.
• Tijdens de Kinderboekenweek 2020 zullen we meewerken aan de Kinderboekenmarkt zal in
samenwerking met de Bibliotheek en gedragen door veel ouders, weer veel bezoekers
trekken, geïnteresseerd in nieuwe verhalen, omlijst door creatieve randprogrammering.
5. Festivals op Brede School Vleuterweide
We zoeken ook binnen het partnerschap met de brede school Vleuterweide naar
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presentatiemogelijkheden voor de projecten die we daar gaan uitvoeren. Hier geldt dat we klein
beginnen om naam en in komende jaren volume te maken door steeds meer mensen partners te
betrekken bij de festivals. Hoe deze festivals eruit komen te zien, en of het echte festivals worden,
is nog niet uitgekristalliseerd.
Volwassenen:
1. Hangplek voor Ouderen
De intensieve samenwerking tussen Cultuur19, DOENJA Dienstverlening en artOloco heeft een
zeer succesvolle community opgeleverd. Een interviewteam, een spelteam, een productieteam en
een communicatieteam bestaand uit senioren werkten samen met een professionele
scriptschrijver, actrice en regisseur aan de theatrale uitwerking van (levens)verhalen uit de wijken.
In 2018 werd de Hangplek een zelfstandige vereniging, die volgens deze methodiek theater maakt
en wijkverhalen ontsluit. Maar met nog behoefte aan sparring over verduurzaming van de
vereniging, fondsenwerving en jonge handen en benen blijft Cultuur19 in 2020 ook aan als zeer
betrokken wijkpartner, met netwerk aan vrijwilligers, kennis van fondsenwerving en zo meer.
2. Adezi - samenwerking met HOV
Met Adezi (Adem en Ziel) Nieuwe Stijl stimuleert Cultuur19 samen met Harmonie Orkest Vleuten
(HOV) de blaasmuziek en biedt het een goede voedingsbodem voor amateur-blaasgezelschappen
die innovatief programma willen ontwikkelen. We programmeren in 2020 twee concerten in
samenwerkingsverband onder de naam Adezi. Ook programmeren we blaasmuziek tijdens het
CampusFestival en Zingende Beelden en het Leidsche Rijn Festival, al dan niet actieve workshops
danwel een concert. We zijn blij dat de HOV het theater op de CultuurCampus kiest als vaste
thuisbasis, en we bereiden ons voor op samenwerking in uitbreiding van orkesten (tienerorkest,
seniorenorkest en orkest voor mensen met een beperking). Er wordt nauw samengewerkt de
Saxschool en ook programmeren we onze wijkpartner De Bazuin weer in 2020 op onze festivals.
Doelgroep overstijgend:
1. Nomads: Jonge makers
Jarenlang was de Nomads in Residence in het Maximapark beheerd door Cultuur19 en 'bewoond'
door kunstenaars en zijn er talloze blogs geschreven. Met de Metaal Kathedraal als nieuwe
thuisbasis is de Nomads bewaard voor Leidsche Rijn.
2. Theater Het Zand
Cultuur19 heeft in het verleden veel geprogrammeerd in Theater Het Zand. In 2019 heeft de UVO
deze taak overgenomen. We hopen dat het theater als laagdrempelige locatie, professioneel
ingericht, behouden blijft voor kunst en cultuur in de wijk, en zijn hierover in gesprek met
gemeente, DOCK en de kernpartners van de Brede School Het Zand.
3. Theater Vleuterweide: theater CultuurCampus
Programmeren met wijkbewoners betekent: je hard maken voor een zo optimaal mogelijke
bezetting, het wegnemen van praktische drempels voor amateurgezelschappen, de kosten van
beheer en techniek zo laag mogelijk te houden, adviseren over inhoud indien gevraagd,
kennismaken met wat men maakt en de samenwerking met culturele partijen uitbouwen met
behulp van je netwerk. Steeds vaker is er de diepgaande samenwerking (zoals met Theater Stut of
amateurkunstpartners uit de wijken) met ‘huurders’. Cultuur19 gaat hiermee veel verder dan kale
verhuur, en zet vanaf 2019 alleen maar professionele krachten beheer/verhuur in die ook
betrokken zijn bij het produceren van ons andere programma. Zo vergroten we de synergie tussen
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CultuurCampus en artistiek programma in de wijken. Waar mogelijk bieden we via onze
theaterzaal een alternatief aan voor de Nomads in Residence voor jonge makers.
We begonnen in 2019 met een expo-programma in de CultuurCampus. In 2020 zetten we dit door,
waarbij we voor de opening telkens de samenwerking zoeken met amateurkunstenaars die in de
CultuurCampus oefenen. Zo hebben we ook een herhaling van de samenwerking met het festival
Koekoek (in meerdere steden in het land) voor 2020 in de planning staan in de CultuurCampus.
4. Overig programma
We maakten in 2017, 2018 en 2019 programma in samenwerking met Operamakers/Kinderen en
Ouders Zingen en Tivoli Vredenburg. Het is niet gelukt om binnen de wensen voor diversiteit een
blijvend ouder-kind-koor in de wijk op te zetten. Wel is er een wijkband ontstaan en leerden we
veel over de noodzaak om muziekeducatie te geven die past binnen een kosmopolitische
samenleving. De binnenschoolse programma’s binnen de Muziekimpuls op obs Het Zand en Arcade
vinden doorgang, maar het buitenschoolse gedeelte van KOZ hebben we in goed overleg
stopgezet. In plaats daarvan gebruiken we ons netwerk van de brede school het Zand en DOCK om
een talentprogramma op te zetten voor nieuwkomers. Dit programma maken we in samenspraak
met de nieuwkomersgroep zelf. We begonnen hiermee in 2019 en zullen dit programma nog in het
voorjaar van 2020 laten doorgaan. We kunnen het budget dat we in 2020 graag hadden gebruikt
voor dit project helaas niet inzetten vanwege krapte op de begroting.
Naast de eerder beschreven co-producties met onder andere Amadeus Lyceum, Podium Hoge
Woerd, RAUM, de bouwspeeltuinen, Koekoek en JOU, staat Cultuur19 open voor meer
coproducties die artistieke kwaliteit opleveren en een wijkgerichte aanpak omarmen.

4. Betekenis voor de stad (uit het meerjarenplan 2017-2020)
Cultuur is onmisbaar voor mensen en wijken om tot bloei te komen. Het leidt tot een grotere
verbondenheid van bewoners met hun omgeving.
De Gemeente Utrecht wil de open ruimte benutten ('Open Ruimte Benut’, actualisering van de
Cultuurvisie 2012-2022) met de stad als leeromgeving, podium en creatieve ruimte. 1 op de 4
Utrechters woont in de ‘Nieuwe Stad’. Cultuur19 beschouwt LR/VdM niet als een afzonderlijk en
afgezonderd gebied, maar als een deel van de stad dat steeds aantrekkelijker wordt, waar creatieve
ruimte is om te leren en waar een zeer grote bereidheid tot samenwerking bestaat, ook met
stedelijke partijen.
Bestaande samenwerkingen met stedelijke partijen Podium Hoge Woerd (Theater Kikker), Zimihc
en Tivoli Vredenburg worden gecontinueerd in 2017-2020.
Daarnaast maken we deel uit van het netwerk van wijkcultuurhuizen, waarin ook Zimihc, Jongeren
Cultuurhuis Kanaleneiland, De Vrijstaat en Cereol (Het Wilde Westen) zijn vertegenwoordigd.
De wijkcultuurhuizen hebben structureel overleg over waar we gezamenlijk kunnen optrekken en
hoe we ons regelmatig stedelijk kunnen profileren. We hebben inhoudelijke afstemming en
regelmatig uitwisseling van programma. De wijkcultuurhuizen werpen zich op als voortrekker van
inclusie, diversiteit, en als aanjager voor jonge makers en nieuw talent.
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Cultuur19 is en blijft aanspreekpunt voor andere partijen in wijk en stad en heeft een zeer
gewaardeerde netwerkfunctie – lokaal, stedelijk, en sinds 2019 ook landelijk. We sloten ons samen
met ZIMIHC en Cereol aan bij De Participatie Federatie, de federatie van wijktheaters in de G4.
Waarbij we kennis over inclusieve cultuur maken met stadsbewoners delen en bouwen. Samen
bouwen we aan een werkelijk diverse en inclusieve cultuursector.
Cultuur19 zet zich als aanjager binnen PACT Utrecht in om te groeien in praktijkkennis over
culturele diversiteit. In 2019 is daar het netwerk ‘inclusieve cultuursector’ bijgekomen met partijen
uit de zorg en welzijn, om ook mensen met en zonder (zo die bestaan) beperking samen te laten
deelnemen en genieten van kunst en cultuur. Ook hierin neemt Cultuur19 de lead, samen met De
Wilg, Possibilize, ZIMIHC, de Van der Hoeven Kliniek, Cereol en Abrona.
Cultuur19 maakt zich als partner van het onderwijs hard voor goed muziekonderwijs voor elk kind
in Utrecht. In 2019 smeedden we een samenwerking met de Stichting Méér Muziek in de Klas,
ZIMIHC en HOV om te kijken of we voor Utrecht een muziekakkoord kunnen helpen afsluiten. De
bal ligt bij het onderwijs, dat ambitie toont om de Muziekimpuls blijvend te verankeren. We
proberen in 2020 geld uit de Muziekmatch voor Utrecht beschikbaar te maken.

5. Educatie en Participatie
Cultuur19 hanteert de volgende definitie van begrippen:
Cultuureducatie / cultuuronderwjis vindt plaats binnen het curriculum van primair en voortgezet
onderwijs.
Amateurkunsteducatie wordt vormgegeven door de aanbieder van buitenschoolse educatie (vrije
tijd) .
Participatie is de actieve deelname aan creatieve maakprocessen (artistiek op het podium, maar
ook bijvoorbeeld productioneel naast het podium) in de vrije tijd.
Waar Cultuur19 actief is in het onderwijs wordt het programma geheel gefinancierd door de
onderwijsinstelling. Dit programma kan vervolgens zichtbaar gemaakt worden tijdens
wijkevenementen zoals het CampusFestival en Zingende Beelden. Hierdoor wordt participatie
gestimuleerd en gerealiseerd.
Het programma van Cultuur19 staat ook in 2020 in het teken van participatie. Een groot deel van
het publiek neemt actief deel aan ons programma, we verbinden amateurs en professionals, en
samen met welzijnsorganisaties bereiken we ook doelgroepen die niet als vanzelfsprekend
deelnemen aan cultuurprogramma. De opsomming hieronder laat zich daarom eerder lezen als
samenvatting dan als apart hoofdstuk, en zo hoort het ook voor een wijkcultuurhuis.
We worden benaderd door een organisatie of bewoners met een maatschappelijk vraagstuk. Er is
dan sprake van community art: een kunstvorm waarbij een of meerdere professionele kunstenaars
samenwerken met actieve burgers. De start van de samenwerking is het maatschappelijk
vraagstuk. Projecten kunnen ontstaan op initiatief van de betrokken kunstenaars, van actieve
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burgers of van externe opdrachtgevers zoals gemeenten. Ook voor deze vorm van participatie is
ruimte in ons programma. Het is zelfs het belangrijk uitgangspunt van ons programma: reageren
op ontwikkelingen, initiatieven en kansen met een zichtbaar en daardoor effectief cultureel
programma.
Cultuureducatie/cultuuronderwijs in 2020
• Onderschools traject Amadeus Lyceum, ter voorbereiding op deelname aan de Grote Prijs
van Leidsche Rijn & Zingende Beelden.
• Verdieping samenwerking Amadeus Lyceum door verkenning integrale samenwerking op
curriculum-niveau.
• Onderschools bandcoachtraject Leidsche Rijn College
• Onderschools muziekcurriculum montessorischool Arcade en OBS ’t Zand i.s.m.
Operamakers en TivoliVredenburg
• Duik in Het Zand (Culturele Zondag januari) en Dag van Natuur en Cultuur (mei) i.s.m.
Brede School Het Zand als onderdeel van een breder Creatief Partnerschap, inclusief
voortrajecten.
• Partnerschap Brede School Vleuterweide met als startproject ‘Dit ben ik’.
• Onderschoolse toeleiding naar het Leidsche Rijn Festival op 6 scholen.
Amateurkunsteducatie in 2020
• Als inhoudelijk regisseur van de CultuurCampus. Cultuur19 wil de amateurkunsteducatie
faciliteren die zich verbindt met de omgeving en zich laat zien aan de wijk.
• Tijdens ons CampusFestival, het Leidsche Rijn Festival, De Maakplaats (op vele plekken), en
In Je Makie zorgen we voor inspirerende kunstenaars die actieve masterclasses en
maakprocessen aangaan met kinderen, jongeren en volwassenen.
• Samen met Het Orkest van Leidsche Rijn faciliteren we het jeugdorkest van Leidsche Rijn
onder leiding van gedeeld dirigent Michiel van Vliet.
Combinatie cultuureducatie en amateurkunsteducatie in 2020
• Kinderen Ouders Zingen (KOZ) gaat door in het binnenschoolse traject.
Actieve cultuurparticipatie in 2020
• Leerlingen van het Amadeus Lyceum nemen deel aan Grote Prijs van Leidsche Rijn,
Zingende Beelden. (Het gaat hier om het deel dat zich in de vrije tijd afspeelt.)
• De Grote Prijs van Leidsche Rijn, DJ-avonden en -wedstrijden worden geproduceerd en
gerealiseerd door jongeren onder begeleiding van KLUB19.
• De Hangplek voor Ouderen en de langlopende vervolgtrajecten worden gerealiseerd door
ouderen met medewerking van Cultuur19.
• Het programma van het CampusFestival wordt ontwikkeld en uitgevoerd door amateurs uit
LR/VdM. Cultuur19 is programmeur, regisseur en producent.
• Samen met DOCK ontwikkelen we een talentontwikkelingsprogramma voor nieuwkomers
dat ook elementen van actieve amateurkunstparticipatie kent, en in zijn geheel is gericht
op cultuurparticipatie.
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6. Organisatiestructuur
Cultuur19 beschikt over 5 fte (ten behoeve van Artistiek Programma en Regie/Beheer
CultuurCampus), twee (vaste) oproepkrachten en optioneel twee stageplaatsen: een kleine
organisatie met een hoge productie, waarbij kan worden gesteund op 60 vrijwilligers. De
organisatieomvang kan indien gewenst tijdens grotere producties fors groeien.
Voor het artistieke programma maakt Cultuur19 gebruik van haar netwerk van wijk- en
stadsbewoners, kunstenaars, opleidingsinstituten, boekingskantoren, producenten en faciliterende
bedrijven.
De wendbaarheid en flexibiliteit van onze kleine organisatie heeft bijgedragen aan ons succes.
Door het wegvallen van de backoffice bij DOENJA Dienstverlening in 2019, is de organisatie met
een halve FTE uitgebreid. De Raad van toezicht is uitgebreid naar zes personen.
Raad van Toezicht (RvT)
Laurens Teuben (voorzitter)
John Bessems
Lisa Kong
Yvonne Veldhuizen
Mariëlle Versteeg
Nicole Vroomans
De leden van de RvT komen uit LR/VdM. Ze voelen zich persoonlijk verbonden met de
doelstellingen en mobiliseren hun netwerk, om deze doelstellingen te verwezenlijken. De RvT komt
minimaal 4 keer per jaar bijeen. Het lidmaatschap en de werkzaamheden van de RvT zijn
onbezoldigd. De RvT benoemt de directeur die zitting heeft in de Raad van Bestuur. De Raad van
Bestuur bestaat uit minimaal 1 persoon en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding.
Raad van Bestuur
Directeur

Kim Harsta

Medewerkers
Marketing en communicatie
Claudia van Swelm
Programma
Leonie Langenhuijsen
Beheer/productie
Ineke Brouwer
Beheer/productie/programma
Laura Slager
Beheer/educatie
Mercedes Montes de Oca
Beheer
Anne-Marie Hoezee
Administratie
Marjanka de Groot
Hbo-stagiair marketing en communicatie
Hbo-stagiair programma en productie
Maatschappelijke stagiaires (ondersteuning bij producties)

0,89 fte
0,89 fte
0,89 fte
0,89 fte
0,89 fte
+/- 16 uur (vaste oproepkracht)
+/- 8 uur. (vaste oproepkracht)
0,55 fte
0,89 fte
0,89 fte
incidenteel

We hanteren de Governance Code Cultuur.
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7. Ondernemerschap en strategie
Het succes van het voorgenomen programma 2020 is afhankelijk van de mate waarin Cultuur19 in
staat is om succesvol en flexibel te ondernemen. We werken vanuit het besef dat we voor het
grootste gedeelte met (schaarse) publieke middelen werken aan dat wat de markt niet kan of wil.
Publiek-privaat ondernemen is vergelijkbaar met de kunst van het koorddansen: tijd die je besteed
aan het werven van private fondsen kun je niet besteden aan het voldoen aan je publieke
opdracht. Het kunnen inspelen op wijkontwikkelingen en actuele mogelijkheden heeft Cultuur19
echter de rol bezorgd die het wil blijven vervullen, en die het mogelijk maakt om samen met
wijkbewoners impact op de stad te maken.
In 2020 zal het ondernemerschap zich op de volgende gebieden moeten blijven afspelen (in
willekeurige volgorde):
1. Fondsenwerving
Voor een additioneel gefinancierd programma gelden de volgende kwalitatieve doelstellingen:
• samenwerking tussen amateurs en professionals
• leren door te maken (maakproces)
• vernieuwend
• toegankelijk voor deelname, zeer toegankelijk voor publiek
• een duurzame spin-off een duidelijke samenwerking met een of meerdere andere
cultuurdragers
Daaraan kunnen worden toegevoegd:
• grote locatiegebondenheid (thematisch en productioneel)
• grote mate van overdraagbaarheid (procesmatig)
• heldere evaluatie en verslaglegging
We kunnen een groeiend aantal aansprekende voorbeelden laten zien, maar dit betekent
geenszins dat sponsoren en fondsen in de rij staan. We zien dat fondsen na jarenlange steun
afhaken omdat onze festivals van grote waarde zijn maar zich niet meer in de opstartfase
bevinden. Voor nieuwe initiatieven is door externe factoren in landelijk en lokaal beleid geen
ruimte in 2020. Cultuur19 heeft via incidentele gelden ook in 2020 kunnen zorgen voor
consolidatie van haar cultuureducatieve activiteiten en een kleine uitbreiding van programma voor
jongeren, zoals via de regeling combinatiefuncties en als eerder vanuit het jongerenbudget van de
wijkbureaus Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.
2. Verantwoording en zichtbaarheid
De combinatie tussen strategie en inhoud is sterk in dit plan aanwezig. Inhoudelijk is er vanuit het
gehele culturele veld van LR/VdM de behoefte aan een CultuurCampus met wijkgericht
programma aangegeven. Strategisch is dit een sterke drager. 20 lokale cultureel ondernemers
maken zich sterk voor een groeiende zichtbaarheid van programma voor amateurs/professionals,
verenigd in de Leidsche Rijn Connectie. Cultuur 19 levert een bestuurslid voor de Connectie.
De zichtbaarheid van programma is essentieel om te komen tot bezoekersaantallen en
deelnemende partners. Er moet steeds duidelijk worden gemaakt dat het om programma van
Cultuur19 gaat, en wat er specifiek en kenmerkend Cultuur19 aan is. Een directe
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verantwoordingslijn naar het publiek hoort daarbij, niet alleen financieel, maar ook inhoudelijk. De
in het meerjarenplan 2017-2020 beschreven en uitgebreide marketingcommunicatiestrategie blijft
actueel. We willen programma fysiek laten zien en daar zoveel mogelijk impact mee genereren. In
2020 werken we aan uitbreiding van de inzet van de nieuwe website voor de partners van de
CultuurCampus, en werken we verder aan de zichtbaarheid van de CultuurCampus als podium en
maakplek voor en van de wijk.
3. belangenbehartiging
Cultuur19 maakt binnen Utrecht zich sterk voor een wijkgericht aanbod vanuit de CultuurCampus,
dat de hele keten (4 cultuurdragers) bestrijkt. Dit is onderwerp van onze belangenbehartiging voor
de bewoners van LR/VdM, richting de verantwoordelijke ambtenaren en politici.
Belangenbehartiging, waaronder de communicatie richting de (lokale) politiek, hangt samen met
de verantwoording en zichtbaarheid, maar heeft een ander doel: de ambtelijk en politiek
verantwoordelijken correct en volledig informeren, zodat zij een weloverwogen standpunt in
kunnen nemen.
Cultuur19 maakt zich verder hard voor het inrichten van een jongerencultuurhuis via programma
door verschillende ervaren partners, op verschillende plekken in de wijken 9 en 10. Daarnaast is
Cultuur19 sinds 2019 ambassadeur van het Jeugdcultuurfonds Utrecht. Ook werken we met
partners uit het onderwijs, de muziekeducatie en Stichting Méér Muziek in de Klas aan het
inrichten van een Muziekakkoord, om landelijke middelen uit de Muziekimpuls beschikbaar te
maken voor kinderen in Utrecht en goed muziekonderwijs voor ieder kind. In 2019 sloot Cultuur19
zich aan bij de Federatie Participatie, een landelijke federatie van wijktheaters die met bewoners
samen programma maken. Belangenbehartiging is een van de taken van de federatie.
4. productieve samenwerking met partners in de wijk en coproducenten
Cultuur19 is voortgekomen uit DOENJA Dienstverlening en heeft grote gevolgen ondervonden van
het eindigen van de financieel gunstige samenwerking met DOENJA Dienstverlening met
betrekking tot de back-office.
In de CultuurCampus zien we ten gevolge van de transitie in het amateurkunsteducatiebeleid en
het stopzetten van de activiteiten van onze grootste huurder UCK, een inhoudelijk interessante
ontwikkeling, die echter ook financiële kwetsbaarheid voor Cultuur19 met zich mee brengt. Een
groter aantal partners in de CultuurCampus betekent een diverser aanbod, maar ook meer werk
achter de schermen. Alle nieuwe collectieven kampen momenteel met opstartproblemen, die onze
in 2018 en 2019 gezonde financiële situatie op de proef zullen stellen.
Aan de vruchtbare samenwerking met Spelenderwijs is ten gevolge van spanningen vanuit de
harmonisatiewet helaas een einde gekomen.
We storten ons echter vol overgave op de nieuwe samenwerking met Brede School Vleuterweide,
gesteund door de regeling combinatiefuncties.
We realiseren een wijkgericht programma, dat niet zonder samenwerkingen kan.
• Uitbouw inhoudelijke samenwerking met de sociaal makelorganisatie Dock
• Samenwerking met De Vrijstaat en Azotod (KLUB19)
• Samenwerking met HU en Azotod in DURF!
• Samenwerking met diverse scholen op het gebied van cultuureducatie. Brede School Het
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•
•
•
•
•
•
•
•

Zand, Brede School Vleuterweide en het Amadeus Lyceum betrekken Cultuur19 bij
curriculumontwikkeling.
Samenwerking met Podium Hoge Woerd (Leidsche Rijn Festival)
Samenwerking met Bibliotheek Vleuterweide, Amadeus Lyceum, FANworks, ASR, en
Winkeliersvereniging Vleuterweide (Campusoverleg)
Samenwerking met Zimihc (stedelijke ontwikkeling blaasmuziek, netwerk inclusie).
Samenwerking met coproducenten (Atelierwoningen Kersenboomgaard, Sharing Arts
Society, Opermakers, SHIFFT, etc.)
Samenwerking met alle wijkcultuurhuizen in het UWO (Utrechts Wijkcultuurhuizen
Overleg)
Samenwerking met culturele initiatieven op het gebied van culturele diversiteit binnen
PACT Utrecht
Samenwerking met de 20 culturele organisaties en initiatieven in LR/VldeM binnen de
Leidsche Rijn Connectie
Samenwerking met zorginitiatieven Abrona, De Wilg, Axion Continu en Possibilize om onze
activiteiten werkelijk inclusief te maken, ook voor mensen met een beperking.

(Structurele) samenwerking kan leiden tot een kleurloos resultaat vol compromissen.
Maar bovenstaande samenwerkingen, waarvan Cultuur19 veelal de initiator is, leiden allemaal tot
een kleurrijk, vernieuwend en dynamisch resultaat. Als netwerkorganisatie zien we dat delen altijd
winst oplevert.

8. Publieksbereik
Cultuur19 hanteert een doelgroepenbeleid naar leeftijd. Daarnaast maken we een onderscheid
tussen actieve deelnemers (co-creatoren) en publiek (bezoekers). Het aantal cursisten dat les heeft
op de CultuurCampus is het aantal dat wekelijks lessen of workshops volgt (dus niet cumulatief).
Activiteiten overzicht met
bezoekersprognose 2020
voorstellingen/producties wanneer?

doelgroep

Concerten OvU
In je Makie

december
augustus

Kinderen
Kinderen

i.s.m.
OvU & Jeugdorkest LR & dansschool
Jos Dolstra
BIK-opleiding, jeugdcultuurfonds

LRF voortraject
Maakplaats
KLUB 19 fabuleuze
voorstelling
KLUB 19 Battle of the
Beats
KLUB19 Zingende
Beelden
KLUB19 Kunstenaar in
huis jong
KLUB19 Grote Prijs
Leidsche Rijn
KLUB19 Vrije ruimte

augustus
hele jaar

Kinderen
Kinderen

mei

LRF
Zingende Beelden
CampusFestival

Prod.

Bez.

Dnr.

3
1

660
250

60
12

diverse scholen
buurtcamping, JOU, DOCK, e.a.

5
4

600
100

220
100

Jongeren

ism Vrijstaat

6

300

16

hele jaar

Jongeren

DOCK en Hogeschool Utrecht

10

200

220

mei

jongeren

SHIFFT

1

hele jaar

Jongeren

2

0

10

nov/dec
hele jaar

Jongeren
Jongeren

ism Vrijstaat
Vocal AA, Azotod, Amadeus Lyceum,
LRC
Vrijstaat en Azotod

4
1

500
0

80
20

september gezinnen
mei
gezinnen

zeer veel partners
zeer veel partners

1
1

5.000
800

200
60

juni

zeer veel partners

1

800

200

gezinnen

12
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Duik in het Zand
Dag van Natuur en
Cultuur

januari

gezinnen

BSHZ & partners

1

600

120

juni

gezinnen

BSHZ & partners

1

800

400

Kinderboekenmarkt
Presentatie 'Dit ben ik'

oktober
voorjaar

gezinnen
gezinnen

BSHZ & partners
BSVL & partners

120
200

20
40

Hangplek voor Ouderen
Adezi nieuwe stijl

mei
jaar door

Volwassenen Hangplek voor Ouderen & ARToloco
Volwassenen HOV, Bazuin, percussieorkesten

360
450

32
90

4
3

Nieuwkomersprogramma voorjaar
subtotaal
Educatie

Volwassenen DOCK

Band coaching LRC
Workshops Amadeus ZB
Brede School BS
Vleuterweide
Creatief partnerschap
BSHZ

april
voorjaar

Vocal Arts Academy, LRC
Kunstenaars

3
8

15
50

BSVL & partners

8

100
6

voorjaar

BSHZ & partners
Tivoli Vredenburg & BSHZ &
operamakers

6

Uitvoeringen KOZ

Jongeren
Jongeren
kinderen en
buurt
Directie
&leerkrachten
Kinderen en
leerkr.

Duik voortraject
Dag van N&C
Voortraject
subtotaal
Facilitering
CultuurCampus

januari

Kinderen
Kinderen en
leerkr.

ism brede school het Zand

5

ism Brede School Het Zand

5
37

hele jaar
hele jaar

voorjaar

Expo-programma
Theater CultuurCampus
subtotaal
Verhuur Kunstencentrum dagelijks
Lessen, workshops,
repetities
Hele jaar
subtotaal
Totaal

diverse partners
diverse partners

2

3
3

alle leeftijden
alle leeftijden

2
20
51 11.740 1.932

Diverse partners

600

300
100

600

100
671

200
30
5.500 1.200
5.700 1.230

1.050
0 1.050
91 18.040 4.883

gebruikte afkortingen
BSHZ
BSVL
HKU
KOZ
LRC
LRF
OvU

Brede School
Het Zand
Brede School
Het Zand
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Kinderen en Ouders Zingen
Leidsche Rijn
College
Leidsche Rijn
Festival
Orkest van
Utrecht
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9. Financiën
De begroting 2020 is voor het eerst in deze meerjarenperiode in één begroting weergegeven,
overeenkomstig de subsidiebeschikking. Wel is er voor een CultuurCampus een aparte
kostenplaats aangehouden waarin ook overhead verwerkt zit. De CultuurCampus heeft als project
immers een bijna vergelijkbaar resultaat en inspanning als de rest van het programma. Op die
manier blijft overhead inzichtelijk. We trachten de kosten voor huisvesting en algemene overhead
zo laag mogelijk te houden, dat is altijd de opzet geweest van Cultuur19.
Alle deelprojecten tezamen beziend, komt Cultuur19 uit op één uiteindelijke subsidie-aanvraag
voor 2020 (inclusief 3,2% prijsindexatie) van € 560.111,Cultuur19 realiseert met de gevraagde bijdrage een omzet van € 799.132,-. Een gedetailleerde
begroting voor 2020 is als grondslag bijgevoegd.
Omdat we in voorgaande jaren de subsidieaanvraag splitsten, benoemen we hier de bijdrage
vanuit de totaalsubsidie die we specifiek bestemmen voor het kunnen beheren van de
CultuurCampus als hoofdhuurder en programmaregisseur. Opgenomen in dit totaalbedrag vragen
we voor de CultuurCampus om een bijdrage van € 285.320,-. Hierbij houden we rekening met alle
aspecten van beheer, verhuurmogelijkheden, laagdrempelige facilitering van eindproducten en
digitale zichtbaarheid.
De exploitatie van 2019 biedt een basis voor 2020, met een aantal substantiële wijzigingen en
aandachtspunten. Bij het aanbieden van dit jaarplan bieden wij ook een brandbrief aan, om juist
deze aandachtspunten onder de aandacht te brengen. Het betekent samengevat dat de begroting
sluitend is, maar dat daarvoor ingrijpende programmakeuzes zijn gemaakt die output benadelen
en vanuit oogpunt van verantwoording daarom pijnlijk zijn. Ook vanuit het oogpunt van fair
practice, de code culturele diversiteit, personeelsbeleid zijn pijnlijke keuzes gemaakt. Tot slot zijn
de ingeschatte baten mogelijk te hoog ingeschat en zal het onvermijdelijk zijn om in te teren op de
reserves binnen de -momenteel gezonde- financiële situatie van Cultuur19.
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10. Slotwoord
Cultuur19 kan voortbouwen op de ingeslagen weg en successen van voorgaande jaren. Toch zal ze
in 2020 er hard aan moeten trekken om het opgebouwde ook te consolideren, zoals ook
geconstateerd in visitatierapport, sectoranalyse, en uiteengezet in de brandbrief die u bij
aanbieding van dit jaarplan van ons ontvangt. We maken ons hoe dan ook in 2020 hard voor het
ontwikkelen en investeren in cultuurparticipatie en cultuureducatie in Utrechts jongste en grootste
stadsdeel. Daar waar amateurs en professionals samenwerken ontstaat cultuurparticipatie met de
meeste impact. Artistiek hoogstaand programma waarin je als bewoner een actieve plek krijgt,
maakt inwoners betrokken, creatief en actief. Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern maken van
Utrecht een metropool en we zien dat het inrichten van de stad als creatief domein van
onschatbare waarde is voor de leefbaarheid van de stad, voor talentontwikkeling, voor positieve
gezondheid en voor sociale cohesie. Cultuur19 biedt daar als netwerkorganisatie, regisseur,
programmeur, initiator en wijkpartner met een artistiek hoogwaardig programma een stevige
impuls aan.
Een kwart jongeren woont in de wijken 9 en 10. We zijn blij dat er voornemens zijn vanuit de
gemeente Utrecht om financiële ruimte te maken voor een jongerencultuurhuisfunctie in Leidsche
Rijn/Vleuten-De Meern. We pleiten hierin sterk voor functies op meerdere plaatsen, passend bij
het voor jongeren onoverzienbaar grote staddeel. Cultuur19 heeft vanuit de jarenlange ervaring
van KLUB19 gezien dat cultuurparticipatie een stevig antwoord biedt op thema’s als zingeving,
betrokkenheid, toekomstperspectief, ontspanning en levendigheid, juist ook voor jongeren.
Vanuit een goed verlopend 2017, 2018 en 2019, zowel artistiek als zakelijk, hebben we een veel
goodwill opgebouwd onder bewoners en partners. De ingeslagen koers, het opgebouwde
vertrouwen en de behaalde successen met nieuwe en oude partners geven de mogelijkheid om in
het programma van 2020 daarop te varen. We maken vol vertrouwen de opmaat naar een nieuwe
beleidsperiode waarin we weten dat ons werk voor de stad, de cultuursector, talentontwikkeling
en de keten, en een cultureel diverse en inclusieve cultuursector zijn waarde heeft bewezen. Hierin
worden we gesteund door minister Engelshoven in haar beleidsbrief waarin zij pleit voor een
stevige basis voor de wijkcultuurhuizen (of wijkankers danwel ontwikkelplaatsen, zoals zij in andere
steden binnen de G4 worden genoemd). De nu gerealiseerde culturele infrastructuur in de wijken
is iets om trots en zuinig op te zijn.
Met dank aan het team, vrijwilligers en partners van Cultuur19,
Kim Harsta
Directeur – bestuurder Cultuur19
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