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1. Vooraf en samenvattend
Dit activiteitenverslag schrijven we met de wetenschap dat vlak na het verstrijken van
2019 een grote crisis alles anders maakt. Het lijken geen maanden maar jaren
geleden dat jong en oud elkaar vond in samenspel, levendige festivals en een zekere
zorgeloosheid. Hoe pijnlijk zichtbaar wordt wat we doen, juist doordat het gemist
wordt. Voor nu kijken we eerst terug, met oprechte hoop dat het moois dat we
faciliteerden niet kleiner lijkt in de achteruitkijkspiegel maar recept blijft voor de
toekomst.
Cultuur19 programmeert en faciliteert kunst- en cultuuractiviteiten in Leidsche Rijn en
Vleuten- De Meern (LR/VdM). Voor jong en oud, altijd samen met andere organisaties,
met amateurs en professionals, met vooropstaand de artistieke kwaliteit en de
creatieve kracht van makers. We maken succesvolle grote evenementen, en laden
deze met kleine & fijne producties die we gedurende het jaar door aanjagen en
opstarten, in combinatie met professionele rolmodellen. Onze intensieve manier van
programma maken, staat borg voor eigenaarschap van alle betrokkenen:
wijkbewoners, beginnende en gevorderde makers en professionele kunstenaars. Ons
programma voorziet in stevige bewonersparticipatie, en we bogen op steun van veel
vrijwilligers. Dat alles samen noemen we wijkgericht werken.
Cultuur19 bouwt met de vier cultuurdragers amateurkunst, amateurkunsteducatie,
cultuureducatie en professioneel programma aan de stad als creatief domein, aan een
sterke, inclusieve samenleving, met kunst voorop. ‘Cultuur voor iedereen’ en
‘ruimte voor makers’ vormen het DNA van Cultuur19. In 2019 konden we als
wijkgerichte culturele speler wederom bijdragen aan het veranderend gemeentelijk
cultureel landschap, samen met partners binnen en buiten De Leidsche Rijn Connectie.
In het meerjarenplan 2017-2020 introduceerden we het begrip 'De vier
Cultuurdragers' voor het eerst. De hechte combinatie van deze cultuurdragers leidt tot
een artistiek hoogstaand klimaat en Cultuur19 is hiermee onderscheidend in de
Utrechtse culturele infrastructuur. Ook 2019 waren deze cultuurdragers leidend voor
de activiteiten van Cultuur19, en zorgden zij ervoor dat deelnemers en bewoners in de
wijken 9 en 10:
1. Professioneel cultureel programma konden zien en beleven
2. Samen met professionele kunstenaars zelf een programma konden maken
3. Samen met professionele kunstdocenten programma konden leren maken
4. Eigen programma konden presenteren
Sinds 2017 heeft Cultuur19 haar vaste plek in De CultuurCampus en versterken de
vier cultuurdragers elkaar nog meer. Binnen het creatieve domein bouwen we samen
met partners voor welzijn, onderwijs en zorg aan verwondering, creativiteit,
verbeeldingskracht en leefbaarheid.
De context: onze wijken. Ons stadsdeel is zo groot als de rest van Utrecht, en is
buitengewoon jong in populatie. Het groeit nog door, harder dan voorspeld, harder
dan waar ook in Nederland, en de piek van de groei wordt pas verwacht in 2025. Een
paar cijfers: Het stadsdeel groeit van 88.000 (2019) naar meer dan 111.000 (2040).
1 op de 4 Utrechters woont nu al in LR/VdM, en dat geldt voor 1 op de 3 Utrechtse
jongeren. De huizen zijn grotendeels af, de samenleving nog niet; en samenleven
gaat niet vanzelf. Cultuur is daarbij onmisbaar: wij krijgen terug van bewoners dat het
aanjagen en faciliteren van culturele initiatieven van grote waarde is. Hierin ligt onze
betekenis voor de stad: Voor meer dan een kwart van de bewoners van Utrecht
brengen wij cultuur van kwaliteit, samen met wijkbewoners, dichtbij. Ook in
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initiatieven op het gebied van inclusie, diversiteit, wijkgerichte amateurkunsteducatie
en leerwerkplekken voor de toekomstige generatie professionals spelen we een rol
voor de gehele stad.
We richtten in 2019 met de wijktheaters in de vier grote steden in Nederland een
coöperatie op: De Participatie Federatie. We delen de intensieve manier van cultuur
maken, met iedereen, voor iedereen. De kennis over inclusieve cultuurparticipatie
wensen we in de toekomst te versterken en nationaal en internationaal te delen. Ook
is de coöperatie middel om landelijke fondsen te werven en talentvolle nieuwe makers
een breder podium te bieden.
In 2019 startte de Hogeschool Utrecht een onderzoek naar de methode van de
Wijkcultuurhuizen. Hierin staat het aanjagen van culturele commons of communities
met eigenaarschap van leden van die community centraal. Cultuur19 vindt in dit
onderzoek passend jargon en ondersteuning van de overtuiging dat het intensieve
werken aan eigenaarschap binnen communities lonend is.
We maakten in 2019 programma op allerlei plekken in de wijk. We deden dit als
kernpartner van Brede School Het Zand, in aanloop naar het Leidsche Rijn Festival op
de basisscholen, op VO-scholen, op verschillende festivallocaties en bij wijkpartners in
huis. Zingende Beelden was een groot succes, ook in de maakprocessen in aanloop
daarnaartoe. Ook het CampusFestival kende een stijging in bezoek- en
deelnamecijfers. Met de Brede School Vleuterweide bouwden we aan een nieuwe,
frisse en succesvolle samenwerking, samen met de partners DOCK, Sport Utrecht en
JoU. We konden dit doen met aanvullende financiering vanuit de regeling
combinatiefuncties. We bouwden samen met Harmonie Orkest Vleuten en Theater
Tegendraads aan een CultuurCampus waar óók plek is voor mensen met een
verstandelijke beperking. De transitie binnen het amateurkunsteducatiebeleid bracht
ons in de CultuurCampus nieuwe partners (Theaterschool Utrecht, Danscentrum
Utrecht, DUMS) en verstevigde het programma van trouwe partners als Sesar Toneel
en Dans Atelier 42.
In 2019 richtten we onze eigen back-office in, lean & mean, en richtten we de
boekhouding opnieuw in, in nauwe samenspraak met de nieuwe controller van Force
Finance. We hebben het programma van KLUB19 weten te versterken met hulp van
de regeling combinatiefuncties. De leerwerkplek DURF! die we hadden opgestart met
de HU hebben we succesvol weten over te dragen aan DOCK. We voltooiden de
herinrichting van de CultuurCampus, zowel fysiek als digitaal. Nu kunnen we beter
een rol spelen in de communicatie van alles wat er in de CultuurCampus te beleven is.
De nota subsidievoorstellen 2017-2020 vraagt extra aandacht te schenken aan
‘cultuur voor iedereen’ en ‘ruimte voor talentvolle makers’. Cultuur19 maakt
cultuur voor iedereen door altijd productiegerichte amateurkunst aan te jagen en waar
het kan de openbare ruimte op te zoeken. Daarbij betreden we niet de geijkte paden:
cultuur mag en moet blijven verbazen. We maken graag verrassend programma met
amateurs en professionals samen, omdat we zien dat zij elkaar inspireren. We doen
daarom met plezier verslag van wat we voor moois mogelijk maakten met elkaar in
2019.
Met dank aan het team en de vele vrijwilligers van Cultuur19,
Kim Harsta
Directeur – bestuurder Cultuur19
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2. Visie, missie en hoofddoelstelling (uit het meerjarenplan 2017-2020)
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.

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.
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3. Ambitieuze samenwerking: De CultuurCampus
Sinds 1 januari 2017 is beheer en regie van CultuurCampus in handen van Cultuur19.
Dit heeft ervoor gezorgd dat er een meer open karakter is ontstaan in de
CultuurCampus. Meerdere partijen maken gebruik van de ruimte, meerdere partijen
maken gezamenlijk producties, en ook meer verenigingen en wijkinitiatieven krijgen
een plek. In 2019 is de samenwerking binnen de CultuurCampus verder gegroeid.
Hoewel we tegen grenzen van inroosteringsmogelijkheden aan liepen, zochten we
naar een nog hogere bezettingsgraad van het gebouw, met partijen en makers die
productiegerichte amateurkunsteducatie voorstaan.
De CultuurCampus staat voor een open, toegankelijke ruimte waar geleerd kan
worden, onder begeleiding van professionele kunstenaars. Dat betekent dat we
werken aan creatief vermogen en aan het zichtbaar maken daarvan: niet alleen
technische vaardigheden opdoen maar ook jouw verhaal artistiek verbeelden en delen.
Het programma is gebaseerd op de wisselwerking tussen de vier cultuurdragers en
minimaal evenveel cultuurpartners. Dit concept is omarmd door de Leidsche Rijn
Connectie en in het bijzonder door het Amadeus Lyceum. De samenwerking met
huisgenoot Amadeus Lyceum is hecht, zowel facilitair als inhoudelijk. Ook binnen de
CultuurCampus komen de vier cultuurdragers bij elkaar:
1. Cultuureducatie
2. Amateurkunsteducatie
3. Amateurkunst
4. Artistiek professioneel programma
De mate van succes van dit concept is afhankelijk van de netwerk- en regiefunctie van
Cultuur19. 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 rol, met een duidelijke en gedragen doelstelling. Zowel kwalitatief als
kwantitatief. Niet concurreren maar aanvullen en samenwerken. We adviseerden onze
partners in de CultuurCampus op het gebied van fondsenwerving, elkaars
dienstverlening ten behoeve van cross-overs, communicatie, gemeentelijk beleid en
vanuit ons netwerk in de wijken. In 2019 bouwden we weer meer programma’s waarin
toegankelijkheid en diversiteit van programma gecombineerd werd met hoge
artistieke kwaliteit. We faciliteerden maakprocessen en hielpen makers aan een
podium.
In 2019 is de manier van werken ingrijpend gegroeid, passend bij onze
netwerkfunctie. Het faillissement van hoofdhuurder UCK en de transitie binnen de
amateurkunsteducatie zorgde voor groei naar een plek met een diversiteit aan
partners. Continuïteit van de leerling-docent-relatie was de overweging om DUMS,
Danscentrum Utrecht en de Theaterschool Utrecht op allerlei manieren steun bij hun
opstart en doorgroei te bieden. De Nieuwe Band, band voor mensen met een
beperking, hebben we kunnen behouden met partner Theater Tegendraads. Maar we
verwelkomden ook nieuwe partners als Prestige Popkoor en Starlight Boulevard
Musical. Andere partners als de Saxschool groeide flink. Het Harmonie Orkest Vleuten
begon een in 2019 een nieuw tienerorkest, een overdagorkest voor senioren en een
orkest voor mensen met een beperking, met medewerking van De Josti Band en
Theater Tegendraads. In 2019 is ook verdieping gerealiseerd in onze werkwijze,
waarbij niet zozeer verhuur alleen maar vooral regie van samenwerking en wederzijds
inspiratie voorop staan. Daarmee groeide ook de wisselwerking tussen
kernprogramma en beheer & regie van de CultuurCampus. Een voorbeeld is de
gelegenheid die wij nu kunnen bieden aan bandjes, gelieerd aan de doelstelling van
De Grote Prijs van Leidsche Rijn. Zij kunnen oefenen op de vrijdagavond, in ruil

6

betrokkenheid en mede-eigenaarschap binnen ons KLUB19 programma.
Het gebouw bruist, kent ruimere openingstijden, een uitbreiding van een lokaal op
Nummer Zeven, een wisselende foyerexpo met makers uit de wijken 9 en 10. Het
levendige CampusFestival, beleefde weer meer bezoekers, programma en
deelnemers, waarbij partners samen cross-overs brachten. De CultuurCampus vervult
de rol van wijkcultuurhuis op eigen wijze, passend bij de wensen van de wijk:
wijkgericht en domein-overstijgend. Bijna elk weekend zijn er een of meerdere
voorstellingen met mede-eigenaarschap van wijkbewoners, van acrobatische dans tot
modeshow. De herinrichting van de CultuurCampus is voltooid: De buitenkant is
gastvrij en herkenbaar, en ook digitaal is er plek voor alle makers om zich te
manifesteren. De al geruime tijd verouderde computers op kantoor zijn eindelijk
vervangen. De hal, als centrale plek in de campus, is op vele momenten een plek
waar allerlei makers, dansers en zangers uit ons stadsdeel elkaar treffen, ook voor
kleine optredens. Op de narrowcasting schermen te zien wat er wanneer is, waarmee
De CultuurCampus nog beter haar informerende functie als creatief centrum in het
stadsdeel kan waarmaken.
Het programma in de CultuurCampus is logisch resultaat van wijkgericht werken, het
DNA van Cultuur19. Programma's als het Leidsche Rijn Festival (sinds 2000),
Zingende Beelden (sinds 2010), CampusFestival (sinds 2017) en KLUB19 (sinds 2008)
kwamen tot stand dankzij deze aanpak, en hebben baat bij de band met makers in de
CultuurCampus. Ons nieuwe partnerschap met Brede School Vleuterweide is ook
ontstaan vanuit de wens om brede toeleiding naar cultuurparticipatie te organiseren,
juist met de CultuurCampus zo dichtbij.
Bezoek/deelnemerscijfers in de CultuurCampus (dus los van de cijfers van ons
kernprogramma) verdelen we onder in:
- Eenmalige bezoekers/deelnemers (verhuringen): 5.638 bezoekers en 1.169
actieve deelnemers.
- Wekelijkse bezoekers/deelnemers: 575 actieve deelnemers per week (x25, 38
of 42 weken): = 30.615 bezoeken van actieve deelnemers.
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4. Artistiek Kernprogramma
Binnen het kernprogramma gelden de volgende kwalitatieve doelstellingen:
1. Samenwerking tussen amateurs en professionals
2. Leren door te maken (maakproces)
3. Vernieuwend en betekenisvol
4. Toegankelijk voor deelname, zeer toegankelijk voor publiek
5. Een duidelijke samenwerking met een of meerdere andere cultuurdragers
6. Een duurzame spin-off
7. Diversiteit en inclusie (op alle mogelijke manieren)
8. Fair Practice
Kwantitatieve doelstellingen voor 2019 waren:
1. 3.412 actieve deelnemers (zie specificatie hoofdstuk publieksbereik).
2. 14.200 bezoekers (zie specificatie hoofdstuk publieksbereik).
3. 10% toename instroom amateurkunsteducatie en blijvende participatie van
deelnemers (ook in de leeftijd 12-18 jaar).
Hoewel we de Nomads in Residence niet meer in beheer hebben in 2019, hielden we
ons aan de wens van
4. 2 zichtbare maakprocessen.
Deze kwantitatieve doelstellingen zijn ruimschoots behaald. De twee maakprocessen
zijn beschreven bij punt 8 van de kinderprogrammering: ‘Op zoek naar het
Huilmeisje’.
Het kernprogramma van Cultuur19 was ook in 2019 weer een rijk en divers
programma met amateurs én professionals, vernieuwend en aangepast aan de
wensen van de wijk en de stad. Kern is evenals bij de CultuurCampus de ontmoeting
tussen de vier cultuurdragers. Dat betekent ontmoeting tussen amateurs en
professionals in muziek, dans, theater en beeldende kunst/vormgeving en het
zichtbaar maken van de gezamenlijke maakprocessen. Maken in veiligheid,
presenteren aan elkaar, en uiteindelijk presenteren op een groter podium: via
kruisprogrammering op een van onze festivals. Onze festivals en cultuurdagen op de
brede scholen (Duik en Dag van Natuur en Cultuur) waren altijd al cultureel divers.
We zetten ons in 2019 weer in om cultureel nog diverser te programmeren, op al onze
festivals. Hiertoe hebben we de voortrajecten op scholen en bouwspeeltuinen
uitgebreid. We hebben in samenwerking met Possibilize, HOV, Abrona, Theater
Tegendraads en Solgu ook stappen gemaakt om mensen met een beperking actief te
betrekken, zowel in programma, personeel, publiek als partners.
We maken en faciliteren programma op het gebied van cultuureducatie,
amateurkunsteducatie, amateurkunstbeoefening, en professioneel programma. Het
inzetten van rolmodellen via professioneel en kwalitatief hoogstaand programma is
altijd speerpunt. Het voortdurend integraal benaderen van deze vier cultuurdragers
kreeg in 2019 steeds beter vorm. Kern ook in 2019 is het creatief leren als leidraad:
experimenteren, een creatief proces aangaan, experimenteren, en delen waar dit
maakproces je in artistiek opzicht heeft gebracht. Bezoekers worden altijd
gestimuleerd om zelf mee te doen en deelnemers om te reflecteren op zichzelf, elkaar
en omgeving. Soms ligt het initiatief bij bewoners; des te beter.
We hebben geïnvesteerd in het opzetten van leerwerkplekken met de toekomstige
generatie professionals in onze wijken. De leerwerkplaats met de BIK-opleiding in
Amsterdam, en daarmee ons netwerk kunstenaars met didactische bagage, bouwden
we uit. We bleven kernpartner in een leerwerkplaats DURF! met de Hogeschool
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Utrecht. DURF! jaagt jongerenparticipatie in de wijken 9 en 10 aan. In 2019 droegen
we het projectleiderschap van DURF! over aan DOCK, maar bleven we actief binnen de
stuurgroep. We sturen op actieve doorstroom naar KLUB19. Ook zijn we actief om
kennis toegankelijk te maken voor beleidsmakers over hoe dat nu werkt: samen met
jongeren programma maken.
Door aanvullende gelden vanuit de regeling combinatiefuncties konden we ons
jongerenprogramma, de Maakplaatsen en ons educatieprogramma uitbreiden. KLUB19
konden we versterken met broodnodige uitbreiding van uren voor de coördinator en
een DJ-programma in Azotod. We zetten een urban dance-programma op, en
versterkten onze voortrajecten voor educatieve cultuurdagen binnen de Brede School
Het Zand. Hoewel we fysiek niet meer in Brede School Het Zand huizen (vanwege
overdracht in 2019 van het beheer van het theater naar de UVO) blijkt het
partnerschap onverminderd sterk. We startten in 2019 een intensief nieuw programma
op de Brede School Vleuterweide, met partners BS Vleuterweide, De Maakruimte,
Sport Utrecht, JoU en DOCK. Kwaliteit van cultuureducatie en het bereiken van
doelstellingen binnen het sociale domein gaan hier hand in hand.
Om kennis op te doen en te delen over hoe inclusieve, wijkgerichte cultuur te maken,
richtte Cultuur19 samen met 9 andere wijktheaters in de G4 de coöperatieve
Participatie Federatie op. We delen en bouwen kennis, onderling en landelijk. Ook
proberen we aanspraak te maken op landelijke gelden als uit de BIS en bij het FCP om
nieuwe, cultureel diverse makers een breder podium te bieden. We verwachten dat de
komende jaren onze programmering weer aan diversiteit wint met hulp van deze
coöperatie. Vanuit Utrecht zijn ook ZIMIHC en Het Wilde Westen aangehaakt.
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5. Gerealiseerde activiteiten (inclusief educatie en participatie)
A Kinderprogrammering
1. Jeugdorkest Leidsche Rijn : authentieke muziekeducatie
Jeugdorkest Leidsche Rijn repeteerde wekelijks onder leiding van Michiel van Vliet in
de theaterzaal van de CultuurCampus. Michiel is ook dirigent van Het orkest van
Utrecht, niet toevallig: zo kan samenspel en samenspel gemakkelijk worden
gerealiseerd. Het orkest bestaat inmiddels uit 23 leden. Het orkest is eind 2017
opgericht en eind 2019 zijn de eerste voorbereidingen getroffen om te komen tot een
zelfstandige vereniging. Hiervoor zijn de eerste oriënterende gesprekken gevoerd met
betrokken ouders. De ambitie is om met hen een ouderbestuur te vormen, waarop
Cultuur19 te zijner tijd terug kan treden als aanjager. Het orkest trad vijf keer op, bij
het CampusFestival, Leidsche Rijn Festival, Orkest van Utrecht kerstconcert, Dag van
Natuur en Cultuur en Duik in het Zand.
Het jeugdorkest wordt mede gefinancierd door de deelnemers.
2. De Maakplaats : educatie kinderkunstconcept
De Maakplaats is een kunstlab, dat kinderen uitnodigt tot het vormgeven van hun
eigen maakproces. Dit kan met elke kunstdiscipline uitgevoerd worden van dans tot
muziek tot beeldend. Aan de hand van wisselende en prikkelende materialen of
‘ingrediënten’ en onder begeleiding van professionele makers wordt zelfstandig
gewerkt aan een kunstwerk. De Maakplaats is een flexibel te organiseren activiteit en
daardoor makkelijk op locatie inzetbaar bij evenementen van partners. In 2019 sloten
we met De Maakplaats aan bij de voorstellingen van Winterkost in Podium Hoge
Woerd, bij de Tienerdisco in De Schakel (i.s.m. JOU), bij De Buurtcamping in het
Máximapark en bij het evenement Summerplay van RAUM.
Dit programma is mede bekostigd door de regeling combinatiefuncties.
3. In Je Makie : vakantiekunstweek
In Je Makie is een vier dagen durende kunstmaakplaats voor kinderen van 8-12 jaar.
Het is de zomerse, XXL-versie van onze Maakplaatsen op locatie. Centraal in dit
programma staat het creatieve proces dat de kinderen doorlopen. Onder leiding van
twee professionele makers wordt als groep toegewerkt naar een eindproduct. De vorm
van dit product staat vooraf niet vast om kinderen zoveel mogelijk eigenaarschap te
kunnen geven over het resultaat. Dit resultaat wordt zichtbaar gemaakt in een
eindpresentatie op de laatste dag van In Je Makie en krijgt een volwaardig podium op
het Leidsche Rijn Festival. Dit jaar is gewerkt met urban dance artist Raymond
Ramdihal en beeldend kunstenaar Esther Hoogendijk. Onderlinge kennisdeling in
cross-overs is nevendoel. Het project vond voor de derde keer plaats. We zien dat een
aantal deelnemers graag terugkomt en het aantal nieuwe deelnemers groeiende is.
Ook de artistieke kwaliteit was dit jaar weer buitengewoon.
Dit programma is mede bekostigd door de regeling combinatiefuncties.
4. Orkest van Utrecht : gezinsprogrammering
Ieder jaar op ‘derde’ kerstdag organiseren Cultuur19 en amateur-symfonieorkest
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Orkest van Utrecht gezinsconcerten in de theaterzaal van de CultuurCampus. Het
orkest speelde een eigen adaptatie van Sjaak en de Bonenstaat met een gastoptreden
van Jeugdorkest Leidsche Rijn. Na afloop mochten kinderen uit de zaal het podium op
om de instrumenten uit te proberen. Er hebben drie concerten plaatsgevonden. Beide
orkesten worden geleid door dirigent Michiel van Vliet. De voorstelling werd gedragen
door verteller Paul Klarenbeek en de muziek van Max Bruch.
Dit programma is een co-productie met Het orkest van Utrecht en wordt mede
gefinancierd via kaartverkoop.
5. LRF voortraject : educatie voortraject
De voortrajecten die we in aanloop naar onze Festivals programmeren, hebben als
doel nieuwe doelgroepen naar onze festivals (en daarmee cultuurparticipatie) te
leiden. In de eerste week na de zomervakantie verzorgde Cultuur19 (in samenwerking
met DOCK) een kunstvoortraject naar het Leidsche Rijn Festival in basisscholen en in
de vier bouwspeeltuinen (Leidsche Rijn, Hoge Weide, De Meern en Vleuterweide).
Deze editie vierde het Leidsche Rijn Festival haar 20-jarig bestaan, en kregen de
makers Arianne Boxmeer en Myrthe Mandemakers de opdracht om een vlaggenlijn
met kinderen te creëren. Zij ontwikkelden een lesplan waarmee leraren zelf met
kinderen aan de slag konden, maar boden scholen desgewenst ook zelf lessen. Het
resultaat, een meterslange vlaggenlijn, was te bewonderen aan de kantelen van alle
muren van Castellum Hoge Woerd, tijdens het Leidsche Rijn Festival. Natuurlijk
kwamen alle ouders van de kinderen kijken naar het feestelijke resultaat. Dat zagen
we aan de diversiteit en aantallen bezoekers op het Leidsche Rijn Festival zelf.
Dit programma is mede bekostigd door de regeling combinatiefuncties.
6. Dit ben ik : educatief partnerschap Brede School Vleuterweide
Als nieuwe partner van de Brede School Vleuterweide, startten we een stevige
samenwerking met een co-creatie-traject. Doelstelling van het partnerschap is het
bereiken van kinderen die normaal niet aan cultuurparticipatie doen noch naar clubjes
gaan. De wijk rondom deze enorme Brede School kampt met sociale problemen. We
verbonden ons daartoe aan de herijking van de werkwijze en zetten een volledig
nieuw programma op in de Brede School, waarbij alle gebouwpartners zich inzetten
om alle wijkbewoners met elkaar te verbinden via sport en cultuur. De wens binnen
het eerste project ‘Dit Ben Ik’ was om de identiteit van de wijk zichtbaar te maken,
met wie er allemaal in Vleuterweide woont. Dit sloot aan bij de wens van de Brede
School om kinderen elke middag welkom te heten met toeleiding naar participatie in
sport en cultuur van kwaliteit. Op de woensdag lag de focus op kunst, waar er op de
andere middagen, sport- en welzijnsactiviteiten plaatsvonden.
Met ‘Dit ben ik’, brachten we elke woensdagmiddag vanaf november 2019 een
kunstenaar naar de openbare ruimte van de brede school. Bij vier verschillende
kunstenaars konden kinderen door middel van instuifworkshops werken aan een
zelfportret. Elke kunstenaar bracht zijn eigen kunstdiscipline mee in een koffer, en
verleidde tot een creatief proces, met nadruk op experiment en uitdagend materiaal.
Naast deze openbare workshops werden de workshops van de kunstenaars ook
verdiepend en wervend aangeboden aan de scholen. Ook zijn senioren, samen met
kinderen, betrokken in verzorgingshuis Coninkshof, met medewerking van wijkpartner
DOCK. We bereikten met dit project kinderen die eerder niet te bereiken leken. In
2020 vindt dit project zijn afronding met een expo, en starten we door naar een
langlopend partnerschap vanuit de vraag van de wijk. Juist het toevoegen van
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professionele kunstenaars aan de programma’s voor kinderen en oudere wijkbewoners
bleek succesfactor voor kwaliteit en de wow-factor, en zal ook in het vervolg het
recept bepalen.
Dit programma is mede bekostigd door de regeling combinatiefuncties, zowel via de
Brede Scholen, via Sport Utrecht als via de door Cultuur19 aangevraagde gelden.
7. Voortraject Duik in het Zand : educatief project
Gewapend met de kennis van de waarde van een educatief voortraject, starten we in
2019 met een voortraject naar ons winterevenement Duik in het Zand 2020. Duik in
het Zand is een van de twee wijkfestivals die we organiseren op de Brede School het
Zand, in samenwerking met BS Het Zand en DOCK. Cultuur19 verzorgde samen met
Jeweetzelftv (jeweetzelf.tv), experts in media en mediawijsheid in het onderwijs een
fotografie-project. Zowel binnenschools (wervend) als naschools zijn er workshops
portret maken gegeven. Er zijn prachtige portretten gemaakt en interviews met
kenmerkende buurtbewoners gehouden. Het creatief proces, talentontwikkeling en
presentatie gingen hand in hand.
Doelstellingen: het verbinden onderschools en naschools programma, kennismaking
en verbinding tussen buurtbewoners, anders kijken naar elkaar, jezelf en je
omgeving. IJkpunten waren eigenaarschap bij deelnemers, het centraal stellen van
het creatief proces, presentatiegerichte talentontwikkeling. De mini-expositie op De
Duik werd feestelijk geopend; de deelnemende kinderen, geportretteerde
buurtbewoners en hun familie kwamen de expo bewonderen en genoten van de
andere podiumpresentaties.
Dit programma is mede bekostigd door de regeling combinatiefuncties.
8. Spelenderwijs: Op zoek naar het Huilmeisje
Spelenderwijs koos wederom voor een partnerschap in creatief leren met Cultuur19.
We lieten in 2018-2019 een voorstelling maken door jonge maker Malou van Sluis.
Haar vermogen om met weinig taal en veel verbeelding de doelgroep van kinderen in
de voor-en vroegschoolse educatie te bereiken is fenomenaal. Waar de vorige
voorstelling was gebaseerd op een bestaand prentenboek, hebben we voor ‘Op zoek
naar het Huilmeisje’ aanvullende fondsen weten te werven om een groot prentenboek
te laten maken. Zo kunnen kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers van de
locaties vooruitblikken en terugkijken op de voorstelling, en voorlezen om de
taalontwikkeling te stimuleren. De voorstelling was niet taalarm (zoals de vorige
voorstelling ‘Vaarwel’) maar gebruikt simpele zinnen op rijm om taalontwikkeling te
stimuleren. Thema ‘sociale communicatie’ sloot aan bij de leerthematiek van deze
doelgroep. We hebben een deel van de voorstellingen laten spelen op locaties van
Spelenderwijs; we zullen een deel ook van de voorstellingen in 2020 laten uit voeren.
We weten nu dat dit zal zijn bij kinderopvangorganisaties die de taak van
Spelenderwijs hebben overgenomen. Het maakproces van het prentenboek is begeleid
door Spelenderwijs, Malou van Sluis en Cultuur19.
De twee producten van maakprocessen die we in 2019 hebben begeleid ( die van ‘Op
zoek naar het Huilmeisje’ door Malou van Sluis i.s.m. Frederieke Vermeulen en die van
het bijbehorende prentenboek door José Vingerling) vinden hun weg naar tientallen
VVE-locaties, met een veelvoud aan peuters en ouders.
Dit programma werd mede bekostigd door Spelenderwijs.
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B Jongerenprogrammering
1. KLUB19
Cultuur19 is projectleider van KLUB19, het jongerenprogramma dat in onderlinge
afstemming georganiseerd wordt door Cultuur19, De Vrijstaat en Azotod. In juni is de
coördinator van DURF aangetrokken als nieuwe KLUB19-coördinator, als coördinator
voor de programma’s en als gezicht voor de jongeren. Synergie tussen KLUB19 en
DURF! is zo gewaarborgd. Eigenaarschap staat centraal binnen de programma’s die
Cultuur19 organiseert binnen KLUB19.
Cultuur19 organiseerde in 2019 een nieuwe editie van De Grote Prijs van Leidsche
Rijn, bandwedstrijd voor lokale jongeren. Dit evenement vond voor de 7e keer plaats
en begint een echt begrip te worden onder jongeren en een ijkpunt in het jaar. De
betrokkenheid van de diverse scholen (Leidsche Rijn College, Amadeus Lyceum en
Academie Tien) maakt dat de GPLR steeds zichtbaarder wordt en steviger verankerd
raakt in de wijk en stad. Nieuw dit jaar is het intensieve voortraject op het gebied van
techniek, waarbij jongeren uit de crew samen werden gebracht met de bands en
onder begeleiding van een professional kennismaakten met techniek, live geluid en
pre-productie. In 2018 bleek dat steeds meer GPLR-deelnemers de weg naar de
stadspodia weten te vinden. In 2019 zette deze trend door.
Ook achter de schermen (bar, kassa, productie, stagemanagement) weet de GPLR
steeds vele jongeren te enthousiasmeren en betrekken. Onder de noemer KLUB19
Crew brengt de coördinator deze jongeren bij elkaar om hen bij de organisatie van
evenementen te betrekken, signalen op te pikken en de vraag op te halen.
In het kader van Zingende Beelden werd door KLUB19 een workshop ‘levend
standbeeld’ georganiseerd.
Battle of the Beats is een reeks masterclasses DJ’en georganiseerd in en in
samenwerking met Azotod. Onder leiding van een professionele DJ maken jongeren
kennis met draaien of werken zij aan hun vaardigheden. Ook is het een manier om
met gelijkgestemden van gedachten te wisselen en je te laten inspireren (bijvoorbeeld
door jongeren die al wat verder zijn). De masterclasses worden afgewisseld met
laagdrempelige presentatiemomenten waarbij de jongeren zichzelf kunnen laten zien.
In 2020 zullen we bij dit programma aansluiten met het partnerschap binnen de BS
Vleuterweide.
De Vrijstaat organiseerde acht voorstellingen van Paradepaard. Muzikanten uit de
KLUB19 community verzorgde het muzikale gedeelte van de voorstelling.
KLUB19 wordt mede mogelijk gemaakt door bijdrage uit het jongerenbudget van de
wijkbureaus Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern en een bijdrage vanuit de regeling
Combinatiefuncties (zowel via De Vrijstaat als via Cultuur19).
2. Bandcoaching Leidsche Rijn College
Cultuur19 sluit binnen de Talentklas van het Leidsche Rijn College aan met een
lessenreeks bandcoaching. De bandcoach geeft wekelijks les aan 8-12 muzikale
leerlingen die zich hierop hebben ingeschreven. De lessen zijn erop gericht op
jongeren de ervaring mee te geven van het samen spelen. Tijdens de
bandcoachlessen worden bandjes gevormd die worden toe geleid naar
presentatiemomenten op school en buiten school (Grote Prijs van Leidsche Rijn,
CampusFestival, openbare wijkevenementen zoals de opening van Leidsche Rijn
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Centrum etc.). De lessenreeks wordt verzorgd door een professionele muzikant en
muziekdocent. Het project zorgt voor korte lijntjes met de school, een van onze
belangrijkste samenwerkingspartners.
Deze bandcoachlessen werden mede bekostigd door het Leidsche Rijn College.
3. KLUB19 en DURF: Afterparty
Het programma van DURF! valt uiteen in sport, feest en cultuur, met elk een groep
studenten die het programma met jongeren vormgeven. Cultuur19 sluit aan met een
cultureel programma en werkt samen met DURF! op het gebied van publiciteit. In
2019 hebben 2 edities plaatsgevonden van Afterparty in Azotod. Afterparty is een
feest voor jongeren van 16 jaar en ouder.
Dit programma is mede bekostigd via de regeling combinatiefuncties, met het
jongerenbudget van de wijkbureaus, met private financiering vanuit de RABObank en
via het initiatievenfonds. Er was bovendien kaartverkoop.
C Gezins-/volwassenprogrammering
1. Kinderen Ouders Zingen : educatief project
Kinderen Ouders Zingen is een project van Operamakers in samenwerking met alle
partners in Brede School Het Zand, waarbij kinderen en hun ouders gedurende drie
maanden regelmatig samenkomen om te zingen. Ook docenten van de Brede School
Het Zand zingen mee. De rode draad was dit jaar het thema Vriendschap. Het KOZlied ‘Je vangt me op werd geschreven door Jan Groenteman i.s.m. Aeham Ahmad
(pianist, Syrië). Op vrijdag 15 februari werd KOZ afgesloten met een concert op het
schoolplein waar alle 800 leerlingen en hun ouders samen zingen begeleid door de
KOZ-band.
Dit project is mede bekostigd vanuit de Muziekimpulsgelden.
2. Duik in het Zand : gezinsfestival op BS Het Zand
Duik in het Zand vormde de jaarlijkse culturele start van het jaar in Brede School Het
Zand die Cultuur19 organiseerde in samenwerking met DOCK. Het was een knus
binnenfestival dat het publiek een voorproefje biedt van alles wat er in het nieuwe
jaar in Brede School Het Zand op stapel staat. Het programma is gratis,
multidisciplinair, met een aantrekkelijke mix van workshops en
voorstellingen/presentaties. Kenmerkend voor dit evenement was ook de bijdrage van
bewoners en de lokale culturele organisaties en groepen, zoals Dans Atelier 42,
Jeugdorkest Leidsche Rijn, HOV en Vocal Arts Academy.
Dit programma is mede bekostigd vanuit de bijdrage van co-producent DOCK.
3. Koekoek 030
Cultuur19 sloot aan bij cultureel wijkfestival Koekoek 030. Dit festival wil bewoners
kennis laten maken met programma buiten de binnenstad, in de wijk. Het
singer/songwriter duo Vaarwater trad drie keer op in de foyer van de CultuurCampus
en trok een bescheiden aantal nieuwe bezoekers.
Dit programma is mede bekostigd door co-producent Koekoek 030.
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4. Adezi: Dubbelconcert Rhythms on the move en HOV-C
Op zaterdag 23 maart organiseerden Harmonieorkest Vleuten en Cultuur19 in
samenwerking met Dutch Percussion Community een dubbelconcert met
slagwerkensemble Rhythms On The Move (DPC) en jeugdorkest HOV-C. Rhythms On
The Move bracht een mix van Latin, Afrikaanse en gearrangeerde popmuziek o.l.v.
Jaap Firet, Michiel Buijsse en Charles van Zanten. Een publieksgericht programma van
melodisch - en ongestemd slagwerk, voor zowel slagwerkliefhebbers als voor hen die
voor het eerst kennismaken met slagwerkmuziek. HOV-C is het tweede
opleidingsorkest van Harmonieorkest Vleuten en bestaat voor het overgrote deel uit
jonge muzikanten van tussen de 10 en 14 jaar. Onder leiding van dirigent Christiaan
van der Weij speelden zij een gevarieerde mix van popsongs, filmmuziek en speciaal
voor blaasorkesten geschreven stukken. Het concert vond plaats in het kader van
Adezi, het programma van Harmonieorkest Vleuten, Cultuur19 en De Bazuin om
blaasmuziek in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern te stimuleren.
Dit programma is een co-productie tussen HOV en Cultuur19, ook financieel.
5. Utrecht Tekent : De Maakplaats voor kinderen en volwassenen
ZIMIHC bestond in 2019 30 jaar en vierde dat met een stadsbreed programma vol
amateurkunst. Cultuur19 sloot aan met een Maakplaats onder leiding van illustratrice
Sanne Duijf bij Hof van Bern in het Leidsche Rijn Centrum.
Dit programma is mede bekostigd door de regeling combinatiefuncties.
6. Dag van Natuur en Cultuur : wijkfestival i.s.m. BS Het Zand
De Dag van Natuur en Cultuur stond in het teken van bouwen, geïnspireerd op de
ontwikkelingen in en om het gebouw. Het pand wordt in 2019-2020 verbouwd en ook
de directe omgeving wordt anders ingericht. De Brede School krijgt buren in de vorm
van het nieuw te bouwen wooncomplex La Sabbia. Het programma van de Dag van
Natuur en Cultuur is als vanouds gerealiseerd door alle Brede Schoolpartners samen.
Het startte in de vroege ochtend met de ontvangst van de kinderen bij de scholen
door het team van Cultuur19 en strekte zich via een speciaal programma in de klas uit
naar het middagprogramma in de vrije tijd. Wijkbewoners streken in groten getale
neer in het gras met een kleedje en een zelf meegebracht hapje. Kinderen wandelden
met een strippenkaart langs de diverse activiteiten en maakten kennis met
verschillende aspecten van bouwen. Cultuur19 verzorgde de workshop Kopieerhuisje
van Esther Hoogendijk, waarin kinderen werd gevraagd hun idee van de toekomstige
Brede Schoolomgeving te verbeelden met behulp van diverse materialen en een
kopieerapparaat. Alle werken werden direct tentoongesteld in een houten expohuisje.
Dit programma is mede bekostigd door de regeling combinatiefuncties.
7. Zingende Beelden
Zingende Beelden 2019 was op vele fronten een succes. Het programma
weerspiegelde inhoudelijk precies waar Cultuur19 voor wil staan: een diverse mix van
professionals en beginnende makers, een grote verscheidenheid aan dansstijlen en
culturele achtergronden en de betrokkenheid van lokaal (jong) talent. Publiek
wandelde in twee rondes langs de voorstellingen en liet zich (opnieuw) verrassen door
het park en de kunstwerken. Zingende Beelden is een podium voor opkomende
professionele groepen, die met vakmanschap en artistieke zeggingskracht kwaliteit
geven aan het programma. Zingende Beelden is ook een evenement met kwaliteit dat
een podium geeft aan lokaal, beginnend danstalent. Door toe te werken naar een
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presentatiemoment in korte tijd maken zij een enorme ontwikkeling door. We
realiseerden twee bijzondere co-producties: De Dansers met jongeren van Ithaka
Internationale Schakelklas o.l.v. Sanne Verkaaik & Christoph Eberl en DC 1 II High,
Thami Joe Fischer en Anneroos Van Der Kraan i.s.m. Anastasia Kostner en Dans
Atelier 42. Jongerenprogramma KLUB19 sloot aan met een theateract met levende
standbeelden. Voor de eerste keer voerde de route van Zingende Beelden langs het
beeld Zonder Titel van Rob Voerman. SHIFFT o.l.v. Jasper van Luijk zette hier een
indrukkende voorstelling neer, die veel bezoekers zal bijblijven. We zetten onze
samenwerking met Jasper van Luijk en SHIFFT voort in een meerjarig partnerschap in
2020-2024. De waardering voor Zingende Beelden onder wijkbewoners is hoog. We
trekken ook nieuw publiek dat meekomt met de amateurs naar de professionele
dansvoorstellingen doordat we consequent aan kruisprogrammering doen, ook binnen
de routes. Ook van onze vrijwilligers en de vrijwilligers van het Máximapark krijgen
we veel support. We merken het in de bezoekersaantallen en aan de bereidwilligheid
om na afloop een zelfgekozen bedrag aan entreegeld te doneren.
Dit programma is mede bekostigd door de pay-what-you-want-bijdragen van het
publiek, door een bijdrage vanuit de samengestelde financiering voor KLUB19, en
dankzij het Carel Nengermans Fonds, Het Elise Mathilde Fonds, het Initiatievenfonds,
het KF-Hein Fonds en het Ondernemersfonds.
8. CampusFestival
CampusFestival vond voor de derde keer plaats sinds onze verhuizing naar de
CultuurCampus. Voor dit event keert de Campus zich voor een dag binnenstebuiten,
talent uit de wijk van jong tot oud presenteert zich in een bruisend programma vol
muziek, theater, dans, beeldende kunst en meer. CampusFestival wint langzaam maar
zeker aan bekendheid en bij de deelnemende groepen en organisaties is steeds beter
bekend waar CampusFestival voor staat. Ook hier zien we de mix terug van
professionals en beginnende makers op een podium. Bovendien investeren tijd in het
realiseren van interessante kruisbestuivingen zoals het unieke eenmalige optreden
‘Glas ft. Sax’ van De Saxschool met Zingende Toren en HOV-C met Vocal Arts
Academy. Een echte blikvanger was het optreden van Chinese operazangeres en
wijkbewoonster Xiaolan Ji. Zij werd begeleid door een Chinese dansgroep uit de wijk.
Ook de partners in de Campus hebben we betrokken bij het festival. Abrona gaf een
workshop mozaïek. De bands van De Grote Prijs van Leidsche Rijn vormden samen
het KLUB19 rockblok en de professionals van Los Paja Brava (met indrukwekkende
blazerssectie) sloten het festival feestelijk af.
Het CampusFestival is met vereende krachten van alle partners geprogrammeerd en
mede bekostigd door het Ondernemersfonds.
9. Leidsche Rijn Festival
Het Leidsche Rijn Festival, het oudste festival van de wijk, vierde in 2019 haar 20e
verjaardag. Zo’n 5.700 bezoekers namen deel aan het programma vol theater, muziek
en workshops, dat draaide om ‘Later als ik groot ben…’. Het festival is het grootste
evenement van Cultuur19 en in het programma komen alle activiteiten samen, die
Cultuur19 door het jaar heen met partners organiseert. Bovenal is het een mix van
professionals en beginnende makers, lokaal en niet lokaal, maken en beleven, en dat
voor jong en oud. We besteedden aandacht aan een inclusieve programmering, met
veel nadruk op actief participeren en verbeeldingsvolle receptieve elementen. Een
greep uit het programma: het prinsensprookje (een liefdesverhaal tussen twee
prinsen) van Tim Schouten, een optreden van het Catching Cultures Orchestra, Trow
Flow, Kira & Pinar, Tekenfeest van Vingerling & De Bruyne, Helweg en La Cruz en
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Malou van Sluis. Dankzij de Festivalsafari van Partofit kregen ook professionals met
een verstandelijke beperking een volwassen rol in de programmering. Partners als De
Vrijstaat, HOV, De Bazuin De Meern en BASF steunden het festival met programma.
Het festival heeft in 2019 een flinke slag geslagen op het vlak van professionaliteit in
productie en veiligheid, zonder de binding met wijk en vrijwilligers te verliezen.
Veel culturele partners droegen (met mankracht, expertise en financieel) bij aan het
LRF. We kregen daarnaast bijdragen van private wijkpartners als BASF en
kinderopvangorganisaties, en van het Prins Bernard Cultuur Fonds, het
Initiatievenfonds, het Ondernemersfonds, het Mr. August Fentener van Vlissingen
Fonds en Stichting Zawabas.
10.

Expo Kleur bekennen door Het Schildergenootschap

Cultuur19 realiseerde in 2019 een expositieruimte in de CultuurCampus en vanaf
september vond de eerste expo plaats. Het Schildergenootschap is een gezelschap
van amateurkunstenaars uit de omgeving van Utrecht met uiteenlopende stijlen en
materiaalkeuzes. Wekelijks komen zij elders in de wijk samen om vrij te schilderen
aan eigen werk. De expositie was gratis te bezichtigen tijdens openingstijden van de
CultuurCampus.
9. Kinderboekenmarkt: educatie partnerschap BS Het Zand
Jaarlijks wordt door ouders en medewerkers van Brede School Het Zand een
Kinderboekenmarkt georganiseerd. Cultuur19 is een van de samenwerkingspartners in
Brede School Het Zand en leverde dit jaar programma en ondersteuning in de
organisatie. Alle activiteiten sloten aan bij het thema ‘Reis mee!’ van de landelijke
Kinderboekenweek 2019. De opbrengst van de markt ging naar de schoolbibliotheek.
De kinderboekenmarkt werd bekostigd met bijdragen van alle partners binnen BS Het
Zand.
10.

Adezi : Utrecht Blaast!

Na een succesvolle eerste editie in 2017 organiseerden het HOV en Cultuur19 in
november 2019 voor de tweede keer een festival speciaal voor jeugdorkesten. Deze
keer met het thema ‘Reis door de ruimte’. Vier fanfares en vijf harmonieorkesten uit
Utrecht en omgeving deden mee. Tijdens het festival kreeg elk jeugdorkest 30
minuten podiumtijd om zo te laten horen wat zij in huis hebben. Voor dit festival werd
speciaal een muziekstuk gecomponeerd door Ivo Kouwenhoven. Dit gold als verplicht
te spelen werk en daarnaast speelden de orkest eigen werk. Utrecht Blaast vond
plaats in het kader van Adezi, het programma van Harmonieorkest Vleuten, Cultuur19
en De Bazuin om blaasmuziek in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern te stimuleren.
Dit programma is een co-productie tussen HOV en Cultuur19, ook financieel.
11.

Hangplek voor Ouderen : community vorming

Hangplek voor Ouderen is in 2016/2017 gestart als initiatief van drie partijen DOENJA
Dienstverlening, Cultuur19 en theatergroep artOloco. In 2018 werd de weg naar
verzelfstandiging ingeslagen en richtte de groep met hulp van Cultuur19 een eigen
vereniging op. In 2019 ondersteunde Cultuur19 het bestuur bij tal van financiële en
organisatorische zaken. Hangplek voor Ouderen maakte in 2019 als zelfstandige
vereniging de voorstelling ‘Gewoon Super’, die vier keer gespeeld werd op locatie in
de wijk, dichtbij ouderen zelf. Ook trad de groep op tijdens het CampusFestival.
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Eind 2019 bleek een definitief loskomen van het initieel artistiek team artOloco, en
daarmee van de naam ‘Hangplek voor Ouderen’ onvermijdelijk. Cultuur19 sloot aan
bij de gesprekken omtrent deze ontwikkeling. De groep ouderen besloot onder de
nieuwe naam De Hangouderen en met een nieuwe regisseur verder te gaan.
De Hangplek is financieel onafhankelijk. Cultuur19 draagt bij met haar tijd, expertise
en netwerk.
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6. Organisatiestructuur
Cultuur19 beschikt over 6,1 fte (ten behoeve van Artistiek Programma en
Regie/Beheer CultuurCampus): een kleine, wendbare organisatie met een hoge
productie, waarbij kan worden gesteund op 60 vrijwilligers. De organisatieomvang
groeit tijdens grotere producties fors. De groei van 4,45 (2018) naar 6,1 fte is gelegen
in aanname en groei van het aantal uren van de coördinator van KLUB19 (0,44 fte,
voorheen zzp), aanname van een financieel en salarisadministrateur (0,55 fte), groei
van de werkzaamheden in de CultuurCampus vanwege groei van bezetting en
aantallen partners en aanname van een cultuurcoach vanuit de regeling
combinatiefuncties.
Raad van Toezicht (incl. hoofd- en nevenfuncties)
Michiel Krijvenaar (voorzitter) Toegetreden 19 Mei 2015, afgetreden 16 september
2019
Partner/senior consultant Van Belang & Partners
Laurens Teuben (voorzitter)

Toegetreden per 4 juli 2019
Operationeel manager ABN Amro

Mariëlle Versteeg

Toegetreden 1 Oktober 2016
- Ontwerper Openbare Ruimte
- Bestuurslid Wijnsociëteit West Nederland

Nicole Vroomans

Toegetreden 1 Oktober 2016
- Corporate communicatie adviseur ProRail

Yvonne Veldhuizen

Toegetreden 10 Oktober 2017
- Senior projectleider Unilever

John Bessems

Toegetreden 12 januari 2018
- Trompettist Orkest van de Koninklijke Luchtmacht
- Trompetdocent docentencollectief MDT
Hilvarenbeek
- Docent Fontys conservatorium Tilburg

Lisa Kong

Toegetreden 1 juli 2019
- Marketing specialist

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 5 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 één persoon en is verantwoordelijk voor de
dagelijkse leiding.
Raad van Bestuur
Directeur
Nevenfuncties:

Kim Harsta
-

0,89fte
1 fte per 1-10-’19

bestuurslid stichting Leidsche Rijn Connectie
bestuurslid stichting De Zingende Toren
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Medewerkers
Marketing en communicatie
Programma
Beheer/productie
Beheer/productie
Financiële administratie
Beheer / cultuurcoach
Beheer
Beheer (zwangerschapsvervanging)

Claudia van Swelm
Leonie Langenhuijsen
Ineke Brouwer
Laura Slager
Marjanka de Groot
Mercedes Montes de Oca
Anne-Marie Hozee
Laurent Meijlink

0,89
0,89
0,89
0,89
0,55
0,12
0,12
0,66

fte
fte
fte
fte
fte
fte
fte
fte

Controlling en de jaarrekening zijn uitbesteed bij Force Finance. Met hen hebben we in
2019 de boekhouding heringericht, passend bij een groter aantal partners in de
CultuurCampus, en meer samenhang tussen het kernprogramma en de
CultuurCampus.
Van Ree Accountants is verantwoordelijk voor onze accountantscontrole.
Er wordt in lijn met de code ‘Cultural Governance’ (Governance Code Cultuur)
gehandeld, en zoveel mogelijk vanuit Fair Practice. Cultuur19 is een kleine,
overzichtelijke organisatie met duidelijke bestuurlijke structuur en een transparante
verantwoordingslijn naar de Raad van Toezicht, zowel inhoudelijk als zakelijk.
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7. Ondernemerschap en strategie
Met de ervaring van 2017 en 2018 was Cultuur19 in 2019 klaar om nieuwe partners in
de amateurkunstsector in de CultuurCampus faciliteiten en dienstverlening te bieden.
Daarbij heeft Cultuur19 in 2019 de rol als wijkpartner, programmamaker en aanjager
in de CultuurCampus veel breder opgevat dan alleen die van huurbaas; we spreken
van beheer en inhoudelijke regie en stimuleren samenwerking en cross-overs. Onze
nieuwe website www.cultuurcampus.nl biedt plek aan alle activiteiten van alle
aanbieders van kunst(educatie) in de CultuurCampus. Producties programmeren we in
de CultuurCampus maar ook in de openbare ruimte en bij partners in huis. Hoewel we
oog hebben voor gezond ondernemerschap, kiezen we daarbij de publieke kant van
publiek-privaat ondernemen, vanuit oogpunt van verantwoording en het afleggen van
rekenschap: als de markt het kan, doen wij het in principe niet. Zo kunnen wij ook
onze onafhankelijke rol als regisseur beter spelen. We ondersteunen experimentele en
toegankelijke initiatieven, jonge makers en streven naar meer diversiteit in het
culturele landschap. Waar het kan trekken we publieke en private fondsen aan,
schrijven we in op alternatieve regelingen via de gemeentelijke en landelijke
overheden, en betrekken we private partners (bedrijven) die onze publieke rol
waarderen.
Drie grote transities waren van invloed op ons werk, en deden een appèl op onze
flexibiliteit:
• de transitie in de amateurkunsteducatiesector, met het faillissement van het
UCK,
• de transitie binnen de voor- en vroegschoolse educatie, met stopzetten van de
activiteiten van Spelenderwijs,
• de transitie binnen het welzijnsdomein, en de transitie van DOENJA
Dienstverlening, met wie we zeer nauw verwant waren, naar stedelijke partner
DOCK.
Cultuur19 zag enkele van deze transities aankomen en bereidde zich daarop voor,
andere kwamen onverwachts en vergden veel van onze flexibiliteit. Zeker weten we:
het voortdurend veranderende landschap van amateurkunsteducatie,
jongerencultuurbeleid en cultuureducatie heeft zichtbaar behoefte aan de
netwerkbenadering en de wendbaarheid die Cultuur19 definieert.
1. Productieve samenwerking met partners en coproducenten
De kwaliteit van programma's als het Leidsche Rijn Festival (sinds 2000), Zingende
Beelden (sinds 2010), InJeMakie (sinds 2017) en KLUB19 (sinds 2008) raakten met
de magneetfunctie die de CultuurCampus is in een stroomversnelling. Met de gelden
uit de regeling combinatiefuncties, die een nieuwe rol in meer brede scholen mogelijk
maakte, bereikten we meer jonge wijkbewoners met afstand tot cultuurparticipatie.
Ook konden we meer voortrajecten programmeren en onze publieke taak als toeleider
naar cultuurparticipatie beter spelen. Onze onafhankelijke, verbindende rol wordt
gewaardeerd. De samenwerkingen die Cultuur19 initieerde leidden tot kleurrijk &
vernieuwend programma. Inhoudelijke visie, duidelijk gedefinieerde kwaliteitseisen en
helder gedefinieerde rolverdelingen waren hier succesfactoren in.
In 2019 richtten we met negen andere wijktheaters in de G4 de coöperatieve
Participatie Federatie op. We doen dit om elkaar en anderen ook op landelijk niveau te
versterken. We hopen op deze manier ook het van-onderop-werken aan inclusieve
cultuur te kunnen versterken met landelijk geld: via het Fonds voor CultuurParticipatie
en/ of de BIS.
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Binnen de Leidsche Rijn Connectie speelden we een rol als bestuurder en medeonderzoeker naar hoe we nog beter kunnen samenwerken en elkaar inhoudelijk
kunnen versterken. In 2019 braken we gezamenlijk een lans voor meer
jongerencultuur in ons stadsdeel. Met partners in de Leidsche Rijn Connectie hebben
we als speerpunten:
-

Relevante samenwerkingen tot stand brengen
Aandacht voor ondernemerschap
Meer verbindingen creëren tussen de oude en de nieuwe stad
Meer inclusie

In de programmeringsgroep Maximápark spelen we sinds 2018 een prominente rol om
samen met gemeente, gebruikers en programmamakers de programmering van het
Maximápark aantrekkelijker, passender bij de wijk en de bewoners te maken. Hierin
verkennen we ook de combinatie van sport, natuur, welzijn en cultuur en verkennen
we hoe we kunnen samenwerken volgens het principe van een participerende
overheid (een stap verder nog dan de participerende burger). In 2019 maakten we
ons sterk voor minder ingewikkelde en tijdrovende vergunningsverlening.
We zijn kernpartner van Brede School het Zand en hebben ons nauw verbonden aan
de integrale leerlijn ‘Creatief leren’ en de deellijn ‘Cultuureducatie voor het Jonge
Kind’. De theaterzaal van Het Zand droegen we over aan de gemeente Utrecht en
UVO. De kleine hoeveelheid baten die hieruit voortkwamen vloeiden voorheen terug
naar de programma’s van Het Zand. We brengen deze (bescheiden) bijdrage nu uit
eigen middelen op.
De nieuwe samenwerking met BS Vleuterweide in 2019 konden we bouwen op de
fundamenten van onze ervaring met BS Het Zand, en betalen uit gelden uit de
regeling Combinatiefuncties in te zetten. We bereikten veel nieuwe kinderen, de BS
Vleuterweide is immers van nog weer een heel andere schaal dan BS Het Zand, en we
zetten dit in ieder geval door in 2020, en naar we hopen ook in 2021 (afhankelijk van
toekenning van combinatiefunctie-gelden aan Cultuur19 in 2021).
Met ZIMIHC, De Wilg, de Van der Hoevenkliniek, Abrona, Het Wilde Westen, Special
Heroes/Art Heroes en Solgu startten we in 2018 met een netwerk inclusie, dat moet
leiden tot gezamenlijk programma en een zo inclusief mogelijke cultuursector in 2022,
opdat bijvoorbeeld 900 jaar Utrecht een feest voor iedereen wordt. Daarnaast spelen
we een rol als aanjager in PACT Utrecht. Uiteindelijk moeten deze twee
agendagroepen elkaar versterken danwel samengaan, tot ze hopelijk weldra niet meer
nodig zijn.
We zijn actief lid en in 2019 kartrekker van de werkgroep Communicatie van Leidsche
Rijn Marketing en we maakten ons sterk voor betere zichtbaarheid van de parels van
de wijk. Er verscheen een Parelkaart, een update van de mediakaart met lokale
mediakanalen en er wordt gewerkt aan uitbreiding van het aantal vrije plakplaatsen.
We leveren een bestuurslid voor Stichting De Zingende Toren, het bijzondere
kunstwerk en muziekinstrument naast de CultuurCampus.
Samen met HOV en Kunstencentrum Nieuwe Vaart maken we ons hart voor een
muzikaal huis in het Maximapark. Met DC1IIHigh, SHIFFT, IRC, NEVA en 155 werken
we aan een inspirerend centrum voor dans op het Berlijnplein.
Cultuur19 werkte in 2019 productief samen met individuele makers, uit wijk, stad,
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land of van verder weg. Daarnaast waren onze partners in 2019, in alfabetische
volgorde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

155
Abrona dienstverlening
Academie Tien
Amadeus Lyceum
Anafora
artOloco
ASR/ Leidsche Rijn Centrum
Ateliers De Kersenboomgaard
Azotod
Basisscholen in de wijk (LRFvoortraject)
Bibliotheek Utrecht
Bijlmer Parktheater Amsterdam
De BIK-opleiding Amsterdam
Brede School Het Zand
Brede School Vleuterweide
De Bazuin De Meern
Cafétheaterfestival
Cereolfabriek (Het Wilde Westen)
Dakota Theater en Filmhuis Den
Haag
Dansatelier42
Danscentrum Utrecht
dB’s
De Dansers
DC 1 II High
DOCK
DUMS
Fanworks
foto-EN-zo
Firma Kluit
Hann-photography & Schuch
Photography
Hangplek voor Ouderen Vleuten
de Meern/ De Hangouderen
Harmonie Orkest Vleuten
Hogeschool Utrecht
Internationale Schakelklas Ithaka
Illusionary Rockaz Company
Jongerencultuurhuis
Kanaleneiland
JeWeetZelfTv
ZIMIHC
De Wijkraden

•
•
•

JoU
Koko kinderopvang
Koorkest Brede School Het Zand
Laaktheater Den Haag
Leidsche Rijn College
De Loop van Leidsche Rijn
De Maakruimte / Sjaan Ontwerpt
Méér Muziek In De Klas
Metaal Kathedraal
Muziek in de Meern
Muziekschool De Nieuwe Vaart
NEVA
De Nieuwe Regentes Den Haag
Nieuw Utrechts Toneel
Operamakers / KOZ
Orkest van Utrecht
PACT Utrecht
Partou
PM dance
Possibilize
Podium Hoge Woerd
RAUM
Saartje kinderopvang
De Saxschool
Sesar Toneel
SHIFFT
Spelenderwijs
Sencity
SOLGU
Studio De Bakkerij Rotterdam
Studio Moskou
STUT-Theater
Tivoli-Vredenburg
Theaterschool Utrecht
Theater De Vaillant Den Haag
De Vrijstaat
Utrechts Centrum voor de
Kunsten
Utrecht Natuurlijk
Vocal Arts Academy
VOLT

•
•

De Wilg
De Zingende Toren

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. Verantwoording en zichtbaarheid
Een groeiend gevoeld eigenaarschap in programma van communities en
wijkbewoners, zowel amateurs als professionals, bindt inhoudelijk de partners van
Cultuur19. Essentieel is de verantwoording aan het publiek en wijkbewoners: er moet
steeds duidelijk worden gemaakt dat het om programma van hen èn Cultuur19 gaat,
en wat er specifiek en kenmerkend aan de bijdrage van Cultuur19 is. Omdat we door
samenwerking en kruisbestuiving samen met anderen kwalitatieve programma’s
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maken, zonder dat we altijd bezig willen zijn met een grote logo-parade, zoeken we
andere manieren om onze zichtbaarheid te behouden. In 2019 voltooiden we de
herinrichting van de CultuurCampus, ook digitaal: begin 2019 lanceerden we de
nieuwe website voor specifiek de CultuurCampus, naast de Cultuur19 website, die
behorend bij het Leidsche Rijn Festival en die van Zingende Beelden. We pleiten voor
gezamenlijke groei door kennisdeling en kwaliteitszorg binnen de wijkcultuurhuizen
en werken mede daarom enthousiast mee aan het -best tijdsintensieve- onderzoek
van de Hogeschool Utrecht, ‘Cultuur voor Iedereen’.
3. Belangenbehartiging
Cultuur19 maakte zich ook in 2019 sterk voor een wijkgericht, kwalitatief hoogstaand
en toegankelijk aanbod dat de hele keten (4 cultuurdragers) bestrijkt, voor de
bewoners en culturele ondernemers van Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern. Richting
bestuur en ambtelijk apparaat achtten we het van belang om van de ‘ups and downs’
te verhalen, opdat passend gemeentelijk beleid kan worden gemaakt, juist ook
vanwege het succes van wijkgericht werken. In 2019 betekende dat dat we ons
gevraagd en ongevraagd bemoeiden met het beleid op amateurkunsteducatie,
cultuureducatie/cultuuronderwijs, diversiteit en inclusie in de cultuursector in de
breedste zin van het woord en het agenderen van het gebrek aan ruimte voor
professionele makers en voor amateurkunsteducatie in LR/VdM. We deden dit samen
met bewoners, onderwijsinstellingen, de wijkbureaus en culturele ondernemers.
4. Fondsen en subsidies
Cultuur19 dankt haar bedrijfsvoering voor het grootste gedeelte aan subsidie van
Culturele Zaken van de Gemeente Utrecht en is zich zeer bewust van haar publieke
taak. Daarnaast hebben de scholen (Amadeus Lyceum, Leidsche Rijn College, de
scholen voor primair onderwijs) de onderschoolse activiteiten gefinancierd. De
CultuurCampus kende een kleine dip in de huurinkomsten vanwege het faillissement
van het UCK en opstartthematiek bij haar opvolgers. We vonden ook nieuwe partners
en boden oude partners extra ruimte: Harmonie Orkest Vleuten startte drie nieuwe
orkesten en Sesar toneel kon uitbreiden. Podium Hoge Woerd steunde ons
onverminderd bij het Leidsche Rijn Festival. DOCK was financieel partner in
participatieve trajecten bij het Leidsche Rijn Festival, de Duik in het Zand en de Dag
van Natuur en Cultuur. Voor het Leidsche Rijn Festival konden we rekenen op steun
van Spelenderwijs, BASF, Koko, Partou en Saartje Kinderopvang. Voor KLUB19
ontvangen we fondsen via het wijkbureau uit het MO-budget. We zijn dankbaar voor
het vertrouwen sinds jaren van de wijkbureaus maar zijn vanwege groei van het
aantal jongeren in LR/VdM reikhalzend uit naar (beleid op) jongerencultuurhuisfuncties in de wijken. We zijn meer dan bereid hier onze rol in te spelen door middel
van uitbouw van de resultaten binnen KLUB19 en onze eigen jongerenprogramma’s.
We kregen in 2019 aanvullende gemeentelijke financiering vanuit de regeling
combinatiefuncties, vanuit de wijkbureaus (jongerenbudget) en (in samenwerking met
partners) vanuit de Initiatievenfondsen.
Daar waar Cultuur19 actief was in het onderwijs (curriculum-vervangend) betaalde de
onderwijsinstelling het programma. Binnen de brede scholen betalen we de bredeschoolactiviteiten samen met partners en met hulp van de regeling
combinatiefuncties.
In 2019 zijn additioneel de volgende Fondsen succesvol aangeschreven:
-

Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds
Stichting Zawabas
Prins Bernard Cultuurfonds
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-

Carel Nengermans Fonds
Elise Mathilde Fonds
Initiatievenfonds
KF-Hein Fonds
Ondernemersfonds Utrecht
Stichting Utrecht Wereldmuziek

Voor al onze festivals geldt dat we van vele partners tijd, expertise en financiële
bijdragen mochten ontvangen. We noemen hier enkel de partijen die op flyers staan
vermeld, maar zijn daarbij verre van uitputtend in het noemen van partners die ons
om-niet steunen. Zonder Podium Hoge Woerd kunnen we het LRF niet maken: zij
leverden ook dit jaar weer om-niet technici, faciliteiten, tijd en betrokkenheid. Van
Wijk Nieuwegein leverde voor het LRF wederom rijplaten om-niet, van het Café
Theaterfestival ontvangen we om-niet expertise en scouting. De Ruimte Ontwerpers
zijn niet alleen de makers van onze prachtige flyers, zij delen ook gul hun expertise
om-niet.
We maken tradities met de jaarlijkse terugkeer van bepaalde evenementen, om zo elk
jaar meer bewoners te trekken die zich mede-eigenaar voelen. Dat maakt dat fondsen
onze aanvragen soms afwijzen omdat zij vernieuwing voorstaan. Ook de bijdragen
van het Initiatievenfonds zijn jaarlijks afbouwend, met in 2020 voor de laatste keer
een bijdrage. We gaan echter door op basis van onze visie op publiek-privaat
ondernemen die stevig is, gebaseerd op het recept van slimme samenwerkingen en
het leveren van hoge artistieke kwaliteit. Van een voor ons nieuw fonds als Stichting
Zawabas mochten we op (fysieke) belangstelling rekenen tijdens ons Leidsche Rijn
Festival. We zetten onze strategie van fundraising door en groeien in onze strategie
naar friendraising. We zullen voor de komende meerjarenperiode echter ook een
beroep doen op vakdiensten om succesvolle programma’s doorstart te geven. Waar
Initiatievenfondsen ons hielpen met de opstart zijn zij nu aan zet. In 2019 schreven
we met die wetenschap een meerjarenplan voor de periode 2021-2024.
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8. Publieksbereik 2019
Cultuur19 hanteert een doelgroepenbeleid naar leeftijd. We maken een onderscheid
tussen actieve deelnemers (co-creatoren) en publiek (bezoekers). Zie 8.1
We registreren het aantal producties apart vanwege de nood aan aanleveren van het
kengetallenformat, maar tekenen daarbij aan dat de grootte van de producties
onvergelijkbaar zijn. Sommige producties kennen bovendien vele (onvermelde)
deelproducties. Zie 8.2
Elke week vinden veel actieve deelnemers wekelijks hun weg naar de CultuurCampus.
Ook daarvan registreerden we de bezoeken, zie 8.3
We registreren verhuringen in de CultuurCampus waarbij wel sprake is van
samenwerking maar niet van inhoudelijke co-productie apart. Zie 8.4

8.1
bezoek- en deelnemers Cultuur19 in 2019
Maakplaats – Winterkost
Duik in Het Zand
Presentatie en workshop KOZ tijdens de Duik
Kinderen en Ouders Zingen-schoolpleinconcert
Kinderen en Ouders Zingen schoolpleinconcert
DURF! - Afterparty
Dubbelconcert Rhythms On The Move en HOV
optreden KOZ (BB en ouders) in
TivoliVredenburg
Koekoek 030
KLub19/DURF! Afterparty 2
KLUB19 - voorstelling Paradepaard (8x
gespeeld)
Utrecht Tekent
Dag van Natuur & Cultuur
Zingende Beelden
KLub19/DURF! Afterparty 3
KLUB19 - jongerenbijeenkomsten (2x)
CampusFestival
Maakplaats Dans Tienerdisco De Schakel i.s.m.
JOU
Maakplaats Dans op Buurtcamping
Maximapark
Maakplaats Kopieerhuisje bij SummerplayRaum
In Je Makie – VakantieKunstWeek
LRF voortraject (inclusief bouwspeeltuinen)
Leidsche Rijn Festival

datum bezoekers deelnemers
2, 4, 6 jan 2019 zie 2018 zie 2018
13-01-2019
450
225
13-01-2019
120
36
15-02-2019
150
100
15-02-2019
26-01-2019
23-03-2019
18-02-2019
23-03-2019
20-04-2019

1000
500
230

700
46
450
4

35
170

mei
08-06-2019
22-05-2019
12-05-2019
22-06-2019
24-06-19 en 6-11-2019
07-07-2019

854
200
950
694
100

22
70
600
70

1200

7
330

13-07-2019

12

12

20-07-2019

160

12

21-07-2019
27 t/m 30 aug
27 t/m 30 augustus
08-09-2019

200
50
50
5700

75
10
388
2000
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Expo kleur bekennen - Schildergen. Utrecht
23-09-2019
Battle of the Beats masterclasses
29-09-19 15:00-18.00 uur
Kinderboekenmarkt bredeschool het Zand
02-10-2019
Battle of the Beats wedstrijd
18-10-2019
Battle of the Beats masterclasses
20-10-2019 15:00-18.00 uur
Battle of the Beats masterclasses
27-10-2019 15:00-18.00 uur
Dit ben ik workshops - i.s.m. BS Vleuterweide
13, 20, 27 november
Battle of the Beats wedstrijd
15-11-2019
Jeugdfestival Utrecht Blaast!
16-11-2019 9.30 – 16.00 uur
Battle of the Beats masterclasses
17-11-2019 15:00-18.00 uur
Bandcoaching LRCollege 16 sessies, 2x
presentatie
20-11-2019
KLUB19 -GPVLR voorronde CultuurCampus
21-11-2019
KLUB19 -GPVLR voorronde LRCollege
22-11-2019
Battle of the Beats masterclasses
24-11-2019 15:00-18.00 uur
KLUB19 -GPVLR voorronde UniC
29-11-2019
Voortraject De Duik in het zand - jeugd
03-12-2019
Voortraject De Duik in het zand - jeugd
10-12-2019
Voortraject De Duik - talentavond volwassenen
11-12-2019
Dit Ben Ik workshops - i.s.m. BS Vleuterweide
4, 11, 18 december
Battle of the Beats masterclasses
15-12-2019 15:00-18.00
Voortraject De Duik in het zand - jeugd
17-12-2019
KLUB19 -Finale Grote Prijs van Leidsche Rijn
20 dec Azotod
Concert OvU
27-12-2019
Co-productie Hangplek voor Ouderen
40 repetities
totaal

8.2
Aantallen producties
Kinderprogrammering

Jongerenprogrammering

80
2
600
15

10
5
80
3
6
8
27
7
200
5

600
10

86
110
93

260
344
15025

8
50
51
5
50
9
10
22
24
7
17
56
67
20
5904

2019 Project
5 Jeugdorkest LR concerten/uitvoeringen
1 In Je Makie Vakantiekunstweek (4 dagen)
3 Concert Orkest van Utrecht
6 LRF voortraject (inclusief bouwspeeltuinen)
4 De Maakplaats
Dit ben ik workshops - i.s.m. bredeschool
6 Vleuterweide
3 Voortraject De Duik in het zand - jeugd
2
8
2
6
2
16

KLUB19 en DURF Afterparty 2
KLUB19 - voorstelling Paradepaard
KLUB19 - jongerenbijeenkomsten (2x)
Battle of the Beats masterclasses
Battle of the Beats wedstrijd
Bandcoaching LRCollege incl. 2 presentaties
27

Grote Prijs van LR voorronde en finale
9 Grote Prijs van LR voortrajecten (muziek, PR)
4

Gezin / Volwassenen

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5

totaal

KOZ (Kinderen Ouders Zingen)
Duik in Het Zand
Koekoek 030
Dubbelconcert Rhythms On The Move en HOV-C
Utrecht Tekent
Dag van Natuur & Cultuur
Zingende Beelden
CampusFestival
Leidsche Rijn Festival
Expo Kleur bekennen - Schildergenootschap Utrecht
Kinderboekenmarkt brede School Het Zand
Jeugdfestival Utrecht Blaast!
Voortraject Duik talentavond volwassenen i.s.m.
DOCK
Co-productie Hangplek voor Ouderen
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8.3
CultuurCampus 2019 Cultuur19
Deelnemers vaste huurders
heel jaar
per week
Harmonie Orkest Utrecht
7.600
De Saxschool (37 weken)
1.406
Zumba Xcite
600
Volksdans (38 weken)
570
Dans Atelier42
3.610
Sesar toneel (25 weken)
1.875
Jeugdorkest Leidsche rijn
1.080
Vocal Arts Academy
1.120
De Nieuwe Band
320
Theaterschool Utrecht (38 weken)
874
Prestige Vocal groups
6.000
De Utrechtse Muziekschool (DUMS)
3.760
Danscentrum Utrecht
1.800
totaal
30.615

190
38
15
15
95
75
27
28
8
23
150
94
45
575
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8.4
Incidentele
producties

bezoekers deelnemers

januari
01-01-2019 Info-avond duurzaamheid

123

12-01-2019 Kamerorkest Hein Coolen

90

30

110

35

35

15

230

75

45

15

10-mrt Toneelvoorstelling Rahoi

200

20

30-03-2019 Kunstzinnig kinderfeestje

25

5

400

94

460

100

27-01-2019 De Bazuin De Meern
februari
09-02-2019 UCK Presentatie
10-02-2019 HOV Vriendenconcert
18-02-2019 Voorspeelavond De Saxschool
maart

april
5,6,7 april

voorstelling Sesar toneel

14-04-2019 Paaldanswedstrijd ADC
mei

Marionettentheater i.s.m.
01-05-2019 Abrona
25-05-2019 HOV veiling

15
350

26-05-2019 Kamerorkest Trajectum
30-05-2019 Voorstelling Hangouderen

15
130

22

juni
09-06-2019 Danskamp Dans Atelier 42

33

10-06-2019 Danskamp Dans Atelier 42

100

33

Lustrumvoorstelling Koor
16-06-2019 Leeuwenhart

190

20

50

15

230

30

35

5

35

9

16-07-2019 Eindmusical SBO De Binnentuin

210

25

17-07-2019 HOV Concert

230

190

Dansvoorstelling Ducktape/Jus
28-07-2019 Dance Projects

310

30

juli
01-07-2019 Voorspeelavond De Saxschool
03-07-2019 HOV Concert
Voorspeelmiddag Vocal Arts
06-07-2019 Academy
Voorspeelavond Hyke
10-07-2019 Brandsma

augustus
31-08-2019 TU Delft College

50
29

september
03-09-2019 Vrijwilligersbijeenkomst LRF

35

5

09-09-2019 Bijeenkomst HOV

20

5

17-09-2019 Info-workshop Rabobank

110

Voorstelling Surinaamse
21-09-2019 amateurtoneelgroep

230

25

45

15

24-09-2019 Voorspeelavond De Saxschool
oktober
Informatiebijeenkomst
19-10-2019 Wiskundekamp
26-10-2019 Voorstelling Stut Theater

60
190

15

03-11-2019 Dansvoorstelling Aerial Studio

230

30

Voorstelling Utrechts
17-11-2019 Studenten Concert

230

40

november

24-11-2019 Dansworkshop (Tamara)

10

25-11-2019 Concert DUMS

35

9

510

100

02-12-2019 Voorspeelavond De Saxschool

50

15

20-12-2019 Kerstvoorstelling Sesar toneel
totaal

230
5.638

94
1.169

december
01-12-2019 Paaldanswedstrijd ADC

6.807
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9. Financiën
De begroting van 2019 viel uiteen in twee afzonderlijke delen om inzicht en
transparantie te bieden in de twee afzonderlijke delen van het programma: het
kernprogramma enerzijds en de regie en beheer van de CultuurCampus anderzijds.
De middelen besteed aan het kernprogramma en de organisatie daarvan worden
slechts voor een klein gedeelte gebruikt voor huisvesting en algemene overhead.
Conform het feit dat er één beschikking is, presenteren we één jaarrekening.
Cultuur19 realiseerde een omzet van ruim 793.219 €, met een positief resultaat
van 12.996,- €. De volledige bestemmingsreserve van 10.000 € uit 2018 en de
bestemmingsreserve van 15.377 € uit 2017 zijn aangewend ten behoeve van de
fysieke en digitale inrichting van de CultuurCampus. Deze herinrichting is nu voltooid.
Er is met toestemming van de gemeente vanuit 2019 voor 2020 een nieuwe
bestemmingsreserve gereserveerd groot 20.500 € voor ‘risicovol ondernemen’.
We hevelen enkele gelden over naar 2020. Het betreft een deel van de gelden voor
uitvoering van het partnerschap met Spelenderwijs (27.045,25 €), een deel van de
gelden vanuit de regeling Combinatiefuncties (14.255,- €) en een deel van de gelden
voor uitvoering van het project ‘Kinderen en Ouders Zingen’ (3.000,- €) Dit alles
houdt verband met het feit dat het speelseizoen van September 2019 tot en met Juli
2020 loopt.
Voor het kernprogramma is rekening gehouden met alle aspecten van
wijkpartnerschap vanuit een netwerkfunctie in een steeds groter wordend stadsdeel,
en alle aspecten van het maken en aanjagen van kwalitatief hoogstaand cultureel
programma met en voor wijkbewoners.
Voor de CultuurCampus is rekening gehouden met alle aspecten van beheer,
verhuurmogelijkheden, het aanjagen van artistieke kruisbestuiving en digitale
zichtbaarheid.
Een belangrijke aanpassing ten opzichte van de begroting in het Meerjarenplan 20172020 is de verhoging van de personele lasten voor Beheer/Productie/Regie (naar 2,6
fte). Reden is dat de CultuurCampus meer beheer dan voorzien vergt vanwege de in
2019 wederom stijgende bezettingsgraad en aantallen partners. Voor zowel
CultuurCampus als kernprogramma is nu gezamenlijk 0,55 op de formatie opgenomen
voor financiële en salarisadministratie. Dit is per maart 2019, we kregen van DOENJA
Dienstverlening twee maanden lang hun financiële dienstverlening om niet; zo konden
wij met hen nog de jaarrekening verzorgen en de transitie tot een goed eind brengen.
Voor directietaken is per oktober 2019 1 fte opgenomen (eerder 0,89 fte); de
toegenomen werkdruk wordt veroorzaakt door wegvallen van de controller van
DOENJA Dienstverlening.
Cultuur19 heeft 2019 financieel gezond kunnen afsluiten. We zijn daarmee voorbereid
op een financieel zwaarder jaar in 2020, waarbij we de gevolgen zullen zien van het
wegvallen van activiteitenbudgetten van DOENJA Dienstverlening, het moeten dragen
van een vol jaar aan kosten voor een back-office, het wegvallen van de
activiteitenbijdragen van Spelenderwijs, teruglopende huurinkomsten in verband met
het COVID-19-virus. Ook verwachten we meer werkdruk vanwege het moeten
aangaan van meer, nieuwe, diverse partnerschappen binnen de CultuurCampus.
Voor meer financiële informatie over 2019 verwijzen we graag naar de jaarrekening
en de verkorte balans.

31

10 Tot slot en vooruitblikkend
Cultuur19 heeft in 2019 verder gebouwd aan de CultuurCampus als culturele bruisplek
en aan het uitbouwen van de beproefde rol van programmamaker overal in de wijk. In
2019 is gebleken dat we binnen deze nieuwe plek en rol wendbaar genoeg zijn om
transities binnen (voorschools) onderwijs, welzijn en amateurkunsteducatie een plek
te geven. Artistiek hoogwaardig verrassend programma stond centraal, altijd.
Programmapartners, kunstenaars, bezoekers en deelnemers inspireerden elkaar,
daagden elkaar uit en leerden van elkaar. Programma rolde de wijk in en ook in de
openbare ruimte maakten we bijzondere, artistiek hoogwaardige programma’s.
Eigenaarschap was en is daarbij centraal begrip, toeleiding naar cultuurparticipatie
doel.
De combinatie van beheer van een wijkcultuurhuis en het maken van programma in
de wijk blijkt een gouden formule voor eigenaarschap, kwaliteit en toegankelijkheid.
De keerzijde daarvan is de grote druk op personeel. Alle wijkcultuurhuizen kampen
met dit probleem, bleek eerder al uit de sectoranalyse amateurkunst. Wat ons allen
drijft is het mogelijk maken van cultuur voor iedereen, omdat alleen dan verbinding
plaatsvindt. Werkelijke stappen in diversiteit en inclusie vergen stevige inzet,
waarin we verschillen omarmen en opzoeken. Ook in 2019 programmeerden we zeer
divers (qua leeftijd, culturele herkomst, genre, discipline, subcultuur etc.). We weten
hoe we met intensieve voortrajecten mensen van verschillende achtergronden medeeigenaar maken. Er zijn nog flinke slagen te maken, ook voor mensen die zorg
behoeven. Ook daarom zijn we blij met het partnerschap binnen de Participatie
Federatie en met het onderzoek ‘Cultuur voor Iedereen’ van de Hogeschool Utrecht.
Één op de drie jongeren in Utrecht woont in de wijken 9 of 10. Dit vergt focus op
wezenlijk meer financiële ruimte voor jongerencultuur, met plek voor eigenaarschap
en rolmodellen. Samen met partners uit de Leidsche Rijn Connectie, en in het
bijzonder de Vrijstaat en Azotod, pleiten we voor niet één wijkcultuurhuis, maar voor
verschillende plekken voor jongerencultuur in het enorme stadsdeel LR/VldM,
thuisnabij. We zien hierbij de diversiteit van de wijken 9 en 10 als kracht.
De bovengemiddeld grote groei van de bevolking in de wijken 9 en 10 vergt
specifiek beleid, dat culturele voorzieningen laat meegroeien. In deze
onwaarschijnlijke groei van de stad Utrecht heeft Cultuur19 de ambitie om de
dynamiek van de groeiwijken bij te houden, en de stad als creatief domein -samen
met wijkbewoners- in te richten. Leefbaarheid en artistieke kwaliteit zijn hierbij twee
kanten van één goed.
Met de wetenschap dat de wereld in het algemeen en onze sector in het bijzonder
vanaf 2020 een enorme crisis te verduren krijgt, lijkt het opportunistisch om vol
vertrouwen dit jaarverslag af te sluiten. We zien op korte termijn enig perspectief voor
een beperkt deel van onze activiteiten, maar voor veel van onze activiteiten hebben
we nog geen idee hoe die eruit zullen zien in een anderhalve-meter-samenleving. We
leven mee met alle makers en andere free-lancers die momenteel niet zeker zijn van
continuïteit van hun bedrijf. De sector gaat een crisis tegemoet die we niet kunnen
overzien. Maar voorop staat dat de behoefte aan verbinding, verbeelding en verhalen
groter is dan ooit. Wij zullen onszelf heruitvinden en met kunst voor verbinding
zorgen, ook als die niet fysiek kan zijn. De nieuwe cultuurbeleidsnotitie en de
sectoranalyses sterken ons in de wetenschap dat de kracht van cultuur in de wijken
gezien wordt. Met onze creativiteit als gereedschap pakken we de handschoen op.
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