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Visie, missie
en doelstelling
Visie: Kunst en cultuur nabij zorgen voor maatschappelijke bloei, menselijke groei,
zingeving en verbinding in de woonomgeving.
Samen kunst maken en beleven levert een serieuze en duurzame bijdrage aan participatie,
verbinding en het creatief vermogen van mensen en de stad. Professionele makers spelen bij
deze ontwikkeling een essentiële rol in de garantie van artistieke kwaliteit, zeggingskracht en
talentontwikkeling. In een inclusief wijkcultuurhuis is een pluriformiteit aan kunstvormen te
vinden en werken professionals en wijkbewoners samen aan uiteenlopende maakprocessen.
Nieuwgierigheid, creatieve en artistieke groei, verwondering, persoonlijke reflectie en
wijkgerichte betrokkenheid zijn noodzakelijke bouwstenen om te komen tot persoonlijke en
gemeenschappelijke ontwikkeling. Cultuur19 brengt in haar programma wijkbewoners, lokale
amateurkunstenaars en professionele kunstenaars bij elkaar. In deze wijkgerichte artistieke
samenwerking ontstaan hoogwaardige artistieke programma’s en mede-eigenaarschap: de
stad wordt creatief domein, publiek en amateur worden mee-maker.
Missie: Cultuur19 programmeert, produceert en faciliteert kunst voor en met bewoners
van stadsdeel Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern
We maken samen met mensen in ons stadsdeel artistiek hoogwaardige cultuurprogramma’s
en maken deze zichtbaar. We regisseren verbinding tussen amateurs en professionele makers
en organiseren daarmee betekenisvolle artistieke verbindingen in de stad.
Hoofddoelstelling: Met en voor bewoners van het stadsdeel Leidsche Rijn en
Vleuten-De Meern maken we kunst van kwaliteit in alle mogelijke vormen.
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Inleiding
Cultuur19 bestaat sinds het prille bestaan van Leidsche Rijn, nu iets meer dan twintig jaar
geleden. Doel was en is: kunst en cultuur in deze nieuwe groeiende stadswijken
brengen, met en voor wijkbewoners. De wijken vormen een stadsdeel zo groot als de andere
helft van Utrecht, en het inwoneraantal groeit nog steeds harder dan waar ook in Nederland.
Het clichébeeld van de Vinex als saaie slaapwijk is in Utrecht succesvol ten grave gedragen.
Grassroots-initiatieven passen bij de pioniersgrond, de oude dorpskernen mengen qua sfeer
steeds meer met het stadse, en een derde van de jonge Utrechters woont in dit stadsdeel. Veel
mensen zijn nog niet lang buren van elkaar en er is nog lang niet genoeg te beleven voor
jongeren. Gebrek aan verbinding is een thema dat in elke stad speelt, maar hier meer dan
elders. Andere steden in Europa leren ons dat een hyperdiverse metropool, zoals Utrecht
inmiddels is, serieuze uitdagingen kent. Cultuur19 draagt met kunst en cultuur stevig bij aan
betekenisvolle verbinding in dit enorme nieuwe stadsdeel.
Cultuur19 zorgt ervoor dat je overal over kunst kunt struikelen. We maken daarom her en
der verrassend programma: in de openbare ruimte, in parken, winkelcentra en buurthuizen,
op schoolpleinen en in de CultuurCampus. Om publiek, deelnemers en onszelf te blijven
verbazen, doen we dat graag met onverwachte partners en inspirerende cross-overs. Met
kunst die bouwt aan de verbeelding, die de ruimte oprekt waarbinnen wij elkaar kunnen
begrijpen. Mee-maken met open mond en kippenvel verleidt je om buiten je comfortzone
te stappen, om je te verbinden aan dingen, plekken en mensen die jou misschien in eerste
instantie vreemd leken. Kunst mag daarbij schuren.
Cultuur19 werkt vanuit een sterke eigen visie maar altijd samen met anderen. We faciliteren
kunst-makende gemeenschappen, communities of cultural commons genoemd. Tijdens
onze bruisende festivals keren we het jaar en alles wat we aangejaagd en opgestart hebben
binnenstebuiten en vinden we nieuw publiek. Cultuur19 heeft een heldere plek in de keten: in
de basis van de stad. Wijkgericht werken vergt nogal wat: onze aanpak is intensief. Maar met
schwung en ons netwerk spelen we wendbaar in op ontwikkelingen in ons deel van de stad.
Dit vierjarenplan past bij de ambitie om in te zetten op het behoud van het huidige
kwaliteitsniveau, zoals verwoord in ‘Kunst kleurt de Stad’. De groei van ons stadsdeel eist
dat we onze festivals professioneel en veilig genoeg maken voor grote aantallen bezoekers,
en daarop is ons plan dan ook berekend. De onwaarschijnlijke groei vergt echter
ook uitbreiding van activiteiten: dit stadsdeel heeft hoge nood aan uitbreiding van
jongerenactiviteiten, mist een bruisplek voor dans en heeft een passender plaats voor
muziekamateurs nodig; dit alles hopen we óók te realiseren in de komende termijn. We
stippen deze ontwikkelingen kort aan in het hoofdstuk ‘Betekenis voor de stad’, maar hebben
deze plannen nog niet opgenomen in het activiteitenplan noch in de begroting bij dit
meerjarenplan. Dat verwezenlijking van deze nieuwe plannen aanvullend budget vergt, is
evident.
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Terugblik en
reflectie
Het stadsdeel Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern groeide in 2017-2020 van 82.000 naar
90.000 inwoners. 12.000 kinderen en 7.000 jongeren wonen hier inmiddels: meer dan een
derde van alle kinderen en jongeren in Utrecht.
In 2017 kreeg Cultuur19 een permanente plek voor publiek: de CultuurCampus. Daarnaast zijn
we programma in het hele stadsdeel blijven maken. We werkten onze wijkgerichte aanpak uit
op kruispunten met welzijn en onderwijs, vanuit onze grassroots methode. Daarbij betrekken
we bewoners vanaf het begin: zij voeren ideeën aan, krijgen mede-regie en zijn medeeigenaar. We vergrootten onze kwaliteit als netwerkpartner en onze kennis van hoe kunst
succesvol aan een samenleving bouwt, in navolging van het programma Beyond.
We werkten deze periode met de cultuurdragers: amateurkunst, amateurkunsteducatie,
cultuureducatie en professioneel programma. We zijn blij met het succes van de mix van de
cultuurdragers, en trots op de artistieke kwaliteit van onze programma’s met zowel amateurs
als professionals. We zien dat professionele partners als SHIFFT en IRC (Illusionary Rockaz
Company) maar ook het Café Theater Festival ons hierin waarderen en weten te vinden.
Cultuur19 is door het werken op die kruispunten de afgelopen periode speler geweest in een
snel veranderend veld. Beleidsontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie, welzijn en
amateurkunsteducatie deden een beroep op onze wendbaarheid.
De transitie binnen het amateurkunstveld was van invloed op ons werk in de CultuurCampus.
Het wegvallen van het UCK schiep ruimte voor nieuwe initiatieven. We verwelkomden vele
nieuwe partners en initiatieven, waaronder de zeven orkesten van het HOV (Harmonie Orkest
Vleuten) voor wekelijkse repetities. We hebben onze organisatie succesvol heringericht om
met veel meer partners dan voorheen de CultuurCampus te kunnen gebruiken. Met onze
nieuwe partners in de CultuurCampus zijn we in gesprek over culturele diversiteit, met de
gedeelde wens om samen beter ingericht te zijn op ons hyperdiverse stadsdeel.
De transitie in het welzijnsdomein zorgde medio 2019 voor stopzetting van de activiteiten van
onze partner DOENJA Dienstverlening. We missen hun medefinanciering van activiteiten en
waren genoodzaakt om zelf lean en mean een eigen back-office in te richten. Dat die in huis
is, biedt veel voordelen. In het vorige meerjarenplan was geen raming gemaakt van de kosten
van deze backoffice. Dat betekent dat we halverwege deze periode bezuinigingen moesten
doorvoeren, en geen vervolg konden geven aan het opzetten van nieuwe communities zoals
eerder de Hangplek voor Ouderen. Ook de Nomads in Residence (ontwikkelplek voor jonge
makers) kreeg geen opvolger.
In dit snel groeiende stadsdeel hebben we stevig moeten opschalen in de professionaliteit van
onze grotere festivals qua veiligheid, opbouw en productie. We zijn er in geslaagd om toch
ook vrijwilligers blijvend aan ons te binden door hen intensiever te begeleiden en een kijkje in
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de keuken van onze professioneel opgezette festivals te bieden.
Als partner van Spelenderwijs ontwikkelden we de afgelopen jaren prachtige
peuterprogramma’s voor de cultureel diverse groep kinderen die de voorschool bezoeken.
2.600 peuters beleefden samen met ouders en verzorgers een theatervoorstelling, vaak voor
het eerst. Door het stopzetten van de activiteiten van Spelenderwijs komt er in 2020 aan dat
partnerschap een einde.
We realiseerden uitbreiding van programma voor jongeren en kinderen via de regeling
combinatiefuncties. Hiermee werden we kernpartner van Brede School Vleuterweide,
realiseerden versteviging van ons KLUB19- jongerenprogramma, en zetten een urban
programma voor jongeren op. Ook De Maakplaats, creatief kunsteducatieconcept voor
kinderen en jongeren, ontwikkelden we succesvol door.
Wie zelf minder kan doen in een groter wordend stadsdeel, moet meer samendoen en
expertise delen. Onze netwerk- en ontwikkelfunctie is dan ook groter geworden. Juist
op de kruispunten met welzijn, zorg en onderwijs weet men onze artistieke expertise te
vinden en waarderen in dit stadsdeel. Ook stedelijke partijen vragen ons steeds vaker
om de verbinding met de wijken te helpen maken: een tijdsintensieve maar welkome
ontwikkeling. Samenwerking met partijen binnen de Leidsche Rijn Connectie en binnen het
wijkcultuurhuizenoverleg is succesvol.
We namen onze verantwoordelijkheid binnen het werkveld als ontwikkelplek voor jonge
makers en professionals, en hebben drie nieuwe leerwerkplekken opgestart: met de BIKopleiding (opleiding voor Beroepskunstenaars in de Klas), met Het Huis van Betekenis, en
met de Hogeschool Utrecht (DURF!) vanuit de opleidingen Social Work, Communicatie en
Ecologische Pedagogiek (zie hoofdstuk 8, Partnerschappen en ontwikkelruimte).
We verbonden ons vier jaar lang aan een professionele maker met wie we verbondenheid
in visie en werkwijze ervoeren: Operamakers, met het project Kinderen en Ouders Zingen.
De partners in de Brede School het Zand hebben de succesfactoren van dit partnerschap
verwerkt in nieuwe plannen en de intentie geuit om het project door te zetten. De vraag
hoe muziekeducatie aan te bieden in een kosmopolitische samenleving was leidend en
inspirerend.
Cultuur19 is als wijkgerichte organisatie in de grond divers en inclusief. In deze periode
bereikten we door uitbreiding van ons partnerschap met de brede scholen meer kinderen en
ouders met diverse culturele achtergronden. Onze grote festivals kenden cultureel diverser
publiek dankzij de voortrajecten. Ons jongerenprogramma groeide door naar Vmbo’s en we
vergrootten met partners het aanbod voor mensen met een beperking in de CultuurCampus.
We wierven vrijwilligers en experts onder mensen met een verstandelijke beperking. Onze
Raad van Toezicht, vrijwilligers, personeel, zzp-ers en stagiairs geraakte divers qua gender,
culturele achtergrond en opleiding.
Samenvattend zijn we tevreden over de afgelopen vier jaar. Ons portfolio heeft samenhang:
we bouwen van onderop op, jagen aan en ontwikkelen talent, zorgen voor podium op onze
festivals en in ons theater, en helpen als ontwikkelorganisatie anderen om kwaliteit te
leveren. We houden de komende periode vast aan de ingezette koers, en we verankeren
successen uit de vorige periode. Wijkgericht werken draait om inspelen op ontwikkelingen
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en wendbaar zijn, en dat bleken we te zijn. We zien ook helder de grenzen van wat een klein
team kan in een almaar doorgroeiend stadsdeel. We hebben geleerd wat te doen allereerst
goed te doen: wijkgericht professioneel produceren en faciliteren, met artistieke kwaliteit
voorop.
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Visie en ambities
2021-2024

In de komende periode zal dit stadsdeel onverminderd groeien, naar 106.000 mensen in 2025,
waarvan 21.000 kinderen en jongeren. Meer dan een kwart van de Utrechters woont dan in
ons stadsdeel.
In de komende periode zetten we door op de ingezette koers. We zullen de volgende stap
zetten in het ontwikkelen van de CultuurCampus als bruisende plek voor amateurkunst, en
houden de artistieke kwaliteit en culturele diversiteit van onze festivals vast. We bouwen
onze nieuwe partnerschappen met brede scholen uit. We organiseren meer toeleiding
van groepen die nu nog niet aan cultuurparticipatie doen en ontwikkelen daartoe nieuwe
community arts-projecten. Onze netwerk- en ontwikkelfunctie groeit verder, om ook de groei
van culturele activiteiten, passend bij de groei van ons stadsdeel, te helpen vormgeven.
Cultuurdragers
In het meerjarenplan 2017-2020 introduceerden we het begrip van vier ‘Cultuurdragers’. We
bouwen ook deze periode op deze dragers. In deze periode verweven wij de dragers meer en
meer, omdat zij elkaar versterken. Het verbinden van de cultuurdragers is daarbij alleen van
waarde als binnen elke drager kwaliteit voorop staat. De dragers zijn:
• cultuureducatie op (brede) scholen,
• amateurkunsteducatie verspreid over het stadsdeel,
• volwaardig podium voor uitvoerende amateurkunst,
• artistiek hoogstaande, wijkgerichte, professionele programma’s.
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
Amateurs leren van professionele makers over zeggingskracht en vakmanschap. Professionals
worden sociaal maatschappelijk en artistiek geïnspireerd door de authentieke verhalen van
amateurs en groeien qua publieksbereik binnen participatieprojecten. Zij verbinden zich
aan ons stadsdeel, ook als dat voor hen nog onbekend terrein is, en worden ambassadeurs.
Voor de vele jonge mensen in het stadsdeel speelt cultuureducatie een essentiële rol in
persoonsontwikkeling, socialisatie en beroepsperspectief, met name als deze authentiek is
(met kunst van buiten de schoolmuren). Cultuur19 stimuleert kruisprogrammering tussen
enerzijds gevestigde kunstvormen met hun formele kunstopleidingen en anderzijds de urban
cultuur: urban rap, break, hiphop, maar ook andere vernieuwende kunstvormen waar vaak
nog geen naam of opleiding voor is.
Cultuur19 faciliteert en stimuleert creatief vermogen: dat betekent dat we altijd gericht
zijn op artistieke groei. Op deze manier kijken we naar kwaliteit: in termen van groei en
talentontwikkeling. De cultuurdragers spelen ieder hun eigen rol binnen deze definitie van
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kwaliteit, maar voorop staat dat alle makers groeien. Zichtbaarheid, presentatiegerichtheid
en een podium horen hier onlosmakelijk bij.
We programmeren in onze wil om voor iedereen te programmeren niet minder avontuurlijk,
integendeel. Artistieke en productionele kwaliteit staan voorop in onze programma’s. De
professionele makers die we betrekken voor de professionele cultuurdrager moeten zó
veel artistieke kwaliteit hebben dat zij met recht een rolmodel zijn en nieuwe groepen
mensen tot cultuurparticipatie kunnen verleiden. Alle cultuurdragers raken bij voorkeur aan
maatschappelijke thema’s.
Divers en inclusief
Leidsche Rijn is bijna een stad op zich, en maakt Utrecht tot de hyperdiverse metropool
die zij inmiddels is. Dat vergt visie op participatie : voelt iedereen zich uitgenodigd en
mede-eigenaar? Vanuit onze wijkgerichte aanpak zit diversiteit en inclusie in de basis van
onze aanpak. Cultuur19 is aanjager van PACT-Utrecht en werkt vanuit haar bestaansrecht
aan diversiteit binnen programma, personeel, partners en publiek. We organiseren
inclusie en culturele diversiteit door het systematisch organiseren van verschillen: in
kennis, vaardigheden, invalshoeken, culturele thuiskomst, leeftijd, inkomen, liefhebberij,
opleidingsniveau, blikrichting, politieke voorkeur, mogelijkheden, beperkingen. We
organiseren diversiteit ook door niet zozeer vóór maar met mensen te werken. We helpen hun
deze rol bij hun vereniging of community te vervullen: als mee-makers, hulpouder, aanjager,
kaartverkoper, bestuurder, verenigingsvrijwilliger, enzovoorts. Dat doen we met ons eigen
team van professionals maar ook met ons netwerk. We moedigen partners aan om samen
met ons het discours van wat cultuur en kwaliteit is voortdurend bij te stellen, en daarbij te
profiteren van elkaars verschillende achtergronden. Het maakt onze methode intensief; quick
win bestaat niet bij het bouwen aan communities.
We programmeren de start van een project vaak met homogene groepen, bijvoorbeeld
jongeren met interesse in hiphop, of senioren met een voorzichtige wens tot theatermaken.
De kracht van de mix echter vergt kruisprogrammering: alleen als je verschillende vormen
en communities bij elkaar brengt, is er kans op wederzijds inspiratie en ontmoeting. Ons
werk op de kruispunten met zorg, onderwijs en welzijn geeft ons handvatten om telkens
nieuwe mensen toe te leiden naar cultuurdeelname. We sturen hierbij op cultuurdeelname
in verbinding met anderen: samen maken. Dat daarin iedereen een ander verhaal te vertellen
heeft, maakt deze producties interessant.
Ook de CultuurCampus maken we tot een plek voor inclusieve cultuur en culturele diversiteit.
We nodigen expliciet verschillende groepen mensen uit om bij ons te komen (mee-)maken.
Dat vergt focus en tijd en een specifiek uitnodigingsbeleid. Ons CampusFestival speelt hierin
een belangrijke rol: we investeren bijvoorbeeld in het aantrekken van makers uit de wijken
met wortels in andere landen dan Nederland, ook als taal een barrière lijkt te zijn.
Cultuur19 kent een klein team met weinig verloop. We focussen in het aannamebeleid
voor nieuw personeel, zzp-ers, stageplaatsen en keuze voor leveranciers op versterking
door verschil. We organiseren gelijkwaardigheid: of je nu stagiair bent, lid van de Raad van
Toezicht, vrijwilliger of zzp-er, vlekkeloos Nederlands spreekt, wat mensenschuw of al op
leeftijd bent: je bent mee-maker. We werven meer dan eerder op MBO-niveau en dat betekent
een andere inrichting van de sollicitatieprocedure. Om ook mensen met een beperking
als personeel in te blijven zetten, werken we in deze periode weer samen met Stichting
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Possibilize, Abrona en De Wilg.
Op alle plaatsen waar we programma maken, houden we rekening met mensen met een
lichamelijke, verstandelijke, sociale of psychische beperking, en we groeien hier in. We werken
aan groei van het aantal organisaties in de CultuurCampus dat ook aanbod aan mensen met
een beperking biedt, en jagen inclusieve groepen en verenigingen aan.
Artistieke kwaliteit
Artistieke kwaliteit van al onze activiteiten garanderen we door:
• het bieden en inzetten van specifiek hoogstaande artistieke vaardigheden om een verhaal
artistiek verrassend te verbeelden,
• de betrokkenheid van geschoolde artistieke professionele makers en gastdocenten; liefst
gastdocenten die ook maker zijn,
• de cultuurdragers te verweven: amateurkunst, amateurkunsteducatie, cultuureducatie en
professioneel programma,
• vernieuwend en verrassend programma te maken of te zoeken,
• mede-eigenaarschap van (groepen) wijkbewoners in het ontwerpproces van de projecten te
faciliteren,
• verleidelijkheid om zelf (mee) te maken te organiseren,
• de toegankelijkheid van de programma’s te organiseren, op alle mogelijke manieren,
• het bieden van een professionele productie en een professioneel podium,
• de manier waarop we een creatief proces helpen inrichten, waarbij je leert door te maken,
• de productiegerichte inrichting van amateurkunsteducatie, en inhoudelijke
partnerschappen die recht doen aan deze visie,
• te sturen op duurzame spin-off (blijvende communities).
Naast de klassieke aspecten van kwaliteit (vakmanschap, zeggingskracht en
oorspronkelijkheid) plaatsen we hiermee de definitie van artistieke kwaliteit bij uitstek in een
bredere context.
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Activiteitenplan
Onze activiteiten vallen uiteen in programma voor gezinnen (festivals), programma met
amateurkunstenaars en -aanbieders (in de CultuurCampus), programma voor en door
jongeren, het aanjagen van nieuwe communities (verse groepen) en programma dat we
maken binnen onze educatieve partnerschappen in de wijken. Deze onderdelen van ons
portfolio houden nauw verband met elkaar en voeden elkaar.

1 Festivals
We maken drie grote, jaarlijks terugkerende, toegankelijke festivals, waar men elkaar
ontmoet, altijd kunst van grote kwaliteit vindt, en telkens verrast wordt. Dat doen we vaak
al meer dan tien jaar; de festivals zijn daarmee een begrip geworden. We ‘laden’ de festivals
met activiteiten die we door het jaar heen aanjagen, naast dat we professionele rolmodellen
programmeren. Er is altijd zelf te maken en mee te maken. We werken met voortrajecten op
scholen en in buurtspeeltuinen en zorgen voor een flinke dosis bewonersparticipatie. Dit is
een intensieve methode, die succesvol is gebleken, ook bij wijktheaters, -programma’s en
cultuurankers in andere grote steden.
A		 Leidsche Rijn Festival
Multidisciplinair festival, met en voor kinderen tot en met 12 jaar, hun ouders, buren en
familie. We programmeren professionele kunst van overal en amateurkunst uit de wijken.
Er is veel te beleven op het gebied van actieve kunstparticipatie. We programmeren
kwalitatief artistiek hoogstaand met de nadruk op speelsheid en het aanspreken van de
verbeeldingskracht. We maken het festival in samenwerking met ondernemers, scholen,
welzijnsorganisaties, verenigingen, kinderopvangorganisaties, cultuurcollega’s, erfgoed- en
milieuorganisaties en private fondsen. We ontwikkelen artistiek hoogwaardige voortrajecten
met partners als DOCK, scholen voor primair en voortgezet onderwijs, bso’s, brede
schoolcoördinatoren en buurtspeeltuinen. Zo zorgen we er voor dat ons publiek divers is, en
dat ook de nieuwe bewoners van de wijken ons weten te vinden. Genoodzaakt door de groei
van het festival zijn we blijvend neergestreken in het Castellum. Onze partner Podium Hoge
Woerd steunt ons daar zeer intensief om niet met technici en ruimte. Alle partners dragen
met kennis, mankracht en financiën bij aan het festival. We kunnen rekenen op meer dan 60
vrijwilligers en onze veiligheidsadviseur steunt ons vanuit MVO voor beperkte middelen. We
maken op die manier met zeer beperkte middelen een volwassen, professioneel geproduceerd
festival, ingericht op 6.000 bezoekers, met voldoende professionele aandacht voor veiligheid.
Kwaliteit van kunst blijft voorop staan.
B		 Zingende Beelden
Multimediaal dansfestival rond de openbaar kunstwerken in het Máximapark. Zingende
Beelden is een kwalitatief artistiek hoogstaand buitenfestival waarbij we bij elk beeld in het
Máximapark een dansvoorstelling laten maken. We combineren hierbij de cultuurdragers
en mixen toegankelijke en minder ‘makkelijke’ dansvoorstellingen. Verschillende dansstijlen
maken het festival divers. We zoeken de verbinding met andere disciplines met zoveel
mogelijk livemuziek, spoken word en bewegingstheater. KLUB19 verzorgt samen met de
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studenten van DURF! een interactief deel van het programma (onder leiding van professionele
makers): zo zijn ook jongeren uit het stadsdeel in dit festival mee-makers. Voor dit festival
organiseren we ook voortrajecten, in samenwerking met de Bosspeeltuin en scholen voor
voortgezet onderwijs. We trekken jaarlijks minimaal 800 bezoekers, van wie het meerendeel
zelden of nooit andere dansvoorstellingen bezoeken. Velen daarvan worden getrokken door
de voorstellingen waarin hun (buur-)kinderen deelnemen.
C		 CampusFestival
Bruisend amateurkunstfestival waar alle culturen en culturele communities uit de
wijken elkaar artistiek ontmoeten. Met dit festival dragen we met een inhoudelijk sterk
presentatiegericht programma (dus afwijkend van een regulier voorspeelconcert) bij aan
het zichtbaar maken van wat er te doen is in de CultuurCampus. We organiseren al vroeg in
het seizoen cross-overs en inhoudelijke ontmoetingen en maken daarmee van onderlinge
concurrenten collega’s. Onze partners rond de CultuurCampus, waaronder ook De Zingende
Toren, de bibliotheek en MOOI van Abrona, zijn co-programmeur van de workshops voor
actieve kunstparticipatie.

2 CultuurCampus
De CultuurCampus is de plek waar je jaarrond kunst kunt maken en amateurkunsteducatie
kunt aanbieden en ontvangen. Voor 16.00 uur ‘s middags is de Campus een VO-school
voor voortgezet onderwijs: één van de twee Cultuurprofielscholen in Utrecht. Na die tijd
en in het weekend neemt Cultuur19 de regie en het beheer over. We onderscheiden in de
CultuurCampus eigen programma (op verschillende plekken in de CultuurCampus), de
theaterzaal en de lokalen. Voor alle onderdelen geldt dat we schatplichtig zijn aan het
Amadeus Lyceum en onze buitengewoon hechte samenwerking.
A Eigen programma CultuurCampus
We maken de volgende eigen Cultuur19-producties in de CultuurCampus (naast het Campus
Festival):
1 Adezi: inhoudelijk co-programma ten behoeve van bevordering van de blaasmuziek in ons
stadsdeel, met HOV en De Bazuin, met tweejaarlijks jeugdblaasfestival, en jaarlijks combiconcerten met onverwachte partners.
2 Orkest van Utrecht: inhoudelijk co-programma. Al jaren organiseren we samen
kinderconcerten in de CultuurCampus met het Jeugdorkest van Leidsche Rijn, Het orkest
van Utrecht en wisselende derde partners.
3 Expo-programma: In de CultuurCampus verzorgen we jaarlijks vijf verschillende expo’s op
het gebied van fotografie, beeldende- of tekenkunst, met een muzikale opening.
4 Communicatie: Om co-programmering met de wijk handen en voeten te geven, bieden we
advies en middelen voor communicatie. Zo zijn partners zelf beter in staat om publiek en
deelnemers te bereiken (zie hoofdstuk 7, Marketingcommunicatiestrategie).
B Theater CultuurCampus
In het theater op de CultuurCampus maken we programma met en voor bewoners uit de
wijken. Hierbij hanteren we dezelfde grassroots methode als bij onze andere producties:
samenwerking loopt van volledige zelfwerkzaamheid tot het maken van een gezamenlijke
productie. Alle taken (van communicatie, techniek, dramaturgie, ondernemerschap, horeca,
publieksbegeleiding tot beheer) zijn zaken die we op ons nemen, samen doen of met
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een pakketje advies aan bewoners overlaten. We sturen op een artistiek zo rijk mogelijk
programma in de theaterzaal. We hebben 232 stoelen. We hebben geen professionele
horeca noch tapvergunning omdat we in een school gehuisvest zijn. Dat maakt dat ons
theater bij uitstek geschikt is als repetitiezaal voor orkesten en uitvoeringszaal voor
amateurkunstproducties. Daarmee zijn we onderscheidend en aanvullend op wijkpartner
Podium Hoge Woerd. In het theater zijn niet alleen uitvoeringen: wekelijks repeteren er vele
gezelschappen.
C Lokalen CultuurCampus
We stellen de muzieklokalen, het danslokaal en het dramalokaal betaalbaar beschikbaar voor
diverse partners. Dat zijn professionele amateurkunstaanbieders, maar ook verenigingen,
koren, bands, dansgroepen en ensembles. We organiseren samenwerking en een grote
mate van gedeeld eigenaarschap. Dat doen we door inhoudelijke verbinding te regisseren,
een intensieve maar succesvolle aanpak. We zoeken in ‘21-‘24 weer meer actief contact met
nieuwe aanbieders van amateurkunsteducatie en verstevigen ons inhoudelijk partnerschap
met het Amadeus Lyceum via de verbinding met Extra-Amadeus, het extra-curriculaire
programma van de school.

3 Jongerencultuur
Een derde van de jongeren in de stad woont in ons stadsdeel. Sinds 2008 maakt Cultuur19
samen met partners cultuur toegankelijk voor jongeren. Via eigen jongerenprogramma’s, via
DURF!, via de programmaraad van KLUB19, met partners uit de Leidsche Rijn Connectie en
met stedelijke partijen als TivoliVredenburg en IRC. KLUB19 is een samenwerkingsverband
tussen De Vrijstaat, Azotod en Cultuur19. Ook hebben we ons verbonden aan alle scholen voor
voortgezet onderwijs in het stadsdeel, en in nauwe mate met het Amadeus Lyceum. Cultuur19
stuurt binnen haar jongerenprogramma’s zoveel mogelijk op eigenaarschap van deelnemers
en jong publiek. We werken daarmee vaak vraaggericht, hoewel onze vaste programma’s
ook kaders bieden. We bieden begeleiding in het creatieve proces en we zetten de meest
aansprekende rolmodellen in. De verhalen die jongeren te vertellen hebben zijn van belang.
De hoeveelheid jongeren en de uitgestrektheid van het staddeel vragen om een veel
grotere inzet dan nu voorhanden is. Cultuur19 bouwt aan een wijkgerichte invulling van
een jongerencultuurhuisfunctie in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern en neemt daar
samen met De Vrijstaat en andere partners uit de Leidsche Rijn Connectie initiatief in.
Samenwerking met professionele makers en diversiteit aan jongeren zijn leidraad voor deze
invulling, op meerdere plekken, voor verschillende subculturen en binnen verschillende
domeinen. Cultuur19 vindt de inbedding van jongerencultuur in een breder cultuurhuis van
belang. Zo kunnen jongeren een volwassen podium krijgen, dragen zij bij aan volwassen
producties als Zingende Beelden, en ontmoeten zij mensen van andere leeftijden tijdens onze
kruisprogrammering. De wijk, de stad en het culturele veld heeft baat bij deze mix.
We weten wat het aanjagen en faciliteren van de bandcultuur, urban- en hiphop, DJ-,
VJ- en vlogcultuur, mediacreativiteit en peer-education vergt: het opzetten van minicommunities die groeien als een olievlek, en dat terwijl jongeren zelf ook doorgroeien
en groot worden. Sommige jongeren vergen een andere aanpak dan anderen. Toch is het
essentieel dat zij samen langs lijnen van samen mee-maken opgroeien. We versterken
daartoe de verbinding met DURF! en JoU. We zijn partner van Kunstbende, en pakken ook in
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de keten van talentontwikkeling de voorliggende groep: zij die nog niet veel aan kunst- en
cultuurdeelname doen. Kwaliteit van kunst is hier even essentieel als in alle andere projecten:
als je je wilt verliezen in iets, en je je matties en ouders wilt verrassen, moet het echt goed zijn:
cute will not do.
We maken in ‘21-‘24 in ieder geval de volgende programma’s, maar maken vraaggericht
programma en blijven dus wendbaar.
A KLUB19: Grote Prijs van Leidsche Rijn
Programma voor bandcultuur inclusief voorrondes, geluidstechniektraject, bandcoaching en
toeleidingstrajecten op middelbare scholen. We bouwen aan een band-community en aan
een techniek-KLUB.
B KLUB19: Battle of The Beats:
DJ-masterclasses en battles (samen op podium presenteren wat je hebt geleerd, meer nog dan
een echte wedstrijd) bieden een veilige peer-learning – omgeving voor de cultureel diverse
DJ-cultuur, i.s.m. Azotod. We bouwen aan een DJ-community en een betrokken crew voor
techniek, productie en communicatie.
C KLUB19: Zingende Beelden
Jongeren leveren een bijdrage aan het festival Zingende Beelden met een eigen artistiek
onderdeel. Dit deelprogramma is zowel dansant als theatraal, en gaat de interactie aan met
het publiek bij de start van de routes: de opwarmer van het festival. We zoeken hierbij het
experiment op.
D Urban dance- en muziekprogramma
Urban programma inclusief buurtbattle in samenwerking met professionals uit de stad
(IRC, TivoliVredenburg, Freedom City, JoU, Sport Utrecht, Buurtcamping) en brede scholen
uit de wijken. We werken aan een KLUB jongeren die elkaar vindt in hun passie voor urban
dance en muziek. We richten ons met name op jongeren die nog niet veel deelnemen aan
cultuuractiviteiten.
E Toeleiding naar de stad
We zorgen voor toeleiding van jongeren naar grotere podia als zij qua talentontwikkeling
zover zijn: het bevrijdingsfestival, de Clash of the Titans, de opening van een winkelcentrum,
wanneer de koningin komt of als er een andere grote manifestatie is waarbij men om onze
programmering vraagt: de gevorderde bands, DJ’s en B-boys uit KLUB19 hebben de toekomst
en verdienen dit podium. We hebben warme contacten met de programmeurs van stedelijke
evenementen.

4 Verse groepen
We ‘laden’ al onze festivals en kruisprogrammering van onderop. Dat betekent dat het
aanjagen van nieuwe culturele commons van vitaal belang is voor ons wijkgerichte
programma. Projecten ontstaan op initiatief van Cultuur19 vanuit onze kennis van wat
er speelt in de wijk, vanuit betrokken kunstenaars, vanuit actieve burgers of vanuit
externe opdrachtgevers zoals gemeenten, altijd met steun van fondsen. De start van de
samenwerking is het maatschappelijk vraagstuk. We koppelen een of meerdere professionele
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kunstenaars aan meer en minder actieve wijkbewoners. In deze periode betrekken we
twee nieuwe groepen bewoners bij kunst en cultuur via een community art-project. De
uiteindelijke vorm wordt bepaald door de groepen bewoners. Een professionele artistieke
leiding is essentieel bij het opzetten van een community, evenals het betrekken van de
bewoners vanaf de start. De begeleiding van zo’n groep is intensief. We richten onze blik ook bij
de nieuwe groepen op inclusie en diversiteit. Een initiatief uit de vorige periode starten we door.
A Dress and More: mode- en leefstijlproject
Op dit moment weten nog niet veel oudere migrantenvrouwen ons te vinden. Zij leven vaker
dan hun in Nederland geboren evenknieën in armoede, en eenzaamheid is een relevant
thema. Zij hebben niet zelden bijzondere vaardigheden op het gebied van mode en textiele
werkvormen, waarvan het jammer zou zijn die niet zichtbaarder te maken. We ontwikkelen
een mode- en leefstijlproject met oudere migrantenvrouwen, jongeren-meidengroepen, de
creatieve opleidingen (Creative College), DOCK en ervaren sociaal ondernemer op dit terrein:
Inesino. De vaardigheden van de oudere dames, het creatief discours van jonge meiden
uit de migrantengemeenschap en de professionaliteit van docenten en studenten van
modeopleidingen vormen de basis. Samen bepalen we de regels van dit project. We gebruiken
de bijdrage uit de meerjarensubsidie als co-financiering voor aanvullende fondsenwerving.
B Community Art NUT-case (werktitel).
Met stadsdeeltheatergezelschap Het NUT maken we in ‘23 of ‘24 een productie samen met
een groep nog-niet makers uit de wijk. Mogelijke spelersgroepen zijn de bezoekers van
het Islamitisch Cultureel Centrum of leden van het HOV. Dit plan is nog in schets omdat
we het samen met bewoners verder willen vormgeven. We gebruiken de bijdrage uit de
meerjarensubsidie als co-financiering voor aanvullende fondsenwerving.
C Jeugdorkest Leidsche Rijn
We brengen de community-ontwikkeling die we in 2017-2020 in gang zetten met het
Jeugdorkest van Leidsche Rijn in ‘21-‘24 in een afsluitende fase,. We bouwen met Het Orkest
van Utrecht verder aan een actieve ouder-community en een zelfstandige vereniging of
stichting, met een actief ouderbestuur.

5 Educatieve partnerschappen brede scholen
A Voortgezet onderwijs
We maken als kernpartner van het Amadeus Lyceum tweejaarlijks een programma waarin
authentieke kunsteducatie centraal staat. We zoeken in deze projecten de connectie met een
of meer Utrechtse makers. Met het Leidsche Rijn College en Academie Tien organiseren we
bandcoaching en DJ-workshops. We breiden deze samenwerking uit naar de andere scholen
in dit stadsdeel.
B Primair onderwijs / Brede scholen
Met brede scholen bereiken we een diverse groep kinderen en ouders, die vaak nog niet veel
aan cultuurdeelname doen. Het gaat hierbij altijd om een doorgaande lijn binnenschools,
brede-schools, buitenschool.
1 Maakplaats
Ons netwerk en onze leerwerkplaats met de BIK-opleiding is voedingsbodem voor De
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Maakplaats: educatief kunstconcept voor kinderen en jongeren. We vragen kunstenaars
met didactisch-pedagogische bagage om kinderen uit te dagen om te maken. Dit is altijd
vanuit een bijzonder concept, vanuit eigenaarschap van de kinderen en jongeren, vanuit
een verrassende draai aan hun eigen discipline, in cross-overs met meerdere kunstenaars.
De Maakplaats vind je op al onze festivals en voortrajecten maar soms ook op grotere
evenementen van partners in de wijk. De Maakplaats verleidt je tot mee-maken, ook als je als
volwassene mee komt. Dat past bij de visie op ouderbetrokkenheid van onze partners.
2 Kernpartner Brede School Het Zand
We bieden kennis en expertise ten behoeve van de lijn talentontwikkeling die door alle
partners wordt onderschreven. We organiseren samen met deze partners twee cultuurdagen
voor de hele wijk Het Zand: de Dag van Natuur en Cultuur en de Duik in het Zand, inclusief
voortrajecten.
3 Kernpartner Brede School Vleuterweide
Cultuur19 heeft zich verbonden aan het talentteam en zorgt voor kunst- en
cultuuractiviteiten op de woensdagmiddagen, met name ook voor kinderen die nog niet
deelnemen aan cultuur. Inclusief eindpresentaties op cultuurdagen voor de hele wijk
Vleuterweide. Op de vrijdagmiddagen leggen we de verbinding met ons urban programma
(zie hoofdstuk 5, Jongerencultuur).
4 InJeMakie : Maakplaats XL
In vier dagen maken we met kinderen tussen de 8 en 14 jaar een bijzondere voorstelling,
concert, theaterproductie. We koppelen hierbij makers die elkaar aanvullen en sturen op het
experiment. We brengen die productie vervolgens in het theater op de CultuurCampus en op
het Leidsche Rijn Festival.
5 Partnerschap Internationale School De Klimroos
We verbinden ons als cultureel partner aan De Klimroos, internationale school in ons
stadsdeel. Onderzoekend leren en cultuur-overstijgend ontmoeten zijn kernwaarden van
deze kleine, hyperdiverse school.
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Zakelijke
inrichting
1 Organisatie
Cultuur19 beschikt over 6,4 fte waarvan 0,8 fte oproepkrachten. Dat zijn 10 vaste dienstverbanden. We zijn een kleine organisatie met een hoge productie, waarbij kan worden
gesteund op 60 vrijwilligers en een aantal stagiairs. De organisatieomvang groeit tijdens
grotere producties tijdelijk fors.
Voor het artistieke programma maakt Cultuur19 gebruik van haar netwerk van kunstenaars,
opleidingsinstituten, boekingskantoren, producenten en faciliterende bedrijven. De
wendbaarheid en flexibiliteit van onze organisatie draagt bij aan ons succes.
Raad van Toezicht
Laurens Teuben (voorzitter)
Lisa Kong
John Bessems
Mariëlle Versteeg
Nicole Vroomans
Yvonne Veldhuizen
De leden van de Raad van Toezicht komen uit Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Ze voelen
zich persoonlijk verbonden met de doelstellingen en mobiliseren hun netwerk om deze
doelstellingen te verwezenlijken. De Raad komt 5 keer per jaar bijeen. Het lidmaatschap en de
werkzaamheden zijn onbezoldigd. De Raad 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		1,0 fte
Medewerkers
Marketing en communicatie					0,89 fte
Programma							0.89 fte
Financiële en salarisadministratie				
0,56 fte
Productie & beheer						0,89 fte
Productie, beheer & Cultuurcoach				
0,89 fte
Beheer								oproep
KLUB19-coördinator						0,44 fte
We werken samen met studenten via DURF! en is er plaats voor stagiairs:
HBO- stagiair productontwikkeling/ programma & productie		
HBO- stagiairs via de Hogeschool Utrecht (DURF!)
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HBO-/universitair afstudeeropdracht (ecologische pedagogiek, CMV of kunsteducatie)
MBO- stagiair (hospitality of event management)
HBO- stagiair communicatie en media(design).
We werken met veel vrijwilligers. Controlling wordt verzorgd door Force Finance, RAET is ons
salarisbureau.
We hanteren de Governance Code Cultuur.

2 Financieringsmix
Cultuur19 heeft een heldere visie op publiek-privaat ondernemen: wat de markt zelf kan,
doet Cultuur19 in principe niet. Dat hangt samen met onze visie op verantwoorde inzet van
gemeenschapsgelden. Wel sluiten we partnerschappen met ondernemers die zich hard
maken voor hun stadsdeel vanuit motieven van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Zo werken we al jaren samen met BASF, kinderopvangorganisaties, lokale horecaondernemers
en event managers. Zij versterken ons met vrijwilligers, speelplekken, co-financiering,
netwerk en kennis.
Wijkgericht werken betekent samenwerken. Lang niet alle inzet van partners wordt
gekapitaliseerd in onze begroting: we werken met gesloten beurzen en vrijwilligers waar
dat kan. Waar dat niet zo is, gebruiken we de meerjarensubsidie als co-financiering voor
private en publieke fondsen, bijdragen van partners, de regeling combinatiefuncties en het
jongerenbudget van de wijkbureaus.
Het binnenschoolse gedeelte van het educatie-programma wordt volledig gefinancierd door
de scholen. Voor het brede-schoolse gedeelte van ons educatie-programma geldt dat alle
partners bijdragen.
Vanuit de meerjarensubsidie kunnen we het partnerschap met Brede School Het Zand
vormgeven. Dit deel van onze subsidie vormt de co-financiering voor de educatieve
activiteiten op Brede School Vleuterweide, voortrajecten voor festivals en De Maakplaatsen,
vanuit de regeling combinatiefuncties. We gaan er -hoewel dat niet zeker is - in dit plan van
uit dat zij weer worden toegekend.
Bijna alle jongerenactiviteiten financieren we uit het jongerenbudget van de wijkbureaus en
de regeling combinatiefuncties. We gaan er in dit plan vanuit dat deze gelden weer worden
toegekend, of dat er een andere financiering voor onze jongerenactiviteiten beschikbaar
komt.
Fondsen steunen ons als het gaat om het opzetten van nieuwe projecten. Voor de grote
festivals die we al meer dan tien jaar maken, loopt hun bijdrage terug. Voor subsidie van de
wijkbureaus zijn we te groot geworden nadat we de CultuurCampus in beheer kregen. De
wijkbureaus dringen bovendien aan op verduurzaming door steun vanuit de vakdiensten,
na ons jarenlang te kunnen hebben steunen vanuit de initiatievenfondsen. Dat laatste is
geen optie meer. We zijn voor behoud van het programma daarom meer afhankelijk van
meerjarensubsidie dan voorheen: we hebben het nodig dat onze basis op orde is.
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Aanvullende inkomsten uit private bronnen en fondsen moeten aansluiten
bij het karakter van onze activiteiten. Omdat we met de CultuurCampus in een school huizen,
met wettelijke beperkende normen qua horecawetgeving, is een horeca-verdienmodel zoals
bij sommige andere wijkcultuurhuizen geen optie. Wel weten we met de CultuurCampus een
verbinding te maken tussen Onderwijs en Cultuur, niet alleen inhoudelijk maar ook door slim
co-gebruik van kostbaar onderwijsvastgoed.
Culturele ondernemers kunnen terecht op de CultuurCampus voor een gereduceerd tarief (zie
hoofdstuk 7, Prijsstrategie).
Sommige activiteiten staan dichter bij de markt dan andere, zoals InJeMakie en het
Jeugdorkest van Leidsche Rijn. We zorgen ervoor dat de kosten voor deelname marktconform
zijn. Gezelschappen die we zo helpen opzetten, moeten financieel geheel op eigen benen
staan na deze opstartfase.
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Publieksbereik
en marketingstrategie
Cultuur19 wil iedereen in de wijk bereiken die mogelijk interesse heeft in de kunsten en het
creatieve domein. Daarbij focussen we op mogelijke actieve deelname, zeer laagdrempelig
georganiseerd. De potentiele mee-makers dus. Van oudsher kan Cultuur19 juist ook mensen
bereiken die normaliter niet veel aan cultuurparticipatie doen. Sinds de komst van Cultuur19
in de CultuurCampus hebben we een nieuwe uitdaging op een plek die voor 2017 allesbehalve
diversiteit liet zien.
We steunen op de naam van het inmiddels zeer geliefde en in de wijk ingebedde Leidsche
Rijn Festival en Zingende Beelden. Via voortrajecten verbinden we kinderen en hun ouders
met onze festivals. Door ons urban programma, met de nadruk op Break en DJ’s, is er
aansluiting mogelijk met groepen jongeren uit nieuwe netwerken en subculturen. De vele
amateurkunstenaars die wekelijks op de CultuurCampus komen, waarderen het om samen
producties te maken, podium te krijgen en de bruisende plek eens per jaar binnenstebuiten te
keren op het CampusFestival.

1 Prijsstrategie
Zingende Beelden biedt een bescheiden publieksinkomst via het pay-what-you-wantprincipe. Op het CampusFestival zijn bezoekers vaak ook deelnemers, wat verijdelt
om dit principe ook hier in te voeren. Het Leidsche Rijn Festival groeit uit naar een
hyperdivers festival, waarbij we steeds meer mensen trekken die normaliter niet veel aan
cultuurdeelname doen. Hier entree heffen zou onze doelstelling omver werken.
In de CultuurCampus hanteren we drie tarieven: commercieel tarief, cultureel tarief en
partnertarief. De eerste hanteren we weinig: het grote ruimtegebrek in de wijken voor
culturele initiatieven laat weinig plek voor commerciële verhuur, de afwezigheid van
publieksgerichte horeca schept bovendien beperkingen. We hanteren het culturele tarief
(lager dan het markttarief) het meest. Het laagste tarief, het partnertarief, is weggelegd
voor een zeer klein segment partners in de CultuurCampus met wie we inhoudelijk samen
programma maken. Deze partners investeren door het jaar heen om-niet hun tijd en expertise
om samen iets goeds neer te zetten, vaak met veel vrijwilligers.
Voor ons jongerenprogramma KLUB19 is deelname zeer goedkoop of gratis, juist om
de groep jongeren te bereiken die anders niet komt. Wel vragen we bezoekers bij echte
publieksevenementen om een entree-bijdrage (bijvoorbeeld bij de Finale van De Grote Prijs
van Leidsche Rijn). De KLUB19-community-gedachte is er voor Cultuur19 op gebaseerd dat je
je bijdrage levert door gedeeld eigenaarschap, en door tijd, skills en betrokkenheid te leveren.
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2 Marketingcommunicatiestrategie
Cultuur19 is altijd meegegroeid met de wijk. We bouwen aan de culturele infrastructuur van
Leidsche Rijn, ook nu deze volwassen begint te worden. Eerder redigeerden en produceerden
we een cultuuragenda, en deden we de verspreiding van drukwerk voor cultuurpartijen.
Deze functies zijn inmiddels overgedragen aan andere partijen in de wijk. Dat past bij ons:
Cultuur19 initieert en zoekt vervolgens een plek waar een initiatief vaste grond kan vinden.
Het programma van Cultuur19 valt uiteen in meerdere disciplines en richt zich op diverse
doelgroepen (kinderen, gezinnen, jongeren, senioren). Er is steeds gekozen voor een aparte
strategie per event. Zo bouwen we aan naamsbekendheid en merkkennis die aansluit bij
de kernwaarden van elk event. Het voordeel van deze aanpak is dat de marketing veel beter
aansluit op de doelgroep en de visuele concepten veel prikkelender zijn. Doelstelling is
Cultuur19 als afzender zichtbaarder te maken.
Met de komst van meer programma-aanbieders in de wijk is onze rol door de jaren heen
verschoven naar een meer faciliterende rol. We pakken deze rol binnen ons uitgebreide
netwerk van landelijke en stedelijke organisaties, wijkpartners, amateurkunstorganisaties en
-gezelschappen, waarbij we initiatieven in het zadel helpen en partners aan elkaar verbinden.
Een rol die relatief verborgen blijft voor publiek. Wij informeren onze stakeholders en publiek
via nieuwsbrieven, persberichten en sociale media over onze activiteiten. Ons logo wordt
zichtbaar op uitingen van derden en we zijn scherp op zichtbaarheid van Cultuur19 op locatie.
In de komende jaren zal deze rol alleen maar toenemen en om zichtbaar te blijven voor
publiek en overige stakeholders zullen we onze inspanningen op dit vlak intensiveren.
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A SWOT-analyse Marketingcommunicatie Cultuur19
Strength

Weakness

Veel kennis, geschiedenis en goed netwerk in de wijk

Profiel Cultuur19 is voor het publiek niet scherp

Goed netwerk onder (amateur-)kunstenaars

Programma omvat alle doelgroepen en alle
disciplines

Goed netwerk onder scholen
Goede contacten met lokale pers
Wendbare organisatie (programmeren op locatie)
Scherpe visie op artistieke kwaliteit en
amateurkunst(educatie)

Faciliterende rol moeilijk zichtbaar te maken voor
publiek
Financieel niet veel ‘vet op de botten’
(egalisatiereserve mag maar beperkt)

CultuurCampus als locatie en uitvals-basis
Ervaren, betrokken team
Opportunity

Threat

Groei aantal inwoners

Groei stadsdeel vergt groeiende ambities bij
gelijkblijvend budget

Groei aantal jongeren
Leidsche Rijn Centrum nieuwe partners
Partnerschap Brede School Vleuterweide
Partnerschap De Klimroos
Diversiteit en toegankelijkheid kan nog groeien met
meer bereik tot gevolg

Gebrek aan verbinding door zeer veel nieuwe
bewoners tegelijk
Onzekere ontwikkelingen bij welzijn en voorscholen (DOCK, voorheen Spelenderwijs)
Onzekere ontwikkelingen in de amateurkunst
Negatief imago van Leidsche Rijn

Leidsche Rijn Marketing verbetert image van
het stadsdeel

B Diversiteit en toegankelijkheid
Diversiteit en toegankelijkheid zijn integraal onderdeel van onze visie en ons activiteitenplan.
Qua marketing en publieksbereik focussen we op samen programma maken en op
voortrajecten in samenwerking met wijkpartners op het gebied van welzijn, zorg,
jongerenwerk en onderwijs. Onze programma’s zijn open en toegankelijk (ook financieel),
maar we weten dat dit niet voldoende is om diverse doelgroepen ook daadwerkelijk te
bereiken. We zetten in op intensieve samenwerking, een expliciet uitnodigingsbeleid en
ambassadeurs uit de doelgroep. Mede-eigenaarschap en samen communicatie verzorgen via
eigen netwerken hoort daarbij.
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We werken in 2021-2024 verder aan het vergroten van de toegankelijkheid van onze
evenementen en de CultuurCampus. SOLGU dient ons van advies. Op onze vier webites is
informatie over toegankelijkheid makkelijk vindbaar gemaakt.
De subsidie voor het exploiteren van de CultuurCampus zorgt ervoor dat ook inwoners met
middeninkomens kunnen meedoen aan amateurkunsteducatie. Als ambassadeur en partner
van het Jeugdfonds Sport en Cultuur moedigen we cultuurparticipatie voor iedereen aan, ook
kinderen uit gezinnen met lage inkomens. Nog niet veel van onze partners bereiken kinderen
uit deze gezinnen. Wel zien we deelname van kinderen uit deze inkomensklasse aan onze
educatieve programma’s en daarmee aan onze festivals.
C CultuurCampus
In de afgelopen cultuurnotaperiode is geïnvesteerd in middelen om de CultuurCampus
beter op de kaart te zetten (agendawebsite, social media, narrowcasting, uitstraling
pand, pers, CampusFestival, PR) en vindbaarheid (online en in de wijk). Voor 20212024 willen we de naamsbekendheid en kennis verder vergroten. Voor wijkbewoners,
amateurkunstgezelschappen en -aanbieders wordt de CultuurCampus de eerste ingang in
ons stadsdeel. We promoten de CultuurCampus via het programma. Deels doen we dit zelf,
deels door onze makers te adviseren en tools te bieden voor eigen promotie. We onderhouden
daartoe een agenda-gedreven website (www.cultuurcampus.nl) en een facebookpagina waar
alle initiatieven in de CultuurCampus gebruik van mogen maken, en dat ook doen. Derden
nemen het logo van de CultuurCampus op in de uitingen. Het inzetten van een media- en
designstagiair kan de zichtbaarheid aanzienlijk vergroten.
D Social media en mailing
Als wijkcultuurhuis nemen we bewust een informerende rol aan op social media en in een
nieuwsbrief. We informeren daarom niet alleen over ons eigen programma, we delen onze
kennis over cultuur in de wijk. En dit wordt gewaardeerd: de tip voor programma van derden
in de nieuwsbrief wordt het best gelezen en andere organisaties weten ons te vinden voor het
delen van aankondigingen en oproepjes.
E Drukwerk: podium voor talent
We geven jong talent een podium op ons drukwerk. In 2021-2024 werken we samen met Huis
van Betekenis, een inspirerende broedplaats voor tekencultuur, waar ruim 25 illustratoren
en creatieven zich verbinden aan projecten met een maatschappelijke betekenis. Oprichter
Albert Hennipman ontwerpt ruim tien jaar voor Cultuur19 en slaat voor onze ontwerpen de
handen ineen met Timon Vader. Een logische verbinding, want tekenen is een kunstvorm die
voor iedereen bereikbaar is. De stijl van Timon is nonchalant en toegankelijk, humoristisch en
verrassend. Voor wie langer kijkt, is er altijd nòg iets meer te beleven, zoals ook blijkt uit zijn
werk voor dit meerjarenplan.
F Netwerk en kennisdeling
Cultuur19 is actief deelnemer van de werkgroep communicatie van Leidsche Rijn Marketing.
We werken aan meer zichtbaarheid voor cultuur in het straatbeeld (vrije plakplaatsen voor
de kleine cultuurorganisaties en buurtinitiatieven), betere vindbaarheid van locaties, een
mediakaart met lokale mediacontacten voor het beter bereiken van wijkbewoners en een
actuele fotodatabase.
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G Prognose publieksbereik per jaar
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Maakplaats (voor zover niet in ander programma)

4

4

100

Cultuurdagen Brede School Het Zand

8

3

160

Cultuurdagen Klimroos

1

1

40

Cultuurdagen Brede School Vleuterweide

6

3

140

350

In Je Makie

1

1

16

45

Voortrajecten Leidsche Rijn Festival

12

4

100

KLUB19 jongerenbijeen-komsten

5

6

225

KLUB19 Grote Prijs (voorrondes, oefensessies,
technieksessies, finale)

7

7

160

600

KLUB19 Battle of the beats (masterclasses & battles)

3

10

40

30

Urban dance programma

4

6

60

Educatietrajecten VO-scholen (incl. bandcoaching)

4

2

60

Toeleiding stadsbrede pro-gramma’s

1

1

3

Leidsche Rijn festival

38

1

800

5.000

Campus Festival

18

1

300

1.200

Orkest van Utrecht kinder-concerten

2

3

50

600

Zingende Beelden

8

6

45

1.000

Adezi (gemiddeld, i.v.m. alternerend jeugdfestival)

4

2

80

350

Modeproject

4

2

15

NUT : ’23-’24

2

2

20

Jeugdorkest Leidsche Rijn: ’21-’22 (ook per jaar)

1

1

760

Expo- programma

9

5

30

250

Communicatietrajecten

20

35

Theater CultuurCampus:

40

46

1.200

6.000

Lokalen CultuurCampus: (NB: ook per jaar)

14

14

37.000

totaal

216

166

41.404

1.400

Jongeren

Volwassenen, jongeren en/of kinderen

300

17.125
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Onze marketingstrategie verbeeld
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Betekenis voor de
stad: de stad als
creatief domein
Cultuur19 groeit al twee decennia mee met het stadsdeel. Dat betekent dat we de weg
goed kennen in de wijken 9 en 10, maar ook in de culturele infrastructuur van de stad en
de volledige keten van talentontwikkeling. Met de inzet van onze expertise en activiteiten
dragen we bij aan ontwikkelruimte voor jonge makers. Daarmee dragen we bij aan kwaliteit
van kunst in de stad en dit stadsdeel in bredere context. We krijgen van partners (makers,
communities en verenigingen) terug dat zij ons als experte partner waarderen. Vanuit
ons profiel als grote speler in het stadsdeel, met samenwerkingen met alle verenigingen,
culturele organisaties, scholen en professionele makers, kunnen we succesvol ontwikkelingen
aanjagen, in dit stadsdeel, stads-breed, regio-breed en landelijk.

1 Partnerschappen en ontwikkelruimte
A Cultuur19 is een van de negen podia annex werkplaatsen in de G4 die zich verenigen in
de coöperatie ‘PARTICIPATIE FEDERATIE’. We delen dezelfde wijkgerichte aanpak en zijn
voorlopers voor inclusieve cultuurparticipatie, talentontwikkeling en vernieuwing. We
delen kennis uit de praktijk en vragen gezamenlijk landelijke fondsen aan. We willen in
de uitvoeringspraktijk jonge makers vanuit de wijken van de G4 meer ontwikkelruimte
bieden dan een stad alleen kan. Doelen van de Participatie Federatie zijn:
• door krachtenbundeling en samenwerking met elkaar en partners uit cultureel
en sociaal domein een duurzame bijdrage te leveren aan cultuurparticipatie in de
uitvoeringspraktijk,
• het onderwerp cultuurparticipatie borgen in het landelijk discours en een actieve bijdrage
te leveren aan beleidsvoorbereiding die daarvoor de voorwaarden moet scheppen.
LKCA is aangehaakt als kennispartner en er is binding met bestaande BIS-instellingen,
kunstvakonderwijs en lokale collega’s.
B Cultuur19 is lid van de Leidsche Rijn Connectie en levert een bestuurslid. Cultuur19 is
ambassadeur voor een sterke vereniging, waar naast belangenbehartiging en bijdrage
aan beleidsontwikkeling ook onderlinge versterking door kennisdeling centraal staat. We
spraken binnen de Leidsche Rijn Connectie af jonge makers uit ons stadsdeel te steunen
met advies en ons netwerk: zowel zakelijk als artistiek.
C Met de Utrechtse Wijkcultuurhuizen delen we kennis en dragen we bij aan beleidsvorming
vanuit het wijkcultuurhuizenoverleg. We werken de komende vier jaar intensief samen
binnen het onderzoek ‘Cultuur voor iedereen in de stad Utrecht’, dat de Hogeschool
Utrecht in opdracht van de gemeente Utrecht uitvoert. Hierin onderzoeken we hoe we
cultural commons beter kunnen helpen faciliteren.
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D Met de Wilg, Abrona, de Van der Hoeven-Kliniek, STUT-theater, stichting Possibilize, het
Wilde Westen en ZIMIHC Maatwerk jagen we een inclusieve cultuursector aan vanuit het
oogpunt dat ook mensen met een verstandelijke, psychiatrische of andere beperking graag
samen met hun stadgenoten van cultuur genieten en cultuur mee-maken. We maken
samen programma, dat te zien is op onze festivals.
E Het meerjarige lerende partnerschap met een bijzondere maker zetten we voort in de
komende periode met SHIFFT. We doen dit binnen ShifftSHARE met openbare repetities,
en we werven samen amateurdansers voor het project. Binnen Zingende Beelden maken
we de komende periode twee keer samen een locatieduet met participatie van jongeren.
Partners zijn onder andere het Amadeus Lyceum en KLUB19.
F We zijn partner van het Café Theater Festival, als jurylid en adviseur voor jonge makers.
We leggen de verbinding met het Leidsche Rijn festival en Zingende Beelden. We werken
in deze periode (in 2022) samen met De Vrijstaat met hen aan een artist-in-residenceproductie in ons stadsdeel (Wijkresidentenproject). We sluiten hierbij aan op ‘900 jaar
Utrecht’.
G Met Metaal Kathedraal en Utrecht Natuurlijk werken we deze periode samen op het
kruispunt van onderwijs, Natuur- en Milieueducatie en de kunsten, vanuit de bijdrage die
kunstenaars kunnen bieden aan de klimaatproblematiek en bewustwording hiervan.
H De Hangplek voor Ouderen staat op eigen benen, maar heeft nog altijd behoefte aan ons
advies, en is daarvoor welkom.
I

We verbinden ons aan de jaarlijks te houden 5-mei-viering in Leidsche Rijn, die allereerst
plaatsvindt in 2020. Allerlei wijkpartijen gaan hier een rol in spelen, en zo ook Cultuur19.

J

We zijn oprichter van leerwerkplaats DURF! met de Hogeschool Utrecht. DOCK heeft
dit project inmiddels overgenomen als projectleider, Cultuur19 blijft betrokken via de
stuurgroep. Studenten Social Work, Communicatie en Ecologische Pedagogiek doen
culturele werkervaring op in ons stadsdeel.

K Met de BIK-opleiding voor midden Nederland stichtten we een leerwerkplaats.Onze
partnerschappen met de brede scholen en onze Maakplaatsen bieden BIK-kers ook in deze
periode praktijkervaring, en we verzorgen een praktijkmodule.
L We zijn vast lid van het programmeringsoverleg Máximapark, waarin met gemeentelijkebewoners-koppels een rijke, passende en brede programmering van het park wordt
aangejaagd.
M Cultuur19 is ambassadeur en levert een bestuurslid voor de stichting voor het enige
glascarillon van de wereld : De Zingende Toren. Dit bijzondere carillion staat op het plein
vóór de CultuurCampus.
N We verbinden ons in ’21-’24 als partner aan Kunstbende. Wij zijn in de keten voorliggend:
we richten ons op juist die jongeren die nog niet de weg vinden naar de voorronde van
Kunstbende. Met de ligging van ons theater zijn we bovendien een perfecte uitvalsbasis
voor het westelijk deel van de provincie Utrecht.
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O We hebben een jonge-makers-samenwerking met Het Huis van Betekenis, waarin
we jonge illustratoren begeleiden, en praktijkopdrachten bieden (zie hoofdstuk 7,
Marketingcommunicatiestrategie).
P In 21-24 halen we de relatie met de kunstvakopleidingen aan, met name met de Herman
Brood Academie (de Grote Prijs) en het Creative College (jongerenprogramma’s en modeen leefstijlproject)
Q We zijn partner van IRC, NEVA, Freedom City en TivoliVredenburg om urban dance meer
plek te bieden in de stad; in onze jongeren programma’s, in battles, maar zeker ook in
voorstellingen met en voor volwassenen, bijvoorbeeld tijdens Zingende Beelden.
R Met TivoliVredenburg verkennen we co-programmering, co-producties, en partnerschap
in talentontwikkeling via het RABO-Open-Stage programma.
S Met Dans Atelier 42, SHIFFT, DC1II High, NEVA, IRC en 155 onderzoeken we hoe we een
bruisende plek voor een pluriformiteit aan dans kunnen maken op het Berlijnplein.
Kennisdeling, onderlinge inspiratie en efficiëntie door deelgebruik van ruimtes staan
centraal. Cultuur19 pleit als initiatiefnemer voor een steviger basis voor urban dance in
het stadsdeel/de stad, cross-overs met moderne dans alsmede een serieuze plek voor
jongeren en dans. Ook wil Cultuur19 inclusiedans een basis geven in deze plek.
T Met HOV, Kunstencentrum Nieuwe Vaart, Vrienden van het Máximapark en de werkgroep
beheer van het Máximapark verkennen we in samenwerking met de gemeente Utrecht en
parkarchitect Adriaan Geuze hoe we bij de entree van het park een muziekgebouw kunnen
realiseren.
U Last but not least: HOV is sowieso naast huisgenoot één van ons meest nauwe
samenwerkingspartners. Deze bruisende en inclusieve vereniging blijft kwalitatief
imponeren. Met haar tientallen vrijwilligers en honderden leden zijn we partner-in-crime
in het brengen van leven in de brouwerij van dit stadsdeel. C’est le ton qui fait la musique.

2 Fair practice
We werken gedeeltelijk volgens de fair practice norm.
Artiesten, technici, productiekrachten, jonge zzp-ers en makers belonen we marktconform,
we hanteren voor hen zoveel mogelijk de richtlijnen die horen bij de betreffende CAO’s.
Passend bij de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans bieden we onze oproepkrachten
een vast aantal uren aan. Zzp-ers die structureel jaarrond werk voor ons verrichten, boden of
bieden we een dienstverband aan.
We werken ook met ervaren zzp-ers (o.a. projectleiders, fotografen, onze veiligheidsadviseur)
die vanuit de wens om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen willen bijdragen aan
de ontwikkeling van jonge mensen, aan sociale samenhang, in een lerende omgeving. Hun
betalen we in nauw overleg niet marktconform, soms tegen een vrijwilligersvergoeding. Het
past bij wijkgericht werken, maar is formeel niet fair-practice.
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We werken veel met vrijwilligers. Deze bieden we een kleine vrijwilligersvergoeding als de
aard van het werk dat vraagt, maar meestal niet. Stagiairs ontvangen een kleine vergoeding,
passend bij werk voor een stichting.
Voor het vaste team hanteren we de CAO Sociaal Werk, maar dan zonder de avond- en
weekendtoeslagen. De CAO biedt ruimte voor deze aanpassing. Structureel overwerk hebben
we afgeschaft.

3 Duurzaamheid
Cultuur19 streeft naar duurzaamheid in omgang met mensen. We maken samen een lerende
organisatie, voor iedereen, ook als je een beperking, al ouder bent of gewoon wat extra
begeleiding nodig hebt.
Ook onze verdiensten passen in de duurzaamheidsgedachte: we zijn een ANBI-stichting. We
investeren inhoudelijk in duurzame off-spin van onze projecten.
Ook als het gaat om materialen, energie en hulpbronnen maken we werk van duurzaamheid.
We werken wijkgericht, wat maakt dat onze vervoerskosten verwaarloosbaar zijn. We
scheiden afval, zetten geen single use plastic in en kiezen voor zonne-aggregaten. We
programmeren zoveel mogelijk in de zomer en in de publieke ruimte zodat we geen grote
hallen hoeven te verwarmen. We gaan voor zero waste. We kiezen voor duurzame horeca:
kleine ondernemers uit de buurt, met altijd een vegetarische of vegan variant. We kiezen
zoveel mogelijk voor duurzame koffie, en thee: fairtrade en biologisch. We kiezen bij onze
festivals voor de inzet van eco-toiletten, en adviseren bezoekers om met OV of op de fiets
te komen. We faciliteren voldoende fietsenrekken. In de CultuurCampus draait alles om
deelgebruik als manier om zo efficiënt mogelijk om te gaan met middelen en ruimte: overdag
een school, ’s avonds en in het weekend een bruisplek.
We besteden in onze programmering inhoudelijk uitdrukkelijk aandacht aan de urgentie van
een kleinere voetafdruk.
We werven fondsen om in 2021 een adviseur aan te trekken op het gebied van duurzaamheid.
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Slotwoord
Onze programma’s zijn succesvol, gedragen en duurzaam door wijkparticipatie,
eigenaarschap, samenwerking en een sterke artistieke visie. Diversiteit en inclusie zijn daarbij
verankerd in onze aanpak en onze focus.
Het besef van onze financiële kwetsbaarheid vergt onverminderd onze aandacht en scherpe
visie op privaat-publiek cultureel ondernemen. Tel daarbij op de enorme groei van het
stadsdeel en de uitdaging is geschetst. De mate waarin Cultuur19 haar publieke financiering
nog verder kan gebruiken voor het verwerven van private middelen, om op die manier haar
basis op orde te houden, is beperkt. De komende periode zal daarom hoe dan ook weer een
beroep doen op onze vindingrijkheid en wendbaarheid.
We werken met onverminderd enthousiasme en met professionaliteit aan groei van
cultuurdeelname, en aan gewoon bloedmooi programma. Bewoners zijn daarbij maker en
meemaker, in een zichtbaar programma. Dat maakt van ons stadsdeel een creatief, leefbaar
en lerend stadsdeel. Daarin ligt de betekenis voor de stad Utrecht, als hyperdiverse metropool
die zij inmiddels is. Kunst in de wijk is daarbij geen luxe.
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Over de beelden in dit meerjarenbeleidsplan
De beelden in het meerjarenbeleidsplan zijn geïllustreerd door
Timon Vader (24 jaar, Utrecht). Hij is in 2018 afgestudeerd aan de
HKU. Sinds 2019 werkt hij als freelance-illustrator en is verbonden
aan het Huis van Betekenis.
In de afgelopen weken maakte Timon kennis met een aantal
talenten uit de wijk. Van de toetsenist van het HOV G-orkest tot het
enthousiaste bestuur van Sesar toneel en de jongeren van De Grote
Prijs van Leidsche Rijn. Zijn ontmoetingen en indrukken vindt u op
tal van plekken terug in dit document.

‘Toen ik een repetitie van het G-orkest
bijwoonde kreeg ik de kans om de dirigent
en een enthousiaste accordeonspeler te
ontmoeten. Dit bandlid is al coderend het
muzikantschap in geklommen; hij schreef
een programma om notenbalken om te
zetten in een leesbare kleurcode!’
‘Cultuur19 werkt achter de schermen en
boven je hoofd. Op een vriendelijke manier
zorgen ze dat de goede doelgroepen op de
voor hen georganiseerde festivals terecht
komen. De DJ’s, de tech-crew, het barpersoneel
en de mensen aan de entree zijn allemaal
betrokken; spannen allemaal samen voor
ieder cultuurfestijn! Zo zag ik het bij een
bandwedstrijd in Azotod.’
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‘Alles komt samen onder Zingende Toren,
waar de organisatie hard werkt om al deze
platforms, trajecten, scholen, festivals en noem
het maar op, tot een succes te brengen. Ook
ik kom daar geregeld om opdrachten voor en
samenwerkingen met Cultuur19 aan te gaan.’

‘Een mooie
wisselwerking tussen
eigen initiatieven en het
bieden van platforms,
ondersteuning en het
geven van een stuur
zorgt dat kids op de
middelbare school
samen komen in toffe
popbands! Ik zie mezelf
van negen jaar terug!’

