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1. Vooraf, samenvattend 
 
2020 was een opmerkelijk, lastig en leerzaam jaar. We hebben hoop op heropening van de 
cultuursector en dat alles weer terugkeert naar ‘normaal’. We weten ook dat veel blijvend anders 
zal zijn: technici en makers zijn misschien noodgedwongen een ander pad ingeslagen en er is 
kennis verloren gegaan. Onder de bewoners van ons stadsdeel heeft de crisis schade aangericht, 
waaronder groei van armoede en eenzaamheid. Vooral veel jongeren en kinderen kwamen in de 
knel door de COVID-maatregelen waarbij zij zich niet samen met leeftijdsgenoten konden 
ontwikkelen zoals ze hadden gewild.  
 
We stelden ons de vraag ‘Wat willen wij dit jaar doen en wat willen we van dit jaar leren?’. De 
antwoorden: 

- Precies doen waar we voor zijn: verbinding leggen tussen wijkbewoners met kunst, juist nu; 
- Samen met partners en wijkbewoners leren hoe dat moet in een tijd dat we elkaar niet 

fysiek kunnen zien; 
- Kijken hoe zo veel mogelijk van het nieuw geleerde straks van waarde blijft; 

 
Dat is met alternatieve programmering gelukt. Ook in het afgelopen jaar hebben we kunnen 
vasthouden aan onze doelstellingen en werkwijze. Met nieuwe vaardigheden, nieuw gereedschap 
om elkaar te ontmoeten als dat fysiek niet kan en nieuwe digitale manieren van presenteren, 
ontmoeten en ontwerpen. Veel kon wel, en meer. Onze omzet en ons resultaat bleven niet achter 
en ook op onze bezoekersaantallen zijn we trots, ook al deed een deel daarvan vanachter een 
scherm en de chat mee aan onze activiteiten. Lang niet zo fijn als fysiek samen zijn, maar in deze 
bizarre tijd niet minder welkom. De gemeente Utrecht, vanuit stadskantoor en wijkbureaus, heeft 
ons en de sector hierbij op een formidabele wijze gesteund. Niet alles blinkt, maar we zijn trots. 
 
Als eerder: Cultuur19 programmeert en faciliteert kunst- en cultuuractiviteiten in Leidsche Rijn en 
Vleuten-De Meern. Voor jong en oud, altijd samen met andere organisaties, amateurs en 
professionals, met vooropstaand de artistieke kwaliteit en de creatieve kracht van makers. 
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. De nota subsidievoorstellen 2017-2020 vraagt extra 
aandacht te schenken aan ‘cultuur voor iedereen’ en ‘ruimte voor talentvolle makers’. Deze 
begrippen vormen het DNA van Cultuur19. De hechte combinatie van de cultuurdragers leidt tot 
een artistiek hoogstaand klimaat en Cultuur19 is hiermee onderscheidend in de Utrechtse 
culturele infrastructuur. Als voortrekkers op het gebied van inclusie, diversiteit, wijkgerichte 
amateurkunsteducatie en leerwerkplekken voor de toekomstige generatie professionals hebben 
we betekenis voor de stad. Onze intensieve manier van programma maken staat borg voor 
eigenaarschap van alle betrokkenen: wijkbewoners, beginnende en gevorderde makers en 
professionele kunstenaars. Dat alles samen noemen we ‘wijkgericht werken’. 
 
De context: het stadsdeel met de wijken 9 en 10, met daarbinnen 17 buurten. Ons stadsdeel is zo 
groot als de rest van Utrecht, en groeit harder dan waar ook in Nederland, met pas in 2025 een 
verwachte piek van de groei. Het stadsdeel groeit van 88.000 (2019) naar 91.104 (2020) naar meer 
dan 113.500 (2040) inwoners. Eén op de vier Utrechters woont al in LR/VdM; voor jongeren is dat 
één op de drie.  
 
Sinds 2017 heeft Cultuur19 haar vaste plek in De CultuurCampus en versterken de vier 
cultuurdragers elkaar nog meer. Een groot gedeelte van dit jaar kon de Campus fysiek maar 
mondjesmaat open. Veel koren en ensembles konden vanaf maart 2020 niet repeteren en ook 
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groepslessen werden afgelast of digitaal gegeven. Wel hebben we partners kunnen helpen met 
fondsenwerving, planvorming, (digitale) zichtbaarheid en belangenbehartiging. Samen 
informeerden we de gemeente en voedden hen over benodigde steunmaatregelen. Aan 
professionele makers die meer fysieke ruimte nodig hadden, boden we die in de theaterzaal, waar 
ruimte was nu koorrepetities niet door konden gaan. 
 
Met de wijktheaters in de G4 richtten we in 2019 de Coöperatieve Participatie Federatie op. 
Missie: inclusieve cultuurparticipatie. In 2020 kreeg onze aanvraag voor de landelijke BIS een 
positief advies maar geen toekenning: we belandden onder de ‘zaaglijn’. De coöperatie bereidde 
zich toch in 2020 voor op het aanvragen van landelijke fondsen en het bieden van een breder 
podium aan talentvolle nieuwe makers. We vonden elkaar in kennis van omgaan met de nieuwe 
werkelijkheid, protocollen en omdenken.  
 
Ook in 2020 deden we mee aan het onderzoek naar de rol van Wijkcultuurhuizen in een inclusieve 
samenleving door de Hogeschool Utrecht. De waarde van het aanjagen en faciliteren van culturele 
commons met eigenaarschap staat hierin centraal.  
 
In 2020 lag de nadruk op online presenteren en veilig actief participeren, op allerlei plekken in het 
stadsdeel. Bijna al onze activiteiten voor kinderen en jongeren konden doorgang vinden omdat we 
alternatieven organiseerden op meer plekken in kleinere groepen. Voor jongerencultuur wierven 
we aanvullende subsidies en fondsen. Volwassen cultuurparticipatie-initiatieven konden we 
steunen met kennis en digitale platforms.  
 
Zingende Beelden 2020 kende een drastische afslanking, hoewel de educatieve projecten door 
konden gaan en we de resultaten op film vastlegden. Voor het CampusFestival maakten we onze 
eerste verkenning naar digitale ontsluiting van ons programma en dat van onze partners. 
Hoogtepunt van het jaar was het volledig COVID-proof brengen van het Leidsche Rijn Festival, met 
als thema: ‘LRF2020: overal en altijd’. We kregen hierbij hulp van zeer veel fondsen en partners. 
Met Utrecht Marketing vergrootten we ons publieksbereik naar meer dan 7.500 kijkers via een 
aflevering van CZ@home met verschillende Cultuur19-onderdelen. Het jaarlijkse concert met het 
Orkest van Utrecht moest helaas worden afgelast, evenals theaterproducties, voorspeelavonden 
en open dagen van partners in de CultuurCampus. 
 
De evenementen met Brede School Het Zand en Brede School Vleuterweide bogen we om naar 
meerdaagse kleine festiviteiten, samen met partners DOCK, Sport Utrecht en JoU. We schreven 
met Harmonie Orkest Vleuten, Possibilize, De Wilg, Metaal Kathedraal en Podium Hoge Woerd een 
succesvolle aanvraag voor een jongerencultuurprogramma in 2021, waarbij Cultuur19 met KLUB19 
de toeleiding van jongeren voor rekening neemt.  
 
We presenteren hoe dan ook met trots dit jaarverslag, met grote dank aan het team, vrijwilligers 
en Raad van Toezicht 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 
leefbaarheid en waardering 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. Meerdere 
partijen maken gebruik van de ruimte, meerdere partijen maken gezamenlijk producties, en ook 
meer verenigingen en wijkinitiatieven krijgen een plek. In 2020 moesten we de CultuurCampus 
gedurende meerdere maanden sluiten voor amateurs. Wel bleven we open voor partners die hun 
lessen live streamden, en boden we ruimte aan professionele makers die vanwege de maatregelen 
meer ruimte nodig hadden dan anders, zoals een brassband en een theatermaker. We 
adviseerden op het gebied van fondsenwerving, boden digitale zichtbaarheid en maakten nieuwe 
plannen. De samenwerking met huisgenoot Amadeus Lyceum bleef hecht, zowel facilitair als 
inhoudelijk.  
 
In de CultuurCampus werken we aan creatief vermogen en aan het zichtbaar maken daarvan: niet 
alleen technische vaardigheden opdoen maar ook je verhaal artistiek verbeelden en delen. Het 
programma is gebaseerd op de wisselwerking tussen de vier cultuurdragers. 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: niet concurreren maar aanvullen en hecht samenwerken. We 
streven daarbij naar inclusieve amateurkunsteducatie. Juist dit partnerschap bleek recept voor 
continuering van de CultuurCampus in moeilijke tijden. Het theater moest een groot deel van het 
jaar dicht, en onze incidentele verhuringen liep dan ook drastisch terug. Het was een zwaar jaar 
voor onze vaste partners in de CultuurCampus. Vooral koren mochten bijna het hele jaar niet 
zingen. Sommigen van hen verlengden hun contract noodgedwongen niet na de zomer. 
 
We maakten voor wie wel mocht komen onze CultuurCampus COVID-veilig overeenkomstig de 
landelijke routekaarten. Met looproutes, schoonmaakroutines, plexiglas schermen, extra 
personeelsinzet voor triage, hygiëne-zuilen en mondkapjes bleven we waar mogelijk open. 
Bezoekers waren minder welkom dan eerder, maar met deelnemers maakten we 
cultuurparticipatie zo goed als mogelijk. Waar dat mocht maakten we buitenrepetities mogelijk 
voor onze partners; we zijn omwonenden dankbaar voor hun steun. 
 
In 2020 bouwden we tussen de lockdowns in aan programma’s waarin we toegankelijkheid en 
diversiteit van programma combineerden met hoge artistieke kwaliteit. We richtten ‘Club Wat 
nou?’ op met De Wilg, voor jongeren met een verstandelijke beperking of niet-aangeboren 
hersenletsel. In 2021 zullen we de zware deuren vervangen door automatische schuifdeuren, om 
zo minder valide bezoekers en deelnemers gemakkelijker toegang te kunnen bieden. 
 
We behaalden de aantallen gewenste bezoek- en deelnamecijfers niet vanwege Corona. Bezoek- 
en deelnemerscijfers in de CultuurCampus (los van de cijfers van ons kernprogramma) zijn: 

- Eenmalige bezoekers/deelnemers (verhuringen): 2.140 bezoekers en 1.177 actieve 
deelnemers. (2019: 5.638 bezoekers en 1.169 in 2019. Prognose 2020: 5.700 bezoekers en 
1.230 deelnemers) 

- Wekelijkse deelnemers: 517 actieve deelnemers per week  = 17.265 actieve deelnemers in 
totaal. (2019: 30.615. Prognose 2020: 39.900) 
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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 2020 waren voor het kernprogramma: 

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. 
 
Kwantitatief hebben we doelstellingen niet behaald, ook al organiseerden we zo veel mogelijk 
alternatieve programmering. Er waren uiteindelijk 2.903 actieve deelnemers in ons 
kernprogramma, 13.354 bezoekers beleefden ons kernprogramma mee (peildatum 31-12-2020 
voor online bezoek). Over kwalitatieve toename van amateurkunsteducatie hebben we geen 
cijfers, mede vanwege tijdelijke sluiting van de CultuurCampus. 
 
De volgende maakprocessen konden we faciliteren:   

1. Binnen Zingende Beelden 2020 maakten we met Academie Tien ‘Ongrijpbaar’, in 
samenwerking met DURF!, De Vrijstaat en Eleni Achilleos.  

2. We maakten een festivalkrant in samenwerking met het Huis van Betekenis, die we 
samen met de VAR huis aan huis (op 36.000 adressen!) konden verspreiden.  

3. We maakten in samenwerking met Metaal Kathedraal, Mayday en Coming of Age 
videoclips binnen ons KLUB19-programma.  

4. We maakten met MAMM en de kinderen uit de speeltuinen en parken van LR/VldM de 
productie ‘DANS DANS DANS’.  

 
Voor het kernprogramma van Cultuur19 zochten we zoveel mogelijk COVID-proof alternatieven. 
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: dat ging dit 
jaar digitaal, in samenwerking met de huis-aan-huis-bladen, in kleine groepjes, buiten en op 
afstand, en allereerst voor kinderen en jongeren. 
 
We zetten ons in 2020 weer in om cultureel nog diverser te programmeren, op al onze festivals. 
Hiertoe hebben we de voortrajecten van het Leidsche Rijn Festival in de speeltuinen uitgebreid. 
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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 hebben geïnvesteerd in onze organisatie als lerende organisatie. We maakten een begin met 
leren hoe je moet live-streamen en filmen, en hoe we dat met partners kunnen doen. De Zingende 
Toren klonk als altijd en fungeerde als COVID-proof proefkonijn. De reacties na de oproep 
verzoeknummers met motivatie in te sturen ontroerden ons. Jongeren van KLUB19 bekwaamden 
zich in het streamen van DJ-workshops en voorrondes van de Grote Prijs. Wij maakten een heuse 
live-show met professionele partner Engage TV en met dank aan trouwe partner Podium Hoge 
Woerd. Samen met Utrecht Marketing als partner verzorgden we meerdere onderdelen van een 
aflevering van CZ@home. 
 
We waren ook in 2020 kernpartner in een leerwerkplaats DURF! met de Hogeschool Utrecht. 
DURF! jaagt jongerenparticipatie in de wijken 9 en 10 aan. We sturen op actieve doorstroom naar 
KLUB19. We blijven beleidsmakers uit binnen- en buitenland voeden over hoe dat nu werkt: samen 
met jongeren programma maken, vaak op uitnodiging van de wijkbureaus. 
 
Door aanvullende gelden vanuit de regeling combinatiefuncties konden we ook in 2020 ons 
jongerenprogramma, de Maakplaatsen en ons educatieprogramma uitbreiden. Voor KLUB19 
betekende dat extra uren voor de coördinator en voortzetting van ons DJ-programma in Azotod. 
Ons urban dance-programma kreeg een vervolg in 2020 (en 2021) dankzij toekenning van 
impulsgelden voor jongeren in LR/VldeM en andere, COVID-gerelateerde fondsen. We versterkten 
onze voortrajecten voor educatieve cultuurdagen binnen de Brede School Het Zand en de 
speeltuinen. We maakten net voor de pandemie een succesvol festival ‘Dit Ben Ik’, in 
samenwerking met Brede School Vleuterweide. Hierin werkten we samen met BS Vleuterweide, 
De Maakruimte, diverse kunstenaars, Sport Utrecht, JoU en DOCK. Kwaliteit van cultuureducatie en 
het bereiken van doelstellingen binnen het sociale domein gaan hier hand in hand. 
 
Vanuit het onderzoek ‘Cultuur voor Iedereen’, door de Hogeschool Utrecht, leren we beschrijven 
wat het is dat we als netwerk toevoegen aan de wijk. Het hierin beschreven faciliteren van culture 
commons blijkt samen te vallen met wat we al jaren doen: samen met wijkbewoners, kunst en 
makers werken aan wat de wijk nodig heeft. Voorbeelden daarvan zijn: jongeren helpen met een 
aanvraag bij het Initiatievenfonds, partners met weinig mankracht helpen met live-streamen, 
digitaal podium helpen bieden aan verenigingen, helpen met de verzelfstandiging van initiatieven 
en het zichtbaar maken aan beleidsmakers welke problemen kleine initiatieven ondervinden in de 
crisis. 
 
Met de coöperatieve Participatie Federatie delen en bouwen we met acht andere wijktheaters in 
de G4 kennis, onderling en landelijk. We kregen een afwijzing van aangevraagde gelden maar 
positieve inhoudelijke beoordeling vanuit de landelijke BIS. We verwachten dat de komende jaren 
onze programmering nog meer aan culturele 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) 

 
We vermelden alleen geannuleerde activiteiten als we wel de voorbereiding ervoor deden. Niet 
alleen om aan te geven waar we druk mee zijn geweest maar ook omdat zij kansen bieden voor 
uitvoering in de nabije toekomst. 
 
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 en na uitbreken van de pandemie na een korte pauze online. 
Michiel is ook dirigent van Het orkest van Utrecht: zo kan samenspel gemakkelijk worden 
gerealiseerd. Het orkest bestaat inmiddels uit 24 leden. Het orkest is eind 2017 opgericht en zal 
per 2021 als zelfstandige vereniging met ouderbestuur opereren. Cultuur19 blijft de komende 
jaren nog betrokken voor communicatie, advies en back-office. Het orkest maakte samen met Het 
orkest van Utrecht een prachtige samenspeelvideo vanuit huis: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZyDmB4nU8sY 
 
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. In 2020 zijn 
de Maakplaatsen ingezet voor kinderen binnen onze partnerschappen met Brede Scholen 
Vleuterweide en Het Zand, maar ook in speeltuinen en parken. Voor jongeren zijn zij in 2020 
ingezet binnen de Urban Summer-activiteiten, met samenwerkingspartners De Dansers, De 
Vrijstaat, JoU, Sport Utrecht en DOCK.  
 
We wilden zoveel mogelijk kinderactiviteiten buiten organiseren, na een jaar waarin kinderen 
elkaar vaak moesten missen op school, en weken van thuisonderwijs met de laptop beleefden. In 
de zomervakantie organiseerden we daarom vijf Maakplaatsen met de Bouwbandieten op de 
speeltuinen. 
 
Dit programma is mede bekostigd door de regeling combinatiefuncties en aanvullende gelden uit 
het Initiatievenfonds. 
 

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 in de live-stream. Dit jaar is gewerkt met 
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dans en muziek, met Jeroen Bouman en Nina van Driel.  Het project vond voor de vierde keer 
plaats. Ook de artistieke kwaliteit was dit jaar weer buitengewoon.  
 
Dit programma is mede bekostigd door de regeling combinatiefuncties. 
 

4. Orkest van Utrecht : gezinsprogrammering 
 
Dit jaar zou het jaarlijkse concert met Het Orkest van Utrecht extra belangrijk voor iedereen zijn 
omdat het een postuum eerbetoon zou zijn aan onze inspirator en voorzitter van het orkest Theo 
Klarenbeek, van wie we in 2020 ongewild plotseling afscheid moesten nemen. Helaas kon door de 
coronacrisis het concert niet doorgaan. 
 
Deze co-productie met Het Orkest van Utrecht wordt normaliter gefinancierd via kaartverkoop.  
 

5. LRF voortraject : educatie voortraject 
 
Het voortraject bestond in 2020 uit een festivalkrant en speeltuintrajecten. We wilden een ‘Hele 
Zomer Overal LRF’, als tegenwicht tegen alle zwaarte van het jaar voor veel kinderen en gezinnen. 
Er is samenhang tussen de voortrajecten en de live-show. Het verslag van de liveshow staat 
verderop in dit jaarverslag onder het kopje LRF. 
 
De festivalkrant werd huis aan huis bezorgd op 36.000 (!) adressen in Leidsche Rijn en Vleuten-De 
Meern als bijlage van lokale krant VAR-nieuws. Voor de totstandkoming van de krant werkten we 
samen met De Ruimte Ontwerpers, kunstenaars Bob Mollema en Timon Vader van Huis van 
Betekenis, kunstenaars Esther Hoogendijk en Verena Willemse, Jeroen Bouman en Nina van Driel. 
De krant was artistiek programma, geen reclame of louter aankondiging. De artistieke vormgeving 
werd ook door partners gewaardeerd, ze lieten hun eigen corporate vormgeving deels los om hun 
bijdrage passend te maken voor de krant. De krant is nog in te zien op 
https://www.varnws.nl/reader/21035.  
 
Het voorprogramma organiseerden we in de periode van 28 juli tot en met 28 augustus. In al deze 
weken waren er op woensdag, vrijdag en zaterdagen workshops in vijf speeltuinen: De Albatros, 
Voorn, de Bosspeeltuin, Balije en de Hoef. In totaal zijn er 23 workshops gegeven door vier 
verschillende makers: beeldend kunstenaars La Cruz & Helweg, dansers Mees Meeuwsen en 
Maxime Abbenhues (MAMM), vlogger, filmer en regisseur Sebastiaan Brusse, beeldend 
kunstenaar Arianne van Boxmeer.  
 
MAMM daagde de deelnemers uit om zelf dansmaker te worden. Ze draaiden de rollen om en 
maakten de kinderen tot choreograaf. Het gemaakte duet is opgevoerd in de liveshow. Het duet is 
later nog eens uitgevoerd in het kader van CultureleZondagen@home. 
 
Dit programma is mede bekostigd door partners, speciale Corona-fondsen en de regeling 
combinatiefuncties. 
 

6. Educatief partnerschap Brede School Vleuterweide 
 
In 2019 startten we een stevige samenwerking met Brede School Vleuterweide in een co-creatie-
traject. Doel: Het bereiken van kinderen die normaal niet aan cultuurparticipatie doen. De wens 
binnen het eerste project ‘Dit Ben Ik’ was om de identiteit van de wijk zichtbaar te maken. Vanaf 
november 2019 tot en met februari 2020 was er elke woensdag een kunstenaar in de brede 

https://www.varnws.nl/reader/21035


 11 

school. Ook zijn senioren, samen met kinderen, betrokken in verzorgingshuis Coninkshof, met 
medewerking van wijkpartner DOCK. Elke kunstenaar bracht zijn eigen kunstdiscipline mee in een 
kofferproject, en verleidde tot een creatief proces, met nadruk op experiment en uitdagend 
materiaal. We bereikten met dit project veel nieuwe kinderen. In februari 2020 was er een 
drukbezochte expo, met alle kunstenaars van het traject paraat, samen met alle kinderen, die hun 
werk lieten zien. Juist het toevoegen van professionele kunstenaars aan de programma’s voor 
kinderen en oudere wijkbewoners bleek een succesfactor voor kwaliteit en de wow-factor. In juni 
maakten we een opvolger van ‘Dit ben ik’ met zes wekelijkse workshops : ‘Luchtmuseum’. 
‘Luchtmuseum’ had de zelfde parameters als ‘Dit ben ik’, alleen zonder grootschalige expo 
vanwege de maatregelen. Wel is al het gemaakte tentoongesteld en meerdere weken te zien 
geweest. De koffers blijven op de Brede School in beheer van de BS en DOCK, en kunnen ook 
zonder de kunstenaars worden ingezet. 
 
Dit programma is mede bekostigd door de regeling combinatiefuncties en de Brede School 
Vleuterweide. 
 

7. Voortraject Duik in het Zand : educatief project  
Voor de Duik 2021 en het voortraject van de Duik in het Zand bedachten we een klein online 
alternatief. Duik in het Zand is normaliter een van de twee wijkfestivals die we organiseren op de 
Brede School het Zand, in samenwerking met BS Het Zand en DOCK. Vanwege de lockdown was 
samenkomen nu geen optie. We ontwierpen daarom samen met het Huis van Betekenis een doe-
het-zelf-kaart die fungeerde als artistieke, creatieve groet. Een bijbehorende tutorial was online te 
vinden, de lesbrief is hier nog in te zien: https://www.cultuur19.nl/wp-
content/uploads/2021/01/C19-WENSWALVIS-LESBRIEF-DEF-MET-LINKS.pdf 
Met de creaties van buurtbewoners van Het Zand maakten we een expo in de grote hal van Het 
Zand, om de kinderen en buurtbewoners te kunnen verwelkomen bij de heropening van de 
scholen. 
 
Dit programma is mede bekostigd door DOCK. 
 

8. Creatief partnerschap Spelenderwijs en opvolgers: Op zoek naar het Huilmeisje, Klein 
Wonderland en Belatafeld. 
 

We lieten in 2018-2019 een theatervoorstelling maken door jonge maker Malou van Sluis: Op zoek 
naar het Huilmeisje, en lieten een prentenboek maken met aanvullende fondsen. Het thema 
‘sociale communicatie’ sloot aan bij de leerthematiek van deze doelgroep. We lieten een deel van 
de voorstellingen in 2020 uitvoeren bij kinderopvangorganisaties die de VVE-taak van 
Spelenderwijs hebben overgenomen.  
 
Sommige van de opvanglocaties kozen voor het COVID-proof alternatief ‘Belatafeld’ dat we lieten 
maken door Arianne Boxmeer; een beeldend project om onderzoekend vermogen, fantasie en 
verbeeldingskracht te stimuleren. Dit project kon worden gedaan zonder begeleiding van een (voor 
de opvang) extern persoon met de bijbehorende begeleidingsbrief. 
 
Een aantal locaties wilde graag een actieve voorstelling waarbij peuters konden bewegen en 
meedansen. We kozen voor ‘Klein Wonderland’, een actieve muziekvoorstelling met saxofoon en 
klarinet van Makiko Ito. 
 
Dit programma werd mede bekostigd door Spelenderwijs.  
 

https://www.cultuur19.nl/wp-content/uploads/2021/01/C19-WENSWALVIS-LESBRIEF-DEF-MET-LINKS.pdf
https://www.cultuur19.nl/wp-content/uploads/2021/01/C19-WENSWALVIS-LESBRIEF-DEF-MET-LINKS.pdf
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B Jongerenprogrammering 
 
Gedurende het jaar hebben we extra veel aandacht besteed aan de jongerenprogrammering. We 
wierven extra fondsen om jongeren te ondersteunen met facilitering van maakprocessen en 
talentontwikkeling; online, buiten of binnen waar dat verantwoord kon. 
 

1. KLUB19 
Cultuur19 is projectleider van KLUB19, het jongerenprogramma dat in onderlinge afstemming 
georganiseerd wordt door Cultuur19, De Vrijstaat en Azotod. De coördinator van DURF is ook onze 
KLUB19-coördinator; synergie tussen KLUB19 en DURF! is zo gewaarborgd. Eigenaarschap van 
jongeren staat centraal binnen de programma’s die Cultuur19 organiseert binnen KLUB19. Een 
uitgebreide rapportage voor 2020 voor KLUB19 is eerder ingediend bij de gemeente Utrecht, en 
op te vragen bij Cultuur19. Hierin gaan we ook uitgebreider in op onze participatieve methode. We 
geven hier een korte samenvatting. 
 
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. De 
jongerenbijeenkomsten zijn zoveel fysiek mogelijk doorgegaan dit jaar, om continuïteit in de 
community te garanderen. Waar dat niet mogelijk is hielden we contact via app-groepen. De 
jongeren hebben zich met ons weten te bekwamen in streamen en online masterclasses geven 
met de webcam in onze COVID-proof producties. 
 
In het kader van Zingende Beelden werd door KLUB19 de voorstelling ‘Ongrijpbaar’ gemaakt en 
gefilmd. Vanwege de lockdown werd het een voorstelling op afstand van elkaar, met als 
onderwerp lockdown en eenzaamheid. Partners:  Academie Tien, DURF! en Eleni Achilleos. Picture 
Bridge maakte de film: https://www.youtube.com/watch?v=uKTCXRn5x8Q 
 

Battle of the Beats is ons DJ-programma dat we in samenwerking met Azotod maken. Onder 
leiding van een professionele DJ (DJ Serra) en met een junior-coaches (DJ’s Murat en Milan) maken 
jongeren kennis met draaien en werken zij aan hun vaardigheden. De masterclasses worden 
afgewisseld met laagdrempelige presentatiemomenten waarbij de jongeren zichzelf kunnen laten 
zien. Meteen na de lockdown schakelden we over naar digitale workshops, met webcam en chat. 
In 2020 hebben we de aansluiting gemaakt met het partnerschap binnen de BS Vleuterweide. We 
hielpen de jongeren hier met een aanvraag bij het initiatievenfonds voor aanschaf van twee 
nieuwe draaitafels, die bij de Brede School in beheer blijven. Ook vonden we aansluiting in een 
partnerschap met Amadeus Lyceum: we organiseerden twee workshops in het kader van het 
talentprogramma, en de jongeren draaiden tijdens Brugpop, het brugklasfeest. Zij draaiden ook 
tijdens de Open Dag van DUMS. Tot slot vonden we aansluiting bij een project van een event van 
FunX FM in Azotod, waarbij jongeren van KLUB19 draaiden. 

 
Jongeren kregen een rol in het Campusfestival (digital): we maakten met de twee bands Mayday 
en Coming of Age (met leerlingen van verschillende middelbare scholen) videoclips. Gulle 
samenwerkingspartner was Metaal Kathedraal. 
 
De Vrijstaat organiseerde acht voorstellingen van DODO Live! Muzikanten uit de  KLUB19 
community verzorgde het muzikale gedeelte van de voorstelling. 
 

De Vrijstaat organiseerde ook een feestelijke CD-presentatie van SOULID ROCKS, eerdere winnaars 
van de Grote Prijs van Leidsche Rijn. Tessa Herber en Linde van Wingerden hebben voor de 
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zomervakantie een publiekspresentatie te kunnen geven van Kunstenaar-in-huis-JONG. Tessa 
maakte een korte film (thriller) over alcoholmisbruik; Linde maakte samen met een muzikant haar 
Poetry performance. Op 10 juli vond de gezamenlijke (coronaproof) presentatie plaats voor 
publiek op De Vrijstaat.  

 
Cultuur19 organiseerde in 2020 een nieuwe editie van De Grote Prijs van Leidsche Rijn, 
bandprogramma met bandwedstrijd voor lokale jongeren. Dit evenement vond voor de 8e keer 
plaats en begint een begrip te worden in de wijk. De betrokkenheid van de diverse scholen 
(Leidsche Rijn College, Amadeus Lyceum en Academie Tien) maakt dat de GPLR steeds steviger 
verankerd raakt in wijk en stad. In 2020 masterden we de opnames van het techniektraject van 
2019 af. Als prijs voor de Grote Prijs 2019 begeleidden we negen prijswinnaars naar opnames in 
Studio Moskou, en coachten Cultuur19 en De Vrijstaat zes jongeren verder in aanvullende 
programma’s op het gebied van communicatie en presentatie. Cultuur19 stelde haar oefenruimtes 
beschikbaar voor jongeren van alle middelbare scholen die mee wilden doen aan de Grote Prijs. 
Helaas moest de finale op het laatste moment worden uitgesteld naar 2021 (en uiteindelijk 
afgelast). Wel hebben we een aangepast programma met twee voorrondes gestreamd, met veel 
kijkers. Ook het intensieve voortraject op het gebied van techniek stellen we uit naar 2021. In dit 
techniektraject maken jongeren samen met de bands kennis met techniek, live geluid en pre-
productie onder begeleiding van een professional. In aanloop naar 2021 richtten we in 2020 een 
professionele opnamestudio in met dank aan partner Amadeus Lyceum. 
 
In 2020 mochten we tevens de voorbereidingen treffen voor verdere uitbreiding van het 
jongerenprogramma door de toekenning van STRAAT vanuit de impuls jongeren LR/VldeM. 
Partners zijn Podium Hoge Woerd, Possibilize, De Wilg, HOV, Metaal Kathedraal, Dutch Percussion 
Society en onze vaste partners De Vrijstaat en Azotod. De uitvoering start in 2021 en zal onder de 
vlag van KLUB19 de hip-hop, rap en beeldende jonge maakcommunities versterken. 
 

Het programma van DURF! valt uiteen in sport, feest en cultuur, met elk een groep studenten die 
het programma met jongeren vormgeven. In 2020 is aangesloten bij het programma van KLUB19 
door de studenten van DURF!. Behalve dat feesten nu niet mogelijk waren, is de samenwerking zo 
beter vorm te geven.  Samen met DURF organiseerden KLUB19-ers ‘Summer Vibes’ in Azotod. 
Jongeren draaiden, bedachten met studenten het thema, maakten flyers, verzorgden de social 
media vooraf en tijdens het event. Drie studenten ontwikkelden samen met jongeren een game. 

 
KLUB19 wordt mede mogelijk gemaakt door bijdrage uit het jongerenbudget van de wijkbureaus 
Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern, een bijdrage vanuit de regeling Combinatiefuncties (zowel via 
De Vrijstaat als via Cultuur19), bijdragen van het Ondernemersfonds, Amadeus Lyceum, 
ExtrAmadeus en de Initiatievenfondsen van de wijken VldeM en LR. 
 

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 om jongeren de ervaring mee te geven van het 
samen spelen. Tijdens de bandcoachlessen worden bandjes gevormd die worden toegeleid naar 
presentatiemomenten op school en buiten school (Grote Prijs van Leidsche Rijn, CampusFestival, 
openbare wijkevenementen zoals de opening van Leidsche Rijn 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. In 2020 is de 
lessenreeks helaas halverwege onderbroken en uitgesteld naar 2021. 
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De bandcoachlessen werden mede bekostigd door het Leidsche Rijn College.  
 

3. Urban Mix / Urban Summer 
In de vakanties in februari en mei organiseerden we met de partners uit het 
samenwerkingsverband 10-14 Vleuterweide de Urban Mix: JoU, Sport Utrecht, Cultuur19 en 
partner Freedom City/ IRC. Helaas moesten we de live activiteit in de herfstvakantie cancelen; met 
hulp van Theaterschool Utrecht konden we toch nog een online programma aanbieden.  

In juli en augustus wilden we voor jongeren een extra zomerprogramma bieden. We vroegen extra 
fondsen aan en organiseerden met JoU, Sport Utrecht, De Maakruimte en De Vrijstaat Urban 
Summer. Gedurende zes weken waren er activiteiten in middag en avond. Het culturele 
programma bestond uit BreakDance, Graffiti, Skateboarden, Free-Runnen, Hip-Hop Dance, Rap en 
Podcast Maken.  

De Urban Mix en Urban Summer werden mede mogelijk gemaakt door ureninzet van partners, de 
regeling combinatiefuncties en extra corona-gerelateerde bijdragen uit de Initiatievenfondsen.  

 
C Gezins-/volwassenprogrammering 
 

1. 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. Op 12 januari 2020 organiseerden we ons 
binnenfestival. 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. 
 

2. Dag van Natuur en Cultuur werd: Zandhappen 
De Dag van Natuur en Cultuur wordt als vanouds gerealiseerd door alle Brede Schoolpartners 
samen. Vanwege de maatregelen hebben we de programmering omgezet van een festival naar 
meerdere middagen met kunstzinnige en natuur-activiteiten in de eerste week van de 
zomervakantie: Zandhappen. Samenwerkingspartners waren DOCK, de Buurttuin, Brede School 
Het Zand en Koko. Cultuur19 programmeerde meerdere Maakplaatsen per dag. 
 
Dit programma is mede bekostigd door de regeling combinatiefuncties. 
 

3. Zingende Beelden  
Zingende Beelden 2020 was het eerste festival tijdens de pandemie. Voor ons betekende dat een 
kennismaking met routekaarten, verschillende scenario’s en lenig omdenken. Qua inzet in 
voorbereiding hebben we niet één maar drie festivals georganiseerd. Dat we uiteindelijk alleen de 
bijdrage van KLUB19 werkelijk konden programmeren was pijnlijk. Met behulp van de 
coulanceregeling van de gemeente hebben we aan al eerder aangegane verplichtingen kunnen 
voldoen. 
 

4. CampusFestival  
Voor het CampusFestival besloten we dat we hoe dan ook een COVID-proof variant zouden 
maken: we gingen online. We investeerden in kennis van streaming en digitale registratie, en 
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hielpen partners daarmee. Partners van het Campusfestival online waren: HOV, Vocal Arts 
Academy, Foto-N-Zo, De Bazuin De Meern, De Saxschool, KLUB19, DUMS, Bibliotheek Utrecht, 
Dansatelier 42, De Zingende Toren het Jeugdorkest Leidsche Rijn en het Orkest van Utrecht.  
 
Het CampusFestival is mede bekostigd door het Ondernemersfonds. 
 

5. Leidsche Rijn Festival 
We waren vastbesloten een vorm te vinden waarin ons grootste festival hoe dan ook door kon 
gaan. Dat heeft geleid tot een bijzondere editie van het Leidsche Rijn Festival. We kozen voor een 
vorm waarbij een deel offline en een deel online plaatsvond.  
 
We trapten het festival af met de festivalvakantiekrant, met 23 workshops voor kinderen in vijf 
speeltuinen in het stadsdeel (zie educatie). Op 6 september, de oorspronkelijke datum van het 
festival, was de online liveshow, met livestream vanuit Castellum Hoge Woerd. Op 
www.leidscherijnfestival.nl is de uitzending terug te kijken. We maakten samen met Utrecht 
Natuurlijk een festivalpakket. Zij vierden met ons hun Oogstfeest. Het pakket leverde goodwill op 
bij ondernemers, promootte zijdelings het festival en beide organisaties. Door de biologische 
producten en de samenwerking met Utrecht Natuurlijk droegen we onze ‘groene waarden’ op een 
laagdrempelige manier uit.  
 
Op zondag 6 september om 16.00 uur zonden we live uit vanaf het Castellum Hoge Woerd met 
een wervelende online show vol muziek, theater en kunst vóór en dóór kinderen. Jennifer 
Muntslag en Jeroen Schippers presenteerden de show met onder andere de volgende onderdelen:  

- In Je Makie – Deelnemers presenteren de Voorstelling-die-niemand-snapt, snap je? 
- Harmonie Orkest Vleuten – een kijkje achter de schermen bij het jeugd- en seniorenorkest  
- Utrecht Natuurlijk Oogstfeest – Zoveel oogst, zoveel smaak op stadsboerderij Steede Hoge 

Woerd. Onze speciale reporter Sebastiaan Brussee brengt verslag uit van de 
pizzaspeurtocht. 

- MAMM – Mees en Maxime maakten een voorstelling in de buurtspeeltuinen en kinderen 
bedachten de choreografie. In de show dansten zij live het eindresultaat.  

- Partofit huis-tuin-en-keuken percussie openingsact Meedoeconcert met potten en 
pannen, door workshopleiders met en zonder beperking, samen met partner Possibilize. 

- Dansduo Serióós : Korte mee-doe-dansworkshop.  
- Malou van Sluis leest voor uit Op zoek naar het Huilmeisje (2+) 
- BASF presenteert dr. Bubbels’ Virtuele Laboratorium Online laboratorium voor 

nieuwsgierigheid, ook nodig voor kunst. 
- Dear T, met de smartlappenopera David en Goliath  

 
Leidsche Rijn Festival was overal deze zomer. Cultuur19 is trots dat we in deze omstandigheden 
toch een mooi programma konden realiseren. De doelen die we daarbij stelden zijn: verrassing, 
verwondering en inspiratie; artistieke kwaliteit; maakprocessen en beleving; professionals & 
amateurs, amateurkunsteducatie en cultuureducatie samen. In het integrale festivalprogramma 
(krant, voorprogramma en de show) komen al deze punten aan bod.  
 
Veel culturele partners droegen (met mankracht, expertise en financiën) bij aan het LRF. We 
kregen -naast de steun van de gemeente Utrecht- bijdragen van private wijkpartners als BASF en 
kinderopvangorganisaties. Fondsen die bijdroegen waren een speciaal fonds van de wijkbureaus, 
Stichting Zawabas, VSB-fonds, het Ondernemersfonds, het Mr. August Fentener van Vlissingen 
Fonds. Het Festivalpakket was kostenneutraal en kwam tot stand met steun van ondernemers uit 
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LR/VldeM en Utrecht Natuurlijk. 
 
 

4. Kinderboekenmarkt Het Zand 
De kinderboekenmarkt op BS Het Zand werd dit jaar kleinschalig georganiseerd, met 
programmatische ondersteuning van Cultuur19: een poëzieworkshop van Marije Uijtdehaage. 
 

5. Samenwerking De Zingende Toren  
De Zingende Toren kon door het jaar heen als enige culturele partner haar programma ongewijzigd 
brengen: in alle stilte van het plein klonk het instrument of er niets aan de hand was met de 
wereld. Met het team besloten we dit bijzondere gegeven maximaal te helpen benutten. Cultuur19 
sloot aan door haar medianetwerk in te zetten en door mankracht te leveren in live gestreamde 
verzoekprogramma’s. Door de live-streaming konden ook mensen die iets verder van de Toren 
wonen meegenieten. We haalden uit verzorgingstehuizen in de buurt en bij andere buurtbewoners 
uiteenlopende verzoekjes op met vaak ontroerende motivaties. We bouwden aan onze expertise 
op het gebied van geluidstechniek en live-streaming.  
 
Cultuur19 zet de liefde voor dit unieke instrument kracht bij door sinds haar komst naar de Campus 
een (onbezoldigd) bestuurslid te leveren aan de stichting De Zingende Toren. Onze ICT-er steunde 
dit jaar het programma vanuit zijn wens maatschappelijk bij te dragen. 
 

6. Utrecht Marketing: CZ@home 
 
Een lang gekoesterde wens van bewoners van ons stadsdeel was om ook een Culturele Zondag in 
Leidsche Rijn te organiseren in samenwerking met Utrecht Marketing. De samenwerking tussen 
Utrecht Marketing en de leden van de Leidsche Rijn Connectie zorgde uiteindelijk voor een 
veelbekeken programma met een keur aan partners uit de wijken 9 en 10. Waar de reguliere 
CZ@home 15 minuten bedroeg, was deze aflevering meer dan drie uur lang. Cultuur19 sloot aan 
met deze onderdelen: 

- De dansvoorstelling van MAMM met choreografie van de kinderen uit de wijk, deze keer 
uitgevoerd in kunstwerk The Woodchapel. Een interview met de makers en de 
choreografie zijn in de door Utrecht Marketing professioneel geproduceerde film te zien op 
https://www.youtube.com/watch?v=a4QEo8PjZW8 ; 

- HOV verzorgde met medewerking van Cultuur19 vanuit de Campus een concert; 
- De Zingende Toren bracht in samenwerking met Marten Bijlaard, student van de 

Nederlandse Beiaardierschool (HKU), en Cultuur19 een bijzonder concert; 
- De bouwer van het klavier van De Zingende Toren en directeur van Kunstencentrum De 

Nieuwe Vaart Reinold van Zijl vertelde alles over de Toren in een special: 
https://www.youtube.com/watch?v=Br88NJhsWhI 

 
Helaas konden de bijdragen van Cultuur19, DUMS, Azotod en de Vocal Arts Academy niet 
doorgaan. De voorbereiding smaakt gelukkig naar meer. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a4QEo8PjZW8
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6. Organisatiestructuur 
 
Cultuur19 zette in 2020 6,5 fte (inclusief oproepuren) in ten behoeve van Artistiek Programma en 
Regie/Beheer CultuurCampus: een kleine, wendbare organisatie met een hoge productie, waarbij 
kan worden gesteund op 60 vrijwilligers. Exclusief oproepuren is dit 5,8 fte. Normaliter groeit de 
organisatieomvang tijdens grotere producties fors; dit jaar is veel gedaan met eigen inzet. De groei 
van 6,1 fte (2019) naar 6,5 fte ligt hierin, en omdat in de CultuurCampus meer inzet nodig was 
vanwege triage: als we open waren, moesten telkens twee beheerder tegelijk aanwezig zijn om 
publieksstromen te beheren en bevragen op corona-gerelateerde klachten. 
 
Raad van Toezicht (incl. hoofd- en nevenfuncties) 

 
Laurens Teuben (voorzitter),  toegetreden 4 juli 2019,    

- IT Engineering Lead ABN AMRO 
 

Mariëlle Versteeg,   toegetreden 1 oktober 2016 
- Ontwerp, projectmanagement en -advisering in de openbare ruimte 
- Algemeen bestuurslid bij 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 

 
Lisa Kong   toegetreden 1 juli 2019, afgetreden 1 augustus 2020 

- 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 
vijf 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    Kim Harsta    1 fte 
        
Nevenfuncties:     

- Voorzitter bestuur Stichting De Zingende Toren (onbezoldigd) 
- Algemeen bestuurslid Stichting De Leidsche Rijn Connectie (onbezoldigd) 

 
Medewerkers 
Marketing en communicatie  Claudia van Swelm  0,89 fte 
Programma    Leonie Langenhuijsen  0,89 fte 
Coördinatie /productie  Ineke Brouwer  0,89 fte 
Beheer/productie   Laura Slager   0,66 fte 
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Financiële administratie  Marjanka de Groot  0,55 fte 
Beheer / cultuurcoach  Mercedes Montes de Oca  0,14 fte 
Beheer     Anne-Marie Hozee  0,11 fte 
Beheer     Laurent Meijlink  0,66 fte 
Beheer     Kevin van Rossum  oproep 
Coördinatie jongerenprogramma Boris van Lieshout  oproep 
 
Controlling en de jaarrekening zijn uitbesteed bij Force Finance. Kamphuis & Berghuizen 
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 een 
duidelijke bestuurlijke structuur en een transparante verantwoordingslijn naar de Raad van 
Toezicht, zowel inhoudelijk als zakelijk. 
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7. Ondernemerschap en strategie 
 
In 2019 kwamen we tegenslag voortkomend uit transities in de sectoren welzijn, amateurkunst en 
onderwijs te boven. In 2020 was Cultuur19 aanvankelijk klaar om weer meer nieuwe partners in 
de amateurkunstsector in de CultuurCampus dienstverlening te bieden. Door COVID-19 was 
hiertoe geen kans, en zegden zelfs koren en zanggroepen hun contract op ten gevolge van de 
maatregelen. 2020 vroeg dan ook om nieuwe vaardigheden op het gebied van ondernemerschap. 
 
Cultuur19 pakte haar rol als wijkpartner, programmamaker en aanjager in de CultuurCampus ook 
dit jaar veel breder op dan alleen die van verhuurder; we spreken van beheer en inhoudelijke regie 
en stimuleren samenwerking en cross-overs, helemaal in dit pandemie-jaar dat van ons allen 
nieuwe kennis vergde. Van de vaste partners bleven we grotendeels huurbijdrage innen, 
noodzakelijk omdat we zelf geen huurkorting kregen, en afgestemd met de gemeente. We hielden 
met zowel partners als gemeente nauw contact. We wisten dat partners gesteund werden door 
noodsteun van de gemeente Utrecht vanuit Culturele Zaken. We konden vanuit eigen reserves een 
(beperkte) generieke huurkorting aanbieden en een extra korting voor aanbieders van 
groepslessen, zanglessen en voor koren. Voor 2021 hopen we huurkorting van de gemeente te 
krijgen. Zo kunnen we tegemoetkomen aan partners die niet voor noodsteun in aanmerking 
komen of simpelweg al te lang op reserves teren. 
 
Voor ons kernprogramma geldt dat we vanuit de coulanceregeling van de gemeente Utrecht 
meerkosten voor COVID-proof programma konden opvangen met minderkosten door (deels) 
geannuleerde events. We ondersteunden experimentele en toegankelijke initiatieven, jonge 
makers en streven naar meer diversiteit in het culturele landschap, helemaal in dit jaar waar veel 
niet door kon gaan. Onze omdenk-exercities en alternatief programma werden gewaardeerd door 
stakeholders en fondsen. Waar het kon trokken we extra publieke en private fondsen aan, 
schreven we in op alternatieve regelingen via de gemeentelijke en landelijke overheden, en 
betrokken we private partners (bedrijven) die onze publieke rol waarderen. 
 
Ook dit jaar bleek de netwerkbenadering en de wendbaarheid die Cultuur19 definieert belangrijk 
voor de continuïteit van de organisatie. 
 

1. Productieve samenwerking met partners en coproducenten 
 

De kwaliteit en naam van programma's als het Leidsche Rijn Festival (sinds 2000), Zingende 
Beelden (sinds 2010), InJeMakie (sinds 2017) en KLUB19 (sinds 2008) maakten het voor ons 
makkelijker om partners te vinden die mee wilden werken aan onze alternatieve COVID-proof 
programma’s. 
 
Ook in 2020 konden we de gelden uit de regeling combinatiefuncties gebruiken om meer jonge 
wijkbewoners met afstand tot cultuurparticipatie te bereiken. De samenwerkingen die Cultuur19 
initieerde leidden tot kleurrijk & vernieuwend programma. Inhoudelijke visie, omdenken in een 
pandemie, duidelijk gedefinieerde kwaliteitseisen en helder gedefinieerde rolverdelingen waren 
hier succesfactoren in.  
 
2020 kreeg onze aanvraag vanuit de Coöperatieve Participatie Federatie voor de landelijke BIS een 
positief advies maar geen toekenning: we belandden onder de ‘zaaglijn’. De coöperatie bereidde 
zich toch in 2020 voor op het aanvragen van landelijke fondsen en het bieden van een breder 
podium aan talentvolle nieuwe makers. In 2021 werd bekend dat we toch mogen bogen op een 
financiële bijdrage om een aanloop te nemen naar de BIS in de periode ‘25-‘28. We mogen dit 
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inzetten voor innovatie, kennisdeling en versterking van nieuwe makers. 
 
Het stedelijk Wijkcultuurhuizenoverleg is vruchtbaar en inspirerend als collegiaal kennisnetwerk. 
 
Binnen de Leidsche Rijn Connectie speelden we een rol als bestuurder en mede-onderzoeker naar 
hoe we nog beter kunnen samenwerken en elkaar inhoudelijk kunnen versterken. Door de 
culturele infrastructuur als integrale keten te benaderen, leveren we een bijdrage aan bewoners 
en stad. 
 
Cultuur19 is kernpartner van Brede School Het Zand. We adviseren op strategisch niveau over 
cultuureducatie binnen het kernteam. Op operationeel niveau leveren we onze bijdrage binnen de 
werkgroep Dag van Natuur- en Cultuur en de werkgroep Talentontwikkeling. De samenwerking 
met BS Vleuterweide bouwen we op de fundamenten van onze ervaring met BS Het Zand, en 
zetten gelden uit de regeling Combinatiefuncties in.  
 
In 2020 maakten we beter kennis met stedelijke partner Utrecht Marketing. Stedelijke kennis van 
marketing gecombineerd met ons wijkgericht inhoudelijk programma moet de komende jaren 
leiden tot gezamenlijke stappen naar meer toegankelijke cultuurparticipatie, ook in de wijken. In 
2020 trapten we af met een Culturele Zondag @ home. Voor de komende jaren zullen we input 
leveren in tweejaarlijkse festivals in de wijken vanuit een programmaraad. 
 
Met ZIMIHC, De Wilg, de Van der Hoevenkliniek, Abrona, Het Wilde Westen en Solgu 
onderhouden we een kennisnetwerk inclusie, dat in 2021 – in samenwerking met de gemeente 
Utrecht - zal bijdragen aan de oprichting van een actiecoalitie Toegankelijkheid en Inclusie. We zijn 
aanjager binnen PACT Utrecht voor meer culturele diversiteit.  
 
We zijn actief lid en kartrekker van de werkgroep Communicatie van Leidsche Rijn Marketing en 
we maakten ons sterk voor betere zichtbaarheid van de parels van de wijk. In 2020 maakten we 
ons onder andere hard voor meer vrije plakplaatsen, nodig voor kleine niet-gesubsidieerde 
(culturele) initiatieven. Dat resulteerde in mooie nieuwe plakzuilen in 2021. 
 
We leveren een bestuurslid voor Stichting De Zingende Toren, het bijzondere kunstwerk en 
muziekinstrument naast de CultuurCampus. 
 
Met DC1IIHigh, SHIFFT, IRC, NEVA en 155 werken we aan een inspirerend centrum voor dans op 
het Berlijnplein. 
 
Voor ‘Between the Jars’, een band voortkomend uit de KLUB19-stal, konden we penvoerderschap 
voor een succesvolle fondsaanvraag bij het prins Bernard CultuurFonds vormgeven. 
 
Cultuur19 werkte in 2020 productief samen met individuele makers, uit wijk, stad, land of van 
verder weg. In alfabetische volgorde: 
 

• 155 
• Abrona dienstverlening 
• Academie Tien 
• Amadeus Lyceum 
• Anafora 

• artOloco 
• ASR/ Leidsche Rijn Centrum 
• Ateliers De Kersenboomgaard 
• Azotod 



 21 

• Basisscholen in de wijk  
• 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 
• Engage TV 
• Fanworks 
• foto-EN-zo 
• Firma Kluit 
• Hann-photography & Schuch 

Photography 
• Hangplek voor Ouderen Vleuten de 

Meern/ De Hangouderen 
• Harmonie Orkest Vleuten 
• Huis van Betekenis  
• Hogeschool Utrecht 
• Internationale Schakelklas Ithaka 
• Illusionary Rockaz Company 
• Jongerencultuurhuis Kanaleneiland 
• JeWeetZelfTv 
• 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 
• Sencity 
• SOLGU 
• SUB 
• Studio De Bakkerij Rotterdam 
• Studio Moskou 
• STUT-Theater 
• Tivoli-Vredenburg 
• Theaterschool Utrecht 
• Theater De Vaillant Den Haag 
• De Vrijstaat 
• Utrechts Marketing 
• Utrecht Natuurlijk 
• Vocal Arts Academy 
• VOLT 

• ZIMIHC 
• De Wijkraden 

• De Wilg 

• De Zingende Toren 

 
2. Verantwoording en zichtbaarheid 

Eigenaarschap in programma van communities en wijkbewoners, zowel amateurs als 
professionals, is essentieel voor het programma van Cultuur19. Bij verantwoording aan het 
publiek en wijkbewoners moet dan 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. 
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Omdat we door samenwerking en kruisbestuiving samen met anderen kwalitatieve programma’s 
maken, zonder dat we altijd bezig willen zijn met een grote logo-parade, zoeken we andere 
manieren om onze zichtbaarheid te behouden. We pleiten voor gezamenlijke groei door 
kennisdeling en kwaliteitszorg binnen de wijkcultuurhuizen en werken mede daarom graag mee 
aan het onderzoek van de Hogeschool Utrecht, ‘Cultuur voor Iedereen’. Hier staat deze 
facilitering van ‘culture commons’ centraal. 

 
3. Belangenbehartiging 

Cultuur19 maakte zich ook in 2020 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 2020 
betekende dat dat we ons gevraagd en ongevraagd bemoeiden met het beleid op Utrecht-na-de-
pandemie, amateurkunsteducatie, cultuureducatie/cultuuronderwijs, doorontwikkeling van het 
Berlijnplein, 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 inkomsten voor 70% aan subsidie van Culturele Zaken van de Gemeente 
Utrecht en is zich zeer bewust van haar publieke taak. Voor onze alternatieve COVID-proof 
programma’s in 2020 konden we veelal fondsen werven vanuit COVID-gerelateerde fondsen. 
Podium Hoge Woerd steunde ons onverminderd bij het on- en offline Leidsche Rijn Festival; ook 
dit jaar leverden zij weer om-niet technici, faciliteiten, tijd en betrokkenheid. DOCK was financieel 
partner in participatieve trajecten bij het Leidsche Rijn Festival, de Duik in het Zand en 
Zandhappen. Voor het Leidsche Rijn Festival konden we weer rekenen op steun van BASF, Koko, 
Partou en Saartje Kinderopvang. Voor KLUB19 ontvingen we fondsen via het wijkbureau uit het 
MO-jongerenbudget en de regeling combinatiefuncties. Ook kregen we toekenning van gelden 
voor uitbreiding van jongerencultuur vanuit een impulssubsidie voor deze wijken van de 
gemeente, voor inzet in 2020 en 2021. We steunden jongeren bij aanvragen uit de 
Initiatievenfondsen voor gezamenlijk programma. Omdat we veel vanwege corona moeten 
uitstellen hevelen we het bedrag daarvoor over naar 2021. We zijn dankbaar voor de niet-
aflatende steun van de wijkbureaus.  
 
Daar waar Cultuur19 curriculum-vervangend actief was in het voortgezet onderwijs betaalde de 
onderwijsinstelling het programma. Binnen de brede scholen betalen we de brede-
schoolactiviteiten samen met partners en met hulp van de regeling combinatiefuncties. 
 
In 2020 zijn additioneel de volgende Fondsen succesvol aangeschreven: 
 

- Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds 
- Stichting Zawabas 
- Prins Bernard Cultuurfonds 
- Initiatievenfondsen 
- KF-Hein Fonds 
- Ondernemersfonds Utrecht 
- VSB-fonds 
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- St. Bernard CultuurFonds 
 
Voor al onze activiteiten geldt dat we van heel veel partners tijd, expertise en anderszins bijdragen 
ontvingen. 
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8. Publieksbereik 2020 
 
Cultuur19 hanteert een doelgroepenbeleid naar leeftijd. We maken een onderscheid tussen 
actieve deelnemers (co-creatoren) en publiek (bezoekers).  
 
Gedurende een deel van het jaar vonden veel actieve deelnemers hun weg naar de 
CultuurCampus. Ook daarvan registreerden we de bezoeken. We registreren verhuringen in de 
CultuurCampus waarbij wel sprake is van samenwerking maar niet van inhoudelijke co-productie 
apart.  
 
Dit jaar voor het eerst nemen we online kijkers mee in onze cijfers: we splitsen die waar kan uit 
naar weergaven, het aantal unieke kijkers en het gemiddeld aantal weergaven per kijker. Omdat 
we bij registratie van online bezoek allerlei dilemma’s tegenkomen, geven we een uitgebreid 
inzicht in hoe het LRF 2020 online is beleefd. 
 

2020   bezoekers 
actieve 
deelnemers 

weerg. 
(na 90 
dagen)  

unieke 
kijkers 

gemid. 
aantal 

weerg. per 
kijker 

Workshops Dit ben ik  
8, 15 en 22 
jan. 35 35 

   Duik in Het Zand 12-01-20 550 95 
   

Dit ben ik workshops  
5 en 12 
februari   20 

   Dit ben ik expositie- BS 
Vleuterweide 

19-02-20 
 250 150 

   
Urbanmix: 

27 en 28 
februari    70 

   De Zingende Toren  22-04-20 106 
 

106 51 2,1 

Urbanmix 

mei 
vakantie 
online 126 44 

   

Urban Mix  

mei 
vakantie 
online 7   7 

  Meivakantie activiteiten 
online meivakantie 160   

   Zingende Beelden 17-05-20   34 
   De Zingende Toren  03-06-20 65 

 
65 47 1,4 

Battle of the Beats 
masterclass 2 08-06-20 95 

 
95 46 2,1 

Battle of the Beats 
masterclass 3  15-06-20 48 

 
48 30 1,6 

In Je Makie 2020: 18-06-20 17 
 

17 13 1,3 
Battle of the Beats 
masterclass 4 22-06-20 37 

 
37 21 1,8 

KLUB19 -videoclip 
producties juni - juli   14 

   Battle of the Beats 29-06-20 63 
 

63 32 2 
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masterclass 5 
KLUB19 danst  
'Ongrijpbaar'  28-06-20 450 

 
450 286 1,6 

Orkest 
v.Utrecht/Jeugdorkest LR 05-07-20 100 

 
100 71 1,4 

    1040 200 
   CampusFestival 2020: 

Burnout - What About Us? 05-07-20 
  

50 41 1,2 
CampusFestival 2020: 
Burnout - Counting Stars 05-07-20 

  
37 31 1,2 

CampusFestival 2020: 
Even voorstellen: De 
Saxschool! 06-07-20 

  
64 46 1,4 

CampusFestival 2020: 
Even voorstellen: De 
Bazuin De Meern 07-07-20 

  
45 27 1,7 

CampusFestival 2020: 
DUMS presenteert: pop 
projecten And Many More 
en Instrumentals 09-07-20 

  
32 24 1,3 

CampusFestival 2020: 
Achter de schermen bij 
Workshop Koorzang van 
Mark Hilgenkamp  - Vocal 
Arts Academy 10-07-20 

  
140 112 1,3 

CampusFestival 2020: LAB 
Online - Maken met 
papier - Les 1: Vlieger - 
Bibliotheek Utrecht 10-07-20 

  
13 11 1,2 

CampusFestival 2020: LAB 
Online "Programmeren 
met Bliep" - Les 1: 
Unplugged Programmeren 
- Bibliotheek Utrecht 10-07-20 

  
11 8 1,4 

CampusFestival 2020: 
Teken een kat in 6 
stappen  - Bibliotheek 
Utrecht 10-07-20 

  
15 10 1,5 

CampusFestival 2020: 
Mayday videoclip 
Shitshow (K19) 11-07-20 

  
297 197 1,5 

CampusFestival 2020: 
Coming of Age videoclip 
Malibu (K19) 11-07-20 

  
235 143 1,6 

CampusFestival 2020: 
Even voorstellen: HOV  11-07-20 

  
51 34 1,5 

CampusFestival 2020: 
Mayday videoclip 
Shitshow (K19) 13-07-20 

  
15 14 1,1 
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CampusFestival 2020: 
Coming of Age videoclip 
Malibu (K19) 13-07-20 

  
35 20 1,8 

      
          
    KLUB19 

productiebijeenkomten  
2 en 4 juli 
‘20   21 

   KLUB19 ism Amadeus 
Lyceum - Brugpop festival 

9 en 10 juli 
‘20   600 

   
Luchtmuseum - BS 
vleuterweide 

11 juni t/m 
15 juli 1x do 
5 x   75 

   Maakplaats 
Bouwbandieten 15-07-20   70 

   Maakplaats 
Bouwbandieten 17-07-20   30 

   Maakplaats 
Bouwbandieten 18-07-20   100 

   Zandhappen ism Bshtz en 
DOCK 21-07-20   119 

   Urban summer op de 
teenspot 21-07-20   18 

   Zandhappen ism Bshtz en 
DOCK 22-07-20   121 

   Maakplaats 
Bouwbandieten 22-07-20   25 

   Zandhappen ism Bshtz en 
DOCK 23-07-20   135 

   Maakplaats 
Bouwbandieten 24-07-20   25 

   Urban summer op de 
teenspot 28-07-20   8 

   KLUB19 bijeenkomst voor 
jongeren 31-07-20   3 

   Urban summer op de 
teenspot 04-08-20   35 

   Urban summer op de 
teenspot 11-08-20   5 

   Urban summer op de 
teenspot 18-08-20 

 
14 

   Urban summer op de 
teenspot 25-08-20   11 

   
       LRF voorprogramma 29-07-20 

 
11 totaal 274 

 diverse locaties 
(speeltuinen) 31-07-20 

 
5 

   
 

01-08-20 
 

60 
   

 
05-08-20 

 
73 

   
 

05-08-20 
 

5 
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07-08-20 

 
23 

   
 

07-08-20 
 

2 
   

 
07-08-20 

 
0 

   
 

08-08-20 
 

0 
   

 
12-08-20 

 
24 

   
 

12-08-20 
 

0 
   

 
14-08-20 

 
0 

   
 

14-08-20 
 

0 
   

 
14-08-20 

 
0 

   
 

15-08-20 
 

23 
   

 
19-08-20 

 
15 

   
 

19-08-20 
 

3 
   

 
19-08-20 

 
8 

   
 

21-08-20 
 

3 
   

 
21-08-20 

 
10 

   
 

22-08-20 
 

7 
   

 
26-08-20 

 
0 

   
 

28-08-20 
 

2 
   

       Leidsche Rijn Festival 
Oogstfeest 06-09-20 981   

   Leidsche Rijn Festival 2020 
Live Show (live stream) 06-09-20 

  
497 264 1,9 

Leidsche Rijn Festival 
2020: Dansworkshop 
MAMM 06-09-20 

  
137 75 1,8 

Leidsche Rijn Festival 
2020: HOV-E en HOV-O 
presenteren Ik heb een 
melodietje in mijn hoofd 06-09-20 

  
101 77 1,3 

Leidsche Rijn Festival 
2020: Vlogworkshop 
Sebastiaan Brussee 06-09-20 

  
28 18 1,6 

Leidsche Rijn Festival 
2020: Achter de schermen 10-09-20 

  
79 55 1,4 

Leidsche Rijn Festival 2020 
Live Show (video, edit vd 
stream) 11-09-20 

  
139 79 1,8 

In Je Makie – 
VakantieKunstWeek 

27-30 
aug.’20 30 15 

   Leidsche Rijn Festival 
2020: In Je Makie 2020 06-09-2020 28 

 
28 24 1,2 

KLUB19 
Jongerenbijeenkomst 

2 en 11 
sept. ‘20   11 

   KLUB19 DJ  ism DURF 
studenten 18-09-20   19 

   Kinderboekenmarkt - 
poezieworkshop 08-10-20   20 

   Culturele zondag 18-10-20 7789 184 
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Culturele Zondag  
CZ@Home DANS DANS 
DANS  18-10-20 

  
92 67 1,4 

Culturele Zondag  
CZ@Home Zingende 
Toren (gesprek) 18-10-2020 

  
39 28 1,4 

Culturele Zondag  
CZ@Home Zingende 
Toren (live stream) 18-10-2020 

  
40 33 1,2 

Culturele Zondag  
CZ@Home (algemeen) 18-10-2020 

  
6745 5635 1,2 

Culturele Zondag  
CZ@Home HOV (lives 
stream) 18-10-2020 

  
211 125 1,7 

Afsluiting Muziek is de 
Basis (gefaciliteerd) 25-10-2020 662 100 662 322 2,1 
KLUB19 -GPVLR 
voorronde 1 en 2 online november 715 200 

   KLUB19 GPLR voorronde 1  27-11-2020 
  

428 231 1,9 
KLUB19 GPLR voorronde 2 28-11-2020 

  
287 359 1,9 

KLUB19 -Finale Grote Prijs 
van Leidsche Rijn 

verplaatst 
naar feb 
2021     

   initiatievenfonds met 
jongeren 

12,16, 22 
oktober   3 

           
   Totaal   13354 2903 

    
 
 
 
Datum Co-productie CultuurCampus Bezoekers deelnemers Publieksoort 

     12-01-2020 Kunstbende workshops 67 47 Jongeren 
30-01-2020 Concerte Prestige 451 350 volwassenen 
01-02-2020 Open Dag Dums 60 10 Gezinnen 
08-02-2020 Koor Leeuwenhart 150 70 Gezinnen 
09-02-2020 Bazuin 200 30 Gezinnen 
12-02-2020 DA42 film 0 25 kinderen 
16-02-2020 Vriendenconcert HOV 300 200 Gezinnen 
18-02-2020 voorspeelavond Saxschool 50 10 Gezinnen 
02-03-2020 Zangles Mariska Hoffer 0 15 volwassenen 
03-04-2020 Sesartoneel generale rep 0 75 kinderen 
27-06-2020 Musical 0 30 kinderen 
04-07-2020 open dag Dums 70 40 Gezinnen 
06-07-2020 voorspeelavond mo bergs music 65 10 Gezinnen 
09-07-2020 eindmusical Torenplein school 60 32 kinderen 
13-07-2020 KSU onder de bogen musical 77 31 kinderen 
14-07-2020 Kees Valkenstein school musical 70 34 kinderen 
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29-08-2020 Fun in Maarssen 130 2 kinderen 
29-08-2020 Open Dag Dums 85 10 kinderen 
06-09-2020 Fanworks 0 12 kinderen 
12-09-2020 Wiskunde kamp 57 8 Jongeren 
26-09-2020 Accademia Filarmonica 40 23 Gezinnen 
10-10-2020 Nut 30 2 Gezinnen 
11-10-2020 Nut 30 2 Gezinnen 
10-11-2020 danslessen 0 18 kinderen 
17-11-2020 danslessen 0 18 kinderen 
21-11-2020 voorspeelochtend vioolschool 30 10 kinderen 

05-12-2020 
vioolschool Accademia 
Filarmonica 30 23 Gezinnen 

08-12-2020 voorspeelavond Saxschool 30 10 Gezinnen 
12-12-2020 voorspeelochtend vioolschool 30 10 kinderen 
12-12-2020 Strijkorkest 28 20 Gezinnen 

Totaal 
 

2140 1177 
  

 
Spelenderwijs en opvolgers  

      Okt-nov Belatafeld Krekels 23 
 

Kinderen 
 18-nov Huilmeisje 15 

 
Kinderen 

 30-nov Huilmeisje 28 
 

Kinderen 
 04-dec Huilmeisje 12 

 
Kinderen 

 14-dec Huilmeisje 48 
 

Kinderen 
 

      05-okt Klein Wonderland 15 
 

Kinderen 
 05-okt Klein Wonderland 15 

 
Kinderen 

 06-okt Klein Wonderland 15 
 

Kinderen 
 12-okt Klein Wonderland 30 

 
Kinderen 2 voorstellingen 

12-okt Klein Wonderland 15 
 

Kinderen 
 13-okt Klein Wonderland 15 

 
Kinderen 

 14-okt Klein Wonderland 45 
 

Kinderen 3 voorstellingen 
26-okt Klein Wonderland 15 

 
Kinderen 

 29-okt Klein Wonderland 30 
 

Kinderen 2 voorstellingen 
12-nov Klein Wonderland 15 

 
Kinderen 

 12-nov Klein Wonderland 15 
 

Kinderen 
 16-nov Klein Wonderland 15 

 
Kinderen 

 20-nov Klein Wonderland 15 
 

Kinderen 
 Totaal  318    

 
 

   
Deelnemers vaste partners heel jaar 

per 
week 

Harmonie Orkest Utrecht 3000 120 
De Saxschool (37 weken) 750 30 
Zumba Xcite 375 15 
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Dansatelier42  2500 100 
Sesartoneel  (25 weken) 1875 75 
Piano Simonis 180 6 
Kyria Moves 200 8 
Brassband 120 12 
Blij met Kunst 200 10 
Trombone 120 4 
Jeugdorkest Leidsche rijn 945 27 
Vocal Arts Academy 450 15 
Theaterschool utrecht (38 
weken) 500 20 
Prestige Vocal groups 1400 70 
De Utrechtse muziekschool 3600 120 
Danscentrum utrecht 1050 35 
Totaal 17265 517 

 
 
Leidsche Rijn Festival 2020: (al meegenomen in de cijfers hierboven, opgenomen ter illustratie 
online bezoekcijfers): 
 
Krant    36.000 adressen, bibliotheek Vleuterweide en de 5 

speeltuinen 
Youtube (organisch)  
 
Live Show en losse LRF video’s: 568 unieke kijkers* op Youtube 
Live Show (t/m 11 sept)**:  264 unieke kijkers, gem aantal weergaven per kijker 

1,9, hoogste aantal gelijktijdige live kijkers 61. 
Live Show (vanaf 11 sept-okt) : 70 unieke kijkers, gem. aantal weergaven per kijker 1,8 
Overige LRF video’s (t/m okt): 234 unieke kijkers, gem. aantal weergaven per kijker 

1,5.  
Facebookaccounts Cultuur19, Leidsche Rijn Festival en C19 vrijwilligers (organisch)  
 
(6 sept-okt) Live show video :  411 accounts bereikt met de post, 40 videoweergaven 

(>1 minuut), aantal min. bekeken 392, max aantal live 
kijkers tegelijkertijd 8 

Overige LRF video’s :  38 weergaven (>1 minuut), aantal min. bekeken 214  

Betaalde promotie (niet-organisch)  
 
Facebook bereik   17.810 facebook accounts  

Facebook weergaven   88.035 

Kidsproof   40.000 views, 1700 hits  

Vrienden en volgers (okt 2020)  
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Facebook Cultuur19  1579 likers, 1688 volgers  

Facebook LRF   88.035 

Facebook Vrijwilligers C19   70 likers, 71 volgers 

Instagram    908 volgers 

Twitter Cultuur19  2411 volgers 

Twitter Leidsche Rijn Festival   1738 volgers 

Website (1 sept-8 sept) 

Leidsche Rijn Festival    735 gebruikers, 671 nieuwe gebruikers, 944 sessies, 
hoogst aantal gelijktijdige live show kijkers 23.  

Instagram  
 
LRF posts :  aantal 28, totaal bereik 7492 (gem. 267 accounts)  

LRF stories :   aantal 48, totaal bereik 3363 (gem. 70 accounts)  

 

*) Youtube spreekt over “unieke kijkers”. Het is aannemelijk dat het hier om devices/apparaten 
gaat en omdat het om een gezinsfestival en een jonge doelgroep gaat, is het zeer waarschijnlijk 
dat er met mensen per apparaat gekeken is. Wij schatten daarom dat je om een beeld te krijgen 
van het totale publieksbereik de unieke kijkers met een factor 2 a 3 kunt vermenigvuldigen.  

**) Op 11 sept hebben de oorspronkelijke stream video offline gehaald en een opgeschoonde 
versie online gezet. Daarom zijn de cijfers over twee video’s verdeeld.  



2020
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9. Financiën  

 
De begroting van 2017, 2018 en 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. Conform het feit echter dat er 
één beschikking is, presenteerden we al die jaren één jaarrekening. In 2020 is daarom de 
boekhouding ook heringericht naar één begroting. De CultuurCampus is daarmee integraal 
onderdeel geworden van deze ene begroting, waarbij baten en lasten zichtbaar worden via een 
eigen kostenplaats. Op deze manier kunnen we beter inzicht geven in wat overhead is en wat niet. 
De middelen besteed aan het gehele programma en de organisatie daarvan worden slechts voor 
een klein gedeelte gebruikt voor huisvesting en algemene overhead.  
 
Cultuur19 kende in 2020 een totaal aan opbrengsten van € 797.954 en een positief resultaat van 
€25.661. De bestemmingsreserve uit 2019 groot € 20.500 is volledig conform bestemming besteed 
en vrijgevallen, wat zorgt voor een netto resultaat voor resultaatbestemming van € 5.161. Met 
toestemming van de gemeente Utrecht houden we twee ‘bestemmingsfondsen gemeente 
Utrecht’ aan voor 2021. Een deel van het resultaat is bestemd voor het naar 2021 uit te stellen 
project ‘talentontwikkeling statushouders’ (groot € 1.660). Een ander deel van het resultaat is 
bestemd voor ‘risicovol ondernemen’ (groot € 16.353). De overgebleven 30% van het resultaat is 
toe te schrijven aan alternatieve fondsenwerving en zal optellen bij het egalisatievermogen. 
 
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.  
 
In 2020 hebben we een fiscale quick scan laten uitvoeren door Kamphuis & Berghuizen om te laten 
bevestigen dat we inderdaad een organisatie zijn waarbij geen BTW-plicht past. Deze bevestiging 
hebben we gekregen. 
 
Cultuur19 heeft 2020 financieel gezond kunnen afsluiten. Dat hebben we niet alleen ons eigen 
beleid te danken; ook de welwillendheid en het partnerschap van partners, de coulance en 
betrokkenheid van stadskantoor en wijkbureaus en het enthousiasme van fondsen over onze 
alternatieve plannen hebben ons dit jaar gesteund. 
 
Voor 2021 hebben we hoop op heropening van de culturele sector door vaccinaties en testbeleid, 
en hopen we met onze nieuw opgedane kennis van digitale ontsluiting van programma meer 
mensen te bereiken, ook ten tijde van Corona. We gaan daarbij bij heropening werken aan 
uitbreiding van eigen, diverse programmering in het theater van de CultuurCampus. Het 
partnerschap binnen de Participatie Federatie zal ons hierbij steunen, ook financieel: vooralsnog 
rekenen we op een bijdrage voor de aanschaf van streaming-apparatuur en bijdragen voor 
experimentele en cultureel diverse producties. Het coulance beleid van de gemeente is verlengd 
tot en met 1 juli 2021 en zal ons ook in 2021 helpen om voor alle activiteiten COVID-proof 
alternatief te vinden. Het doorberekenen van de huurlasten aan vaste huurders is minder dan 
eerder mogelijk vanwege de penibeler situatie van sommigen van hen. We zijn in gesprek met de 
gemeente over huurkorting voor onze huurders in de Campus door gemeentelijke huurkorting aan 
Cultuur19. 
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Voor meer financiële informatie over 2020 verwijzen we graag naar de jaarrekening en de verkorte 
balans. 
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10 Tot slot en vooruitblikkend 
 
Het past niet om tevreden te zijn met wat je hebt bereikt zonder ook om je heen te kijken: een 
stad, een wereld, met last van de gevolgen van deze pandemie. We voerden gesprekken met 
mensen die verlies van dierbaren of gezondheid een plek moeten geven, daar vaak muziek als 
troost voor ervarend. We zagen schooldirecteuren worstelen in hun zorg om kinderen die zij 
volledig uit zicht verloren, vastberaden hoe dan ook aan hun ontwikkeling te willen en zullen 
bijdragen. We belden, zoomden en wandelden met al die partners en wijkbewoners die het samen 
maken al een dik jaar moeten missen. Vooral jongeren, vooral senioren, vooral onze zzp-ers: de 
impact van dit alles op de één nog zichtbaarder dan die op de ander. Wat snakken we naar weer 
samen mooie dingen maken en beleven. 
 
En toch: Cultuur19 heeft in 2020 op een heel eigen manier gebouwd aan het uitbouwen van de 
beproefde rol van programmamaker in de wijk. In 2020 is wederom gebleken dat we wendbaar 
zijn. Waarom we de dingen doen is bepalend voor hoe we de dingen doen. We concentreerden 
ons op nieuwe manieren van samenkomen: buiten, in kleine groepjes, digitaal en online, en we 
maakten achter de schermen alternatieve plannen.  
 
Vooral met jonge mensen maakten we veel programma, pittig als het voor hen was om 
leeftijdsgenoten niet te zien. We maken ons hard voor meer ruimte voor jongerencultuur, ook 
financieel, met eigenaarschap en rolmodellen. Samen met partners uit de Leidsche Rijn Connectie, 
en in het bijzonder de Vrijstaat, Azotod, HOV, Podium Hoge Woerd, de Vocal Arts Academy en 
Metaal Kathedraal, pleiten we voor verschillende plekken voor jongerencultuur in het enorme 
stadsdeel LR/VldM. We zien hierbij de diversiteit van de wijken 9 en 10 als kracht. We zijn 
geïnspireerd door de samenwerking met Possibilize en De Wilg, die ons helpt om voor jongeren 
met een beperking of niet-aangeboren-hersenletsel cultuurparticipatie makkelijker te maken. 
 
Artistiek hoogwaardig verrassend programma met eigenaarschap, waarin we verschillen omarmen 
en opzoeken, blijkt recept voor inclusie en diversiteit. Voor mensen die zorg behoeven, is er nog 
een flinke slag te maken. We zijn blij met het partnerschap binnen de Participatie Federatie, de 
voorbereidingen voor de Actiecoalitie Toegankelijkheid en de aandacht voor Gezondheid & Kunst. 
Het onderzoek ‘Cultuur voor Iedereen’ van de Hogeschool Utrecht geeft ons voeding, idioom, 
bevestiging en uitwisseling. 
 
De enorme groei van de bevolking in de wijken 9 en 10 vergt specifiek beleid, dat culturele 
voorzieningen laat meegroeien. De ontwikkelingen op het Berlijnplein zijn daarbij gedurfd en 
ambitieus, en dat is goed. Wij werken er met nieuwe en beproefde partners aan dat je overal over 
kunst en cultuur kunt struikelen, met de ambitie om de dynamiek van de groeiwijken bij te 
houden.  
 
Hoewel onze sector ook in 2021 èn daarna de gevolgen van deze enorme crisis zwaar zal voelen,  
zijn we gesterkt door makers en verhalen. Voorop staat dat de behoefte aan verbinding en 
verbeelding groter is dan ooit. Als altijd geeft kunst duiding, en dus ook aan deze en de komende 
tijd. Met dat besef gaan we 2021 in en maken we waarde. 
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