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Bestuursversla
Voorwoor
We schrijven dit voorwoord einde maart 2021. De samenleving is nu iets meer dan een jaar op
‘sociale afstand’. Er zijn drie redenen om daar bij dit Jaarverslag 2020 van Cultura Nova in een
speciaal voorwoord bij stil te staan.
Op de eerste plaats natuurlijk vanwege het leed en de verwarring die dit heeft opgeleverd, ook
in de culturele omgeving waarin Cultura Nova opereert: van Zuid Limburg tot, in het geval van
de gezelschappen, ver over de grenzen. Ondanks ruimhartige steunmaatregelen en ondanks
de inzet van subsidiënten, waarover zo meer, kon niet worden voorkomen dat het publiek
wegbleef, dat opdrachten uitbleven, dat mensen ziek werden, dat vrijwilligers thuis moesten
blijven en dat bijgevolg ook organisaties en bedrijven failliet zijn gegaan. Het persoonlijke leed,
de eenzaamheid, verdampte pensioenen, lege zalen, onbenut talent; het maakt op een pijnlijke
manier duidelijk wat cultuur in ‘normale’ tijden vermag. Het is zaak om zodra de
omstandigheden dat toestaan met volle kracht de culturele infrastructuur te herstellen. Niet
alleen omwille van de cultuursector zelf, maar ook omwille van de maatschappelijke en
persoonlijke energie.
Op de tweede plaats is van belang om stil te staan bij de nanciële situatie die dit in de
cultuursector en bij Cultura Nova heeft opgeleverd. Ruimhartig hebben subsidiënten op alle
bestuurlijke niveaus hun subsidies overeind gehouden en zelfs losgekoppeld van de
verplichting om daarmee in het lopende jaar producties te maken of te tonen. Verderop doen
we uitgebreid verslag van hoe in het geval van Cultura Nova is geprobeerd om in het lopende
jaar momenten te benutten om cultuur te produceren. Op veel plekken en momenten is dat met
veel kunst en vliegwerk gelukt. Met zelfs verrassende successen, ook qua kijkersaantallen. Met
dank aan de goede samenwerking met collega culturele instellingen, met makers en met de
regionale televisie en radio-omroep L1. Desondanks is het onder de streep natuurlijk een
verhaal van tegenslagen. De grote publieksevenementen bleven uit. De opeenvolgende
corona-golven heeft ze tot twee keer toe in de kiem gesmoord. Eén wat bizar gevolg is dat er
geld is overgebleven. Veel geld. Geld dat dus niet terug hoeft, maar dat we de komende tijd
met man en macht extra willen gaan inzetten om het culturele eco-systeem en het bredere
cultuurleven in en om Cultura Nova, Parkstad en Zuid Limburg versterkt te doen terugveren.
Om zo ook het sociale en economische leven in de regio weer op gang te brengen. We
beschouwen dat als onze schone plicht. Het is per slot van rekening publiek geld. We hebben
daartoe een bestemmingsreserve ingericht. Verderop leest u daar meer over.
En tenslotte is er dit Jaarverslag zelf. Het begint traditiegetrouw met onze missie, de
kernwaarden van Cultura Nova, het verhaal over wat en wie we zijn in niet-Corona tijden.
Daarna volgt het verslag van onze activiteiten in 2020. We vonden het ondanks alles gepast om
die volgorde in stand te houden. We laten ons niet klein krijgen! Het culturele leven zal de
draad weer oppakken. Mogelijk sterker dan ooit. Maar we vonden het desondanks wel zo
netjes om dit Jaarverslag even vooraf van deze persoonlijk noot te voorzien. Op naar het jaar
van de culturele boost.
Namens de Raad van Toezicht en Directie van Cultura Nova,

Triptyque, 7Fingers

Astrid Boeijen en Rocco Malherbe.
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Missie, visie en pro e
CULTURA NOVA VIERT DE VERBEELDIN

In 2020 bestond Cultura Nova 30 jaar. Dit jaarlijkse festival in het hart van Zuid-Limburg is
uitgegroeid tot een evenement van internationale allure. Gemiddeld over de afgelopen jaren telt
het festival 68.000 bezoeken, zeker tweehonderd activiteiten van ruim veertig deelnemende
theatergezelschappen en kunstenaars per editie. Ontstaan vanuit een sterke traditie in
spektakel en straattheater, is Cultura Nova doorgegroeid naar een multidisciplinair festival met
een rijke programmering voor een breed en divers publiek. Het programma is kleurrijk en
gelaagd, toegankelijk én risicovol: van grootste opening- en slotspektakels tot intieme artistieke
cross-overs, van toegankelijke familievoorstellingen tot gewaagde experimenten, van
internationaal topcircus tot grondgebonden theater, van eclectische dansavonden tot muzikale
avant-garde en van historische geluidswandelingen tot sociaal-maatschappelijke projecten. Tot
ver over de grens oefent dit rijke, beeldende programma een sterke aantrekkingskracht uit op
een gemêleerd publiek.
Het hart van deze brede programmering draait om de verbindende kracht van beeldend
theater. De leiding van Cultura Nova heeft in drie decennia een sterk zintuig ontwikkeld voor dat
wat in deze regio voor reuring zorgt. Door het jarenlang optrekken met toonaangevende
groepen in beeldende disciplines en door een hechte samenwerking met een internationaal én
regionaal netwerk weet Cultura Nova grote namen maar Limburg te halen en tevens een
pleisterplek te bieden voor jong talent. Door bovendien aan te sluiten bij ontwikkelingen waarin
kunst en cultuur worden ingezet om grondgebonden verhalen naar boven te halen, geeft het
festival ook inhoudelijk reliëf aan de regio. Heerlen is het hart van het festival maar ook op
omliggende steden als Kerkrade, Brunssum en Landgraaf heeft Cultura Nova veel uitstraling.

Spektake
Cultura Nova is zich sterk bewust van zijn wortels: het staat met beide benen in een lange
traditie van internationaal beeldend theater, voor volwassenen en jeugd. Niet voor niets opent
en sluit het festival steevast met grote spektakels in de open lucht: de stad wordt in vuur en
vlam gezet - soms zelfs letterlijk, zoals met de pyrotechniek van Groupe F tijdens de
jubileumeditie in 2015. Artiesten veroveren straten en pleinen en zetten met groots opgezette,
mobiele voorstellingen een vliegwiel in beweging. Vuurballen, machines en marionetten rollen
door de stad. Tienduizenden mensen lopen uit om getuige te zijn van beeldend theater van
extreem hoog niveau. De horizon van hun vertrouwde omgeving wordt voor even, en daardoor
in hun herinnering voor altijd, veranderd. Taalbarrières vallen weg, de verwondering slaat toe,
de verbeelding regeert.
Theatermaker Airan Berg:
“The focus on the visual was and is important due to the fact that the audience of the festival is
multilingual, be it that in its beginning the citizens of Heerlen came from Netherlands, Germany,
Belgium, Italy, Spain, Poland, former Joegoslavia and later Morocco, or due to the fact that
Heerlen is very close to Liege or Aachen, where French and German are spoken.”
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CULTURA NOVA VERLEGT DE ROUT

Met de ontmanteling van de industrie en de afbraak van het mijnerfgoed trad een ongekend
verval op. Heerlen werd, zo schreef socioloog Maurice Hermans, “volgens sommigen
Nederlands meest mislukte stad: de ultieme Antistad”.
Vandaag de dag liggen de contrasten voor het oprapen, ook al geeft de streek haar herkomst
niet zomaar prijs. De geperforeerde stad biedt een prachtig decor voor culturele manifestaties:
ondergelopen parkeergarages, verlaten discotheken, leegstaande kantoorpanden en
voormalige vroedvrouwenscholen helpen betekenis te geven aan de herkomst en toekomst van
deze streek. Niet zelden hebben deze locaties een oorsprong in het (mijn-)verleden van de
streek.
Cultura Nova viert de verbeelding met grondgebonden theater. Behalve een bijzonder decor
biedt de streek tevens een unieke context voor een cultureel festival. Want, de recente
geschiedenis herbergt een schat aan verhalen die nog uitgediept moeten worden. De
omgeving werkt hier vruchtbaar aan mee; enerzijds wordt een beroep gedaan op het
collectieve geheugen van de bezoekers uit de regio, anderzijds geven de creatieve makers
nieuwe betekenis aan oude plekken. De ongebruikelijke samenstelling van de bevolking – met
een bovengemiddeld aantal laagopgeleiden en ouderen – draagt bij aan de uniciteit van de
streek. Met de heruit te destilleren nieuwe narratieven helpt Cultura Nova de streek en haar
inwoners in de zoektocht naar nieuwe betekenis en identiteit.
De regio Parkstad, de voormalige Mijnstreek die nu een culturele lente beleeft gevoed door een
innovatieve kenniseconomie, een groeiend toerisme en vernieuwende architectuur en culturele
evenementen. Theatermakers, musici en kunstenaars laten zich steeds vaker uitdagen om
speci eke geschiedenissen en grondgebonden verhalen uit deze regio te vertalen naar
pakkende, emotionele en prikkelende producties.
Cultura Nova kiest vaak bij de opening voor de presentatievorm van een parade door de stad.
Omdat het de intocht van de artiesten markeert, omdat het traditiegetrouw bij Limburg past. Én
omdat het festival dan resoneert bij alle lagen van de bevolking. Waar het theater bezit neemt
van de straten, daar klinkt de lokroep van de fantasie. Velen geven daar gehoor aan.
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CULTURA NOVA VERSTERKT HET CONTRAS

Traditie en vernieuwin
Cultura Nova koestert het contrast tussen spektakel en verstilling, tussen vernieuwing en
traditie, tussen analoog en digitaal, tussen de taal van het beeld en die van het verhaal. Juist
omdat deze tegenstellingen voor spanning zorgen en daarmee het pro el van Cultura Nova
versterken. Cultura Nova haalt grote internationale namen naar Limburg en draagt tevens bij
aan het makers-klimaat voor jong en lokaal gevestigd talent. Het festival heeft in zijn
dertigjarige bestaan een uniek Europees netwerk opgebouwd dat resulteert in een bijzonder
af che. Maar even zo goed wil het festival een pleisterplaats zijn voor makers, opgeleid aan
kunstopleidingen als de Toneelacademie, het Conservatorium Maastricht of het ROC Vista
College. Balans aanbrengen door dit contrast te versterken, dat is één van de pijlers van
Cultura Nova. VIA ZUID biedt hierbij regelmatig ondersteuning als talentontwikkelingsorganisatie. Disciplines smelten in Limburg goed samen; men weet elkaar gemakkelijk te
vinden. De opzet van Cultura Nova is daarom vanzelfsprekend multidisciplinair.
Bruggenbouwen en verbinde
In de afgelopen dertig jaar heeft het festival zich ontwikkeld tot een opvallende
bruggenbouwer. Tussen stad en regio, tussen steden onderling, tussen festival en media,
tussen de cultuursector en economische domeinen. Neem de ingebruikname van de
Noorderbrug in Maastricht; Cultura Nova luisterde die gelegenheid met overweldigend succes
op door er een groot theatraal openluchtspektakel aan te koppelen, met beeldende
theatergroepen uit de festival-programmering zoals Theater Titanick en Les Plasticiens Volants.
Er waren 12.000 toeschouwers.Europa
Heerlen ligt in het hart van de Euregio Maas-Rijn. Cultura Nova zoekt de samenwerking met
België en Duitsland nadrukkelijk op. Ook dat maakt het festival onderscheidend. Niet voor niets
dat Cultura Nova tot twee keer toe het EFFE-label heeft mogen ontvangen. Het festival is mede
initiatiefnemer van Centriphery, waarin culturele organisaties uit negen landen samenwerken.
Het initiatief krijgt Europese subsidie in het kader van Creative Europe.

Servé Hermans, artistiek leider Toneelgroep Maastricht:
“Cultura Nova schuwt een moeilijk of zwaar stuk niet maar hengelt niet opzichtig naar
intellectualiteit. Dat verdient groot applaus. Ik zie een dergelijk gebaar nergens in Nederland en
eigenlijk ook niet of nauwelijks in Vlaanderen: het beeldend theater, het nieuwe circus, het grote
gebaar buiten met vuur. Daarin onderscheidt Cultura Nova zich.”
Kernactiviteite
Cultura Nova is al 30 jaar een baken, als sprankelend en vernieuwend zomerfestival op meer
dan 25 vaak verrassende locaties in de regio Heerlen en zelfs over de grens, dat internationaal
aanzien geniet vanwege zowel theaterspektakel als kleine podiumjuweeltjes door gearriveerde
en aanstormende makers uit binnen- en buitenland die de gemiddeld over de afgelopen drie
jaren 68.000 bezoekers uit alle lagen van bevolking ook verhalen vertellen uit stad en streek en
waar Heerlenaren in het bijzonder niet alleen veel genoegen maar ook zelfvertrouwen uit putten
omdat hun stad zich dankzij het festival tenminste tien dagen lang boven alle sociale sores
verheft.
Cultura Nova kiest de vorm van een laagdrempelig, toonaangevend, pluriform festival om o.a.
via story-telling binnen een beperkte tijdspanne reuring in de stad te laten ontstaan, energie vrij
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te maken, beweging op gang te brengen en ruimte te creëren waarin zowel (theater)makers
als toeschouwers en gebruikers van de stad goed gedijen en openstaan om vanuit nieuwe
perspectieven andere wegen in te slaan en mee vorm te gaan geven aan hun (sociale)
omgeving. Cultura Nova is een festival dat een duidelijk appel doet op de bewoners en
bezoekers van stad en streek.
Het theaterfestival is in Heerlen en Parkstad van belang. Artistieke motieven van Cultura Nova:
het doet geen kwaad, drukt een fundamenteel menselijk instinct uit, brengt mensen samen,
modelleert het democratische discours, draagt bij aan onderwijs en ontwikkeling, geeft een
impuls aan economische revitalisering en beïnvloedt hoe we denken en voelen over ons eigen
leven.
De kern van de programmering bestaat uit professionele podiumkunsten gepresenteerd door
een mix van ervaren makers en jong talent. Podiumkunstenaars en andere makers worden
gekozen op hun artistieke/inhoudelijke kwaliteit (vakmanschap, zeggingskracht en
oorspronkelijkheid), op hun vermogen te ontroeren, iets te verbeelden dat beklijft, op hun
capaciteit om dwarsverbanden te leggen tussen kunst en maatschappij, tussen disciplines,
locaties en thema’s, gerelateerd aan de context van het festival
Cultura Nova biedt een ogenschijnlijk complexe, maar zeer uitgebalanceerde mix van
beeldend theater, muziek, dans, circustheater exposities en lm voor diverse doelgroepen, jong
en oud, met culturele bagage en zonder, passanten en mensen die gericht het festival
bezoeken. Cultura Nova opent elk jaar met een grote gratis toegankelijke voorstelling, waar
zo’n twintigduizend mensen op af komen en die live wordt uitgezonden via L1 televisie
(provinciale tv). Na die ‘Big Bang’ barst het tiendaags festival los. Het aanbod van ruim 200
activiteiten zorgt voor reuring in de stad. Theatermakers en kunstenaars komen uit Limburg, de
rest van Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. De oriëntatie op de zuidelijke
landen is mede ingegeven door het gevarieerde aanbod beeldend theater in die landen. Die
beeldtaal wordt goed ‘verstaan’ in Heerlen en omgeving. Ongetwijfeld zal de recente
geschiedenis van de streek daar een rol in spelen. Veel arbeiders uit de zuidelijke landen
vestigden zich na de oorlog in Zuid-Limburg.
Niet alle voorstellingen van Cultura Nova worden op (buiten)locaties gepresenteerd. Als
voorstellingen gewoon een black box nodig hebben, dan vinden ze plaats in Theater Heerlen,
Theater Kerkrade, Cultuurhuis Heerlen of zelfs in poppodium de Nieuwe Nor. Nieuw publiek zet
op die manier gemakkelijk de stap naar reguliere zalen.
Cultura Nova kiest voor de festivalvorm en zet elk jaar een ‘culturele hogedrukpan’ op het vuur.
Door een grote hoeveelheid culturele activiteiten in tien dagen in samenhang te presenteren in
Heerlen en omgeving, ontstaat een urgentie om erbij te willen zijn en deel te nemen aan het
evenement.
Jeug
Cultura Nova neemt het publiek van de toekomst zeer serieus. De jeugdprogrammering is de
afgelopen jaren gegroeid naar ruim 30 voorstellingen van internationale gezelschappen. Er zijn
ook concerten, workshops en presentaties, uiteraard voor verschillende leeftijden. Voor
jeugdtheater is er een aparte programmeur. De voorstellingen worden met succes
aangeboden aan het basisonderwijs in heel Parkstad. De artistieke uitgangspunten en criteria
zijn dezelfde als voor de programmering voor jongeren en volwassenen.
Ook hier wordt gezorgd voor een balans tussen provinciaal, landelijk en internationaal aanbod.
Er is een meerjarige samenwerking met een aantal Nederlandse, Vlaamse en Spaanse
gezelschappen. Het aantal voorstellingen uit overige landen stijgt. Het is succesvol gebleken

fi

d


7

Jaarverslag 2020

de jeugdvoorstellingen en activiteiten te concentreren op de zondagen en woensdag van het
festival, die daarmee uitgegroeid zijn tot echte ‘familiedagen’. De meeste jeugdvoorstellingen
beleven tijdens Cultura Nova hun (Nederlandse) première.
Coproductie
Cultura Nova coproduceert elk jaar zeker vijftien producties. Het festival nodigt makers uit en
brengt hen samen om hen te verleiden werk te maken dat is geïnspireerd door het
karakteristieke culturele DNA van het gebied. Het festival wil dat het publiek zich kan spiegelen
aan eigentijds aanbod dat zich verhoudt tot context van de regio.
Cultura Nova gaat via de coproducties ook nieuwe verbindingen aan. Zo wordt er bijvoorbeeld
met de zorgorganisatie Sevagram al een paar jaar samengewerkt. Dat levert niet alleen nieuw
publiek op (ouderen, medewerkers, mantelzorgers en bewoners uit de wijken), maar ook
nieuwe geldstromen, die ingezet kunnen worden voor de makers.
De regio Parkstad mist professionele podiumkunstproductie, en daarmee ook een belangrijk
instrument om een spiegel te creëren die kan helpen de eigen identiteit te duiden, te
ontwikkelen en/of terug te vinden. Met het aanjagen en maken van professionele
podiumkunstproducties wordt deze lacune door het festival deels gevuld. Hiermee worden
kansen vergroot voor Heerlen om zich nog beter te positioneren als cultureel dynamische stad.
Daarnaast wil het festival coproducties stimuleren tussen internationale gezelschappen, die in
staat zijn om beeldende theatervoorstellingen te maken voor grote groepen publiek, en
Nederlandse (BIS-)gezelschappen die mogelijk potentie hebben om grootschalige locatievoorstellingen te gaan maken. In Nederland zijn eigenlijk na het stoppen van Dogtroep en het
op één locatie vast spelend Vis à Vis nauwelijks nog gezelschappen die dat metier verstaan.
Inmiddels zijn met een aantal partners meerjarige afspraken gemaakt om deze ontwikkeling te
blijven stimuleren. Het festival heeft al enkele succesvolle combinaties gemaakt in dit soort
coproductie en wil dat komende planperiode uitbreiden. Voor ‘Romeo & Julia’, de opening van
Cultura Nova 2019, vroeg het festival Toneelgroep Maastricht om samen te werken met Groupe
F en Aerosculpture (beiden uit Frankrijk) en Progression Freerunning uit Amsterdam. Vier
Limburgse koren, breakdansers en twee solisten werkten mee aan de voorstelling. In 2020
koppelde Cultura Nova de philharmonie zuidnederland aan het Franse Plasticiens Volants voor
de productie ‘Beethoven’.

Peter Sellars:
"Kunst heeft de gave ons tot gedeeld verdriet te kunnen brengen. Tot het besef dat we er met
z'n allen tot onze nek toe inzitten, dat het onze zwakke plekken zijn die we met elkaar gemeen
hebben, de eigenschappen die we niet in de hand hebben en die ons menselijk maken".
Talentontwikkelin
Cultura Nova wil kansen bieden aan jong talent om zich te ontwikkelen, zich te verhouden tot
de omgeving van het festival en een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van
podiumkunsten. Cultura Nova faciliteert coproducties, ook met jonge makers, met middelen,
knowhow, een vruchtbaar environment, artistieke- productionele-, marketingtechnische en
nanciële begeleiding. Bovendien levert Cultura Nova bijna gegarandeerd geïnteresseerd
publiek. Jonge makers komen zo als het ware in een warm bad terecht.
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Roshanak Morrowatian (Iran), choreografe en danseres aan Cultura Nova gekoppeld door
‘talentenmakelaar’ Via Zuid:
“Cultura Nova is een begrip in Limburg, en als beginnende maker is het een ideale plek om
gezien te worden. Ik mocht mijn werk 'Polished' tijdens het festival in 2019 presenteren en de
voorstellingen hebben veel deuren voor me geopend. Ik ben erg dankbaar voor het platform
dat Cultura Nova biedt voor jonge makers. Door het festival heb ik de BNG Bank Dansprijs
gewonnen, ben ik docent aan de toneelacademie geworden en zal ik in 2020 met ‘Polished’
door Nederland toeren.”
Cultura Nova geeft al jarenlang jong talent ruimte bij het programma. Via productiebureaus, via
de Toneelacademie of zelfstandig melden zich jonge makers met bijzondere projecten bij
Cultura Nova. Projecten worden artistiek gewogen en beoordeeld op kwaliteit, productionele en
nanciële haalbaarheid. Veel van die jonge makers zijn onder andere via Cultura Nova
doorgestroomd naar andere festivals en naar het zalencircuit. Meestal worden deze
voorstellingen in coproductie met Cultura Nova gemaakt. Elk jaar staan er studenten van de
Toneelacademie in één of meer voorstellingen van Cultura Nova.
Cultura Nova werkt intensief samen met VIA ZUID als het gaat om talentontwikkeling. Het is van
groot belang dat Cultura Nova mee sturing kan blijven geven aan deze ontwikkelingen en kan
waarborgen dat voor Heerlen en Parkstad een klimaat ontstaat waarin jonge makers kansen
krijgen om in onze regio coproducties te kunnen maken.
Cultura Nova heeft een jarenlange relatie met het ROC Vista College in Heerlen en met de
kunstvakopleidingen van Zuyd Hogeschool in Maastricht. Elk jaar staan er wel een of twee
voorstellingen op het programma waarbij studenten van het Vista College afdeling Kunst
Theater en Media meewerken en zo unieke ervaringen opdoen en waarmee ze studiepunten
kunnen verdienen.
Cultuureducati
Cultura Nova neemt kinderen serieus en biedt succesvol een speciaal programma met een mix
van familievoorstellingen en jeugdvoorstellingen al of niet op locatie, workshops, exposities en
meespeelactiviteiten die passen binnen de programmeringsvisie van het festival. Naast
uitvoerige informatie in de brochure van Cultura Nova over het aanbod voor kinderen, verschijnt
er voor het festival telkens een jeugdbrochure.
Cultura Nova programmeert ook voorstellingen met basis- en middelbare scholen. De scholen
ontvangen vooraf informatie, lesbrieven en soms workshops op school. Indien nodig wordt
busvervoer georganiseerd door het festival. De belangstelling voor Cultura Nova bij de
basisscholen is groot en de reacties op de voorstellingen zijn goed. Cultura Nova heeft goed
contact met de directies van de basisscholen en met de besturen van de onderwijskoepels
Movare en Innovo (samen goed voor 60 basisscholen in Parkstad Limburg).
Burgerparticipatie en samenwerkin
Cultura Nova is een festival met grote regionale inbedding en een dynamowerking in de stad.
Een aantal organisaties en (burger-) initiatieven wil zich graag manifesteren tijdens het festival
omdat er zoveel reuring is en men mee wil deinen op de ow die het festival te weeg brengt.
Het gaat vaak om (sociaal-)culturele activiteiten waarbij burgerparticipatie belangrijk is. Het
festival biedt als het ware ‘open space’ voor nieuwe initiatieven. Cultura Nova stimuleert zelf
een aantal initiatieven en brengt sommigen bij elkaar. Zo is de Heerlense stichting Street Art
voortgekomen uit een verzoek in 2013 om één muurschildering te mogen maken tijdens het
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festival. Inmiddels is Heerlen met tientallen muurschilderingen Mural-Capital van Nederland en
realiseert die stichting jaarlijks tijdens Cultura Nova nieuwe Murals van internationaal bekende
kunstenaars. Cultura Nova adviseert de stichting Street Art en werkt met hen samen op het
gebied van presentatie en productie. Zo draagt zij bij aan de duurzame verankering van deze
kunstvorm in de stad. De inbedding in de regio van Cultura Nova wordt mede bepaald door het
groot aantal samenwerkingspartners waarmee inhoudelijk en praktisch wordt samengewerkt,
zoals culturele instellingen, Parkstad Limburg Theaters, Poppodium Nieuwe Nor, Cultuurhuis
Heerlen, Schunck, Filmhuis De Spiegel, Schrit_tmacher, Huis voor de kunsten Limburg,
stichting Street Art, theater- en muziekgezelschappen, onderwijsinstellingen zoals
Basisscholen, Middelbaar Onderwijs, ROC Vista College (Kunst Theater & Media), Zuyd
Hogeschool (de kunstvakopleidingen en de Maastricht Academy of Media Design and
Technology) en de Open Universiteit, maatschappelijke organisaties als Stadslab Heerlen, IBA
Parkstad, sociaal-economisch kenniscentrum Neimed, ouderenzorg instelling Sevagram,
woningstichtingen Weller en Wonen Limburg, Asiel Zoekers Centrum Heerlen met Stichting De
Vrolijkheid.

Toch wordt er niet zomaar samengewerkt, voor het festival gelden algemene criteria: de
samenwerkingsrelatie moet zinvol zijn voor het festival, voor (theater-)makers of (in-)direct
aansluiten bij voorstellingen of locaties die voor voorstellingen worden gebruikt. Daarnaast
kunnen samenwerkingen interessant zijn uit marketingoverwegingen. Cultura Nova wil
cultuurbeleving ook stimuleren in wijken waar daarvoor doorgaans minder aandacht is.
Elk jaar wordt een jongerenvoorstelling gemaakt met middelbare scholieren; de laatste maal
met jongeren uit Heerlen en uit Duitsland en België. Studenten van het ROC Vista College
(Kunst, Theater & Media) presenteren hun eindexamenvoorstelling. De samenwerking met
kunstvakopleidingen wordt opgepakt en komende kunstenplanperiode uitgediept. Met de
Open Universiteit Heerlen is in 2019 een langjarige samenwerking gestart waarbij gekeken
wordt naar hoe Cultura Nova een soort ‘start-up’ kan zijn voor nieuwe (media-) technieken die
later binnen het onderwijs van de OU bruikbaar kunnen zijn. Komende kunstenplanperiode
willen we de Open Universiteit koppelen aan theatermakers. Met woningstichtingen zoals
Weller en Wonen Limburg is langdurige samenwerking om bewoners te betrekken bij
voorstellingen. Elk jaar organiseert het festival activiteiten in samenwerking het Asielzoekers
Centrum Heerlen.
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Cultura Nova als platfor
De grote regionale inbedding en de reuring van het festival geeft Cultura Nova een zwaankleef-aan effect: ieder jaar vinden organisaties en initiatieven het festival als partner. Dit
inspireert tot bijzondere allianties en activiteiten die het festival als platform beschouwen.
Een bijzondere ontwikkeling van de afgelopen jaren is de toename van kennisactiviteiten
binnen het programma van Cultura Nova. Een terugkerend thema in deze activiteiten is de
eigenzinnige stedelijke ontwikkeling van de voormalige mijnstreek die blijkbaar de nodige
brandstof biedt voor debat en re ectie. Dit krijgt gestalte door samenwerking met verschillende
kennispartners en kent uiteenlopende vormen:.
• Al sinds 10 jaar wordt in samenwerking met kennisinstituut Neimed de jaarlijkse
Krimplezing georganiseerd, dat re ecteert op perspectieven voor een ontgroeiende
regio. Dat heeft inmiddels een viertal publicaties opgeleverd.
• IBA Parkstad - een Internationale Bau Ausstellung die in 2021 en 2022 (uitgesteld
vanwege Covid-19) in Parkstad Limburg plaatsvindt - werkt samen met Cultura Nova.
Behalve culturele activiteiten en exposities vinden een tweetal wetenschappelijke
congressen plaats.
• In de vorm van de zogenaamde ‘Artist Talk’ geeft directeur van het PBL Hans Mommaas
leiding aan gesprekken met makers en hun relatie met de stad.
Een bijzondere activiteit is het eerste landelijke NOVI-debat dat tijdens editie 2019 plaatsvond.
Het ministerie van BZK en IBA Parkstad vroegen Cultura Nova om het debat “op een andere
laagdrempelige wijze vorm te geven”. In plaats van een geijkte debatvorm stelde Cultura Nova
voor een ‘Stadmaakweek’ te organiseren, om aan de hand van een concrete
stadsontwikkelings casus de werking van de NOVI (= Nieuwe Omgevings Visie) samen met
burgers te onderzoeken. Behalve de realisatie van een nieuwe stadstuin werkte de volledige
verticale overheidslijn proefondervindelijk aan een usecase voor de NOVI. Behalve de
aanwezige festivalsfeer zorgt de dynamiek van Cultura Nova in combinatie met de hoge
dichtheid aan bezoekers en media-aandacht voor het noodzakelijke momentum.
De programmering van Cultura Nova onderscheidt zich nadrukkelijk van de gevestigde
culturele instituties in de klassieke stedelijke centra van Maastricht, Aken en Luik. In Heerlen
(en Parkstad) is Cultura Nova een belangrijke speler. Het heeft een duidelijke voortrekkersrol
als het gaat om vernieuwing, productie en het aanjagen van nieuwe ontwikkelingen. Het festival
helpt de regio nieuwe identiteit te vinden.
In de Stedelijke Cultuurregio Zuid neemt Cultura Nova een eigen plek in. Het is het grootste
theaterfestival en er zijn contacten en samenwerkingsverbanden met alle culturele spelers.
De drie steden in de Stedelijke Cultuurregio Zuid hebben ieder een eigen signatuur. Heerlen
(centrum van Parkstad) kenmerkt zich als een plaats met een sterk podiumkunsten-aanbod in
theater en festivals en weet met urban arts een nieuwe publieksdoelgroep aan te spreken die
zorgt voor cultuurparticipatie van inwoners die normaliter niet ‘aan cultuur doen’. De Stedelijke
Cultuurregio Zuid maakt onderdeel uit van de Euregio met in een straal van 50 km 3,9 miljoen
Nederlanders, Duitsers, Walen en Vlamingen. Binnen een uur rijafstand liggen steden als Aken,
Keulen, Düsseldorf, Luik, Brussel en Antwerpen. Enige relativering is ook op zijn plaats:
experiment betekent ook kans op mislukken. Zorg voor het festival is om steeds weer een
balans te vinden tussen de stimulering van talenten ontwikkelingen en experimenten en de
verwachtingen van publiek, pers, subsidiënten en sponsoren. Het klimaat in Heerlen is, mede
dankzij de jarenlange inspanningen van Cultura Nova, zeker een positief en vruchtbaar klimaat,
met kansen voor nieuwe en vernieuwende makers en met een zekere mate van tolerantie ten
aanzien van voorstellingen en projecten.
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Programmering 202
Internationaal beeldend theaterfestival Cultura Nova werd uitgesteld, drie maal voorbereid en
trok uiteindelijk veel kijkers.
Het Coronavirus COVID-19
In Maart 2020, in de volle voorbereiding van wat de kroon op deze vierjarige
kunstenplanperiode had moeten worden met een 30ste jubileumeditie, grijpt ook in Nederland
het virus om zich heen. Met verstrekkende gevolgen voor vele branches maar de
cultuurbranche in het bijzonder. Immers gedijen het virus en de culturele festivals het best bij
een omgeving met veel, in elkaars nabijheid, publiek. Na de aankondiging van de ‘intelligente
lockdown’ in maart dachten we in eerste instantie nog dat eind augustus ver genoeg vooruit lag
om het virus in te dammen en gingen we door met de voorbereiding, zei het rekening houdend
met een aangepaste 30ste jubileumeditie. Op 21 april spatte die droom uiteen, tot 1 september
geen festivals, dus ook geen Cultura Nova zoals gepland van 21 t/m 30 augustus. In overleg
met de Raad van Toezicht is besloten te werken aan een alternatieve editie van het festival eind
december 2020. Wel zou er in de geplande periode in augustus 10 dagen lang Cultura Nova
TV zijn in samenwerking met L1 Televisie, waarin zou worden teruggeblikt op 30 jaar Cultura
Nova en vooruitgekeken naar de december-editie.
Het besluit om door te gaan was mede genomen op basis van de opstelling en mededelingen
van onze belangrijkste subsidiënten, het Fonds Podiumkunsten, de provincie Limburg en de
gemeente Heerlen, dat zij coulant zouden omgaan met de te behalen prestatie-eisen en de
toegezegde subsidie voor 2020 overeind zouden houden. Ook zegt de minister 300 miljoen
euro aan extra steunmaatregelen toe voor alle in de BIS en meerjarig door het Fonds
podiumkunsten gesteunde instellingen in de sector naast de generieke maatregelen zoals de
NOW.
Volop gingen we in de voorbereiding van een alternatieve versie voor december. Uitgangspunt
hierbij waren de anderhalve meter protocollen zoals in samenwerking met de brancheorganisaties opgesteld. Geen grote publieksvoorstellingen in de openbare ruimte maar op
locaties en in zalen waar de protocollen handhaafbaar waren. De extra steun van de minister,
uitgevoerd door het Fonds Podiumkunsten maakte het opvangen van beperktere
publieksaantallen, maximaal 25% van de normale capaciteit en daarmee recettes, haalbaar.
Veel van ons gewenste programma voor augustus was beschikbaar in december en wilde
meewerken. Het merendeel van onze coproducties kon doorwerken, in lijn van de oproep van
onze minister, en we konden de coproductie-bijdragen overeind houden.
Met veel puzzelen lag er een alternatieve december-editie klaar, binnen de protocollen van de
anderhalve meter. Eind oktober kwamen er opnieuw donkere wolken. Geen anderhalve meter
meer maar maxima van 30 personen publiek. Op basis van dat gegeven hebben we
onderzocht wat de mogelijkheden van TV en internet konden bijdragen aan het bereiken van
publiek en aan vorm en inhoud van de projecten. Wederom aanpassingen. In overleg met de
Raad van Toezicht besloten we om toch door te gaan met de voorbereidingen voor het festival.
Dat besluit was mede ingegeven door de enorme behoefte bij makers om door te kunnen gaan
met hun maakproces én door de behoefte aan cultuurbeleving bij publiek. Ook voelde we ons
met de Raad van Toezicht verantwoordelijk om in het kader van de oproep van onze minister zo
veel mogelijk makers door te laten werken. Sommige makers besloten hun voorstellingen voor
hele kleine groepen te spelen, soms zelfs voor één persoon tegelijk. Andere voorstellingen
werden vaker gepland om zo toch een redelijk publiek te kunnen bereiken. We hebben
gekeken naar wat streaming zou kunnen betekenen en we hebben contact gezocht met de
regionale omroep L1 of er mogelijkheden waren voorstellingen integraal op te nemen en uit te
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zenden. Uiteindelijk waren er voor het december-programma van Cultura Nova ruim 40
gezelschappen met ruim 250 activiteiten geprogrammeerd. Het programmaboekje was vers
van de drukker om onder 66.000 huishoudens verspreid te worden als bijlage bij ‘De
Limburger’ toen krap twee weken voor de start op 26 december groter onheil kwam; een
nieuwe lockdown. Ook geen 30 mensen publiek.
We hebben toen besloten een viertal voorstellingen integraal op te nemen in Theater
Heerlen en in de week van de december-editie uit te zenden via de provinciale zender L1
TV. Gelukkig had Cultura Nova de afgelopen festivals al goede ervaringen met L1 en was
voor de decembereditie al samenwerking voorzien. Bovendien had L1 in de zomer een
serie van 4 uitzendingen gepresenteerd naar aanleiding van 30 jaar festival Cultura Nova.
Die tv-uitzendingen van L1 van augustus en december 2020 hebben ruim 600.000 kijkers
getrokken. Een aantal dat ook ons bijzonder verrast heeft. De voorstelling SHEL(L)TER van
Zonzo & hetpaleis uit Antwerpen is bovendien vijf maal uitgezonden op de Belgische
landelijke zender Podium 19. Die uitzendingen trokken ook nog eens 97.000 kijkers. Op die
manier hebben de vele inspanningen die we gedaan hebben om het festival ‘in de lucht te
houden’ toch nog iets goeds gebracht voor zowel makers, als publiek. Een paar activiteiten
zijn via (live-)stream gepresenteerd. In de festivalperiode in december had Cultura Nova
een bereik op facebook van 125.000 personen, de website had 42.700 pagina-views.
Uiteraard zijn de meeste voorstellingen en andere activiteiten uitgesteld en worden
opgepakt in 2021. Cultura Nova vindt dan plaats van vrijdag 27 augustus t/m zondag 5
september.
Coproductie
Cultura Nova coproduceert elk jaar zeker vijftien producties. Het festival nodigt makers uit
en brengt hen samen om hen te verleiden werk te maken dat is geïnspireerd door het
karakteristieke culturele DNA van het gebied. Het festival wil dat het publiek zich kan
spiegelen aan eigentijds aanbod dat zich verhoudt tot context van de regio.
Daarnaast wil het festival coproducties stimuleren tussen internationale gezelschappen, die
in staat zijn om beeldende theatervoorstellingen te maken voor grote groepen publiek, en
Nederlandse (BIS-)gezelschappen die mogelijk potentie hebben om grootschalige locatievoorstellingen te gaan maken. Inmiddels zijn met een aantal partners meerjarige afspraken
gemaakt om deze ontwikkeling te blijven stimuleren. In Heerlen is door Cultura Nova een
klimaat ontstaan waarin dit soort voorstellingen goed gedijen.
Ook voor 2020 had Cultura Nova weer met gezelschappen afspraken gemaakt om
coproducties te maken met het festival. Dat waren een aantal jonge makers die via Intro in
Situ, Via Zuid en Schunck* waren aangedragen en een aantal meer ervaren makers als
Collectief Panda, Hoge Fronten Lieke Benders en Mike Kramer. Daarnaast coproduceerde
Cultura Nova de familievoorstelling SHEL(L)TER van het Belgische Zonzo en hetpaleis. Een
bijzonder project was de coproductie ‘Planet Beethoven’ dankzij de internationale
samenwerking met philharmobie zuidnederland en Plasticiens Volants uit Frankrijk.
Vrij vroeg in het Coronatraject heeft Cultura Nova aan de makers laten weten de
coproductiebijdragen overeind te houden, zodat de makers aan de slag konden blijven. De
meeste coproducties worden in 2021 alsnog op het programma van het festival
gepresenteerd. Drie van die coproducties zijn in december integraal uitgezonden door L1
TV: ‘Dreamers’van Mami Izumi, SHEL(L)TER van Zonzo & hetpaleis en ‘Planet Beethoven’
van philharmonie zuidnederland en Plasticiens Volants. Dat werd aangevuld met uitzending
van de voorstelling ‘Balsam’ van Laika & Ze ro Torna.
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De voorbereide voorstellingen die wél door konden gaan, door ze integraal uit te
zenden via L1TV
Mami Izumi ‘Dreamers’ premièr
Dans uitgezonden op L1 TV.
‘Dreamers’ is in coproductie met festival Cultura Nova en Via Zuid gemaakt door de van
origine Japanse jonge choreografe Mami Izumi. Uitgezonden op L1 TV op 29 december
(2x), 30 december 2020 en 1 januari 2021. Totaal 45.000 kijkers.
In de dansvoorstelling Dreamers re ecteert Mami Izumi op onze samenleving door de blik
van de amusementsindustrie met haar overdaad aan vreugde en verondersteld geluk. Hoe
kunnen we onze identiteit vinden in een wereld waarin we voortdurend oppervlakkige rollen
aan moeten nemen en deel uitmaken van sociale kringen om geaccepteerd te worden? Met
krachtige elementen van de amusementsindustrie wordt in beweging, geluid en beeld een
platform gecreëerd voor de authentieke reis van vijf individuen: vijf breakdancers met hun
persoonlijke verhalen, ervaringen, worstelingen, wensen, dromen en het verlangen om hun
eigen plek te vinden in onze samenleving.
Credits ‘Dreamers’: Concept, regie en choreogra e Mami Izumi, Teamleiding en
choreogra e Jop Vermeesch, Muziek (productie en compositie) Brendan Gijzen, Dans HFC
crew (Joey, Marciano, Diego, Luc en Gianni)

Zonzo & hetpaleis ‘SHEL(L)TER’ Nederpandse premièr
In navolging van de internationaal bejubelde voorstellingen ‘Starend Meisje’ en
‘Slumberland’ hadden Zonzo Compagnie en de Gentse cineaste Nathalie Teirlinck opnieuw
de handen in elkaar geslagen voor een nieuwe voorstelling waarbij lm, muziek en theater
een uitdagend verbond aan zijn gegaan. Deze keer nam Liesa Van der Aa het muzikale luik
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voor haar rekening met schelpenensemble Spiral Consort als bondgenoot. SHEL(L)TER was
een productie van Zonzo Compagnie in coproductie met hetpaleis en Cultura Nova, met de
steun van Vlaanderen en zou bij Cultura Nova 2020, als Nederlandse première te zien zijn
geweest. In de voorstelling zagen we dat op een nacht een jongen aanspoelde op de
branding zonder herinneringen. Via de ontmoetingen op het strand leerde hij de regels van
het spel. Of leerden de anderen nog het meest van hem?

Zodra de lichten doofden werd je ondergedompeld in een zintuiglijke wereld waar nu eens
de muziek, dan weer lm of tekst je gidste doorheen de gevoels- en belevingswereld van
het bijzondere aanspoelkind. Samen met hem deelden we de verwondering om alles voor
het eerst te ontdekken en werden we deelgenoot van zijn ontmoetingen met kleurrijke
guren op het strand. Aanspoelkind was een modern sprookje voor het hoofd en hart met
als thema’s anders zijn, naastenliefde en eigenwaarde. Over wat het betekende om kind
maar ook simpelweg mens te zijn, maar vooral ook over het universele verlangen naar
bescherming, een thuis, ‘to belong’. SHEL(L)TER was een voorstelling die kinderen niet
onderschatte in hun denkvermogen maar juist stimuleerde, een voorstelling die niet
betuttelde maar uitdaagde. Een voorstelling die bij momenten speels en dan weer
ontroerend was, die verwonderde, zinnestreelde maar ook bevroeg.
Credits: Regie, video, tekst: Nathalie Teirlinck, Compositie: Liesa Van der Aa, Muzikale
uitvoering: Liesa Van der Aa en Spiral Consort, Decor: Marie Szersnovicz
Vanwege de Corona maatregelen was het niet mogelijk om de voorstelling uit te voeren met
publiek. Echter was het belang groot om toch het publiek te laten genieten van deze
productie. Niet alleen omdat het een kwalitatief goede voorstelling was, maar ook omdat het
festival zich gecommitteerd had aan de voorstelling SHEL(L)TER en het gezelschap Zonzo
Compagnie door samen te werken als coproducent. De voorstelling is daarom in Parkstad
Limburg Theaters opgenomen door de Limburgse televisiezender L1 en op drie momenten
uitgezonden (zondag 27 december 2 x maandag 28 december 1 x). De voorstelling is goed
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bekeken op L1 Televisie. In totaal heeft de voorstelling 42.000 kijkers getrokken. De
opnames van Heerlen van SHEL(L)TER waren in februari 2021 tevens vijf maal te zien op de
Belgische cultuurzender Podium 19 en had daar 97.000 kijkers.
Laika & Ze ro Torna ‘BALSAM
‘BALSAM’ is gemaakt door het Belgische theatergezelschap Laika in samenwerking met
muziekgezelschap Ze ro Torna. Uitgezonden op L1 TV op 26 en 27 december en op 2
januari. Totaal 29.000 kijkers.
BALSAM is een muzikale en zintuiglijke performance. Een alchemistisch concert waarin
muziek samensmelt met verrassende geuren, smaken en sensaties. Deze ode aan het leven
en het mysterie ervan kreeg ★★★★★ van Concertnieuws.be
De bedwelmende muziek voert je mee langs traditionele gezangen uit Portugal,
Griekenland en IJsland, mystieke klanken van Hildegard Von Bingen, 15de-eeuwse
polyfone muziek en eigen composities. De teksten van de liederen gaan terug op verzen uit
het Bijbelse Hooglied, gedichten van Vergilius en Horatius en op de poëzie van tijdgenoten
van Baudelaire en Verhaeren. Ze gaan over het spel van de liefde, over verlangen en
verdriet, de zoete geur van jasmijn en de schoonheid van een boom. Ze zijn een hulde aan
de helende, stimulerende en betoverende werking van kruiden en planten.
Alchemistische processen
Terwijl bedwelmende muziek je meevoert, ben je getuige van fascinerende alchemistische
processen. Olie stolt tot eetbare parels, een bloemknop geeft een elektrische sensatie, een
mineraal blijkt een zoete lekkernij. Alchemisten reiken je ongekende proeverijen en geuren
aan, ervaringen die je deelt met je buur. Convivialiteit oftewel de ‘kunst van het samenleven’
als troost. BALSAM doet dromen, is spiritueel en zinnelijk, aards en hemels tegelijk. Een ode
aan het leven en het mysterie ervan.
Credits: Muzikaal concept, luit en barokgitaar Jurgen De bruyn Zintuigelijk concept Peter De
Bie en Sara Sampelayo Eindregie Jo Roets Zang Elly Aerden, Raphaël De Cock, Jurgen De
Bruyn, Chatkan Elly Aerden, blaasinstrumenten en compostities Philippe Laloy en Jowan
Merckx.
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Philharmonie Zuidnederland & Plasticiens Volants ‘Planet Beethoven
‘Planet Beethoven’ is gemaakt door philharmonie zuidnederland in samenwerking met
Plasticiens Volants uit Frankrijk in coproductie met Cultura Nova. Het artistiek concept is van
Josep Vicent (Spanje), het orkest stond onder leiding van Pieter-Jelle de Boer, het
toneelbeeld en de theatrale interventie is van Jean-Philippe Heremy en Marc Étieve. De
voorbereidingen voor ‘Planet Beethoven zijn al in de loop van 2019 gestart. Josep Vicent
heeft in samenwerking met Jos Roeden van philharmonie zuidnederland en Fiedel van der
hijden van Cultura Nova het artistiek concept bedacht. Josep Vicent was in 2018 tijdens
Cultura Nova dirigent bij de succesvolle grootschalige uitvoering van ‘Carmina Burana’.
Omdat Cultura Nova de samenwerking van internationale makers met Nederlandse makers
wil bevorderen, om meer expertise en ervaring op te bouwen met grootschalige culturele
evenementen, is het Franse gezelschap Plasticiens Volants toegevoegd aan het artistieke
team. ‘
Planet Beethoven’ werd uitgezonden op L1 TV op 30 december (2x) 31 december en 1
januari. Totaal 50.000 kijkers. Ondanks dat het om werken van Beethoven ging was het een
première voor het artistieke concept. Het was een feestelijke, muzikale viering van 250 jaar
Beethoven met sculpturen van Plasticiens Volants. Deze voorstelling wordt mogelijk tijdens
Cultura Nova 2022 hernomen om dan wel met ‘live’ aanwezig publiek te kunnen spelen.
Een lust voor oor én oog
De muziek van Beethoven is 250 jaar na zijn geboortejaar (1770) nog altijd springlevend.
Poëtisch, extatisch en vol dramatiek, maar bovenal barstensvol idealen en ongelofelijk mooi.
“Muziek is de verbinder tussen het geestelijke en het zinnelijke”, zei Beethoven zelf. Juist
die combinatie vieren we met een spektakel dat al buiten de concertzaal begint! De
bijzondere samenwerking tussen philharmonie zuidnederland, Josep Vicent en Plasticiens
Volants staat garant voor een absolute sensatie, waarbij klassieke muziek op een
toegankelijke manier wordt gebracht.
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Josep Vicent: “We creëren een avontuurlijke reis door de highlights van Beethovens
repertoire. Hij componeerde hymnes over culturen, met empathie en liefde voor de natuur.
Die boodschap willen we overbrengen, waarbij zijn doofheid die zich meer en meer
manifesteerde een oproep is aan iedereen om wat meer naar elkaar te luisteren.”
Cultura Nova ’Van plein tot pluche’ op L1 T
Van Plein tot Pluche, vier verschillende uitzendingen, werd vanaf dinsdag 28 juli 2020 vier
weken op rij uitgezonden op L1 TV en trok 296.000 kijkers. Daarna is een compilatie ervan
uitgezonden in december 2020 ten tijde van de decembereditie van Cultura Nova. Deze
uitzendingen trokken totaal 149.000 kijkers.
Het begint in 1991 als een experiment: een theaterfestival in Heerlen met gedurfde acts op
gekke locaties. De ambitie is om het publiek te laten kennismaken met iets totaal nieuws.
Dertig jaar later is Cultura Nova een begrip in Limburg en daarbuiten. Hoog tijd dus om in
dit jubileumjaar terug te blikken en stil te staan bij de betekenis van het festival. L1 TV
maakte de vierdelige serie Van Plein tot Pluche. De cultuurredactie van L1 sprak onder
andere met festivaldirecteuren Rocco Malherbe en Fiedel van der Hijden, medewerkers van
het eerste uur en theatermakers die al jaren thuis zijn op Cultura Nova. We duiken in de
beginjaren van het festival en genieten van groots spektakel en streekgebonden theater,
waar de laatste jaren steeds meer van te zien is. Daarnaast wordt duidelijk hoe belangrijk
het festival is als kweekvijver voor jong podiumtalent. Tot slot maken we kennis met de
zogenaamde Cultura Nova-familie. Want zonder die grote poule van trouwe vrijwilligers was
het festival er niet geweest, volgens directeur Rocco Malherbe.
‘Poefel Plaza’ de expositie en performances van kunstenares Simone Schuffelen in de
Vitrine van Schunc
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Van 20 december t/m 24 januari heeft de jonge kunstenares Simone Schuffelen in de Vitrine
van kunstencentrum Schunck een expositie met performances gehad. Het was een
coproductie met festival Cultura Nova. ‘Poefel Plaza’ is een oliebollenkraam zonder gebak,
maar met een heerlijk zachte vulling. Wees voorbereid op een kerst zonder cadeaus en
zonder familie, in een kleurrijke en extravagante etalage waar het warm is en je op veilige
afstand kunt genieten van een show waar niks te koop is.” zei Simone. Een bombastische,
kleurrijke trip down memory lane van kunstenaar Simone Schuffelen (1994, Voerendaal). In
haar performance, die peepshow, kijkdoos en theatervoorstelling in één is, re ecteerde
Schuffelen op het 30-jarig bestaan van Cultura Nova. Met name de tomeloze inzet van de
vrijwilligers van Cultura Nova gaf de kunstenares aanleiding om met haar werk daarop in te
zoomen.
Simone Schuffelen is beeldend kunstenaar, maar omschrijft zichzelf als artiest, comedian,
multitalent en fulltime human and lover. Met swingende talkshows, once in a lifetime diners
of extravagante optredens gaat Simone het gesprek aan met het publiek. Eigenlijk is de
expositie met performances een van de weinige projecten die op straat zichtbaar waren
voor publiek.
CULTURA NOVA VERLEGT DE ROUT
23 talenten uit de regio op posters in bushokjes.
Uit de nood is een deugd gemaakt. Toen elf dagen voor de decembereditie Cultura Nova
alsnog niet door kon gaan kon de bestelde ruimte op abri’s in bushokjes en degelijke niet
meer worden geannuleerd. Daarop is een alternatieve invulling gekozen. Met 23 talenten uit
de regio verlegt Cultura Nova tijdens de Wintereditie van het festival, als het ware, de route
van het podium naar een tentoonstelling in de openbare ruimte. De opvallende foto’s van
deze makers waren op groot formaat te zien langs wegen en in bushokjes in Heerlen,
Sittard/Geleen en Maastricht. Een aantal werken – ook van deze makers – is tijdens het
festival op tv te zien of online te beleven. Zo kan een klein deel van het programma van
Cultura Nova 2020 toch in een andere vorm doorgaan. Niet alleen Cultura Nova, ook zij
zullen doorgaan!
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De voorbereide voorstellingen die wel door konden gaan door ze te publiceren via
streaming
HOGE FRONTEN/Lieke Benders STIL.de toekoms
Hoge Fronten / Lieke Benders zou het vierjarig theaterproject STIL. afsluiten met de
slotvoorstelling STIL.de toekomst en een uitgebreid randprogramma tijdens de speciale
wintereditie van Cultura Nova, maar de recente harde lockdown riep dit een halt toe.
Coproducent Cultura Nova koos een alternatieve route en Hoge Fronten ging daarin mee.
Het online alternatief voor de individuele theatrale tour STIL.de toekomst is een kort
audioverhaal. Je luistert naar verhalen van bewoners rond het Burgemeester van
Grunsvenplein ondersteund met 360 gradenbeelden van de omgeving. Je staat STIL. bij het
afgelopen jaar en bekijkt de stad met andere ogen. 397 mensen hebben de virtuele
audiotour inmiddels gemaakt. De tour kan nog steeds bekeken worden. Daarnaast stond
het STIL.landmark, oorspronkelijk onderdeel van de eindscène van STIL.de toekomst, in
Stadstuin Heerlen. De zuil met bovenop helder verlicht de letters STIL. kreeg in deze tijd
een extra betekenislaag: de zuil gaat de interactie aan met de dichte winkels op de
Promenade, het lege Cultura Nova festivalplein en het gesloten theater aan de overkant.

Bij het tijdelijke gemeenteloket in Theater Heerlen staat STIL.de ruimte: een roze ruimte die
je omhelst en waar je de stilte ervaart als een warme deken. STIL.de ruimte was uitsluitend
tijdens een bezoek aan het gemeenteloket te bekijken van 28 t/m 31 december 2020.
Bovendien gaf Hoge Fronten STIL.de.krant uit. Die krant biedt een inkijkje in het STIL.
Project. Sinds 2017 onderzoekt en observeert het gezelschap, o.l.v. theatermaker Lieke
Benders, stilte en stilstand vanuit verschillende perspectieven. In de krant staat een
overzicht van de STIL projecten, die in de vorm van voorstellingen, performances en
installaties getoond werden in Nederland, België en in het kader van het Europese project
Centriphery (mede initiatief van Cultura Nova) in Kroatië.
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Verder kon je online naar lmpjes kijken van studenten aan het Maastricht Institute of Arts,
die tijdens een minor (i.s.m. Hoge Fronten) een oase van stil ontwierpen én naar het online
Stadmaakjournaal.
‘STIL.de toekomst’ maakt deel uit van het vierjarige theaterproject ‘STIL.’ van Hoge Fronten /
Lieke Benders. Niemand had kunnen bedenken dat tijdens deze nale de wereld zelf een
beetje tot stilstand zou komen. ‘STIL. nale’ klinkt als een einde, maar wat als dit een nieuw
begin is? STIL.de toekomst is een coproductie van Hoge Fronten en Cultura Nova en is
mede mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten, Provincie Limburg, Gemeente
Maastricht, BankGiro Loterij Fonds, Klooster Wittem en C-TAKT.
Four Feet Nine streamin
Four Feet Nine, een online platform voor jonge creatievelingen om zowel off- als online in
contact te blijven met publiek, maakte in het kader van Cultura Nova een nieuwe video.
In de video, die is opgenomen bij de urbanhal C-Mill nxt Door (de voormalige Pliegerhal) in
Heerlen, staan muziek, kunst en de locatie centraal. Muzikant Tyson Ernste en een
kunstenaar van Stichting Getting Up spelen hierin de hoofdrol. Gedurende een uur zien
kijkers een blanco zwart canvas veranderen in een fraai kunstwerk, waarbij Ernste
verschillende muziekgenres de revue laat passeren. Verbindingen leggen, in een tijd van
afstand, dat is wat FOUR FEET NINE doet.

StadmaakJournaal streamin
Hoe voegen we - mentale en fysieke - ruimte toe aan de Heerlense binnenstad en wat
betekent dat voor de regio Parkstad? De oproep van de Stadmaakweek is om de mentale
ruimte te vergroten door elkaar te blijven ontmoeten en zo nodig de culturele ruimte, de soft
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space, te benutten om het echte gesprek met elkaar te voeren. Ook, of misschien juist, in
deze moeilijke tijden. De Stadmaakweek is een initiatief van Cultura Nova met IBA Parkstad,
het Ministerie van BZK, Stadsregio Parkstad, gemeente Heerlen en Provincie Limburg. Een
aantal maatschappelijke en culturele organisaties zijn erbij betrokken. Daarnaast worden
burgers en gebruikers van de stad steeds actief uitgenodigd om deel te nemen.
In de zomer van 2019 werd tijdens Cultura Nova een eerste Stadmaakweek georganiseerd.
Tijdens de wintereditie van Cultura Nova 2020 vond een Stadmaak-stream-evenement
plaats. Aanvankelijk was er een programma van 24 uur gepland vol met gesprekken,
discussies en optredens gerelateerd aan Stadmaken. Architecten, kunstenaars,
breakdancers, journalisten, wetenschappers en andere stadgebruikers zouden meewerken.
Het zou een zinderend evenement worden dat dag en nacht door zou gaan. Helaas gooide
COVID-19 ook hierbij roet in het eten. Het kon niet meer doorgaan. Als alternatief hebben
een aantal van de origineel geplande gesprekken in verkorte versie plaatsgevonden op het
grote podium van Theater Heerlen: Het Stadmaakjournaal.
Er waren een tweetal culturele interventies: jazzdrummer Geert Roelofs en operazangeres
Fenna Ograjensek die speciaal voor deze gelegenheid een duo vormen, een bijzondere
combinatie! Daarnaast presenteerde Nina Willems namens PANDA Collectief een gedicht
speciaal geschreven voor het Stadmaakjournaal.

Sprekers tijdens het Stadmaakjournaal waren o.a. Mathea Severeijns, directeur IBA
Parkstad. Michel Huisman, cultureel entrepreneur en kunstenaar is bedenker en ontwerper
van het Maanklwartier. Jop Delheij, een jonge curator van het kunstenaarscollectief ‘PAND.
‘PAND heeft als doel om de Heerlense binnenstad d.m.v. kunst en cultuur te boosten. Anya
Niewierra, directeur van Visit Zuid-Limburg, zij vertelt ons meer over de krachten van de
regio Zuid-Limburg. Volgens haar is niet alleen het landschap, maar ook de cultuur nergens
anders in Nederland zo levendig als hier. Jos Reinders, lid van de Stadstuin Heerlen.
Stadstuin Heerlen-Centrum is een initiatief van een groep bewoners uit Heerlen en Parkstad.
Abiola Allison namens Stichting de Vrolijkheid in Heerlen (AZC Heerlen).
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Germaine Sijstermans ‘Linden’ opgenomen in tijdelijke (antikraak) galerie van ‘Pand streamin
Germaine Sijstermans, jonge componist en muzikant verbonden aan Intro in Situ, voert de
luisteraar met Linden mee naar de natuur, waarvan de uitvoering op oneindig veel manieren
kan uitpakken door improvisatie en reacties van de musici onderling. Germaine Sijstermans
maakte de compositie in opdracht van en samen met het Duitse Ensemble Möbelgruppe
voor hun concertprogramma Solastalgia met werken van componisten wiens werk
betrekking heeft op de omgeving en natuur.
Germaine Sijstermans’ muziek gaat uit van luisteren in stilte als grondtoon, het toonmateriaal
is abstract, de uitwerking organisch. De musici laten de muziek ontvouwen door constant
naar elkaar te luisteren en te communiceren vanuit verschillende werelden van
klankmateriaal. De installatie creëert een transparante, tijdelijke fysieke vorm, die de
persoonlijke beleving kleurt en zich laat kleuren.
‘PAND’ heeft als doel om de Heerlense binnenstad d.m.v. kunst en cultuur te boosten.
Creativiteit wordt ingezet om stedelijke problematiek aan te kaarten en oplossingen te
helpen vinden. ‘PAND’ handelt tegen krimp maar vooral voor creatieve innovativiteit. ‘Pand
bestaat uit jonge kunstenaars en jonge curatoren. Ze beschikken over een anti-kraak ruimte.

BLAUW GRAS / Rachel Zweije (NL) / WINTERSPEELPAKKE
Tijdens de kleine wintervoorstelling van papier ontmoette je een bijzondere familie. Ze
gingen ondanks de kou, een nachtje kamperen in het bos en sliepen in een klein tentje. Ze
maakten een vuurtje en zette thee. Heel ontspannen en genietend. De Winter was hun
vriend. Tijdens Cultura Nova kon het publiek via de website van het festival een
Winterspeelpakket bestellen dat thuis bezorgd werd. Met dit pakket voor thuis konden
kinderen zelf een wintervoorstelling maken met de winter als vriend. In het pakket zat het
volgende: een beschrijving met QR code/link naar een lmpje van de wintervoorstelling, 1
voorgrond, 3 achtergronden, diverse illustraties om uit te knippen en stokjes. De doos zelf
was de ondergrond. De illustraties werden uitgeknipt en op de stokjes geplakt. Hiermee
werd een mini theatertje gecreëerd waarmee de kinderen zelf gingen spelen en een
wintervoorstelling gingen maken.
BLAUW GRAS een theatergezelschap uit ’s-Hertogenbosch dat werkt onder artistieke
leiding van Rachel Zweije. Vanuit ’s-Hertogenbosch (Werkwarenhuis) creëert zij
rustgevende werelden waar beeldend theater, (gezond) voedsel en vormgeving
samenkwamen in interactieve zintuiglijke belevingen op locatie. Dit project stond
aanvankelijk geprogrammeerd tijdens Cultura Nova en werd vanwege de Corona
maatregelen verplaatst naar 2021.
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De geplande voorstellingen en activiteiten, die opnieuw verplaats moesten worden
naar de toekomst
Opening ’30 jaar Cultura Nova
Oorspronkelijk zou op vrijdag 21 augustus 2020 de 30ste editie van festival Cultura Nova
worden geopend. Dit zou worden gecombineerd met het IBA Parkstad Expojaar en met de
opening van het Maankwartier (het nieuwe stadsdeel rond het nieuwe station ontworpen
door Michel Huisman). De combinatie van aanleidingen en de samenwerking met de
verschillende partners maakte het mogelijk om een groot project uit te voeren bedoeld voor
tienduizenden toeschouwers. De bedoeling was om de openingsvoorstelling 2 of 3 dagen
achterelkaar te laten spelen. De opening zou in twee delen worden gesplitst, rond het
Maankwartier werd een concept uitgewerkt door Eric Travers (Frankrijk) met veel optredens
en installaties verdeeld over dit nieuwe stadsdeel. Op het Burgemeester van Grunsvenplein,
het festivalplein zou het Spaanse gezelschap La Fura dels Baus speciaal voor Heerlen en in
coproductie met Cultura Nova een grote spektakelvoorstelling presenteren: ‘From the ashes
– Uit de as herrezen’… De feniks werd centraal gesteld als metafoor voor Heerlen. Zelfs in
de vlag van Heerlen zit bij wijze van spreken een feniks verwerkt.

Voorbereidende werkzaamheden waren al begonnen en eerste concepten waren al
uitgewerkt toen COVID-19 begon toe te slaan werd al snel besloten om dit grote project uit
te stellen. Op dit moment vinden gesprekken plaats om te bezien wanneer de grote
openingen het best gepland kunnen worden.
Opening Lichtkunstwerk Wilhelminaber
In het kader van IBA Parkstad komt er bovenop de Wilhelminaberg een lichtkunstwerk van
de Nederlandse kunstenaar Har Hollands. Dit kunstwerk zou feestelijk geopend worden
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tijdens Cultura Nova. De Wilhelminaberg is een kunstmatige berg van minder goede
koolsteen en andere stenen, die ontstaan is in de periode van mijnbouw in Parkstad
Limburg (Voorheen de Oostelijke Mijnstreek). Op die locatie gebeurde dat door staatsmijn
Wilhelmina.

Een mooie samenwerking tussen Cultura Nova, Heerlen, gemeente Landgraaf en IBA
Parkstad. Vanuit het festival was begonnen met productionele en inhoudelijke
voorbereidingen. L1 TV was al gevraagd om de opening van het lichtkunstwerk live uit te
zenden. In overleg met IBA Parkstad en de gemeente Landgraaf wordt bekeken of het
evenement rond de opening van het lichtkunstwerk in 2021 wordt opgepakt.
Victoria Thierrée Chaplin / Aurélia Thierrée Chaplin - Bells and Spell
In Bells and Spells speelt Aurélia Thierrée Chaplin (kleindochter van Charlie Chaplin) in een
regie van haar moeder Victoria een ongeneeslijke kleptomane, die ‘last’ krijgt van de spullen
die zij ‘geleend’ heeft. Magische muziekdozen en vreemde mechanismen en ontmoetingen
voeren haar mee op een onvoorspelbare reis. Muren, tafels en stoelen bewegen afzonderlijk
van elkaar, een kleerhanger verandert in een draak, zelfs haar jurk leidt een eigen leven.
De voorstelling zou in Nederlandse première gaan tijdens Cultura Nova 2020. Het is een
coproductie van Victoria Thierrée Chaplin en Théâtre les Célestins Lyon, Théâtre Atelier
Carouge Genève en Change Performing Arts Milano. De voorstelling is vanwege COVID-19
uitgesteld tot Cultura Nova 2021.

s


25

Stichting Cultura Nova

Jaarverslag 2020

Filmprogrammerin
Traditiegetrouw programmeerde Filmhuis de Spiegel ook dit jaar weer enkele lms tijdens
Festival Cultura Nova. Op het programma stonden de lms ‘A Hidden Life, Kom Hier Dat Ik
U Kus, Adoration, Sound of Metal en Undine’. Door de geldende maatregelen tijdens
Cultura Nova 2020 was Filmhuis de Spiegel gesloten waardoor deze lms niet zijn vertoond.
Voor Cultura Nova 2021 zal er een nieuwe selectie lms worden geprogrammeerd.
Artist Talk
De jaarlijkse Artist Talk zou deze keer gehouden worden tijdens de livestream 24-uurstadmaken. Theatermakers, kunstenaars en gezelschappen wordt gevraagd een verbinding
te maken met thema’s die op dit moment spelen in de regio, zoals transitie, krimp en
identiteit. Hans Mommaas zou hierover in gesprek gaan met theatermakers en kunstenaars
Els Boonen (regisseur), Tom Swart (artistiek leider Intro in Situ) en Mami Izumi (danseres en
choreografe). De Artist Talk is verplaatst naar Cultura Nova 2021.
Muziekprogrammerin
In de ING-zaal zou elke festivaldag van Cultura Nova podium bieden aan diverse bands.
Voor ieder wat wils! De geprogrammeerde namen waren: Anna Nita, Ar-Jane en Maxime x
Glyn (NL), Kameel (BE/NL) - Barkas, YIN YIN (NL), LAKSHMI (NL) - Huidhonger, Flying
Horseman (BE), en Fresku (NL). De muziekprogrammering wordt, waar mogelijk, verplaatst
naar Cultura Nova 2021.
Els Boonen, Arno & Paulien Dieteren, Guus Ghijsen, Ben van Melick & David van
Ettinger (NL) - WIT WATER
Deze muzikale moraliteit in vijf delen zou in première gaan tijdens Cultura Nova 2020 in de
kapel van het Savelbergklooster. De hedendaagse muziektheatervoorstelling WIT WATER
wordt gemaakt in coproductie met Cultura Nova. De voorstelling wordt verplaatst naar
Cultura Nova 2021.
La Baldufa (ESP) - Bye Bye Confett
La Balfuda zou met Bye, Bye, Confetti een heerlijke voorstelling brengen in een mix van
traditionele clowns-technieken, waarbij timing en mimiek erg belangrijk zijn, en het
modernere Foolstheater, zoals we dat kennen van Slava Polunin en Jango Edwards. Een
voorstelling met een lach en een traan én met veel interactie voor het publiek. Deze
voorstelling is uitgesteld naar Cultura Nova 2021.
Svalbard Company (SWE) - All Genius All Idio
All Genius All Idiot is een opzwepende, excentrieke circustheatervoorstelling over de
absurditeit van het leven. Over identiteit en menselijk gedrag, genieën en idioten. “We will
be all singing all dancing all ying all crying all rocking all genius all idiots!”
Deze voorstelling zou tijdens Cultura Nova 2020 in Nederlandse première gaan. De
voorstelling is uitgesteld naar Cultura Nova 2021.
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Collectief RTSMD - RTSMD Shady Shopping (INT)
Veertien leegstaande winkelpanden zouden tijdens Cultura Nova het decor zijn voor een
spannend schimmenspel van 16 beeldende kunstenaars. RTSMD Shady Shopping bevindt
zich op het snijvlak van theater en beeldende kunst en zou plaatsvinden in diverse etalages
in de binnenstad van Heerlen.
RTSMD Shady Shopping is gemaakt in coproductie met Cultura Nova en zal verplaatst
worden naar Cultura Nova 2021.
Collectief PANDA (NL) - NACHT
Tijdens Cultura Nova zou PANDA het publiek uitnodigen om stil te staan bij de NACHT,
ervaringstheater op een bijzondere locatie. De voorstelling is gemaakt in coproductie met
Cultura Nova en zou in ‘De Twee Gezusters’ in première gaan tijdens het festival. De
voorstelling is gemaakt met steun van VIA ZUID en het Prins Bernhard Cultuurfonds
Limburg. De voorstelling ‘NACHT’ is uitgesteld naar Cultura Nova 2021.
Angela de Weijer (NL) - Deep Bass Healing Machine
In de hal van Station Heerlen in het Maankwartier rollen grote geluiden door de ruimte. Ze
raken de fysieke lichamen van reizigers en passanten.
Deep Bass Healing Machine is een coproductie i.s.m. Intro in Situ en Cultura Nova.
Gemaakt met steun van Stichting Dioraphte en Fonds Podiumkunsten. De presentatie is
verplaatst naar het openingsweekend van Cultura Nova 2021
Lieke van der Vegt (NL) - WHAT’S IN MY EYE
In het solowerk WHAT’S IN MY EYE? geeft performancekunstenaar en theatermaker Lieke
van der Vegt haar ogen aan het publiek. Een blikuitwisseling, een toenadering tot de ander.
Samen verglijden we naar een nieuwe wereld waarin de oude, analoge toverkunst (Camera
Obscura) opnieuw wordt uitgevonden. WHAT’S IN MY EYE? is geproduceerd door Hoge
Fronten in coproductie met VIA ZUID en Cultura Nova, en zou plaatsvinden in de danszaal
van SCHUNCK. De voorstelling is verplaatst naar Cultura Nova 2021.
Reggy van Bakel (NL) - DOTT & EP release
Reggy van Bakel creëert met DOTT een nieuwe muzikale belevingswereld, waarin hij zijn
gevoelens over verschillende maatschappelijke thema’s kracht bij wil zetten. Zijn
elektroakoestische ensemble, bestaande uit onder meer blazers, strijkers en synthesizers,
biedt hem een uitgebreid klankpalet dat hij op een experimentele wijze laat samensmelten
tot een dromerig en lmisch geheel. DOTT is een coproductie i.s.m. VIA ZUID en Cultura
Nova. De voorstelling zou in premiere gaan op Cultura Nova 2020 en is verplaatst naar
Cultura Nova 2021.
Hendrik Kegels (BE) - In a Galaxy Far Far Awa
In A Galaxy Far Far Away is een muziekperformance gebaseerd op de nummers van David
Bowie. Performer Hendrik Kegels bundelde alle teksten van David Bowie’s 269 songs en
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bekroonde deze tot zijn bijbel. Vervolgens bewerkte hij ze samen met muzikant Frederik de
Clercq tot een symfonische popopera. In A Galaxy Far Far Away is een coproductie i.s.m
VIA ZUID, Intro in Situ en Cultura Nova. De voorstelling is uitgesteld naar Cultura Nova
2021.
Rutger Muller (NL) - Exorcism
Schommelend tussen meditatieve gongs en overweldigende speedcore ritmes verkent de
jonge electro-akoestische componist Rutger Muller de mogelijkheid van een
uitdrijvingsritueel (exorcisme) tijdens een underground clubnacht. Exorcism is een
coproductie i.s.m. Intro in Situ en Cultura Nova, en gemaakt met steun van Stichting
Dioraphte. De voorstelling zou in premiere gaan op Cultura Nova 2020 in het Betahuis, en
wordt verplaatst naar Cultura Nova 2021.
Stichting de Vrolijkheid in Heerlen (i.s.m. AZC Heerlen)
In het azc Heerlen verzorgt Stg. De Vrolijkheid wekelijks workshops en projecten met
kinderen, jongeren en ouders. Een aantal onderdelen zouden te zien zijn tijdens Cultura
Nova: Expositie modeproject met jongeren, eenfoto-expositie, een interview tussen
zangeres, songwriter en presentator Abiola Allison met workshopleider Kelly Palmen tijdens
de 24-uur-Stadmaken livestream, en live muziekoptredens en interviews met Abiola Allison
en Abdoulie Manneh tijdens de 24-uur-Stadmaken livestream. De activiteiten van Stichting
de Vrolijkheid in Heerlen zijn verplaatst naar Cultura Nova 2021.
(h)ear i.s.m. Historisch Goud - VERSTILD
Tijdens de geluidwandeling VERSTILD voert klankkunstenaar Mike Kramer het publiek
langs tien niet voor de hand liggende locaties in en rond het centrum van Heerlen.
Zogenaamde Field Recordings, bijvoorbeeld de geluiden in een resonante tunnel of riool,
van een stroomhuisje of van wapperende vlaggen, krijgen gezelschap van gesproken
woord en meer artistieke vocalen. VERSTILD zal gepresenteert worden in het voorjaar van
2021.
(h)ear i.s.m. Intro in Situ (NL) - IN A ROOM
Tijdens IN A ROOM spelen vijf artiesten/gezelscappen uit Nederland en België, allemaal
actief binnen muziekgenres als ambient, drone muziek en experimentele muziek. Dit
ambient festival zou plaatsvinden in het Royal Theater. IN A ROOM is uitgesteld naar
Cultura Nova 2021.
Silke van Kamp (NL) - HAAT
Hoe dun is de huid van onze beschaafdheid en onder welke omstandigheden kookt ons
bloed al snel van woede? Met humor, nieuwsgierigheid en scherpe vragen wordt in HAAT
een poging gedaan om de wortels ervan bloot te leggen.
HAAT is een coproductie i.s.m. Jonge Harten, VIA ZUID en Cultura Nova. De voorstelling
zou te zien zijn op Cultura Nova 2020 in het Cultuurhuis, maar wordt wegens de planning
van de spelers niet geprogrammeerd voor Cultura Nova 2021.

.
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C-Proof - Urban Art Exp
Op loopafstand van Heerlen centrum ligt de oude Pliegerhal. Deze voormalige
sanitairgroothandel zou door stichting Getting up voor C-Proof worden omgetoverd tot een
interactieve kunstexpositie op het gebied van o.a. Urban Art, beeldende kunst, dans en
meer. C-Proof kon wegens de maatregelen geen doorgang vinden tijden Cultura Nova 2020.
Er wordt nu gekeken of het alsnog plaats kan vinden in het voorjaar van 2021.
100 jaar Aad de Haas - Tegendraads
Op 30 december 2020 zou Aad de Haas zijn 100ste verjaardag vieren. Ter ere daarvan
toonde SCHUNCK Museum ruim 250 werken van deze markante kunstenaar.
De tentoonstelling was te zien voor Cultura Nova 2020 maar wegens de maatregelen was
het museum helaas tijdens het festival gesloten. In 2021 zal er een nieuwe samenwerking
met SCHUNCK plaatsvinden met een nieuwe thematiek.
Aad de Haas wandeling
Een themawandeling in groepsverband van ongeveer twaalf kilometer: van de
tentoonstelling ‘Tegendraads, Aad de Haas 100 jaar’ in Heerlen naar de kruisweg van deze
kunstenaar in Wahlwiller. De Aad de Haas wandeling is een samenwerking tussen Cultura
Nova, SCHUNCK en St. Cunibertuskerk Wahlwiller. De wandeling niet plaatsvinden tijdens
Cultura Nova 2020 maar mogelijk vindt deze alsnog plaats in het voorjaar van 2021.
Mike Kramer (NL) - Patientia
Voor zijn compositie 'Patientia' uit 2013 liet klankkunstenaar Mike Kramer zich inspireren
door de kruiswegstaties en muurschilderingen van Aad de Haas in de St. Cunibertuskerk in
Wahlwiller. Binnen het kader van de door SCHUNCK georganiseerde
overzichtstentoonstelling 'Aad de Haas - 100 jaar', zou Kramer de compositie nu live uit in
dezelfde kerk uitvoeren. De uitvoering is een samenwerking tussen SCHUNCK, Cultura
Nova, Intro in Situ en de Cunibertuskerk Wahlwiller. De compositie kon niet plaatsvinden
tijdens Cultura Nova 2020 maar mogelijk vindt deze alsnog plaats in het voorjaar van 2021.
‘PAND’ (NL) - ‘PAND’ presenteert ‘PLEIN’
Bij PLEIN onderzoeken de jonge makers van ‘PAND op welke manier de werkwijze van
kunstenaars, die vaak uit spontaniteit handelen, de publieke ruimte kan beïnvloeden.
Voor dit onderzoek zouden tijdens Cultura Nova nieuwe kunstwerken op in de Heerlense
binnenstad opduiken van drie jonge, veelbelovende makers. De drie kunstenaars die
deelnemen hieraan zijn: Darcy Neven, Max Dekker en Johnny Welcome.
Vanwege de maatregelen heeft ‘PAND presenteert ‘PLEIN niet plaatsgevonden tijdens
Cultura Nova 2020 maar zal nu plaatsvinden in het voorjaar van 2021.
Dazetwo (NL) / Open Atelier
Het streetart-avontuur startte voor Dazetwo in 1999/2000 op 13-jarige leeftijd in de straten
van Heerlen. Jaren van guerrilla maar óók veel werken in opdracht volgden. Met succes. De
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raven van Dazetwo landen overal ter wereld, zowel in sculpturen als in schilderingen en
paste-ups. De expositie van Dazetwo vond wegens de maatregelen niet plaats tijdens
Cultura Nova 2020 maar vindt momenteel op diverse locaties in de binnenstad in Heerlen
plaats.
Stichting Street Art 2020
Tijdens Cultura Nova 2020 zou Stichting Street Art rondleidingen organiseren langs de
bestaande kunstwerken in het hart van de Street Art hoofdstad van Nederland. Tijdens
Cultura Nova 2021 gaat de stichting Street Art verschillende projecten presenteren o.a. de
afronding van Gallerie XXL 8 murals van 36 meter hoog op ats in Heerlerbaan, en het
Auroraproject een muurschildering door bewoners van 225 appartementen samen met de
Spaanse kunstenaars van Boa Mistura.
Neimed Krimplezing - Degrowth & de sta
De Neimed Krimplezing geeft een impuls aan nieuw denken over de transitie van Parkstad
en is een samenwerking tussen Neimed, Cultura Nova en het Maastricht Sustainability
Institute. De Neimed Krimplezing is uitgesteld naar Cultura Nova 2021. Het thema van deze
editie is ‘Degrowth & de stad’.
FroeFroe (BEL) - AiAiAi (3+)
Een speelse voorstelling geïnspireerd op het werk van de kunstenaar Janosch.
De jeugdvoorstelling AiAiAi zou plaatsvinden tijdens Cultura Nova 2020.
kabinet k, hetpaleis en LOD muziektheater - as long as we are playing (8+)
As long as we are playing laat tien dansers en muzikanten zien van verschillende generaties
als spelende wezens. Het is een productie van kabinet k & LOD muziektheater & hetpaleis
met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, Stad Gent en de Tax Shelter maatregel
podiumkunsten van de Belgische Federale Overheid. De voorstelling zou plaatsvinden
tijdens Cultura Nova 2020 en wordt mogelijk verplaatst naar 2021.
Festijeux - Kerstspellen en Elfenfabriek (7+)
Festijeux is een bekende van Cultura Nova. Dit Franse gezelschap heeft een voorliefde voor
houten spellen. Denk- en doespellen, spellen die je uiterste concentratie vragen en spellen
waarbij strategie en handigheid goed van pas komen. De activiteiten zijn geannuleerd en
voor de programmering van Cultura Nova 2021 wordt een ander aanbod door Festijeux
samengesteld.
Hoge Fronten - STIL.kids only
Bij dit ‘STIL.’-project voor kinderen maak het kinderpubliek een wandeling terwijl ze
stilstaan. De kinderen beklimmen een stiltestormbaan, waarbij ze zo snel mogelijk aan de
overkant moeten komen zonder lawaai te maken. En ze ontdekken dat er verschillende
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soorten stilte zijn die allemaal anders klinken. STIL.kids only is een coproductie i.s.m.
Cultura. STIL.kids only wordt verplaatst naar Cultura Nova 2021.
Luc Lodder - Workshop Theaterfotogra e ‘Dansen met Licht’
Luc Lodder is al jaren de huisfotograaf van Cultura Nova. Tijdens het winterfestival zouden
zijn workshops fotogra e (voor 10+ én volwassenen) in het teken van het licht. “Het is
december, de donkere dagen van het jaar; wij maken het lichter en gaan dansen met licht”,
aldus Luc. De workshops zijn uitgesteld naar Cultura Nova 2021.
Teater Re eksion (DNK) & Andy Manley (SCO)- Night Light (3+
De merel zingt en iedereen maakt zich klaar voor de nacht. Waar vliegt het maanlicht nu
weer naar toe? Waarom draaien die glazen in het rond? En uit dat schilderij echt een
deuntje? Zo begint een magische reis door de donkere en mooie nacht. Deze
jeugdvoorstelling zou plaatsvinden tijdens Cultura Nova 2020.
Sally Dansgezelschap Maastricht - Dit Dat Dans (4-8 en 8-11 jaar)
Dit Dat Dans is een voorstelling en workshop in één, speciaal gemaakt voor een jong
publiek en haar familie. Een unieke manier om naar dans te kijken en om dans in alle vezels
van je lijf te ervaren. Dit Dat Dans zou plaatsvinden tijdens Cultura Nova 2020 en is
uitgesteld naar 2021.
Zorba Huisman - Bloedmaa
Zorba Huisman ( *Heerlen, 1996 ) studeert in 2021 af aan de Toneelacademie Maastricht.
Geboren in Limburg laat zij zich inspireren door verhalen uit haar omgeving.
Een verhaal over een kunstenaar die zichzelf door een speling van het lot plaatst in de
wereld van de architectuur met als gevolg als mens en maker te veranderen, dit terwijl zijn
vrouw hem bijstaat en tegelijk bevraagt terwijl hij zijn doelen en streven verlegt en aanpast.
Een huwelijk van twee kunstenaars waarin beiden hun sterfelijkheid bevechten op hun eigen
manier. Deze coprocuctie van Zorba Huisman met Toneelgroep Maastricht en festival
Cultura Nova is uitgesteld naar 2022.
Het Laagland - Cinéma Royal
Theatergezelschap Het Laagland ontwikkelt voor de 30ste editie van Festival Cultura Nova
rond de iconische Heerlense bioscoop de Royal een op maat gemaakte theaterbelevenis
voor een breed publiek (10 t/m 100 jaar), geïnspireerd op de werkelijke geschiedenis van
de mooiste bioscoop van Heerlen en omstreken. Cinema Royal van Het Laagland is
uitgesteld naar 2021.
Théâtre du Centaure - Quand nous etions enfant
CENTAURES – Quand nous etions enfants vertelt het waargebeurde verhaal van Camille en
Manolo, oprichters van het Théâtre du Centaure, een ruiter-theatergezelschap gevestigd in
Marseille. De voorstelling van Théâtre du Centaure is verplaatst naar Cultura Nova 2021.
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Belangrijke stakeholder
Tot onze belangrijkste stakeholders behoren:
Collega-organisaties: Schunck*, Parkstad Limburg Theaters, Poppodium Nieuwe Nor, Filmhuis
de Spiegel, Cultuurhuis Heerlen, (h)ear, Thermenmuseum Heerlen, Intro, Cinesud, Cityliv,
Stichting Street Art
Ketenpartners: Toneelgroep Maastricht, Het Laagland, Hoge Fronten/Lieke Benders,
philharmonie zuidnederland, Laika, Via Zuid, Kunstvakopleidingen als Toneelacademie,
Conservatorium en Stadsacademie, Jan van Eyck Academie, Verenigde Nederlandse
Podiumkunstenfestivals, Nederlandse festivals als de Boulevard, Over het IJ, Noorderzon,
Oerol, en Zeeland Nazomerfestival. Across the Borders Aachen, Ludwig Forum Aachen, CMine Cultuur Centrum Genk, Cultureel Centrum Hasselt, Platform European Theatre Academies
(PLETA),
Europese deelnemers Centriphery: Festival der Regionen (Austria): Region: Oberösterreich/
Upper Austria, Dansehallerne (Denmark), Region: Sjælland, Walk&Talk Festival (Portugal, The
Azores), Region: The Azores, European Capital of Culture Rijeka 2020 (Croatia): Region: Susak
Island or Mrkopalj village, La Manufacture, Avignon (France), European Capital of Culture
Timisoara 2021 & Prin Banat (Romania): Region Banat, European Capital of Culture Galway
2020 (Ireland), Region: Connacht.
Maatschappelijke partners: Kenniscentrum Neimed (Open Universiteit, Zuyd Hogeschool,
Universiteit Maastricht), Basisonderwijskoepels Movare en Innovo, stichting Voortgezet
Onderwijs Parkstad Limburg, LVO (stg. Limburgs Voortgezet Onderwijs), Arcus College (MBO),
Zuyd Hogeschool, Zorgorganisatie Sevagram, Stichting Bijzondere Culturele Activiteiten,
Gemeente Heerlen, IBA Parkstad, Stadsregio Parkstad Limburg, Provincie Limburg, Heerlen
Mijn Stad, Gemeente Aken, Stichting FSI.
Artistieke Peers: Servé Hermans & Michel Sluysmans (Toneelgroep Maastricht), Peter de Bie
(Laika), Rick Takvorioan (Across the Borders Aachen), Leo Swinkels, Arthur Sonnen (PLETA),
Airan Berg (o.a. Festival der Regionen - Oostenrijk en Culturele Hoofdstad Valetta – Malta), Eric
Travers (Groupe F), Mike Ribalta (Fira Tàrrega), Monica Guillout-Gélys (Scène National
Mulhouse).
Structurele subsidiënten: Gemeente Heerlen, Provincie Limburg, Fonds Podiumkunsten.
Particuliere Fondsen: Fonds voor Sociale Instellingen, Coöperatiefonds Rabobank, VSB Fonds .
Buurtbewoners: Bewonersvereniging Muzelaan e.o., Bewonersvereniging Binnenstad Heerlen,
Bewonersvereniging Eikenderveld, Stichting Heerlerbaan 100.
Mediapartners: L1 Televisie en Mediagroep Limburg.
Sponsoren: Club van 100, Hotel Heerlen, FB4, AV-point, Heineken, Zen- re, Magic Mirrors,
Hotel Heerlen, WML, Fairlight, MABS4.0, Stienstra/Mercurius,
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Media en kijker
L1 en Cultura Nova hebben intensief samengewerkt aan documentaires over 30 jaar Cultura
Nova, ‘Van plein tot pluche’ en zijn er van een aantal voorstellingen integrale registraties
gemaakt en uitgezonden.

Kijkcijfers
300.000

225.000

150.000

75.000

0

Kijkers
Dreamers
SHEL(L)TER
SHEL(L)TER
Balsam
Planet Beethoven
December-editie totaal
Van plein tot pluche compilatie december Cultura Nova
Van plein tot pluche augustus Cultura Nova

Voorstelling

Gezelschap

Kijkers

Medium

Dreamers

Mami Izumi

45.000

L1 TV

SHEL(L)TER

Zonzo & hetpaleis

42.000

L1 TV

SHEL(L)TER

Zonzo & hetpaleis

97.000

Podium 19

Balsam

Laika & Zefiro Torna

29.000

L1 TV

Planet Beethoven

Philharmonie Zuidnederland & Plasticiens
Volants

50.000

L1 TV

December-editie totaal

Cultura Nova

263.000
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19

Van plein tot pluche
compilatie december

Cultura Nova

149.000

L1 TV

Van plein tot pluche
augustus

Cultura Nova

296.000

L1 TV

De kijkcijfers van L1 zijn afkomstig van SKO/GfK. Niet van alle herhalingen zijn de cijfers bekend. Hierbij hebben we
de aanname gedaan dat het laagste aantal kijkers van de wel bekende uitzendingen gekeken heeft.

s


33

Stichting Cultura Nova

Jaarverslag 2020

Kijkcijfers
700

525

350

175

0

Kijkers
Four Feet Nine

Stadmaakjournaal

Voorstelling

Gezelschap

Four Feet Nine

Four Feet Nine

STIL. detoekomst

Linden

Kijkers

Medium

675 YouTube

Stadmaakjournaal

57 Vimeo

STIL. detoekomst

Hoge Fronten

397 YouTube

Linden

Germaine Sijstermans

193 Vimeo

34

Stichting Cultura Nova

Jaarverslag 2020

Eindrapportage CN2020 Campagne 11-12-2020 t/m 4-1-2021
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Stichting Cultura Nova
Van 1991 tot en met 2007 werd het Festival Cultura Nova georganiseerd onder
verantwoordelijkheid van Parkstad Limburg theaters N.V. (PLT). In 2008 is Cultura Nova
verzelfstandigd. Vanuit de wens verdere doorgroei van het festival mogelijk te maken en mede
op aandringen van de gemeente Heerlen en de provincie Limburg is besloten het festival
vanuit een zelfstandige stichting de toekomst tegemoet te laten treden.
Op 28 januari 2008 is opgericht de Stichting Cultura Nova. Stichting Cultura Nova heeft als
doelstellingen:
a.

b.

het jaarlijks organiseren van het multidisciplinaire kunst en cultuurfestival Cultura Nova
zomerfestival Heerlen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk of dienstig kan zijn, alles in de meest ruime zin;
het bijdragen aan de versterking van de culturele regio.

In de lijn van de ‘Governance Code Cultuur’ is er gekozen voor het model van
directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht. Het bestuur van de stichting wordt gevormd
door één bestuurder/directeur, de heer Rocco Malherbe.
De Raad van Toezicht bestond in 2020 uit vijf leden:
Mevrouw Astrid Boeijen, voorzitter
De heer Ruud Derks
De heer Hans Mommaas
Mevrouw Ans Christophe
De heer Luc Verburgh
Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onbezoldigd.
De bestuurder/directeur, Rocco Malherbe, is niet in dienst bij de stichting. De kosten inzake
bezoldiging van de bestuurder/directeur worden vanuit een vennootschap doorbelast aan
Stichting Cultura Nova. Deze doorbelasting bedraagt over 2020 € 29.590,11 en is gebaseerd
op een uurtarief van € 54,80. Het uurtarief is gebaseerd op de richtlijn bezoldiging directeuren
van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia, Schaal 9b.

Organisati
Het festival is weliswaar verzelfstandigd in een stichting, dit neemt niet weg dat een stevige
samenwerking is blijven bestaan met Parkstad Limburg Theaters. Naast een
programmabijdrage is er organisatorische samenwerking wat betreft de nanciële
administratie, kassa, marketing, horeca, technisch personeel en gebruik van de gebouwen en
technische materialen. Naast het eerder genoemde personeel wordt er gewerkt met een grote
groep (125) enthousiaste vrijwilligers. Er is met veel enthousiasme hard gewerkt door zowel
betaalde medewerkers als vrijwilligers. Voor de beloning voor betaalde medewerkers vormt de
CAO Nederlandse Podia het uitgangspunt. Cultura Nova past de Fair Practice Code toe. De
vergoedingen blijven ruim binnen de normen van de WNT.
De programmering van de december-editie editie was in handen van:
Iris van Hooren
Dannij Bol (Parkstad Limburg Theaters)
Karlijn Pauw (Parkstad Limburg Theaters)

Jeugdtheater
Circustheater / popmuziek
(Pop)muziek

fi

 


e


36

Stichting Cultura Nova

Jaarverslag 2020

Fabian de Kloe (Schunck*)
Mike Kramer (h)ear
Kees van de Berg (Nieuwe Nor)
Ton Ancion (Filmhuis de Spiegel)
Tom Swart (Intro)
Maurice Hermans / Wim Didderen (Neimed)
Airan Berg
Fiedel van der Hijden
Rocco Malherbe / Fiedel van der Hijden

Beeldende kunst (+Stadslab)
Geluidskunst
Popmuziek
Film
Hedendaagse muziek
Neimed Krimplezing (+Stadslab)
Internationale participatieprojecten
Beeldend theater, circustheater, plein e.a
Eindredactie
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Toekomst en risicopro e
In Maart 2021, tijdens het schrijven van dit jaarverslag grijpt het Covid-19 virus nog steeds om
zich heen. Met verstrekkende gevolgen voor vele branches maar de culturele branche in het
bijzonder. Het kabinet stelt in haar lange termijn visie dat in juli 2021 de gehele Nederlandse
bevolking gevaccineerd zal zijn. We koersen dan ook op een 30ste festival-editie eind augustus
2021, waarbij we wel rekenen houden met beperkende maatregelen zoals bijvoorbeeld de 1,5
meter protocollen en/of zelftesten. Het besluit om te koersen op een 30ste editie in augustus is
mede genomen op basis van de opstelling en mededelingen van onze belangrijkste
subsidiënten, het Fonds Podiumkunsten, de provincie Limburg en de gemeente Heerlen, dat zij
coulant zullen omgaan met de te behalen prestatie-eisen en de toegezegde meerjarige
subsidie ook voor 2021 overeind zullen houden. Ook heeft de minister wederom extra
steunmaatregelen toegezegd voor alle in de BIS en meerjarig door het Fonds podiumkunsten
gesteunde instellingen in de sector naast de generieke maatregelen zoals de NOW. Hiermee
en de aanwezigheid van de nanciële reserve is de continuïteit van de Stichting Cultura Nova
voor 2021 gewaarborgd.
De lockdown van half december 2020 betekende niet alleen een streep door een groot deel
van het geplande programma maar ook dat we een groot deel van onze nanciële middelen
niet hebben kunnen inzetten waarvoor ze bedoeld en gepland waren. Resulterend in een fors
‘positief’ nancieel resultaat over het boekjaar 2020. Dit positieve resultaat willen we inzetten
om ons eigen vermogen te verstevigen, een eigen vermogen dat erg mager was in verhouding
tot onze normale omvang van inkomsten en uitgaven, iets waarover met name het Fonds
Podiumkunsten zich eerder zorgen maakte en ons verzocht daar waar mogelijk dit te verhogen.
Daarnaast willen we een bestemmingsreserve-Covid-19 vormen bestemd voor het realiseren
van uitgestelde programmering en coproducties, uitgestelde projecten zoals de opening van
het Maankwartier, de uitgestelde opening en sluiting van het IBA expojaar en het vervullen van
onze rol in de culturele waardeketen waar onze sector zwaar getroffen is en her-opbouw van
ons broze stelsel om extra investeringen vraagt in de komende jaren. Opdrachtverstrekking
naar makers maar ook de opvang van een gemankeerd verdienmodel, zolang er beperkende
maatregelen van kracht zijn in relatie tot publiekspotentie en recettes, maken deze
bestemmingsreserve noodzakelijk. Onze plannen zijn erop gericht om zodra de Covid-19
maatregelen het toelaten ook buiten de geplande festivalperiode zoveel mogelijk projecten ten
uitvoer te brengen. Uiteraard projecten en activiteiten binnen de doelstellingen van onze
Stichting en de doelstellingen van onze subsidiemiddelen.
Wat de eventuele lange termijn consequenties zijn van het virus laat zich lastig voorspellen. We
gaan er vooralsnog vanuit dat het festival op de middellange termijn weer in zijn oorspronkelijke
vorm mogelijk is.
SWO
Sterke punten van Cultura Nova;
•
•
•

•

Goede naam en draagvlak in Limburg bij publiek, politiek, media, gezelschappen,
sponsoren en andere partners
Cultura Nova wordt als een goede merknaam beschouwd, het festival wordt als
belangrijk ervaren,
Programmering van nationaal en internationaal onderscheidend beeldend
(locatie)theater, dat door publiek, professionals en lokale media goed wordt
opgepikt,
Goede verbinding met internationale gezelschappen die grootschalige
buitenproducties maken en spelen,
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Showcase-festival voor professionals die geïnteresseerd zijn in grootschalige
buitenproducties,
Onderscheidende jeugdtheater-programmering voor families en kinderen,
Meerjarige coproducent en partner van meerdere makers en gezelschappen,
Actief t.b.v. talentontwikkeling voor Limburgse makers,
Trouw en divers samengesteld publiek, 70% van het publiek komt jaarlijks terug,
Opmerkelijke publieksgroei de laatste jaren ook van kinderen (3-10 jaar) en hun
ouders,
Veel organisatorische kennis op het gebied van locatieprojecten,
Flexibele organisatiestructuur,
Structurele samenwerkingen met maatschappelijke partners zoals opleidingen,
woningcorporaties, AZC etc.

Zwakke punten van Cultura Nova
•
•
•
•
•

Nationale en internationale zichtbaarheid en uitstraling is in 2019 verder gegroeid
maar is nog voor versterking vatbaar,
Nationale en internationale proactieve marketing aanpak is gegroeid maar mag
verder geintensiveerd.
Marketingacties zijn nog vooral op Limburg en het omliggende buitenland gericht,
landelijke media moet nog beter bereikt worden,
Contacten met particuliere fondsen zijn nog te incidenteel,
Ondanks beperkte groei nog steeds relatief kleine organisatie, heeft invloed op de
slagkracht in het voortraject,

Kansen
•
•

•

•

•
•
•
•

•

Het culturele klimaat in Heerlen verbetert zienderogen waarmee ook de
voedingsbodem voor Cultura Nova toeneemt,
Inhoudelijke samenwerking met culturele organisaties over de grenzen biedt nieuwe
perspectieven, zoals het in 2018 gestarte Europese project Centriphery. Cultura
Nova kan een internationale pilot/werkplaats inrichten t.b.v. het ontwikkelen van
nieuwe samenwerkingen met makers en gezelschappen.
Cultura Nova kan initiatief nemen tot nieuwe grensoverschrijdende coproductie
samenwerkingen, naast Centriphery met festivals in Limburg, Brabant, Zeeland,
Vlaanderen en Duitsland,
Binnen de Euregio woont een enorm publiekspotentieel, binnen de culturele
organisaties en bij de pers is een positieve houding aan het ontstaan over de
mogelijkheden over de grenzen en de eerste stappen lijken zeer succesvol.
Cultura Nova bereikt een groot en divers publiek, dat biedt kansen kijkend naar
meer focus van subsidiënten en fondsen op publieksbereik,
Nieuwe marketingstrategie ontwikkelen voor meer bezoek van professionals en
media via professionals bezoekersprogramma,
De toenemende vergrijzing levert een groeiende doelgroep van geïnteresseerden op
met voldoende vrije tijd,
De (landelijke) uniciteit van de projecten binnen de programmering groeit waardoor
meer bezoek aan het festival van publiek vanuit verder weg mogelijk is, zeker in
combinatie met het aanbieden van arrangementen binnen het groeiende pakket
Leisure mogelijkheden in de regio.
De op stapel staande grote (culturele) projecten zoals van IBA Parkstad bieden
mogelijkheden om de culturele infrastructuur te versterken zoals succesvol gebleken
met de Carmina Burana in 2018. Er zijn gesprekken gaande met de IBA hoe dit te
concretiseren in 2021 en 2022 in het vanwege Corona uitgestelde IBA-expojaar.
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Bedreigingen
•
•

•

•

Het aantal nieuwe festivals is de afgelopen jaren fors gestegen,
Subsidies staan nog steeds onder druk, productiehuizen zijn verdwenen,
gezelschappen en makers hebben vaak onvoldoende productiebudget. Dit vraagt
om meer creativiteit in het vinden van nieuwe maatschappelijke partners. Ook de
verder stijgende eisen aan de eigen-inkomstenquote zetten (co)productie, inhoud en
laagdrempeligheid van de programmering steeds verder onder druk,
Het imago van de regio gaat nog steeds gebukt onder haar recente verleden, nog
lang niet iedereen pro teert van de aantrekkende economie. Een deel van het
Cultura Nova publiek gaat mogelijk niet meer of misschien zelfs nog wel minder
uitgeven aan cultuur door beperkte koopkracht, in een regio waar de economische,
demogra sche samenstelling van de bevolking op veel fronten lager uitpakt dan het
landelijk gemiddelde.
Het aanblijven voor lange termijn van de gevolgen van Covid-19.

Voor de huidige kunstenplanperiode hebben we 9 aandachtsgebieden benoemd die we als
volgt in de tijd hebben gezet:
Aandachtsgebied

2017

2018

Aanscherping
keuzes
programmering
binnen artistiek
pro el

Aanscherping
keuzes
programmering
binnen artistiek
pro el

Artistieke
aanscherping,
helder zichtbaar
in programma

Artistieke
aanscherping,
helder zichtbaar
in programma

2. Internationale
openingen

Internationale
coproductie met
participatie

Internationale
coproductie met
Nederlandse
makers

Internationale
coproductie met
Nederlandse
makers

Internationale
coproductie met
Nederlandse
makers

3. Coproductie

Meer coproducties
met heldere link
naar regio

Meer
coproducties
met heldere link
naar regio

Coproducties met
heldere link naar
regio en passend
binnen
aangescherpt
artistiek pro el

Coproducties met
heldere link naar
regio en passend
binnen
aangescherpt
artistiek pro el

4. Festivalplein

Eerste aanzet
betere inhoudelijke
vulling plein en
sfeer

Betere
inhoudelijke
vulling plein en
sfeer

Knooppunt naar
programmaonderdelen

Knooppunt naar
programmaonderdelen

5. Marketing en
Branding

Uitbreiding
marketing in
aangrenzend
buitenland

Uitbreiding
marketing in
aangrenzend
buitenland

Uitbreiding
marketing in
Nederland met
nationale
branding

Uitbreiding
marketing in
Nederland met
nationale
branding

6. Locaties

Aanscherping
locatie keuzes en
volgen
ontwikkeling
Tripool

Aanscherping
locatie keuzes en
volgen
ontwikkeling
Tripool

Aanscherping
locatie keuzes en
volgen
ontwikkeling
Tripool

Aanscherping
locatie keuzes en
volgen
ontwikkeling
Tripool
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2017

2018

2019

2020

Beperkt inhoudelijk Uitbreiding met
randprogramma
randprogramma
gericht op publiek
gericht op
(inter)nationaal
professional

Rand-programma
gericht op
(inter)nationaal
professional

Rand-programma
gericht op
(inter)nationaal
professional

8. Duurzame
verbindingen

Lidmaatschap
landelijk
festivaloverleg,
EFFE- label,
opstarten
Europees
samenwerkingsver
band

Concrete
voorbereidingen
voor Europese
en landelijke
samenwerking in
een project

Europese en
landelijke
samenwerking in
een project

Europese en
landelijke
samenwerking in
meerdere
projecten

9. Organisatie

Opwaardering
productionele en
marketing inzet

Opwaardering
artistieke en
zakelijke inzet

Opwaardering
Marketing en
productionele
inzet

Bestendiging

De voor de planperiode 2017-2020 voorgenomen acties op de verschillende
aandachtsgebieden waren tot en met 2019 succesvol ingezet en gerealiseerd. De
bestendiging in 2020 heeft vanwege Covid-19 geen complete realisatie kunnen krijgen.
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Cultura Nova en de Code
Governance Code Cultuu
Bij de verzelfstandiging van Cultura Nova is de Governance Code Cultuur uitgangspunt
geweest bij de keuze van het model van de stichting, het Raad van Toezicht (RvT) - Directie
model. Bij de RvT is gezocht naar mensen met bestuurlijke ervaring, nanciële kennis en
ervaring, wetenschappelijke kennis, landelijk netwerk, marketingkennis, culturele
inhoudelijkheid, werkgeverschap en representatie van het onderwijs. Bij het verstrijken van de
zittingstermijn worden nieuwe leden openbaar geworven. Bij gelijke geschiktheid gaat de
voorkeur uit naar kandidaten met bestuurlijke deskundigheid en ervaring ten aanzien van
diversiteit en inclusie. De huidige leden van de RvT zijn op één na in de lopende planperiode
allen aangetreden. Om continuïteit te waarborgen is 1 lid gevraagd een derde termijn aan te
willen blijven.
Conform de Code is de vaststelling en uitvoering van beleid gesplitst; de directie ontwikkelt in
samenspraak met de RvT het beleid, de RvT stelt het vast en de directie voert uit,
gecontroleerd door de RvT. Zowel directie als RvT handelen hierin zorgvuldig en rolbewust.
De benoeming van de directie is aan de RvT. De RvT opereert vanuit haar missie en weegt
daarbij de belangen van de stakeholders mee. De RvT is verantwoordelijk voor het
onderkennen en beheersen van risico’s. De directie legt ter goedkeuring een jaarplan met
begroting voor aan de RvT. De directie legt een jaarrekening met evaluatie voor ter
goedkeuring aan de RvT. De RvT benoemt de externe accountant en stelt diens beloning vast,
na advies van de directie. De directie geeft alle informatie die nodig is voor het goed kunnen
functioneren van de raad van toezicht. De directie legt belangrijke beslissingen en strategische
documenten ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor, waarbij in toenemende mate
rekenschap wordt genomen van mogelijke belangenverstrengeling en wordt hierop getoetst.
Het lidmaatschap van de RvT is onbezoldigd, er is wel een beperkte reiskostenvergoeding. De
RvT houdt jaarlijks een zelf-evaluatie en toetst haar acteren aan de Code en haar
toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol. Jaarverslagen staan op de website.

Code Culturele Diversiteit en Inclusie
Naar aanleiding van de demografische samenstelling in de regio Heerlen; een groot deel heeft
lage inkomens, beperkte arbeidsparticipatie, lage opleiding, hoog analfabetisme, slechte
gezondheid etc.; voortkomend uit de recente geschiedenis; het sluiten van de mijnen en de
enorme impact die dat sociaaleconomisch decennia op Heerlen en Parkstad heeft (gehad)
heeft het festival vanaf het ontstaan in 1991 bewust in de breedte én in de diepte
geprogrammeerd. Daarbij werden en worden de voorstellingen - die breed toegankelijk zijn ook
voor mensen met weinig culturele bagage zeker als het bijvoorbeeld om de grootschalige
openingsvoorstellingen gaat - gratis aangeboden aan het publiek. Dit blijkt al jaren erg goed te
werken. Ook mensen uit de wat minderbedeelde wijken bezoeken het festival.
Cultura Nova geniet grote populariteit onder het publiek: 81% van de inwoners van Heerlen
zegt het festival te kennen en 41% zegt het festival te bezoeken. De kunst is ervoor te zorgen
dat de totaliteit van het programma, zowel mensen aanspreekt met meer alsook met minder
culturele bagage en van verschillende treden op de maatschappelijke ladder. We zien
bezoekers ook stappen zetten tijdens het festival. Ze komen af op de grote opening en raken
geïnteresseerd in het overig programma van het festival. Heerlen is een zogenaamde
‘Neustadt’, met een enorme groei in de bloeitijd van de mijnen. Vanwege die mijnen zijn hier
Nederlanders uit de rest van het land, Belgen, Polen, Joegoslaven, Italianen, Spanjaarden en
naderhand Marokkanen en wat beperkter Turken komen wonen en werken. Beeldtaal wordt hier
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vanwege die diverse afkomst en vanwege het katholicisme (uit het verleden) goed begrepen.
Dat zijn mede redenen waarom beeldend theater binnen Cultura Nova goed wordt opgepikt.
Inclusie, het festival is er voor iedereen, zit als het ware in de genen van het festival. Ook bij de
ruim 100 vrijwilligers van het festival zitten veel mensen ‘met een rugzakje’. Hetgeen niets
afdoet aan enthousiasme en kwaliteit van het vrijwilligerswerk. De vrijwilligers houden zich
vooral bezig met publieksbegeleiding en ondersteunen bij sommige publiciteitsacties.
Daarnaast gureren ze soms in voorstellingen. Met het Asiel Zoekers Centrum heeft Cultura
Nova al een aantal jaren afspraken over participatie van asielzoekers aan het vrijwilligerswerk
van Cultura Nova. Daarnaast zijn er afspraken met het AZC over het bezoek aan voorstellingen,
om zo integratie en acceptatie te bevorderen.
Bij muziekprogrammering, o.a. optredens in de spiegeltent is er voorkeur voor niet westerse
muziek en Hiphop. In de lopende planperiode zijn een aantal voorstellingen gemaakt die
diversiteit en inclusie omarmen of impliciet met zich meebrachten bijvoorbeeld: ‘Emma’ van
Toneelgroep Maastricht waarin medewerkers met een beperking van een schoenfabriek
meespeelden, ‘Polished’ van een choreografe uit Iran en een Japanse danseres en een
audioproject ‘De Kopsalon’ van Els Huver op verzoek Cultura Nova uitgevoerd met bewoners
uit het Eikenderveld; een wijk van Heerlen waar 1/3 van de kinderen onder de armoedegrens
leeft. Veel bewoners uit die wijk hebben een niet-westerse achtergrond. Op de basisschool met
126 leerlingen zitten 26 verschillende nationaliteiten. En dat terwijl in heel Heerlen slechts 8%
een niet-westerse migratie achtergrond heeft. Voorbeelden die we graag de komende jaren
willen continueren.
De activiteiten van Cultura Nova vinden telkens op zo’n 25, jaarlijks wisselende, locaties plaats.
De meeste locaties zijn goed toegankelijk of worden toegankelijk gemaakt voor mindervalide
medemensen. De website van het festival is volledig herzien in 2018 en er is rekening
gehouden met scherm-uitlees-programma’s. Cultura Nova heeft jaarlijks overleg over
toegankelijkheid met de Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen.
Festival Cultura Nova zit in de werkgroep diversiteit & inclusie van de landelijke organisatie de
Verenigde Podiumkunstenfestivals. Cultura Nova neemt deel aan het door Creative Europe
gesubsidieerde project ‘Centriphery’, een project met theatermakers uit negen landen, dat
loopt tot en met 2022. Bij dit Europees project zijn participatie en inclusie uitgangspunten.
Ondanks dat Cultura Nova haar best doet om zowel bij betaalde als vrijwillige medewerkers
iedereen gelijk te behandelen, zonder discriminatie maar met oog voor diversiteit en inclusie,
zijn we ons er bewust van dat we bij voortduring de aanbevolen vijf stappen van de code zullen
moeten gebruiken om de realiteit te toetsen en te verbeteren. Verder gaat het festival
onderzoeken hoe meer deelname van mensen met diverse achtergronden gestimuleerd kan
worden en hoe dit meetbaar te maken en daarmee onderdeel van evaluatie te laten zijn.
Cultura Nova onderschrijft en omarmt uitgangspunt 2 (inclusieve, open en participatieve
samenleving) van het Collegeprogramma van Gedeputeerde Staten 2019-2023 ‘Vernieuwend
Verbinden’. Het festival past dit beginsel toe door o.a. te zorgen voor dat het programma op
een laagdrempelige manier toegankelijk is (een aantal activiteiten, zoals de opening en de
concerten in de spiegeltent zijn gratis toegankelijk), toegankelijkheid te toetsen in overleg met
diverse organisaties (o.a. Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen), door samen te werken
(voorstellingen programmeren of produceren) met maatschappelijke organisaties zoals met
Sevagram (ouderen, mantelzorgers en professionals), AZC Heerlen (asielzoekers), Mondriaan
Zorggroep, Fonds voor Sociale Instellingen en Woningcoöperaties o.a. Weller en Wonen
Limburg. Een aantal activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met bewoners van
minder sterke wijken. Daarnaast zijn er tal van samenwerkingen met basisscholen en
middelbaar onderwijs uit diverse wijken.
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Fair Practice Cod
Stichting Cultura Nova is zich bewust van de Fair Practice Code, onderschrijft deze en probeert
ze nader te concretiseren.
Voor de bij onze festivalorganisatie werkende en ingehuurde medewerkers geldt al jaren dat we
inzake de beloning de CAO Nederlandse Podia volgen. Met ZZP’ers die voor onze organisatie
werken, worden marktconforme prijsafspraken gemaakt, waarbij de uitgangspunten van de
CAO Nederlandse Podia als referentiekader worden gebruikt. Cultura Nova betaalt géén
dagprijzen of klusprijzen omdat dat tijdens een festival vaak nadelig uitpakt voor de
betrokkenen. De werkelijk gemaakte uren worden uitbetaald. Onze vaste partner Parkstad
Limburg Theaters zit aan tafel als het gaat om landelijke besprekingen over de CAO
Nederlandse Podia. Medewerkers worden naar relevante congressen, cursussen en symposia
gestuurd. Binnen de organisatie gelden voor vrijwilligers in principe dezelfde waarden als voor
betaalde krachten. Er wordt gewerkt met vrijwilligerscontracten. Met stagiaires worden
afspraken binnen de regels van de opleidingen gemaakt.
Vanaf 2021 gaan we via een clausule, die toegevoegd wordt aan het contract met Nederlandse
gezelschappen, vastleggen dat ze de Fair Practice Code onderschrijven. Datzelfde vragen we
ze ook m.b.t. Governance Code Cultuur en Code Diversiteit en Inclusie. Dat houdt dus o.a. in
dat we ze oproepen zich te houden aan de geldende cao-afspraken. Bij coproducties vragen
we aan theatermakers hun begroting op en lopen die met hun door o.a. om te bekijken of er
reële beloningen in staan. Het is natuurlijk wel zo dat enthousiaste theatermakers bij het
realiseren van hun voorstelling veel uren maken, die wij als festival helemaal niet zien.
Bij internationale gezelschappen ligt de check op bijvoorbeeld reële vergoedingen lastiger. We
tellen hoeveel mensen, hoeveel dagen meewerken aan de voorstelling(en) tijdens Cultura Nova
en of dat een gezonde relatie heeft met de uitkoopsom. Verder gaan we aan de contracten een
clausule toevoegen waarin we de buitenlandse gezelschappen vragen om zich te verhouden
tot de waarden van Fair Practice.
Voor auteursrecht geldt voor Cultura Nova simpelweg dat wij de rechten van makers
respecteren en zorgen voor de juiste afdrachten. Aan leveranciers gaan we vragen om zich te
verhouden tot de Fair Practice Code en maken dat onderdeel van de opdrachtbevestigingen.
Momenteel heeft het festival een projectstructuur, waarbij de piek enkele maanden duurt.
Afhankelijk van de zekerheid van meerjaren- nanciering bij de komende kunstenplanperiode
willen we duurzaamheid van contracten vergroten en met de leden van het kernteam, die ook
acteren in de voorbereidingen en na a oop, langduriger contracten maken.
Cultura Nova is lid van de Verenigde Podiumkunstenfestivals, waar Fair Practice op de agenda
staat en binnen de branche afspraken worden geëntameerd.
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Relevante (neven)functies Bestuu
De heer R.P.M. Malherbe, bestuurder/directeur
Mededirecteur Abraxas Culturele Evenementen B.V.
Directeur bedrijfsvoering Parkstad Limburg Theaters N.V.
Bedrijfsresultaat, resultaatbestemming, ratio’

Het resultaat over 2020 is € 734.463 positief. Van dit positieve resultaat is € 234.463
toegevoegd aan de Algemene Reserve en € 500.000 aan de Bestemmingsreserve Covid-19.
De totale baten bedroegen in 2020 € 1.316.314, de totale lasten bedroegen € 581.851.

Ratio’

202

2019

Solvabiliteit

Eigen vermogen / Vreemd vermogen in %
Eigen vermogen / Totale vermogen in %

245
71

28
22

Liquiditeit

Current ratio: Vlottende activa / Kort Vreemd Vermogen

3,45

1,28

15%

51%

Eigen Inkomsten-quote: Eigen Inkomsten / Totale Baten =

Fiscaa
De Stichting Cultura Nova is belastingplichtig voor de omzetbelasting. De Stichting heeft ter
hoogte van het scaal resultaat een scale bestedingsreserve gevormd. Uit dien hoofde is er
over boekjaar 2020 geen sprake van een scaal belastbaar bedrag.
Heerlen, 26 maart 2021

De heer R. Malherbe
Bestuurder / directeur
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Verslag Raad van Toezich
De Raad van Toezicht kijkt met zorg terug op een zeer enerverend jaar als gevolg van Covid-19
dat met name de culturele branche op haar grondvesten laat trillen. Het zo gewaardeerde ‘live’
contact tussen podiumkunstenaar en publiek werd onmogelijk. Contact dat tijdens de zeer
succesvolle edities van 2018 en 2019 in zulke grote getale aanwezig was en leidde tot zeer
hoge verwachtingen voor de 30ste jubileum-editie. Er is gelaveerd tussen hoop en vrees. Zelfs
het vroegtijdig verplaatsen naar december werd op het laatste moment door een nieuwe
lockdown niet de gewenste oplossing. De Raad prijst haar directie en medewerkers voor de
tomeloze energie waarmee is doorgewerkt en daarmee in ieder geval een aantal projecten
overeind heeft weten te houden, zij het zonder live-publiek maar wel met veel kijkers naar TV en
internet. Ook heeft de opdrachtverstrekking aan kunstenaars en gezelschappen voor wat
betreft de coproducties door kunnen lopen, we hopen daarvan een deel terug te zien in 2021.
Dit was niet mogelijk geweest zonder de coulance en extra steun van onze belangrijkste
subsidiënten het Fonds Podiumkunsten, de provincie Limburg en de gemeente Heerlen. De
Raad wenst hierover dan ook graag haar uitdrukkelijke dank uit te spreken. De Raad zal zich
met haar directie inspannen om de middelen die in 2020 niet ingezet konden worden de
komende jaren, vanuit onze doelstelling, op de juiste wijze in te zetten en daarmee een
bijdrage leveren aan de overleving van onze prachtige podiumkunstenbestel en onze rol in de
culturele waardeketen.
Er hebben in 2020 zeven gezamenlijke vergaderingen plaatsgevonden met de RvT en de
directie. Een hogere frequentie dan normaal, ingegeven door de consequenties van Covid-19.
In overleg en in prettige samenwerking met de directie is er hard gewerkt aan de continuering
van het geformuleerde beleid van de lopende kunstenplanperiode, voorzover haalbaar in
relatie tot de Covid-19 maatregelen. Een extra uitdaging om te zoeken naar exibiliteit en
creativiteit. Een speciaal woord van dank aan L1 televisie die de ruimte boden om een aantal
belangrijke projecten integraal uit te willen zenden. Op deze wijze heeft het festival toch
duizenden mensen weten te betrekken bij prachtige coproducties. Eind 2020 heeft er een
evaluatie plaatsgevonden door de RvT, waarbij o.a. de rol van de Voorzitter geëvalueerd is en
de Raad unaniem heeft doen besluiten de Voorzitter voor de tweede termijn te herbenoemen.
Er was wederom extra aandacht voor de procedures rondom mogelijke
belangenverstrengeling. De RvT bestaat momenteel uit 5 leden. Het aantal leden is statutair
verhoogd van vijf naar maximaal zeven, hiermee kunnen de verschillende gevraagde
expertises verder uitgebouwd worden en biedt het de mogelijkheid minimaal een lid te werven
in het kader van diversiteit en inclusie. Om te voorkomen dat er in anderhalf jaar een een vrijwel
geheel nieuwe Raad van Toezicht zou zijn ontstaan is Hans Mommaas gevraagd zijn
lidmaatschap nog met een derde termijn te verlengen om daarmee continuïteit te waarborgen.
Die termijn is nu verlopen. De werving van nieuwe leden heeft afgelopen jaar, mede als gevolg
van Covid-19, stil gelegen. Voor de ontstane vacatures wordt momenteel geworven middels
een openbare werving op basis van opgestelde pro elen, daarmee hopen we de Raad in de
loop van 2021 weer op volle sterkte te bemensen.

Graag spreken we onze dank uit aan alle subsidiënten, sponsoren, partners en medewerkers
die met volle inzet en hoop aan het festival gewerkt hebben!
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Rooster van aftreden RvT

Jaar van aantreden

Astrid Boeijen, voorzitter

2016

Einde 2de termijn 2024

Hans Mommaas, lid

2008

Einde 3de termijn 2020

Ruud Derks, lid

2017

Einde 1ste termijn 2021

Luc Verburgh, lid

2018

Einde 1ste termijn 2022

Ans Christophe, lid

2018

Einde 1ste termijn 2022

Heerlen, 26 maart 2021
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Relevante (neven)functies Raad van Toezich

Hier zijn alleen de meest relevante (neven)functies genoemd van de zittende leden in 2020.

Mevrouw dr. A. Boeijen, voorzitter Raad van Toezicht
Hoofddirecteur Dataservices, Research en Innovatie, Centraal Bureau voor de Statistiek (tot
augustus 2020)
Vestigingsdirecteur CBS Heerlen (tot augustus 2020)
CEO Brightlands Smart Service Campus Heerlen (vanaf september 2020)

De heer ir. R. Derks, lid Raad van Toezicht
Lid Bestuur CNME Maastricht (Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie)
Voorzitter BIPV Nederland (Building Integrated PV Nederland)
Eigenaar DaiRuDe Consultancy
Eigenaar DaiRuDe B.V.
Engineer Expert PUM - Programma Uitzending Managers

De heer prof. dr. ir. J.T. Mommaas, lid Raad van Toezicht
Directeur Planbureau voor de Leefomgeving
Hoogleraar ‘Regional Sustainability Governance’ aan Tilburg University
Hoogleraar Leisure Studies aan Tilburg University / NHTV Breda
Wetenschappelijk Directeur van Telos, Brabants Centrum voor Duurzame Ontwikkeling
Gasthoogleraar Cultural Management aan Antwerpen Universiteit

De heer dr. L.D. Verburgh, lid Raad van Toezicht
Voorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool
Voorzitter Raad van Toezicht UNIEK (tot 1 juli 2020)
Voorzitter mediaraad L1 (per 7 september 2020)
Lid Bestuur ESZL

Mevrouw drs. Mba. A. Christophe, lid Raad van Toezicht
Lid College van Bestuur CITAVERDE College
Voorzitter Raad van Toezicht Mosa Lira
Lid Stichting Agro Food
Lid Coöperatie Leo
Lid Bestuur Sector Fonds MKB Limburg
Lid Bestuur Crossroads Limburg
Lid Bestuur Keyport
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JAARREKENIN
Balan
Balans per 31 december 2020 (bedragen in € na resultaatbestemming)
ACTIVA

31-12-2020

31-12-2019

Subsidies

75.416

64.038

Debiteuren / Overige vorderingen

80.154

147.912

Terug te vorderen BTW

9.863

86.612

Vooruitbetaald

28.250

0

Vlottende Activa
Vorderingen (1)

193.683
Liquide middelen (2)

945.113

Totaal Activa
PASSIVA

298.562
46.403

945.113

46.403

1.138.796

344.965

31-12-2020

31-12-2019

Algemene Reserve

309.100

74.637

Bestemmingsreserve Covid-19

500.000

0

Eigen vermogen (3)

809.100

74.637

Kortlopende schulden (4)
Crediteuren

157.633

250.274

Nog te ontvangen inkoopfacturen

95.037

0

Nog te betalen

45.526

14.505

Vooruitontvangen bedragen

31.500

5.549

Totaal Passiva
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270.328
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344.965

Jaarverslag 2020

Exploitatierekening 2020
Realisati Gemiddelde
begroting
2020
2017-2020

BATEN

1.Publieksinkomsten – recettes Nederland

0

Realisatie
2019

240.000

186.104

90.77

220.00

240.52

3.a.Vergoedingen uit samenwerkin
3.b.Horec
3.e.Andere overige inkomsten
3.Totaal overige inkomste

100.09
1.21
42
101.72

25.00
40.00
60.00
125.00

283.47
112.73
90.52
486.73

4.Totaal Directe Opbrengsten (1 t/m 3

192.50

585.00

913.36

9.41

12.50
30.00

9.41

50.00
75.00
50.00
175.00

7.Subtotaal Eigen Inkomsten (1 t/m 6

201.91

760.00

955.86

8.Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunste
8. Incidenteel subsidie Fonds Podiumkunsten Covi

330.00
395.50

300.00

320.25

9.Meerjarige subsidie Provincie Limbur
10.Meerjarige subsidie gemeente Heerle

143.47
220.00

150.00
220.00

140.79
220.00

9.36
16.06

80.00

132.45
97.96

2.Sponsorinkomste

5.Indirecte Opbrengste
6.a.Bijdragen particulieren inclusief vriende
6.c.Bijdrage van private fondse
6.e.Overige private bijdrage
6. Totaal Overige bijdragen uit private middele

11.a.Incidentele subsidie Nederlandse overhede
11.c.Europese subsidie

1.114.401

750.000

911.459

13. Totaal baten

1.316.314

1.510.000

1.867.319

15%

50%

51%
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12.Subtotaal Subsidies en Bijdragen (8 t/m 11)

Eigen inkomstenquote
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Realisati Gemiddelde Realisatie
begroting
2020
2019
2017-2020

LASTEN

1.Beheerslasten personeel
2.Beheerslasten materiee

198.78
53.06

180.00
48.00

182.15
74.19

3.Totaal beheerslasten (1+2

251.85

228.00

256.34

4.a Tijdelijk Personee
4.b Uitkoop/honoraria kernprogrammerin
4.c Uitkoop/honoraria overige programmerin
4. Totaal activiteitenlasten personee

39.80
143.37
6.54
189.72

116.00
677.00
25.00
818.00

128.27
637.73
23.10
789.11

5.a.Locatiekoste
5.b.Overige Programmakoste
5.c. Marketing
5. Totaal Activiteitenlasten materiee

11.60
36.31
92.36
140.27

286.00
180.00
466.00

29.00
585.72
184.52
799.24

6. Totale activiteitenlasten (4+5)

330.000

1.284.000

1.588.361

7. Totaal lasten

581.851

1.512.000

1.844.704

8. Saldo uit gewone bedrijfsvoerin

734.46

-/- 2.00

9. Saldo rentelasten/bate

11. Exploitatieresultaat
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22.61

2.00

10.Saldo bijzondere baten/lasten

5


0
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734.463

0
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Personele bezettin

Personele bezetting

Realisatie Gemiddelde Realisatie
2020
begroting
2019
2017-2020

Fte Vast in dienst
Fte Tijdelijk in dienst
Fte Inhuur

3,5

4,9

5

Totaal Fte

3,5

4,9

5

125*

100

125

0

1,8

2,0

Aantal vrijwilligers
Fte Vrijwilligers

* Onze gehele groep vrijwilligers stond klaar om eind december de handen uit de mouwen te steken maar zijn
vanwege de lockdown niet ingezet.
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Informatie over de stichtin
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregiste
Stichting Cultura Nova is feitelijk en statutair gevestigd op Burgemeester van Grunsvenplein
145, 6411 AS Heerlen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 14099348.
Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van de ondernemin
Stichting Cultura Nova heeft als doelstelling:
a.
het jaarlijks organiseren van het multidisciplinaire kunst en cultuurfestival Cultura Nova
zomerfestival Heerlen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk of dienstig kan zijn, alles in de meest ruime zin;
b.
het bijdragen aan de versterking van de culturele regio.

Verslagperiod
Het boekjaar van Stichting Cultura Nova loopt gelijk aan het kalenderjaar.
Continuïteit
Op het moment van het opmaken van deze jaarrekening is er, naar onze beste inschatting en
alle feiten en omstandigheden in ogenschouw nemend, als gevolg van het coronavirus sprake
van een onzekerheid op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit
van het geheel van de werkzaamheden van de organisatie.
Op basis van de opstelling en mededelingen van onze belangrijkste subsidiënten, het Fonds
Podiumkunsten, de provincie Limburg en de gemeente Heerlen, dat zij coulant zullen omgaan
met de te behalen prestatie-eisen en de toegezegde subsidie voor 2021 overeind zullen
houden en de door de minister aangekondigde extra steunmaatregelen in 2021 voor alle
meerjarig door het Fonds podiumkunsten gesteunde instellingen in de sector is er continuïteit
in 2021. Ook de gevormde Covid bestemmingsreserve draagt hieraan bij.
Met het kernteam van Cultura Nova zijn afspraken gemaakt voor de komende twee jaren, dus
ook in organisatorisch opzicht en bemensing is er continuïteit.
Op basis van de huidige omstandigheden, de door het management genomen maatregelen en
de stand van zaken van de overheidsmaatregelen en steunmaatregelen zien wij op dit moment
geen reden om aan de positieve continuïteitsveronderstelling te twijfelen. Wij zijn daarom van
mening dat de in de jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling gebaseerd dienen te worden op de veronderstelling van continuïteit van de
organisatie.
Schattinge
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het
bestuur van Stichting Cultura Nova zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van
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het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekening-posten.

Algemene grondslagen voor verslaggevin
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgestel
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Handboek Verantwoording
Activiteitenprogramma 2017-2020 en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640. Alle bedragen
zijn in euro’s, tenzij anders aangegeven. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de
speci eke balanspost anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs respectievelijk de nominale waarde.
Het Coronavirus heeft in 2020 het dagelijkse leven en dus ook onze bedrijfsvoering drastisch
veranderd. Dankzij de exibiliteit en de forse inzet van onze medewerkers en met behulp van
steunmaatregelen van de overheid hebben wij in het boekjaar 2020 geen grote (negatieve)
consequenties gezien voor wat betreft rentabiliteit en solvabiliteit van onze Stichting.
Vanzelfsprekend zijn wij bij de beoordeling van onze activa en passiva nagegaan of een
aanpassing nodig is vanwege de pandemie, maar dat bleek niet het geval of dat heeft in een
beperkt aantal gevallen tot slechts kleine aanpassingen geleid.

Grondslage
Vorderinge
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het
risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op
basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Deze staan, indien en voor
zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit een Algemene reserve en de bestemmingsreserve-Covid-19.
De middelen in de algemene reserve zijn vrij besteedbaar. De middelen in de
bestemmingsreserve Covid-19 zijn bestemd voor het realiseren van uitgestelde programmering
en coproducties, uitgestelde projecten zoals de opening van het Maankwartier, de uitgestelde
opening en sluiting van het IBA expojaar en het vervullen van onze rol in de culturele
waardeketen waar onze sector zwaar getroffen is en her-opbouw van ons broze stelsel om
extra investeringen vraagt in de komende jaren. Opdrachtverstrekking naar makers maar ook
de opvang van een gemankeerd verdienmodel, zolang er beperkende maatregelen van kracht
zijn in relatie tot publiekspotentie, maken deze bestemmingsreserve noodzakelijk.
Kortlopende schulde
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde.
Na eerste verwerking worden de kortlopende schulden gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Dit is meestal de nominale waarde.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaa
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee
verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. Winsten worden verantwoord in het jaar
waarin de opbrengsten zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar
waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de
verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Bate
De gerealiseerde baten worden, onder aftrek van omzetbelasting, verantwoord.
Laste
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Rentebaten en rentelaste
De rentebaten en rentelasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende
ontvangen en betaalde interest.
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Toelichting op de balans
Vlottende activa

(1) Vorderingen

2020

2019

Subsidies gemeente Heerle
EU-project Centriphery - Festival der Regione
Subsidie provincie Limburg

51.500
20.09
3.817

60.000

Debiteuren

92.316

151.422

9.863

86.612

-/- 12.162

-/- 3.510

28.250

0

193.683

298.562

2020

2019

Rabobank rekening-courant
Rabobank spaarrekening
Kasgeld

691.818
250.046
3.249

45.834
46
523

Totaal

945.113

46.403

Terug te vorderen BTW
Voorziening dubieuze vorderingen
Vooruitbetaald
Totaal

(2) Liquide middelen

4.038

De liquide middelen staan vrij ter beschikking.
(3) Eigen vermoge
Algemene reserve.
Het verloop van deze post is als volgt:

Stand begin boekjaar
Resultaat boekjaar
Van egalisatiereserve provincie Limburg

Stand einde boekjaar
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2020

2019

74.637

41.449

234.463

22.615

0

10.573

309.100

74.637
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Resultaat 2020.
Van het resultaat over 2020 is € 234.463 toegevoegd aan de Algemene Reserve.
Bestemmingsreserve Covid-19.
Het verloop van deze post is als volgt:
2020

2019

Stand begin boekjaa
Resultaat boekjaar

500.000

0

Stand einde boekjaar

500.000

0

Van het positieve resultaat over 2020 is € 500.000 toegevoegd aan de Bestemmingsreserve
Covid-19. Deze heeft als doel het realiseren van uitgestelde programmering en coproducties,
uitgestelde projecten en het vervullen van onze rol in de culturele waardeketen waar onze
sector zwaar getroffen is en her-opbouw van ons broze stelsel om extra investeringen vraagt in
de komende jaren. Opdrachtverstrekking naar makers maar ook de opvang van een
gemankeerd verdienmodel, zolang er beperkende maatregelen van kracht zijn in relatie tot
publiekspotentie, maken deze bestemmingsreserve evident.
Egalisatiereserve Provincie Limburg.
2020

201

Stand begin boekjaar

0

10.573

Resultaat boekjaa
Naar Algemene Reserve

0

-10.573

Stand einde boekjaar

0

0

De Provincie Limburg heeft de beleidsregels met betrekking tot reserves en voorzieningen per
20 november 2019 ingetrokken. Als gevolg hiervan is het saldo eind 2019 in deze
egalisatiereserve ad € 10.573 toegevoegd aan de Algemene Reserve.
(4) Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben met name betrekking op crediteuren, zijnde ontvangen
facturen van derden, die betrekking hebben op verplichtingen in relatie tot de gepresenteerde
activiteiten en nog te ontvangen inkoopfacturen betrekking hebbende op 2020. De balanspost
vooruitontvangen bedragen heeft betrekking op vooruitontvangen 2P-subsidie van het Fonds
Podiumkunsten.
Gebeurtenissen na balansdatu
De situatie rondom Corona en de daarbij behorende maatregelen blijven ook in 2021 onzeker.
In organisatorische zin en in het verlengde van de Code Fair Practice zijn er in januari 2021
twee-jarige contracten gesloten met het kernteam van Cultura Nova om ook in uitvoeringszin de
continuïteit te kunnen waarborgen.
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Toelichting op de exploitatierekening
De exploitatierekening 2020 is weergegeven naast de realisatie 2019 en de gemiddelde
begroting voor de cultuurplan-periode 2017-2020. Voor beiden geldt dat een vergelijking
compleet mank gaat als gevolg van Covid-19. We geven daar waar relevant een korte
toelichting op de verschillende posten.
Bate
1. Publieksinkomsten
Vanwege de lockdown in december hebben er geen activiteiten plaatsgevonden met ‘live’
publiek. Er zijn dus ook geen recette- noch Horeca-inkomsten.
2. Sponsorinkomsten, 3. Overige inkomsten en 6. Overige bijdragen uit private middelen
Al deze inkomsten zijn beduidend lager als gevolg van Covid-19 en een aangepaste
december-editie.
12. Subsidies en Bijdragen
Als gevolg van de steunmaatregelen van onze minister, uitgevoerd door het Fonds
Podiumkunsten door middel van de incidentele subsidie Covid-19, zijn onze subsidieinkomsten hoger.
Laste
1. Beheerslasten personeel en 2. Beheerslasten materieel
Het kernteam van Cultura Nova heeft het gehele jaar doorgewerkt aan de voorbereidingen en
uitvoering van een alternatieve editie. De overhead kosten zijn daarmee overeind gebleven.
4. Activiteitenlasten personeel en 5. Activiteitenlasten materieel
Als gevolg van de lockdown zijn er maar een beperkt aantal activiteiten ook tot daadwerkelijke
uitvoering kunnen komen. Hiermee vallen de activiteitenlasten personeel en activiteitenlasten
materieel dus ook veel lager uit.
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Heerlen, 26 maart 2021
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: De Raad van Toezicht van Stichting Cultura Nova
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Cultura Nova te Heerlen opgenomen op pagina 49 t/m 59 van dit
jaarverslag gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van Stichting Cultura Nova op 31 december 2020 en van het resultaat in
overeenstemming met het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 en Richtlijn
voor de Jaarverslaggeving 640.
zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle van
materieel zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en
regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikking en het Handboek
Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de exploitatierekening over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Controleprotocol meerjarige activiteitensubsidie/festivalsubsidie 2017-2020 Fonds
Podiumkunsten vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Cultura Nova zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Paragraaf ter benadrukking van een bepaalde aangelegenheid - continuïteit
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel “Continuïteit” zoals opgenomen op pagina 53 in de toelichting van
de jaarrekening, waarin de gevolgen van, alsmede acties en maatregelen naar aanleiding van de Coronacrisis
zijn uiteengezet. Deze condities duiden op het feit dat een gerede twijfel zou kunnen bestaan over de
continuïteitsveronderstelling van de entiteit. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze gelegenheid.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat
uit:
het Raad van Toezicht-verslag;
het bestuursverslag;
de prestatieverantwoording en de speellijst.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie
2017-2020 en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720 en het
Controleprotocol meerjarige activiteitensubsidie/festivalsubsidie 2017-2020 Fonds Podiumkunsten. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en
de overige gegevens in overeenstemming met het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie
2017-2020 en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur, onder toezicht van de Raad van Toezicht, is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met in overeenstemming met het Handboek
Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640. In dit
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft
om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol
meerjarige activiteitensubsidie/festivalsubsidie 2017-2020 Fonds Podiumkunsten, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan
bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
stichting;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn
wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
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Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Heerlen, 26 maart 2021
RSM Netherlands Accountants N.V.

W.G.
drs. L.C.M. van Wersch RA
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Prestatieverantwoording en speellijs
Model III F voor de prestaties van Festivals
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Bijlage Overzicht Partners
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