Artistiek Leider
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Teamplayer, verbinder en innovator
Cultura Nova
Festival Cultura Nova
Cultura Nova is een jaarlijks podiumkunstenfestival in het hart van ZuidLimburg dat is uitgegroeid tot een evenement van internationale allure.
Gemiddeld over de afgelopen pré-corona jaren telt het festival 68.000
bezoeken, zeker tweehonderdvijftig 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. Vaste
subsidiënten zijn de gemeente Heerlen, provincie Limburg en het Fonds
Podiumkunsten.
Door het afscheid van de huidige artistiek leider en initiator ontstaat er een
vacature.
De rol als artistiek leider
Het festival is georganiseerd in een stichtingsvorm met een directie – raad van
toezicht model. Cultura Nova geeft er de voorkeur om te werken met een
zakelijk en artistiek leider. Zij zetten vanuit ieders rolinvulling samen het
festival neer. Hierbij functioneert de zakelijk leider als directeur-bestuurder. De
zakelijk en artistiek leider zijn beiden aanwezig bij de vergaderingen van de
Raad van Toezicht van Cultura Nova.
De artistiek leider geeft als teamplayer, inspirator en innovator leiding aan het
programmateam, bewaakt de artistieke lijn en is eindverantwoordelijk voor de
programmering. De talenten uit het team worden binnen de gestelde kaders,
structuur en heldere visie naar bovengehaald en gestimuleerd om verder te
ontwikkelen ten behoeve van het festival. Je legt contact met gezelschappen en
makers en voert contractonderhandelingen.
De artistiek leider geeft invulling aan het artistieke profiel van het festival en
zet de vernieuwing voor de komende jaren passend in de context en traditie
van het festival door. Je bent in staat het artistieke profiel te vertalen in
subsidie- en fondsenwervings trajecten.
Cultura Nova hecht belang aan diversiteit. Bij gelijke geschiktheid van een
kandidaat, gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die de diversiteit van de
organisatie versterkt.
De artistiek leider vertegenwoordigt de organisatie op artistiek vlak met de
daarbij behorende publiciteit naar buiten.

Profiel: Teamplayer, verbinder en innovator
Wat breng je mee?
• HBO+/WO werk- en denkniveau;
• Aantoonbare kennis van internationale ontwikkelingen op het gebied
van, met name beeldend, theater;
• Bij voorkeur ervaring als artistiek leider bij een festival, podium of
gezelschap;
• Ambitie om het festival de komende jaren verder op de kaart te zetten
in Nederland, (Eu)regionaal en Internationaal;
• Je gaat aan de slag samen met je team om impact te maken. Je wilt
daarbij kansen vergroten voor iedereen en zoekt actief naar
samenwerking met culturele partners in en buiten de regio;
• Je hebt een antenne voor actuele maatschappelijke ontwikkelingen in de
regio en weet dat te vertalen in de festivalprogrammering;
• Je hebt inzicht in en ervaring met subsidiëringstrajecten en
fondsenwerving en hebt gevoel voor cultureel ondernemerschap;
• Je hebt ruime affiniteit met andere disciplines zoals muziek, film en
beeldende kunst en brengt deze actief in bij het festival.

Welke persoonlijkheidskenmerken neem je mee
•
•
•
•

Teamplayer, verbinder en innovator;
Je hebt respect voor tradities en behoeftes;
Inspirerend en verbindend, een sterke relatiemanager;
Open persoonlijkheid gericht op samenwerking.

Aanbod: Is dit jouw uitdaging?
Wat wordt je geboden?
In deze super uitdagende functie heb je een grote mate van vrijheid en een
goed team ter beschikking om je ambities voor Cultura Nova waar te
maken.

De functie kent een beloning tussen € 3812 en € 5641 euro bruto op
fulltime basis (Conform CAO Nederlandse Podia, schaal 9). De beloning
wordt mede op basis van kennis en ervaring bepaald.
Er wordt uitgegaan van een omvang tussen 24 – 32 uur gemiddeld per
week, in overleg wordt besproken wat het exacte aantal uren bedraagt en
hoe deze over het jaar verdeeld worden. Bij voorkeur vullen we de vacature
in per 1 oktober 2022.
De voorkeur gaat uit naar een overeenkomst voor een jaar met uitzicht en
intentie op een meerjarige verlenging. Het eerste jaar het liefst in een ZZP
of Payroll constructie.

Geïnteresseerd
Spreekt deze uitdagende functie jou aan en herken je jezelf in het profiel?
Dan zie we uit naar jouw reactie. Je hebt uiterlijk tot 11 juli aanstaande de
mogelijkheid om te reageren met toezending van cv en motivatie aan:
Stichting Cultura Nova
Rocco Malherbe
Postbus 300
6400 AH Heerlen
secretariaat@culturanova.nl
Wil je aftasten of even sparren? Neem gerust contact op met Rocco Malherbe
(045-5768595). De eerste gesprekken bij Cultura Nova vinden plaats op 15 juli
(in de middag). Het tweede gesprek staat geplant op 22 juli (in de middag).

