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Stichting Cultura Nova 
Beleidsplan 2013 – 2016 
 
1. Cultura Nova zomerfestival Heerlen ‘Het festival van de verbeelding’ 
 
1.1 Missie en visie 
 
‘Cultura Nova biedt de poëzie van een onverwacht oplichtende horizon. Cultura Nova kan 
verbazen, verwonderen en verrassen. Vensters worden geopend, bakens worden verzet, 
perspectieven worden veranderd. Soms shockerend, soms ontroerend. Cultura Nova is het 
festival van de fantasie en de verbeelding’. 
 
Cultura Nova wil op een laagdrempelige manier een groot publiek van divers pluimage in 
contact brengen met niet alledaagse kunstvormen, door theater, muziek, dans, beeldende 
kunst en mixvormen daarvan te presenteren op die locaties in onze unieke regio, waar deze 
voorstellingen het best tot hun recht komen. Cultura Nova wil verbinden, spiegelen, 
perspectief doen verschuiven, unieke en inspirerende ervaringen bieden, normen en 
waarden agenderen, conserveren of kritiseren, plezier leren beleven aan cultuuruitingen, 
inhoudelijk amusement bieden en de veelzijdige en rijke Heerlense, Limburgse en 
Euregionale culturele bodem cultiveren en deze verder verrijken met in- en uitheemse 
waarden om daarmee een vruchtbare ondergrond te creëren voor kwaliteitsimpulsen aan 
onze cultuurbeleving, aan onze bewustwording en aan de beleving van ons bestaan. 
 
Cultura Nova is een internationaal beeldend podiumkunstenfestival, dat uniek is doordat het 
in een bijzonder gebied plaats vindt, zich op bijzondere locaties afspeelt en er bijzondere 
combinaties worden gemaakt in programmering. Het bijzondere zit in de tegenstelling van 
het romantische landschap en het ruwe eigenzinnige oude mijngebied, de voormalige 
Oostelijke Mijnstreek, het uiterste puntje van Nederland, afgelegen en tegelijkertijd het 
centrum van een internationaal georiënteerd gebied. Unieke programmering die daar volop 
op inspeelt: ruwe locaties gecombineerd met soms bijna poëtisch theater uit o.a. Nederland, 
Frankrijk, Spanje, België en Duitsland. Het jaarlijks terugkerende tiendaagse festival, met 
momenteel zo'n 41.000 bezoekers en jaarlijks ruim honderd twintig activiteiten van ruim 
veertig deelnemende theatergezelschappen en kunstenaars, wordt sinds 1991 
georganiseerd in Heerlen en omgeving. Het festival biedt een podium voor kwalitatief 
hoogstaande, professionele en voor de regio vernieuwende podiumkunsten. Eigenzinnige 
creaties waaruit een persoonlijke visie op de wereld van vandaag spreekt. Kunstenaars 
ontmoeten het publiek met hun werk en communiceren met de toeschouwers.  
 
Daarnaast worden er producties uitgevoerd waarbij professionele gezelschappen samen 
werken met studenten en amateurs uit Heerlen, de regio en de rest van Limburg. Er vinden 
lezingen, workshops en andere educatieve activiteiten plaats, waarbij beginnende of 
gevorderde actieve of passieve cultuurparticipanten hun kennis en ervaring uitdiepen en het 
plezier van het kijken en luisteren naar, of deelnemen aan voorstellingen en concerten 
vergroten. 
 
Cultura Nova verbaast, verwondert en verrast met beeldende podiumkunsten in een 
buitentheatrale setting, waarbij optimaal wordt ingespeeld op de interactie tussen context en 
content, waarin nieuwe relaties worden verkend tussen podiumkunst, beeldende kunst, 
muziek, en digitale media. Het festival is een voedingsbodem voor kunstproducenten en 
stimuleert de samenwerking tussen kunstinstellingen. Het festival verbindt zich bovendien 



Beleidsplan 2013 – 2016 Stichting Cultura Nova, versie september 2012 3 

met cultuuraanbod in de rest van het seizoen en geeft zo een sterke impuls aan regionale 
publieksontwikkeling voor het kunstenaanbod. 
 
Liever dan de geëigende theaterpodia en expositieruimtes gebruikt Cultura Nova het 
grootstedelijke gebied Parkstad Limburg - van zandgroeves, boerderijen en kerken, tot aan 
bedrijventerreinen, snelweglocaties en autogarages - als atelier én als podium. De regio, met 
haar weerbarstige culturele en ruimtelijke dynamiek, is daarmee mede bepalend voor de 
identiteit, de programmering en de uitstraling van het festival.  
 
De unieke meerkernige stedelijkheid, zowel in een ruimtelijke als in een culturele zin, eigen 
aan de modern-industriele met de mijnbouw verbonden geschiedenis van het gebied, is 
mede bepalend voor het karakter van het festival. Cultura Nova gebruikt dit als artistieke 
inspiratiebron voor het programma en als podium voor het festivalaanbod. Er is sprake van 
een levendige en ongepolijste mix van cultureel en architectonisch modernisme, in 
combinatie met volkse, stedelijke en jeugdculturele elementen. Voor Cultura Nova voelt het 
als logisch en geloofwaardig om deze organisch met het gebied verbonden mix van 
contrasten uit te dragen en te vertalen in het festivalprogramma. 
 
Makers, podiumkunstenaars en beeldend kunstenaars worden gekozen op hun 
professionaliteit, artistieke drijfveren, 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. Niet 
iedere maker doet dit allemaal tegelijk, de artistieke leiding van Cultura Nova zorgt door een 
evenwichtige keuze dat er een balans in de programmering ontstaat zodat een breed 
publiek, in leeftijd en interesse, van jong tot oud, van ongeoefend tot kenner, aangesproken 
wordt. Daarbij verwacht Cultura Nova dat makers het experiment willen aangaan met dat 
publiek, met een locatie, lokale thematiek, met andere professionele makers of met amateurs 
uit de regio. 
 
De kern van de programmering bestaat uit professionele podiumkunsten. Beeldende 
podiumkunsten veelal in een buitentheatrale setting, waarbij optimaal wordt ingespeeld op de 
interactie tussen context en content, geschikt voor een brede groep (latent) 
geïnteresseerden en podiumkunsten gebaseerd op een eigentijdse mix van contrasten 
(moderniteit en traditie, digitaal en analoog, beeld en verhaal, techniek en cultuur, spektakel 
en intimiteit).  
 
Naast programmeren coproduceert het festival. Met coproduceren bedoelt Cultura Nova het 
uitnodigen en samenbrengen van (inter)nationale podiumkunstmakers, om hen vervolgens te 
verleiden tot werk dat is geïnspireerd door het karakteristieke culturele DNA van het gebied. 
Het festival wil dat het publiek zich kan spiegelen aan eigentijds (inter)nationaal aanbod. De 
‘co’ in coproduceren duidt verder op de nadrukkelijke samenwerking die Cultura Nova 
nastreeft. Dit samenwerken gebeurt met de producenten, zoals makers, productiehuizen en 
gezelschappen, en afnemers, zoals podia, festivals, musea, culturele centra, dienstensector 
en bedrijfsleven. 
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1.2 (Inter)nationaal belang en samenwerking 
 
Door de ligging van Heerlen / Parkstad Limburg is Cultura Nova logischerwijs internationaal 
georiënteerd, zowel in programmering als in publieksbereik. De festivalorganisatie noemt het 
zelf liever grensoverschrijdend; er worden weliswaar grenzen overgestoken, maar de 
inwoners behandelen elkaar als buren in een gedeeld gebied. Een groot deel van de 
bewoners deelt zelfs een verwant dialect. Het gevolg van de grensoverschrijdende positie is 
dat er veel culturele uitwisseling plaatsvindt. Cultura Nova wil dat stimuleren door de 
beeldende theatertaal die in het festival de boventoon voert te labelen met ‘Language No 
Problem’, een beeldende taal die bovendien verbonden kan worden met de prominente rol 
van de beeldcultuur in de (katholieke) wortels van de streek. 
 
De programmering van Cultura Nova is voor de regio uniek. Het festival 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. Door de samenwerking tussen culturele actoren in de 
stad en het festival kunnen deze Cultura Nova gebruiken als podium voor experiment en 
vernieuwing bovenop hun eigen reguliere programmering. Het festival daagt ze uit buiten 
hun eigen kaders te stappen.  
 
De culturele en ruimtelijke onbepaaldheid van het omliggende gebied maakt dat Cultura 
Nova bij uitstek een rol kan spelen in het verkennen en ontketenen van nieuwe artistieke 
vormen, in een meer open verhouding tot de maatschappelijke omgeving. Daarmee gaat 
Cultura Nova nadrukkelijk ‘voorbij de lijst’, en verkent het nieuwe relaties tussen techniek, 
kunst en ruimte. Daarmee is het bovendien in staat gebleken een nieuw publiek aan zich te 
binden, waar ook de andere culturele actoren in de stad profijt van hebben. 
 
Cultura Nova's rol in de culturele waardeketen richt zich verder op het in een inspirerende 
omgeving samenbrengen van scheppers, producenten en publiek. Cultura Nova 
programmeert en coproduceert en draagt daarmee ook bij aan de artistieke ontwikkeling van 
landelijke producenten. De bijzondere locaties van het festival leiden tot een toevoeging aan 
het reeds bestaande artistieke product of is zelfs een muze of aanleiding voor de maker. 
Door podium toe te zeggen aan makers nog voordat de productie in première gegaan is, op 
basis van vertrouwen in de maker en het concept, draagt het festival bij aan het tot stand 
komen van nieuwe producties. De (EU)regionale culturele infrastructuur krijgt dankzij het 
festival een belangrijke impuls, doordat publiek, theatermakers en organisatoren elkaar op 
ongebruikelijke locaties en momenten ontmoeten en inspireren. Het festival helpt in de 
(EU)regio een nieuwe identiteit te vinden, na de ‘kaalslag’ die het vertrek van de mijnen nog 
altijd betekent. Het festival stimuleert tevens de economische groei en het toerisme. De 
gemeente Heerlen heeft Cultura Nova omarmd als beeldbepalend evenement. 
 
Cultura Nova fungeert als een vertegenwoordiger van de Nederlandse podiumkunst in het 
EUregionale buitenland. Het geeft Nederlandse makers een extra kans om via het 
EUregionale gebiedspodium hun werk aan het omliggende buitenland te presenteren. 
Cultura Nova is ook een podium voor grensoverschrijdende podiumkunst voor een 
Nederlands publiek. Dan hebben we het niet alleen over Duitse en Belgische podiumkunst. 
Jaarlijks blijkt dat makers en gezelschappen uit verder gelegen landen, zoals Frankrijk, 
Spanje, Italië, Zuid Amerika, Rusland, Australië, Azië, graag op het festival optreden of met 
Cultura Nova coproduceren. Hierbij is de gunstige ligging van het festival ten opzichte van 
grote Europese stedelijke en culturele centra mede interessant. De Randstad, de Vlaamse 
Ruit, het Roergebied liggen op slechts één tot twee uur rijden.  
Landelijke samenwerkingverbanden zijn er o.a. met Theaterfestival de Boulevard, Zeeland 
Nazomerfestival, Over het IJ, Oerol, Scapino Ballet Rotterdam, Theater Tuig, Station Zuid, 
Dansgroep Amsterdam. 
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Internationale samenwerkingsverbanden zijn er met Across the Borders Festival (Aken), 
Stadttheater Aachen, Theater K Aachen, Kulturbetrieb Stadt Aachen, Haaste Töne Eupen, 
C-Mine Genk, Internationaal Straattheaterfestival Gent, Theater op de Markt Neerpelt, en 
gezelschappen zoals Walpurgis Antwerpen, Laika Antwerpen, Studio Orka Gent, Plasticiens 
Volants (Frankrijk), Groupe F (Frankrijk), Ilotopie (Frankrijk), Theatre de la Mezzanine 
(Frankrijk), PUJA (Spanje/Argentinie), Os Gemeos (Brazilie). 
 
Niet alleen landelijke en internationale gezelschappen worden tijdens Cultura Nova 
gepresenteerd, ook provinciaal en lokaal kwalitatief talent wordt getoond. Het festival vindt 
het van belang om provinciaal en lokaal talent de gelegenheid te bieden zich te presenteren 
om ervaring op te doen en publiek te kunnen opbouwen. Voor een aantal gezelschappen 
heeft het festival al een soort springplankwerking gehad.  
 
Om de ketenfunctie te vervullen werkt Cultura Nova inhoudelijk, productioneel en in 
publieksbereik samen met een reeks van partners uit de regio. In de stad zelf wordt 
samengewerkt met SCHUNCK* (Glaspaleis Heerlen), Parkstad Limburg Theaters, 
Kunstencentrum Signe, Filmhuis de Spiegel, Poppodium de Nieuwe Nor, Bibliotheek 
Heerlen, Stichting Heerlen Jazz, Zuiderlingen Films, Cultuurhuis Heerlen en Abraxas 
Culturele Evenementen. In een regionaal verband bestaat duurzame samenwerking met het 
Huis voor de Kunsten Limburg, Filmhuis Lumière Maastricht, CineSud, Het Laagland, het 
Limburgs Festival Platform, Toneelgroep Maastricht, Huis van Bourgondië, Stichting Intro I in 
situ, Toneelacademie Maastricht. 
 
Maatschappelijke partners waarmee wordt samengewerkt zijn; Arcus College met in het 
bijzonder de opleiding Kunst Theater en Media, Zuyd Hogeschool (o.a. Toneelacademie, 
Conservatorium en Academie Beeldende Kunsten), Stichting voortgezet onderwijs Parkstad 
Limburg, Open Universiteit, Atrium medisch centrum, Sevagram, Fonds sociale instellingen 
(DSM), Mondriaan Zorggroep, vrijwilligerscentrale Alcander. Naast de inhoudelijke en 
maatschappelijke partners van Cultura Nova wordt er ook met onze sponsoren meer dan 
alleen een financiële relatie onderhouden. Er is sprake van een duidelijk partnership waarbij 
kennis en knowhow wordt ingewonnen op het gebied van bijvoorbeeld marketing en 
bedrijfsvoering. Belangrijke relaties hierin zijn er met Rabobank Parkstad, Vebego 
International, Essent en uiteraard Parkstad Limburg Theaters en Abraxas Culturele 
Evenementen B.V.. 
 
1.3 Marketing 
 
In het kader van publieksontwikkeling wil het festival verdiepen en verbreden. De organisatie 
is zich ervan bewust dat zowel bezoekers met enige culturele bagage, als bezoekers met 
nauwelijks culturele bagage moeten worden aangesproken. Dit vergt vaak verschillende 
aanpak, een marketingpakket dat gedifferentieerd kan worden aangeboden. De 
demografische samenstelling van de gemeente Heerlen en de directe omgeving (Parkstad 
Limburg) vraagt om meerlagige programmering en marketing. Ondanks dat het festival al 
ruim twintig jaar met succes de kunst verstaat om zodanig te programmeren en te 
communiceren dat verschillende doelgroepen (ook gezamenlijk) de voorstellingen van het 
festival bezoeken, is de organisatie zich ervan bewust dat in de versterking van het profiel, 
inhoudelijk en qua uitstraling, kwantitatieve en kwalitatieve verbeterkansen voor Cultura 
Nova kunnen zitten.  
 
In de vorm en de formule van het festival zitten een aantal succesfactoren gesloten. Door in 
een korte tijd van tien dagen een gevarieerd kwalitatief programma aan te bieden weet 
Cultura Nova goed de aandacht van de (provinciale) media en van het publiek vast te 
houden. Het festival opent met een grote voorstelling, die redelijk toegankelijk is voor een 
breed publiek. Hiermee trekt Cultura Nova, aan het einde van de zomervakantie, aan het 
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begin van het theaterseizoen, grote groepen bezoekers en veel aandacht van de pers. In het 
tweede weekend van het festival wordt die aanpak nog eens herhaald. Voorstellingen die 
doorgaans moeite hebben om redelijke publieksaantallen te bereiken, gedijen goed in het 
kader van het festival. Kennelijk durven bezoekers makkelijker het experiment aan met het 
label Cultura Nova. Ook de bewuste keuze om de veelal sterk beeldende voorstellingen op 
die locatie te brengen, waar de locatie iets toevoegt en een interactie aangaat met 
voorstelling en publiek, heeft een positieve uitwerking: de beleving van het publiek krijgt extra 
verdieping. Cultura Nova vraagt de gezelschappen om bij de locatiekeuze rekening te 
houden met de betekenis van die locatie voor de inwoners van de regio. 
 
Het festival zorgt er ook voor dat interessante gezelschappen een aantal malen terugkomen 
bij Cultura Nova. Zo kan het publiek zelf een gezelschap volgen en kan het gezelschap aan 
publieksopbouw doen via het festival. Dat heeft ook vaak uitwerking voor het bezoek aan 
voorstellingen in het reguliere theaterseizoen. Publiek komt voor een redelijk toegankelijke 
voorstelling, raakt geïnteresseerd en komt gedurende het festival een tweede of derde keer 
terug om ook minder toegankelijke voorstellingen te zien. 
 
Cultura Nova biedt een duidelijk product, verrassende, voor de regio vernieuwende 
beeldende voorstellingen (theater, dans, muziek, beeldende kunst en media en een mix 
daarvan), veelal op bijzondere locaties. In combinatie met het sfeervol en toch op cultuur 
gerichte invulling van het festivalplein biedt het festival een meerlagig programma voor 
verschillende doelgroepen. De toegangsprijzen van het festival zijn in overeenstemming met 
de prijzen van andere cultuuraanbieders in de regio. Met een aantal gratis toegankelijke 
voorstellingen wordt een breed publiek aangesproken, waarvan een deel daarna terugkomt 
naar soms minder toegankelijke en voorstellingen waar normaal moet worden betaald. Deze 
voorstellingen hebben tijdens Cultura Nova veel meer publiek als gedurende het seizoen, 
zonder het kader van het festival. Cultura Nova heeft een stevige marketingmix waarbij een 
degelijke brochure, flyers, posters, veel free publicity, de website, mailing en Social Media op 
elkaar afgestemd worden. Er is een aparte jeugdflyer en er worden gerichte acties op 
doelgroepen uitgevoerd. Landelijk wordt er een TV spotje uitgezonden en het festival is in 
gesprek met een nationale omroep (AVRO) als mogelijke landelijke mediapartner.  
 
Belangrijke factor voor het succes van Cultura Nova is passie. Zowel bij de organisatie als bij 
het bestuur, maar ook bij medewerkers, vrijwilligers, politiek, pers en bij publiek, wordt de 
passie voor het in festivalvorm tonen van bijzondere beeldende voorstellingen op locatie 
gedeeld: de liefde voor cultuur, de schoonheid van de verbeelding en de verwondering, de 
kracht van theatrale, muzikale en poëtische ontboezemingen openen ogen,oren en harten 
voor een zinvolle beleving van het bestaan op deze plek in relatie tot de kleine en grote 
omgeving. 
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1.4 Sterkte zwakte analyse 
 
Sterke punten van Cultura Nova; 

- Goede naam bij publiek, politiek, media, gezelschappen, sponsoren en andere 
partners. 
- Voorkeur voor beeldend theater, dat gezien de (Eu-)regionale demografische 
samenstelling door publiek en media goed wordt opgepikt. 
- Trouw publiek, 70% van het publiek komt jaarlijks terug. 
- Veel organisatorische kennis op het gebied van locatieprojecten. 
- Flexibele organisatiestructuur. 
- Cultura Nova wordt bijna als merknaam beschouwd, het festival wordt als belangrijk 
ervaren. 
- Solide financiering met goede verhouding tussen subsidies, sponsoring en 
publieksinkomsten. 

 
Zwakke punten van Cultura Nova; 

- Nationale en internationale marketing is voor versterking vatbaar, dat vraagt om 
meer gebruik maken van nationale en internationale kanalen en meer inzet van 
personeel. 
Veel landelijke marketinglijnen stoppen bij de grens en aan de andere kant van die 
grens heerst een andere cultuur, waarop apart moet worden ingespeeld. 
- Relatief kleine organisatie, heeft invloed op de slagkracht in het voortraject. 

 
Kansen; 

- 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. 
- Inhoudelijke samenwerking met culturele organisaties over de grenzen biedt nieuwe 
perspectieven. 
- Het culturele klimaat in Heerlen verbeterd zienderogen waarmee ook de 
voedingsbodem voor Cultura Nova sterker wordt.  
- Een groot deel van het publiek krijgt haar informatie via internet. Het aantal kaarten 
dat digitaal wordt besteld ligt substantieel hoger bij Cultura Nova als bij reguliere 
theatervoorstellingen. Social Media kunnen verder worden ingezet. Cultura Nova zit 
al op Facebook en Twitter, maar de inzet en het bereik hiervan kan verder worden 
uitgebreid. Sommige voorstellingen zijn al uitverkocht voordat de brochure van het 
festival verschijnt, dankzij Social Media. 
- De (landelijke) uniciteit van de projecten binnen de programmering groeit waardoor 
een bezoek aan het festival van publiek uit een grotere geografische spreiding groeit. 
Zeker in combinatie aanbieden van arrangementen van het groeiende pakket leisure 
mogelijkheden in de regio. 
- De toenemende vergrijzing levert een groeiende doelgroep van geïnteresseerden 
op met voldoende vrije tijd. 
- De op stapel staande grote (culturele) projecten zoals VIA2018, IBA en Mijnen2015 
bieden mogelijkheden om de culturele infrastructuur te versterken. 

 
Bedreigingen; 

- Het economisch tij zit niet mee, sponsors kunnen mogelijk afhaken. 
- Subsidies staan onder druk, productiehuizen verdwijnen, gezelschappen krijgen 
minder. 
- Publiek gaat mogelijk minder uitgeven aan cultuur door beperking van haar 
koopkracht. 
- Het imago van de regio gaat nog steeds gebukt onder haar recente verleden. 
- Het aantal nieuwe festivals is de afgelopen jaren explosief gestegen. 
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2. Cultura Nova 2013-2016 
 
Voor de komende festivaledities willen we graag, na de focus van de afgelopen jaren op 
publieks- en financieringsverbreding, nu de focus op het programmeringprofiel leggen: de 
volgende slag is een herkenbaar profiel, kwalitatief, uniek en voor een groot publiek. Dat kan 
heel goed samen gaan, dat laat ons festival zien.  
 
Eerdere edities is, met succes, vooral gewerkt aan een groter draagvlak voor het festival. 
Zowel in de richting van publiek (verbreding), subsidiënten als ook in het ruimer aangaan van 
samenwerking met culturele actoren in de (Eu)regio. We hebben een herpositionering in 
gang gezet waarbij we streven naar een grotere nadruk op unieke, beeldende 
(locatie)podiumkunsten en het tonen van de ontwikkelingen hierin zowel nationaal als 
internationaal, als de kern en focus van het festival. De eerste stappen hiertoe hebben hun 
vruchten afgeworpen. Het aantal voor Nederland unieke beeldende (locatie)projecten neemt 
toe, en we streven naar meer publieke belangstelling en groeiende aandacht in de nationale 
en internationale pers.  
 
2.1 Coproducties 
 
Naast de groei in unieke beeldende locatieprojecten willen we de uniciteit en binding met de 
regio vergroten door intensiever te gaan coproduceren. Waarbij geldt dat de coproducties bij 
voorkeur een link moeten hebben met thematiek uit deze regio. 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 door het 
festival kan deze lacune gevuld worden. Hier ligt een kans voor Heerlen om zich nog beter 
op te positioneren als cultureel dynamische regio. 
 
De Raad van Toezicht van Cultura Nova heeft besloten dat er een aparte stichting wordt 
opgericht ten behoeve van de realisatie van coproducties. Die stichting zal coproducties 
gaan faciliteren met middelen, knowhow, een vruchtbare environment, artistieke- 
productionele-, marketingtechnische en financiële begeleiding. Een flexibele productiekern 
die ondanks dat het een separate stichting is, sterk verbonden is aan Cultura Nova. Het 
onderbrengen in een aparte stichting heeft als voordeel dat er een hoge mate van 
transparantie gerealiseerd kan worden en er een helder onderscheid gemaakt kan worden 
tussen de (financiële, organisatorische en artistieke) risico’s. De coproducties zullen in de 
geest van en met de (artistieke) kwaliteit van het festival en met professionele makers 
geproduceerd worden. Deze producties kunnen ook buiten de periode van het festival 
gemaakt en gepresenteerd worden en bij voorkeur in samenwerking met de culturele 
partners in de stad. 
 
De coproductiestichting zal zich laten adviseren door een onafhankelijke adviescommissie 
van deskundigen, die de voorstellen voor coproducties artistiek inhoudelijk en productioneel 
op haalbaarheid zal toetsen. Om deze coproducties te realiseren zullen er nadere afspraken 
gemaakt moeten worden met de gemeente Heerlen. We hopen dat de aanzet die door de 
gemeente gemaakt is in 2011, met extra financiering voor het ‘productiehuis Cultura Nova’, 
concreet gemaakt kan worden voor de periode 2013-2016. 
 
Zowel jonge als ervaren makers beschouwen het festival Cultura Nova als podium dat 
mogelijkheid biedt tot experiment en tegelijkertijd toegang biedt tot groot publiek, met 
mogelijke doorbraak naar omringende streken. Jonge makers benaderen het festival en 
zoeken een partner en een podium om hun talenten te kunnen ontwikkelen. Ervaren makers 
benaderen het festival of worden gericht door de artistieke leiding van Cultura Nova 
benaderd om zich met hun talenten en ervaring te verhouden tot het festival en de specifieke 
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omgeving. Tevens bieden ze het festival en haar bezoekers een gelegenheid om zich te 
spiegelen aan landelijke en internationale ontwikkelingen in de kunst en het theater. 
 
We willen het aantal coproducties langs drie lijnen intensiveren; regionaal door het meer 
structureel samenwerken met de producenten en partners in onze regio zoals Toneelgroep 
Maastricht, Het Laagland, Intro in Situ, Opera Zuid, Toneelacademie Maastricht, SCHUNK*, 
VIA2018, Cinesud en Parkstad Limburg Theaters.  
Nationaal zijn er afspraken gemaakt om te komen tot een nieuwe samenwerking met 
Terschellings Oerol Festival, Over het IJ Festival, Festival Boulevard en Cultura Nova waarin 
vanaf 2013 grote(re) locatieproducties van het Zuidelijk Toneel, Het Nationale Toneel, 
Toneelgroep Oostpool en het Noord Nederlands Toneel getoond worden. Deze 
gezelschappen maken dan voor het zomertheatercircuit locatieproducties. 
 
Internationaal willen we de samenwerking gericht op coproductie uitbouwen met Across the 
Borders Festival (Aken), Stadttheater Aachen, Theater K Aachen, Kulturbetrieb Stadt 
Aachen, C-Mine Cultureel Centrum Genk, Internationaal Straattheaterfestival Gent, Theater 
op de Markt Neerpelt en verschillende internationale gezelschappen en makers. 
 
In totaliteit streven we van een groei in het aantal coproducties van 8 in 2010 naar 16 in 
2016. Het totaal aantal activiteiten in 2016 komt dan op 160. 
 
2.2 Jeugdprogrammering 
 
Naast het bovenstaande wordt de programmering voor jeugd en jongeren geïntensiveerd. De 
jeugdprogrammering is de afgelopen jaren gegroeid. Van 7 jeugdactiviteiten in 2008 naar 30 
in 2011. Het is succesvol gebleken de jeugdvoorstellingen en activiteiten te concentreren op 
de zondagen en woensdag van het festival, die daarmee uitgegroeid zijn tot echte 
‘familiedagen’ mede door het programmeren voor verschillende leeftijdscategorieën. Een 
ontwikkeling die we graag voortzetten waarbij we streven naar 38 activiteiten in 2016. 
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Het plaatsen van een spiegeltent op het festivalplein met dagelijkse programmering, met 
name in de avonduren met popmuziek, veelal interessant aanstormend talent, heeft mede 
gezorgd voor een groei van het aantal jongeren als bezoeker aan het festival. Ook dit gaan 
we de komende jaren vasthouden en uitbouwen. 
 
2.3 Publieksbereik 
 
De programmering van Cultura Nova is erop gericht om een divers publiek te betrekken, 
inspireren, verwarren en ‘uit hun schulp’ te trekken. Dat is een belangrijke uitdaging die 
Cultura Nova past. De voormalige mijnstreek kent, net als andere stedelijke gebieden, naast 
cultuurkenners een relatief grote groep latent cultuurgeïnteresseerde bewoners, die een 
extra duwtje kunnen gebruiken om een voorstelling te bezoeken. Vervolgens heeft het 
festival, mede door het gebruik van grensoverschrijdende locaties, te maken met 
anderstaligen en cultuurverschillen. Cultura Nova is tijdens haar eenentwintig jarig bestaan in 
staat gebleken zowel publiek als makers te bewegen de drempels van hun theater, huis, 
cultuur of landsgrens over te gaan en zich te laten ‘pakken’ door het voor hun interessante 
en/of herkenbare festivalaanbod. 
 
In de periode tussen 2008 en 2011 is het bezoekersaantal gestegen van 35.000 naar 41.500 
bezoekers en heeft daarmee eerder gestelde doelstellingen gehaald. Tegen de landelijke 
trend in groeit het bezoekersaantal van Cultura Nova. Van het bestaande publiek heeft 70% 
eerder het festival bezocht. Ongeveer 60% van het totale publiek heeft culturele bagage en 
is ingewijd in de centraal gestelde kunstdisciplines. Ruim 60% van het publiek geeft aan dat 
de voorstelling de belangrijkste reden van het festivalbezoek is. Het grootste deel van de 
bezoekers is tussen de 25 en 60 jaar waarvan 60% vrouwen. Daarnaast is het aandeel 
kinderen tussen de 4 en 12 jaar, door gerichte programmering, de laatste jaren gegroeid, 
evenals het aandeel jongeren. De grootste groep bezoekers is werkzaam in 
gezondheidszorg, welzijnswerk of onderwijs. In Heerlen werken relatief veel mensen in deze 
sectoren. Ongeveer de helft van het publiek heeft tot een MBO niveau, de andere helft een 
HBO opleiding of hoger. De bezoekers van festival Cultura Nova komen uit: 50 % Heerlen en 
omgeving, 34 % uit de rest van de Provincie en 16 % uit de rest van Nederland en België en 
Duitsland.  
 
In het kader van publieksontwikkeling wil het festival verdiepen en verbreden. Verdiepen in 
de zin van het confronteren van publiek met vernieuwend aanbod met zeggingskracht, dat 
nog eens een extra impuls krijgt door de verrassende context van de locatie. Hiermee wordt 
zowel ervaren publiek uit alle windstreken aangesproken dat is geïnteresseerd in de 
specifieke artistieke interpretatie van de maker, als (EU)regionaal publiek met een eigen 
historie in Parkstad. Cultura Nova wil een veelsoortig publiek aanspreken, zowel gevestigd 
als nieuw, dat zich voelt aangetrokken door de artistieke spanning en verwondering van het 
aanbod.  
 
We richten ons op de volgende doelgroepen: 
 
1. Inwoners van Parkstad Limburg en het Heuvelland. Dit is de basisdoelgroep, want hier ligt 
de huidige kern van het festival. De grootste groep volwassen bezoekers is werkzaam in 
gezondheidszorg, welzijnswerk of onderwijs. In deze regio is gebleken dat Cultura Nova de 
potentie heeft een breed publiek aan te spreken. Daarin kan het festival ook nog groeien. Het 
betreft hier: latent cultureel geïnteresseerden; en cultureel geïnteresseerden. Zowel kinderen 
(6 t/m 12 jaar), jongeren (13 t/m 18 jaar), volwassenen (19 jaar t/m 59 jaar) als ouderen (65 
jaar en ouder). 
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2. De inwoners van de zogenaamde Grünmetropole, een gebied dat zich kenmerkt door een 
gedeelde, door de voormalige mijnbouw gecreëerde meerkernige ruimtelijkheid en cultuur en 
dat zich bevindt binnen een straal van 50 kilometer van Heerlen. Steden binnen deze 
EUregio zijn: Aken, Heerlen, Kerkrade, Sittard-Geleen, Maaseik, Luik, Maastricht, Genk, 
Hasselt. Hier wonen ruim 1,5 miljoen mensen, studeren 60.000 jongeren en zijn 100.000 
bedrijven gevestigd. In deze regio streeft Cultura Nova naar publieksverbreding.  
 
3. De cultuurkenner en -toerist uit het overige deel van Nederland, Vlaanderen en het 
Ruhrgebied. Landelijke PR & marketing wordt komende tijd geïntensiveerd en in 
samenwerking met VVV Zuid-Limburg worden arrangementen aangeboden. 
 
4. Podiumkunstprofessionals uit Nederland, uit Europa en van buiten Europa bezoeken het 
festival vanwege het unieke aanbod: elk jaar worden een aantal voorstellingen 
gepresenteerd die verder niet in Nederland te zien zijn. Komende jaren wil het festival meer 
lezingen en symposia organiseren om rol als ontmoetingsplek voor professionals te 
versterken. Lezingen en symposia die we ook graag voor het gewone publiek toegankelijk 
willen laten zijn. 
 
Graag willen we ons huidige publiek vasthouden en verder uitbreiden. In absolute zin streven 
we naar een groei van 41.500 (2011) naar 48.000 bezoekers in 2016. Daarnaast gaan we 
het aandeel jeugd en jongeren verhogen en een groter publiek, uit een grotere geografische 
spreiding voor het festival winnen. Om nog beter aansluiting te vinden bij onze bezoeker zal 
er een kwalitatief onderzoek plaatsvinden dat we tweejaarlijks willen herhalen. Kwantitatieve 
gegevens monitoren we jaarlijks aan de hand van de gegevens uit het kassasysteem waar 
inmiddels klantgegevens van meerdere jaren aanwezig zijn. In samenwerking met Theater 
Heerlen, van wiens kassasysteem we gebruik maken, gaan we in 2012 meelopen in de 
ontwikkeling van een CRM-systeem (Customer Relationship Management) waarvan we 
hopen meer van onze bezoekers te weten te komen en beter op hun wensen in te kunnen 
spelen. 
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2.4 Culturele kringloop 
 
Cultura Nova ziet voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd in de culturele kringloop. Het 
festival heeft immers al jaren ervaring in het realiseren van voorstellingen en projecten met 
jonge makers, professionals en amateurs, groepen, gezelschappen en individuen. Elk 
festival worden jonge en volwassen amateurs uitgedaagd mee te werken aan voorstellingen 
en projecten, vaak gecombineerd met professionele makers. De betrokkenen doen zo unieke 
ervaringen op, krijgen workshops en scholing en spelen mee in echte voorstellingen, 
gespeeld voor geïnteresseerd publiek. Men krijgt kansen om zich te ontplooien, groeit en zet 
zichtbaar stappen binnen de culturele kringloop. Die kringloop biedt ook kansen van buitenaf: 
de deelnemers kunnen werken met nationale of internationale gerenommeerde makers en 
kunnen zich spiegelen en optrekken aan de vaardigheden, en bekwaamheden van die 
makers. Ze krijgen iets mee van de culturele bagage van die makers en van de relatie die de 
makers leggen tussen de voorstelling en de gebruikte locatie; vaak onderdeel van de 
omgeving van de deelnemers. De samenstelling van de groepen deelnemers is heel divers, 
zo komt men ook in contact met andere deelnemers die elk hun posities bekleden binnen de 
culturele kringloop, dat werkt stimulerend. Soms worden voorstellingen en projecten later, na 
het festival op andere plaatsen herhaald. Door de ervaringen die tijdens Cultura Nova zijn 
opgedaan te reproduceren op een andere locatie, doen de betrokken deelnemers nieuwe 
ervaringen op en groeien in hun eigen culturele bagage.  
 
Ook binnen de organisatie van Cultura Nova heeft een culturele kringloop plaats. Een grote 
groep vrijwilligers, jaarlijks ruim 80 mensen, enkele stagiaires en een groep betaalde 
(tijdelijke) medewerkers leveren hun bijdrage aan de realisatie van het festival. Ook zij doen 
unieke ervaringen op bij het festival. Moeten samen met de gezelschappen en andere 
betrokken partijen het festival laten slagen. Dat vergt een circusmentaliteit, een attitude ten 
opzichte van het festival en ten opzichte van de stad, die ook buiten Cultura Nova zijn 
vruchten afwerpt. In de loop van de jaren van Cultura Nova zijn er al deelnemers en 
medewerkers doorgegroeid naar toneelacademies, conservatoria en academies beeldende 
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kunsten, maar ook naar theatergezelschappen, schouwburgen en diverse media. Sommige 
deelnemers zijn een zelfstandig bedrijf begonnen op het gebied van media, marketing of 
productie. Anderen raken betrokken bij activiteiten van de overige Heerlense culturele 
organisaties. 
 
Ook de beleving van het reguliere regionale, nationale en internationale aanbod van het 
festival heeft invloed op culturele kringloop van gewone bezoekers. Fantasie en verbeelding 
worden aangesproken, men komt op ideeën en soms zet dat aan om zelf actief een stap te 
zetten. 
 
Voor de organisatie van Cultura Nova is het van belang scherp te blijven en oog te hebben 
voor de ontwikkelingen binnen het veld, de onderwijsinstellingen, de gezelschappen en de 
collega culturele instellingen, om zo te kunnen anticiperen op de behoeften van de 
deelnemers en hun kansen binnen de culturele kringloop. De aandacht en de energie die 
hier naar uitgaat moet gefaciliteerd  worden, bovendien zou de Follow-up voor de 
deelnemers beter in kaart kunnen worden gebracht, zodat de betrokkenen meer inzicht 
krijgen in de geboden, of te creëren kansen. Cultuureducatie en talentontwikkeling zijn 
ontegenzeggelijk verbonden met de culturele kringloop. 
 
 

 
 
 
2.5 Cultuureducatie 
 
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 programmeringvisie van het 
festival. Er is een aparte jeugdprogrammeur aan het artistiek team toegevoegd. Naast 
uitvoerige informatie in de brochure van Cultura Nova over het aanbod voor kinderen, 
verschijnt er voor het festival telkens een jeugdbrochure. 
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Tijdens Cultura Nova vinden ook, naast algemeen toegankelijke kindervoorstellingen, 
schoolvoorstellingen plaats, zowel voor de basis- als middelbare scholen. Dit is afhankelijk 
van de periode van de schoolvakanties, niet ieder jaar hebben de kinderen school tijdens het 
festival. 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). De komende jaren willen we het aantal locatievoorstellingen voor basisscholen, 
mits geen schoolvakantie, uitbreiden. Ook buiten de periode van het festival, zeker in de 
jaren dat er schoolvakanties zijn tijdens het festival, wil Cultura Nova educatieve activiteiten 
gaan ontwikkelen. Zo kunnen er workshops of lesprogramma’s op scholen worden verzorgd 
in relatie tot voorstellingen die al of niet tijdens Cultura Nova worden gepresenteerd. Het 
geboden educatieve programma is niet alleen bedoeld om jonge kinderen in te leiden in de 
wereld van Cultura Nova met haar voorstellingen en concerten, als een soort voorbereiding 
op het bezoek er van; maar ook door kinderen in contact te brengen met theatermakers, 
regisseurs, componisten, artiesten, kunstenaars en samen met hen te werken binnen het 
kader van het educatieve programma, om zo creativiteit aan te spreken en impulsen te 
geven aan de ontwikkeling van de talenten van de kinderen zelf. 
	
 
2.6 Talentontwikkeling 
 
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 geeft al jarenlang jong talent ruimte bij het programma. Via productiehuizen, 
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 financiële haalbaarheid. Bovendien moeten de voorstellingen binnen de programmering 
van Cultura Nova passen. Veel van die jonge makers zijn onder andere via Cultura Nova 
doorgestroomd naar andere festivals en naar het zalencircuit. Fraaie voorbeelden daarvan 
zijn Lieke Benders, Ilay den Boer, Joost Vrouenraets en FC Bergman. Nog verser zijn 
projecten met Young Gangsters en Janne DeSmet. Meestal worden deze voorstellingen in 
coproductie met Cultura Nova gemaakt. Cultura Nova is naast coproducent dan ook coach 
en vraagbaak. Elk jaar staan er wel studenten van de Toneelacademie in een of meer 
voorstellingen van Cultura Nova. Het festival geeft jonge makers graag een kans. Vaak 
komen die studenten via een van de productiehuizen naar Cultura Nova. Met name met het 
Huis van Bourgondië had het festival een jarenlange succesvolle relatie. Bijzondere 
aandacht gaat komende tijd uit naar de provinciale ontwikkelingen rondom 
talentontwikkeling. Theaterwerkplaats Het Huis van Bourgondië houdt op te bestaan. Cultura 
Nova is in overleg met de belangrijkste spelers: Het Laagland, Toneelgroep Maastricht, 
Toneelacademie Maastricht (Zuyd Hogeschool), Nederlandse Dansdagen, Provincie 
Limburg, gemeente Maastricht, Heerlen en Sittard. Belangrijk is hoe artistiek en zakelijk 
ruimte voor talentontwikkeling kan worden gewaarborgd en welke structuur het meeste kans 
van slagen oplevert. Het is van groot belang dat Cultura Nova mee sturing kan geven aan 
deze ontwikkelingen en kan waarborgen dat voor Heerlen en Parkstad optimale 
mogelijkheden ontstaan om jonge makers kansen te geven om in onze regio coproducties te 
kunnen maken en te kunnen gedijen in een klimaat dat openstaat voor jong talent en 
vernieuwing in de podiumkunsten. 
 
Samen met de Toneelacademie Maastricht, Theater Aachen en Theater K organiseert 
Cultura Nova een avond en een nacht lang korte voorstellingen in het klassieke gebouw van 
Theater Aachen. Hieraan werken zeker 15 studenten mee van de Toneelacademie. De 
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publieke belangstelling is groot. De studenten doen via Cultura Nova internationale ervaring 
op. Cultura Nova heeft een jarenlange relatie met het Arcuscollege in Heerlen en met Zuyd 
Hogeschool in Maastricht en Heerlen. Elk jaar staan er wel een of twee voorstellingen op het 
programma waarbij studenten van het Arcuscollege afdeling Kunst Theater en Media 
meewerken en zo unieke ervaringen opdoen en waarmee ze studiepunten kunnen 
verdienen.  
 
Onder de titel ‘De stad is ons decor’ (SIOD) heeft Cultura Nova in het kader van 
Talentontwikkeling een meerjarig project opgestart met de stichting Voortgezet Onderwijs 
Parkstad Limburg (SVOPL), Arcuscollege KTM , Zuyd Hogeschool, de kunstvakopleidingen, 
Conservatorium, Toneelacademie en Academie voor Beeldende Kunsten. Onder leiding van 
een pas afgestudeerde regisseur werken studenten van bovengenoemde opleidingen en 
leerlingen uit het middelbaar onderwijs van SVOPL aan een gezamenlijke voorstelling, die 
tijdens Cultura Nova gepresenteerd wordt. Studenten van de verschillende opleidingen hbo 
en mbo werken samen aan een uniek project. Het is de bedoeling om na een of twee jaar als 
Pilotproject te hebben gewerkt de talentontwikkeling in deze vorm op te nemen in de 
reguliere lespakketten. Cultura Nova werkt zo mee aan een stuk onderwijsvernieuwing. 
 
Zowel van Zuyd Hogeschool (Facilitaire Dienstverlening) als van Arcus College (Facilitaire 
Dienstverlening en KTM) als van Universiteit Maastricht (Cultuurwetenschappen) lopen 
stagiaires mee tijdens het festival. In de loop van de jaren zijn al heel wat jonge mensen via 
Cultura Nova terecht gekomen bij kunstinstellingen en theatergezelschappen in Nederland. 
 
2.7 Buiten de eigen muren in de wijken 
 
Cultura Nova werkt, omdat het immers geen ‘eigen’ podium heeft altijd buiten de muren van 
de eigen organisatie. Zoals bekend is, worden voorstellingen en projecten op die locatie 
gepresenteerd, waar deze het best tot hun recht komen. In de keuze van de locatie wordt 
altijd gezocht naar verbindingen met de (geschiedenis van) de bewoners of gebruikers van 
een locatie. Er wordt een plek gekozen in een maatschappelijke context, zodat deze context 
iets toe kan voegen aan de beleving van de voorstelling. Die context is ook belangrijk voor 
de bewoners van de binnenstad en de wijken. Heeft een voorstelling echter gewoon een 
‘zwarte doos’ nodig, dan wordt die meestal in het theater gepresenteerd. 
De voorstellingen worden vaak in samenwerking met andere belangrijke actoren in de stad 
gepresenteerd. De disciplines theater, dans, muziek, beeldende kunst en film worden in 
samenhang getoond. Het festival heeft een voorkeur voor beeldend theater, waarbij liefst 
verschillende disciplines interactie met elkaar aangaan. Nieuwe vormen of nieuwe manieren 
van presenteren worden gestimuleerd. In het verleden heeft Cultura Nova projecten 
gerealiseerd in samenwerking met wijkbewoners. Voorbeelden zijn: Het 5e Kwartier met het 
project ’Verenigd Heerlen’ met medewerking van leden uit verenigingen uit diverse wijken, de 
voorstelling ‘Fous de Bassin’ van Ilotopie in de zandafgraving in de wijk Heerlerheide, De 
jubileumvoorstelling van 20 jaar Cultura Nova met medewerking van o.a. Koninklijke 
Harmonie Heerlen (Heerlerbaan en centrum), de jeugdvoorstelling ‘Warmoes’ van Studio 
Orka in de moestuinen van bewoners in Welten en in 2012 de voorstelling ‘Huisgoden’ van 
Peer Wittebols en Rob Ligthert in de wijk Heilust in Kerkrade. De presentatie van die 
projecten vinden plaats in de stad of in de betrokken wijken. In de komende periode gaat 
Cultura Nova deze projecten intensiveren, dit kan zijn zowel tijdens het festival, als buiten de 
periode van het festival (zie ook 2.1).  
 
2.8 Innovatie, vernieuwing en experiment 
 
Gelet op onze in bovenstaande teksten gepresenteerde visie en wijze van werken, is het een 
open deur om te stellen dat Cultura Nova innovatie, vernieuwing en experiment hoog in het 
vaandel heeft staan. In de afgelopen 21 jaar heeft Cultura Nova heel wat vernieuwende en 
experimentele voorstellingen en projecten in Heerlen en omgeving weten te presenteren. 
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Soms waren er voorstellingen bij, die hun innovatieve waarde in grootstedelijk verband al 
hadden bewezen, maar die voor de context in Heerlen en regio wel degelijk vernieuwend 
waren. Het festival is inmiddels niet alleen een podium waar die vernieuwing getoond wordt, 
het is, mede gezien de vele Nederlandse en steeds vaker ook internationale premières 
inmiddels ook een podium waar de vernieuwing en innovatie gemáákt wordt. 
Toch is enige relativering 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 bijdrage 
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 minder 
geslaagde voorstellingen en projecten. 
 
 

 
 
 
2.9 Cultureel Erfgoed 
 
Cultura Nova presenteert haar voorstellingen en projecten op die locatie, waar deze het best 
tot hun recht komen, de sociale en maatschappelijke context van de locatie spelen een 
belangrijke rol in de keuze van de plek. Bekende plekken leveren voor de voorstelling, en 
zeker voor het publiek meerwaarde op. Het belang van het gebruik van monumentale of 
museale locaties is, dat ze de beleving van de voorstelling duiding kunnen geven en 
versterken. Voorbeelden van locaties die Cultura Nova gebruikte zijn: Schunck* / Het 
Glaspaleis, de Raadszaal, Kasteel Hoensbroek, het Thermenmuseum, een schuilkelder, een 
voormalig pompstation van  de mijnen, de Vroedvrouwenschool en het Atrium MC. Het 
kunnen ook nog levendig gebruikte locaties zijn, zoals bij het ziekenhuis. Juist de collectieve 
herinnering, de waarde die de bewoners en bezoekers aan een locatie geven kunnen voor 
het festival aanleiding zijn om die specifieke plek te kiezen. Dat kunnen dus ook locaties zijn 
die officieel geen erfgoed zijn, maar die wel een belangrijke rol vervullen in de collectieve 
beleving van het publiek. Ook het levende erfgoed, immateriële erfgoed, de levende kernen 
van onze culturen zijn van invloed op de voorstellingen en projecten. Het feit dat een 
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voorstelling op een bepaalde locatie, of in een bepaalde context plaats heeft kan de waarde 
daarvan verhelderen.    
 
2.10 Jaar van de mijnen 2015, Via 2018, IBA 2020 
 
Cultura Nova wil graag anticiperen op grote projecten die voor Heerlen, Limburg en de 
EUregio van belang zijn. Samenwerking wordt opgezocht en programmering wordt erop 
afgesteld. De organisatie van VIA2018 benoemde Cultura Nova tot belangrijke culturele 
dynamo in stad en regio. Op haar eigen wijze gaat Cultura Nova invulling geven aan die 
grote thema’s. Makers worden uitgedaagd om zich te verhouden tot die thema’s in de 
context van het festival. Cultura Nova volgt ook kritisch de ontwikkelingen rondom die grote 
thema’s en levert, waar kan, haar bijdragen aan die ontwikkelingen. 
Juist makers van voorstellingen en kunstenaars zijn in staat om via de verbeelding vorm en 
betekenis te geven aan dat wat het gedachtegoed van die grote thema’s oproept. 
Confrontatie en dialoog bieden handreikingen naar het publiek om zich te verhouden tot die 
grote thema’s en mogelijk zelf een plek daarbij in te nemen. 
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3. Management, organisatie en kwaliteitsborging 
 
3.1 Ondernemerschap  
 
Cultura Nova heeft de afgelopen jaren gewerkt aan haar verdienmodel. Daar waar in 2008 
het eigen inkomstenpercentage 30% bedroeg is dat in 2011 opgelopen tot 41%. Gerichte 
sponsorwerving en verhoging van de gerealiseerde recettes zijn hier de belangrijkste 
factoren in geweest. Dit in combinatie met lage overheadkosten heeft gezorgd voor een 
gezonde financiële basis voor het festival. We zien nog steeds groeikansen voor Cultura 
Nova, zowel in kwantiteit als kwaliteit. We willen dat graag mede realiseren met een 
verhoging van onze coproducties. Willen we onze marktpositie vasthouden, of beter nog 
vergroten dan is het zaak onze uniciteit aan te scherpen en vooral te werken aan 
productvernieuwing.  
 
We realiseren ons dat de keuze voor uitbreiding van coproducties lastig is in relatie tot ons 
verdienmodel. Immers coproduceren is duurder dan ‘kant en klare’ producties afnemen. 
Echter voor de doorontwikkeling van Cultura Nova van zeer groot belang. We streven er dan 
ook naar om in 2016 wederom een eigen inkomstenpercentage te realiseren van 41% daar 
waar dat in 2013 eerst iets zal teruglopen. Hiervoor zullen de recette-inkomsten moeten 
blijven stijgen en streven we naar meer eigen inkomsten uit horeca en het aanbieden van 
(bedrijfs)arrangementen. Ook gaan we meer energie besteden aan het verhogen van 
inkomsten uit private cultuurfondsen. Het bovenstaande resulteert in de volgende 
financieringsmix; Eigen inkomsten 41%, Gemeentelijke bijdrage(n) 27%, Provinciale bijdrage 
15%, Landelijke fondsen 17%. De keuze om de organisatie van het festival zo flexibel 
mogelijk in te richten geeft de mogelijkheid om bij onverhoopt tegenvallende inkomsten 
aanpassingen te kunnen verrichten. De maat wordt ieder jaar opnieuw bepaald. Daarnaast is 
er de afgelopen jaren gewerkt aan een beperkt eigen vermogen om eventuele tegenvallers 
op te kunnen vangen. 
 
3.2 Organisatie 
 
Bij de verzelfstandiging van Cultura Nova in 2008 is de code cultural governance 
uitgangspunt geweest bij de keuze van het model voor de invulling van de stichting. Er is 
gekozen voor een Raad van toezicht - Directie model. Bij de samenstelling van de Raad van 
toezicht is gezocht naar mensen met bestuurlijke ervaring, financiële kennis en ervaring, 
wetenschappelijke kennis, landelijk netwerk, marketing kennis, culturele inhoudelijkheid, 
werkgeverschap en representatie van het onderwijs. De RvT bestaat uit voorzitter Drs. Eke 
Zijlstra voorzitter (voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Atrium MC en huidig 
voorzitter van KNGF, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), Prof. Dr. 
Ir. Hans Mommaas (Hoogleraar vrijetijdswetenschappen Universiteit van Tilburg en 
Hoogleraar stedelijke dynamiek en cultuur Universiteit van Utrecht), Frans Hol (voormalig 
wethouder financiën Heerlen), Drs. John Monsewije (voorzitter College van bestuur Stichting 
Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg) en Marjo van Schaik (voormalig directeur van Het 
Muziektheater Amsterdam, huidig eigenaar Marjo van Schaik Projectmanagement & 
Coaching).  
 
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. De benoeming van de directie is aan de RvT. De zakelijke en 
artistieke directie wordt gevormd door Rocco Malherbe en Fiedel van der Hijden. Beiden 
reeds 22 jaar betrokken bij Cultura Nova. De programmering is in handen van Fiedel van der 
Hijden, Rocco Malherbe, Iris van Hooren (Kinder- en jeugdprogrammering, educatie), Danny 
Bol (popmuziek) en komt verder tot stand in samenwerking met; Schunck* Glaspaleis, 
Kunstencentrum Signe, Filmhuis de Spiegel, Toneelacademie Maastricht, Theater Aachen 
en Parkstad Limburg Theaters. De uitvoerende organisatie bestaat uit een projectorganisatie 
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die wordt samengesteld uit een combinatie van medewerkers van Parkstad Limburg 
Theaters, Abraxas Culturele Evenementen, externe specialisten en aangevuld met een 80-
tal fantastische vrijwilligers (zie bijlage 2 voor een organogram). 
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BIJLAGE 1. Globale exploitatiebegroting 2013-2016 
 
 Werkelijk Begroot Begroot 
GLOBALE BEGROTING CULTURA NOVA 2013-2016 2011 2013 2016 
    
BATEN    
A. Opbrengsten (subtotaal) € 385.000  € 385.000  € 420.000  
Directe opbrengsten:    
Publieksinkomsten € 105.000  €125.000 €150.000 
Sponsoring € 194.000  €200.000 €200.000 
Indirecte opbrengsten:    
Diverse inkomsten € 86.000  €60.000 €70.000 
    
Bijdragen (subtotaal) € 577.000  €612.000 €612.000 
Subsidie provincie Limburg € 131.000  €135.000 €135.000 
Subsidie FPK € 50.000  €50.000 €50.000 
Subsidie gemeente Heerlen € 220.000  €220.000 €220.000 
Overige bijdragen publieke middelen* € 176.000  €182.000 €182.000 
Overige bijdragen private middelen € 0  €25.000 €25.000 
    
Som der baten (A+B) € 962.000  €997.000 €1.032.000 
    
LASTEN    
Beheerlasten (subtotaal) € 125.000  €138.500 €141.000 
Beheerlasten personeel € 95.000  €113.500 €113.500 
Beheerlasten materieel € 30.000  €25.000 €27.500 
    
Activiteitenlasten (subtotaal) € 801.000  €858.500 €891.000 
Activiteitenlasten personeel € 90.000  €100.000 €110.000 
Activiteitenlasten materieel (Uitkoopsommen en € 711.000  €758.500 €781.000 
productiekosten)    
Som der lasten (C+D) € 926.000  €997.000 €1.032.000 
    
Saldo rentebaten/-lasten € 0  €0 €0 
    
Exploitatieresultaat € 36.000  €0 €0 
    
Aantal Fte 4,6 5,3 5,6 
Aantal medewerkers 110 150 150 
Aantal bezoekers 41500 43000 48000 
Aantal activiteiten 159 160 160 
    
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw, er is geen rekening gehouden met indexering. 
 
 
* In de begrotingen voor 2013 en 2016 is eenzelfde bijdrage meegenomen van de gemeente 
Heerlen inzake het ‘productiehuis Cultura Nova’ als in 2011 en weergegeven bij overige 
bijdragen publieke middelen. Als er een aparte stichting opgericht wordt voor de 
coproducties dan zal dat ook van invloed zijn op de begrotingen voor de periode 2013-2016.
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BIJLAGE 2. Organogram Stichting Cultura Nova 

 
 
 


