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Onderwerp:
Subsidieverlening Cultura Nova festival 2017
Voorstel:
Aan de Stichting Cultura Nova een subsidiebedrag te verlenen ter hoogte van €
220.000 voor de organisatie van zomerfestival Cultura Nova in 2017.

pagina 2/4
Onderwerp
Subsidieaanvraag Cultura Nova festival 2017
Inleiding/aanleiding
Op 11 april 2017 heeft de directeur van de Stichting Cultura Nova een subsidieverzoek
van €220.000 ingediend voor het jaarlijkse zomerfestival Cultura Nova in 2017. Dit
bedrag hebben ze eerdere jaren eveneens aangevraagd. Uit de evaluatie van voorgaande
jaren blijkt dat het zomerfestival Cultura Nova aan de criteria heeft voldaan en de
subsidie op een verantwoorde wijze heeft ingezet.
Cultura Nova is een cultureel festival dat een groot publiek van diverse pluimage op
laagdrempelige wijze in contact brengt met niet alledaagse kunstvormen door theater,
muziek, dans, beeldende kunst en mixvormen daarvan te presenteren en coproduceren
op locaties in deze regio. Dit jaar vindt de 27e editie van het festival plaats.
Bij de aanvraag is een begroting gevoegd. De inhoudelijke onderbouwing voor deze
subsidieaanvraag is te vinden in het meerjarenbeleidsplan van de Stichting. Cultura Nova
wil in de komende periode, startend vanaf 2017, de coproducties artistiek, inhoudelijk en
zakelijk verdiepen en koppelen aan de hoofdthema’s, de samenwerking vergroten met
maatschappelijke organisaties, nieuwe publieksstromen en geldstromen aanboren en een
verdere uitwerking van de beleving van het festivalplein.
Het door ontwikkelen van het festival in de komende jaren is onder andere mogelijk door
de landelijke erkenning van het ministerie van OCW. Cultura Nova is voor de periode
2017 – 2020 opgenomen in culturele basisinfrastructuur en ontvangt een jaarlijkse
rijkssubsidie van €300.000. Deze landelijke erkenning komt de uitstraling van gemeente
Heerlen en de omliggende regio ten goede, en samen met de steun van de gemeente
biedt dit kansen om het zomerfestival verder door te ontwikkelen in de komende periode.
Deze doorontwikkeling draagt bij aan het verwezenlijken van de culturele ambities van
gemeente Heerlen. Onder andere het productieklimaat van Cultura Nova, het werken met
talenten en de regio gebruiken als thema of als bijzondere locatie dragen bij aan de
doelstellingen van de gemeente en de profilering van de stad.
Kader
Culturele Agenda Heerlen 2017 – 2020
Evenementenbeleid Heerlen 2014 – 2017: een voortdurende belevenis
Beleidsplan 2017 – 2020: Stichting Cultura Nova
Algemene subsidieverordening Heerlen.
Algemene wet bestuursrecht, met name hoofdstuk 4, titel 4.2., over subsidies.
Kernthema:
Cultuur
Bevoegdheid
College
Voorstel
Aan de Stichting Cultura Nova een subsidiebedrag te verlenen ter hoogte van € 220.000
voor de organisatie van zomerfestival Cultura Nova in 2017.
Argumenten
1.1. Het Cultura Nova Festival levert als beeldbepalend evenement een belangrijke
bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van evenementen.
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Het festival:
levert een bijdrage aan de positieve profilering van Heerlen en aan het verbeteren
van de aantrekkingskracht van de stad.
verhoogt de cultuurparticipatie in Heerlen. De Stichting programmeert niet alleen
voorstellingen, maar betrekt regelmatig ook het publiek en maatschappelijke
organisaties daarbij.
heeft een onderscheidend karakter ten opzichte van andere evenementen in de
regio. Cultura Nova is een van de grootste podiumkunstfestivals in Zuid-Nederland
en de Euregio. Er vinden premières plaats. Daarnaast maakt het evenement vaak
gebruik van bijzondere festivallocaties.
heeft een regionale en grensoverschrijdende uitstraling.
zorgt voor economische spin-off, dit wordt bevestigd door de recent verschenen
evenementenmonitor.
heeft vernieuwende elementen in haar programma. Er is ruimte voor experiment. Er
zijn cross overs en er wordt samengewerkt met andere culturele partners.
1.2 Het festival voldoet aan de criteria voor een beeldbepalend evenement zoals
omschreven in het evenementenbeleid van de gemeente Heerlen.
Deze criteria hebben betrekking op de professionaliteit van de organisatie, de wijze van
financiering, het aantal bezoekers en de media-aandacht, die het festival krijgt. Een
beeldbepalend evenement komt in aanmerking voor een (maximale) subsidie van
€220.000.
1.3 Cultura Nova levert een bijdrage aan de gemeentelijke prioriteiten op het gebied van
cultuur zoals omschreven in de Culturele Agenda 2017-2020.
Eén van de speerpunten in de Culturele Agenda is het versterken van het
productieklimaat en talentontwikkeling. Het Cultura Nova festival draagt bij aan het
vergroten van cultuurbereik en het productieklimaat door haar (co)producties en
programmering. Tevens worden jonge makers een kans geboden. Cultura Nova wordt
zodoende gezien als één van de partners om het productieklimaat en talentontwikkeling
in de komende periode te versterken. Tevens is Cultura Nova een onderscheidend festival
in de regio. Het culturele festival concurreert niet met andere evenementen, maar is juist
complementair voor de regio, hetgeen ook een belangrijk speerpunt is in de Culturele
Agenda Heerlen.
Tegenargumenten
N.v.t.
Kosten en dekking
Het bedrag ter hoogte van €220.000 kan worden voldaan uit het budget Culturele
evenementen. De kosten komen ten lasten van de kostenplaats 60530008.
Begroot
Geboekt tot voorstel
Verplichtingen
Saldo
Voorstel
Eindsaldo
Reserveringen

€ 440.000
€ 177.750
€0
€ 262.250
€ 220.000
€ 67.250
€ 35.000
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In 2017 zullen de restant middelen op deze kostenplaats geheel besteed worden aan
subsidies t.b.v. culturele evenementen.
Er wordt een voorschot ter hoogte van 90% van het subsidiebedrag verstrekt. Uitbetaling
van de voorschotten geschiedt automatisch en in termijnen.
Communicatie
De Stichting Cultura Nova wordt met een beschikking over het besluit van het college
geïnformeerd.
Evaluatie
Evaluatie van het festival vindt in ieder geval plaats bij de vaststelling van de subsidie.
Gedurende het jaar vinden voorts op ambtelijk en soms bestuurlijk niveau gesprekken
plaats met de Stichting Cultura Nova
Planning, procedure en uitvoering
Voorbereidingen voor het zomerfestival zijn reeds in gang gezet en het festival vindt
plaats van 18 t/m 27 augustus 2017. Cultura Nova en gemeente Heerlen hebben al
diverse gesprekken gevoerd.
Bijlagen
Aanvraag, begroting en beleidsplan van de Stichting Cultura Nova.

