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1  VOORAF

Bij het schrijven van dit voorwoord zien we de bouwput rond ons gebouw zich langzaam maar 
zeker sluiten. Eindelijk komt de basis op orde: water in de gracht, de kade bestraat en een 
directe verbinding met Hoog Catharijne en de nieuwe parkeergarage. Tegelijkertijd, minder 
zichtbaar voor het publiek, voltrekt zich binnen ons gebouw een soortgelijk proces. 

Ook bij TivoliVredenburg komt de basis langzaam maar zeker op orde. Fysiek komt een 
aantal grote verbouwingen tot een eind. Meest in het oog springend zijn het nieuwe 
restaurant Danel en het orgel in de Grote Zaal. Ook de organisatie van TivoliVredenburg 
heeft zich verder ontwikkeld. Met de ervaring van de afgelopen drie jaar en op basis van 
de adviezen van de Commissie Gehrels zijn taken en verantwoordelijkheden beter belegd, 
is de managementstructuur volledig ingericht naar de eisen die een grote organisatie als 
TivoliVredenburg stelt en is de directie uitgebreid met een zakelijk directeur. 

Op dat fundament willen wij in 2018 gaan bouwen. Bouwen aan een kwalitatief nog sterkere 
programmering en de verdere verbreding van ons publieksbereik. Ook onze extern gerichte 
horeca krijgt in 2018 een verdere impuls, met het realiseren van nog twee zaken in de plint van 
ons gebouw. Samen met de al bestaande horeca van Het Gegeven Paard en restaurant Danel 
moet dat ons helpen om het Meerjarenplan 2017-2020 ‘OPEN’ waar te maken. TivoliVredenburg 
wil zo open en toegankelijk mogelijk zijn voor iedereen. 

‘TivoliVredenburg in de stad, de stad in TivoliVredenburg’, schreef West 8 in een studie naar 
de omgeving van ons gebouw. In 2017 experimenteerden we met het permanent openstellen 
van ons gebouw met formules als De Langste Nachten en Biergarten. Die experimenten 
bewezen, dat het publiek dit wil en dat TivoliVredenburg steeds beter ingesteld raakt op die 
gewenste openheid. Het maakt onze dagelijkse puzzel met alle verschillende programma’s en 
publieksgroepen er niet gemakkelijker op, maar het resultaat smaakt absoluut naar meer. Die 
gedeelde open ontmoetingsplekken zijn onderdeel van onze unique selling points. Geen ander 
muziekgebouw in Nederland brengt dagelijks zoveel verschillend publiek samen, een absolute 
meerwaarde die het publiek omarmt en waardeert. Het gebouw moet in principe dagelijks 
toegankelijk zijn; overdag, ’s avonds en in het weekend ook ’s nachts. Zo mogelijk moet er 
ook altijd iets te beleven zijn. Daar werken we aan, zoals we ook de directe omgeving van ons 
gebouw zoveel mogelijk de sfeer en kwaliteit van TivoliVredenburg willen geven: bruisend, 
spannend, veilig en plezierig.
 
Onze extern gerichte horeca is met Het Gegeven Paard, Danel en in de loop van 2018 nog twee 
nieuwe horecazaken in de plint van ons gebouw een belangrijke voorwaarde en tegelijk middel 
om die gewenste omgeving te realiseren. Met een bijzondere horecazaak in de hoek van ons 
gebouw aan het Vredenburgplein, bouwen we een ‘bruggenhoofd’ om van daaruit de sfeer en 
beleving in de Vlaamse en de Hollandse Toren aanmerkelijk te verbeteren en ons gebouw ook 
aan die kant open te maken. Tegelijk geven we daarmee het Vredenburgplein meer cultuur, 
meer allure; niet alleen als Kensington op ons dak speelt.

Onze plannen aan de waterkant krijgen steeds meer vorm. De eerste schetsen voor luifels 
boven de terrassen zijn gereed. De lobby voor een iconisch kunstwerk aan, of deels in, het 
water is gestart. De verbetering van het ‘klimaat’ in de Hollandse en de Vlaamse Toren kan niet 
los gezien worden van onze ideeën om ook de foyers rond de Grote Zaal de allure te geven 
die past bij de zaal en kwaliteit van de bestaande architectuur. De grote uitdaging wordt om 
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die allure ook uit te stralen naar beide ‘torens’. Waarschijnlijk moeten de gevels van het oude 
deel van het gebouw alsnog open gemaakt worden. Binnenkort starten we het onderzoek 
naar de mogelijke verbeteringen aan de zuid- en oostkant van ons gebouw. In het voorjaar van 
2018 moeten alle plannen voor de verbeteringen in en om ons gebouw gereed zijn, zodat we 
aansluitend onderzoek kunnen doen naar mogelijke financieringsbronnen. 

En terwijl genoemde onderwerpen regelmatig op de tafel van het managementteam komen, 
werken we onverminderd hard door om TivoliVredenburg nationaal en internationaal nog meer 
op de kaart te zetten en tegelijkertijd als instelling uiterst belangrijk te zijn voor de stad. In ons 
gebouw, in onze directe omgeving en in de wijken. Met de mooiste concerten in alle genres, en 
daarbij ook met een coherent muziek-educatie beleid voor alle leeftijden en relevante lezingen 
en debatten. Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen en tegelijkertijd een plek te 
zijn waar mensen het heerlijk vinden om te verblijven en te feesten. 
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2  PROGRAMMA

2.1. Inleiding

Een podium van wereldklasse moet TivoliVredenburg worden. Dat is misschien wel de meest 
gedurfde van de ambities die we formuleerden in het Meerjarenplan 2017-2020. Of dat lukt, 
staat of valt op de eerste plaats met het aanbod. Een aantrekkelijk muziekgebouw, toegankelijk 
voor iedereen, begint bij een hoogstaand, breed, divers én onderscheidend programma voor 
muziekliefhebbers van alle leeftijden en gadingen. 
Die basis is gelegd. Groei laat zich de komende jaren verwezenlijken aan de hand van 
verbreding en verdieping van het aanbod en het aanboren van nieuwe publiekgroepen.
Op welke manier die verbreding en verdieping vorm krijgen, is te lezen in dit jaarplan dat 
enerzijds de grote lijnen benoemt en anderzijds het concrete programma-aanbod voor 
2018 toont. Om een tip van de sluier te lichten: we hebben Frans Bauer én Avishai Cohen, 
Glen Hansard én Grigori Sokolov, het Groot Meezingconcert (Verdi’s Requiem) én Dabke 
Night (met Syrische muziek). Bovendien is TivoliVredenburg de plek waar straks de actuele 
thema’s worden getackeld in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, in prikkelende 
presentaties en stevige debatten. Ons (muziek)gebouw is open, innovatief, verbindend en 
ondernemend, dus ook gemeenschapshuis en debatcentrum. 

Wat onmiddellijk opvalt, reflecterend op de plannen voor komend jaar (als altijd in 
verschillende stadia van rijp en groen): hoe de raderen van de organisatie steeds beter 
geolied in elkaar grijpen. We vormen met elkaar een lerende en professionele organisatie 
waarin inhoudelijk en zakelijk programma elkaar aanvullen en versterken, zoals marketeers en 
programmeurs dat ook doen met oog voor de onderlinge verschillen in kennis en expertise en 
de talrijke mogelijkheden van het gebouw. 
We constateren bovendien dat de inhoud steeds vastere vorm krijgt op een manier die meer 
herkenbaar wordt voor de buitenwereld. TivoliVredenburg is een podium met een duidelijke 
identiteit, zowel fysiek als online op Facebook, Twitter en Instagram. Kortom, het gedroomde 
muziekgebouw van de toekomst – open, gastvrij, maatschappelijk betrokken en ondernemend 
– is misschien wel minder ver weg dan we denken. 

Open
Open is de ondertitel van ons meerjarenplan. Openheid is meer dan een state of mind 
– die overigens niet onbelangrijk is. Openheid staat voor gastvrijheid, optimale service, 
toegankelijkheid en zichtbaarheid. Idealiter is TivoliVredenburg voltijds in bedrijf. ’s Ochtends, 
’s middags, ’s avonds, ’s nachts. Je kunt er altijd terecht, voor een kop koffie of een lezing, een 
(gratis) concert of een jamsessie. 
Zover is het nog niet, maar met De Langste Nachten in de winter (2016) en de Biergarten in de 
zomer van 2017, ‘een kruising tussen indoorpark, podium en dansvloer met het beste uitzicht 
over Utrecht!’, hebben we alvast een voorschot op de toekomst genomen.
Zo’n 24/7-openstelling vraagt om meer en diverser programma, ook gratis, en om meer en ook 
meer gevarieerde horecavoorzieningen, ook ‘pop-up’ en ambulant. De Langste Nachten en de 
Biergarten hebben we aangegrepen om daar mee te experimenteren. 
Het moet te allen tijde duidelijk en zichtbaar zijn voor iedereen, dus ook voor toevallige 
passanten: hier is het te doen! Dat kan alleen in een omgeving die uitnodigend en aantrekkelijk 
is en buiten toont wat zich binnen afspeelt. Dat betekent: investeren in de aankleding en de 
inrichting van zowel interieur als exterieur. 
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Voor iedereen
TivoliVredenburg is er voor iedereen, voor Utrechters uit alle wijken en niet-Utrechters, 
voor liefhebbers van alle muziekgenres, ongeacht leeftijd, huidskleur, gender en komaf. 
Doorgewinterde fans van het Nederlandstalig repertoire moeten zich bij ons thuis kunnen 
voelen evenals liefhebbers van onvervalste reggae tijdens het Reggae Fever Festival. Maar  
ook jonge studenten die een lezing door Studium Generale bijwonen.
We streven naar inclusiviteit en diversiteit. Hoe doen we dat?
• Sturen op het aandeel programma dat is toegesneden op de smaak en behoefte van 

Nederlanders van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse of andere achtergrond.
• Contact leggen en onderhouden met (culturele) organisaties in de stad en in het land die 

werken met genoemde doelgroepen.
• Contact leggen en onderhouden met beoogde bezoekers uit genoemde doelgroepen.
• Festivals / concerten voor de beoogde doelgroep bezoeken.
• Bij vacatures consequent en doelgericht op zoek gaan naar gekwalificeerde mensen  

uit genoemde doelgroepen. Dus ook gebruik maken van andere kanalen om personeel  
te werven.

In deze context kan het geen kwaad iets toe te voegen over wereldmuziek, dat volgens ons 
geen genre is met een status aparte. Wereldmuziek – zo noemen we niet-westerse muziek van 
welke aard dan ook – is enerzijds een wezenlijk bestanddeel in jazz, eigentijds gecomponeerde 
muziek en popmuziek en als zodanig regelmatig hoorbaar in onze zalen. Aan de andere kant 
is het de muziek waarmee de Nederlanders van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, Afrikaanse 
of Syrische komaf zijn opgegroeid en vertrouwd zijn. Het is levende muziek, populaire muziek, 
geen studiereservaat voor academici. In die lijn proberen we recht te doen aan het genre, als 
het dat al is, en de talrijke liefhebbers ervan. Daar maken we serieus werk van.

Festivals
Onze toekomstvisie, waarin openheid het centrale thema is, sluit naadloos aan bij ons gebouw, 
bij onze organisatie en bij onze rol in de stad. TivoliVredenburg is de ideale festivallocatie. Dat 
is ingebakken in het ontwerp van het gebouw, met vijf voortreffelijke zalen (Grote Zaal, Ronda, 
Pandora, Hertz, Cloud Nine), meerdere pleinen en de nodige tussenruimtes die op verschillende 
manieren kunnen worden gebruikt. 
Ook komend jaar willen we dat gegeven, van ideale festivallocatie, verder verkennen en 
uitbouwen. Dat doen we door op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden en toepassingen 
van het gebouw en nieuwe inhoudelijke invalshoeken. Aan welke invalshoeken denken we?
Naar muziekgenre: jazz, roots, reggae, oude muziek etc. Een mooi voorbeeld is het Pieces of 
Tomorrow Festival dat in 2018 zijn debuut beleeft; het eerste indoor klassiekemuziekfestival 
met blokkenschema.
Naar doelgroep, leeftijd of culturele komaf: My First Festival, Brasa Festival, Women of  
the World.
Naar interessegebied anders dan muziek: Nacht van de Poëzie, Betweterfestival.
Naar jaargetijde of een specifieke (feest)dag: Kerst, zomer, Ramadan, Valentijnsdag,  
Halloween, Nieuwjaar.

Kennis & Debat
Daar waar TivoliVredenburg de afgelopen tijd nog terughoudend heeft geopereerd op het 
vlak van kennis- en debatprogramma, al dan niet in samenwerking met Studium Generale, is 
het vanaf seizoen 2017/18 een serieus onderdeel van het aanbod. We zijn blij met de nieuwe 
programmeur die ons team is komen versterken en speciaal voor deze programmering is 
aangenomen.
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Haar taak is het om een prikkelend programma te ontwikkelen dat maatschappelijke 
betrokkenheid en journalistieke nieuwsgierigheid paart aan een eigentijdse behoefte aan 
inhoudelijke verdieping en opinie in een moderne, misschien wel luchtige vormgeving. Kortom: 
programma op het snijvlak van muziek, kunst en wetenschap, zingeving, educatie, comedy 
en politiek. De populariteit van infotainment en College Tour-achtige programma’s heeft zich 
zowel op televisie als op popfestivals bewezen.
TivoliVredenburg werkt voor 2018 in navolging van en in samenwerking met South Bank 
London aan een ambitieus vrouwenfestival Women of the World, dat mogelijk kan uitgroeien 
tot een mooie (twee)jaarlijks terugkerende traditie.
Met het Faalfestival, dat voor 3 maart op de planning staat, willen we het spits afbijten voor 
een festivalreeks waarin modernlevenvraagstukken centraal staan; zingeving op een andere 
manier, bijvoorbeeld dwars tegen de prestatiedruk van de moderne maatschappij in: hoezo is 
falen geen optie? Met een mix van wetenschap, kunst en populaire cultuur.

Connect
Onder de noemer Connect scharen we de initiatieven en het aanbod – in TivoliVredenburg 
en daarbuiten, in de wijken – die zich richten op kinderen, ouderen, amateurs en kansarme en 
achtergestelde groepen in de samenleving. Komend jaar maken we ons bijvoorbeeld hard voor 
muziekonderwijs voor vmbo’ers, een doelgroep die minder gemakkelijk te benaderen is dan 
vwo’ers. We zijn trots op het compositieproject met Quatuor Danel op de International School 
Utrecht. We geven amateurs gelegenheid om op te treden voor publiek op Rabo Open Stage. 
En we kijken uit naar het volgende Catching Cultures Festival.
Het is niet ondenkbaar dat het onderscheid tussen Connect en ons reguliere aanbod 
gaandeweg zal vervagen en op den duur misschien wel helemaal verdwijnt. Het is de 
opperste consequentie van het streven naar inclusiviteit. Voorlopig is het nog nodig: exclusief 
programma voor peuters, kleuters, basisschoolkinderen, voortgezet onderwijs, (muziek)
studenten, buurtbewoners, zieke kinderen, ouderen, vluchtelingen, moslimvrouwen in de stad.

Productiehuis
Het is vervolgens een kleine stap naar TivoliVredenburg als smaakmakende producent of 
dynamisch productiehuis. Een manier om ons te onderscheiden in het culturele aanbod is 
door de samenwerking op te zoeken met makers: componisten, musici, producers, singer-
songwriters, ensembles, kunstenaars überhaupt. Waarom bijvoorbeeld niet aan een van hen 
gevraagd: hoe zou jij de openheid die we nastreven vormgeven? Stel een programma samen, 
nodig gelijkgestemde geesten uit, zoek de grenzen van het gebouw op, maak het mogelijk, al 
is het voor een dag, een weekend of een week. Misschien wordt een dergelijk project in 2018 al 
werkelijkheid.
Een duurzame samenwerking met aansprekende namen die bij ons passen, is wat we beogen. 
Zoals compositieopdrachten van TivoliVredenburg (bijvoorbeeld aan de Amerikaanse 
componist Frederic Rzewski en de Franse componist Bruno Mantovani) die komend seizoen 
hun wereldpremière beleven, wellicht crossovers, festivals, thema-avonden. Zo is het ook 
denkbaar dat jazz- en popmusici met ons en voor ons producties maken. Denk aan De Jeugd 
van Tegenwoordig die in 2015 tijdens een jubileummeerdaagse alle albums integraal uitvoerde. 
Andere geslaagde voorbeelden zijn de minifestivals rondom John Coffey en DeWolff, de 
eindejaarsshows van Spinvis en de bijzondere relatie met het Franse strijkkwartet Danel 
(komend seizoen voor het tweede jaar artist in residence). Daar ligt interessante speelruimte 
voor de toekomst.

Zakelijke verhuur
Het zakelijke programma is een wezenlijke aanvulling op het culturele programma. Voor een 
gezonde bedrijfsvoering is TivoliVredenburg – in een voortdurend streven naar meer financiële 
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onafhankelijkheid – mede gericht op substantiële inkomsten uit de zakelijke verhuur. In de 
nieuwe organisatiestructuur van TivoliVredenburg zijn de afdelingen Zakelijke verhuur en 
Programma & Marketing samengevoegd.

We denken dat we met de komst van de zakelijk directeur, de nieuwe manager Zakelijke 
verhuur en een nieuw team het aandeel van ‘sales’ komend jaar genoegzaam verder kunnen 
professionaliseren. Een goede samenwerking met en ondersteuning door enerzijds marketeers 
en programmeurs en anderzijds onze horecamensen zijn essentieel in dat proces. 
Toch kunnen we alleen maar voorzichtig optimistisch zijn met het oog op mogelijke expansie. 
De druk van het culturele programma is immers groot. De geleidelijke openstelling van het 
gebouw gaat gepaard met een behoefte aan meer programma op uiteenlopende tijdstippen in 
verschillende ruimtes – misschien wel doorlopend in de K.F. Hein Foyer en op Plein 6. 
Dat vraagt niet alleen veel van het gebouw en het onderhoud daarvan, maar ook van technici 
en productiemedewerkers. Daarmee lijkt een flexibele, uitnodigende zakelijke agenda op 
gespannen voet te staan. De vraag is hoe we combinaties van cultureel en zakelijk programma 
het best kunnen vormgeven. Met klanten als UMC, Universiteit Utrecht en BUMA zien we zeker 
mogelijkheden daartoe. 

In dit hoofdstuk presenteren we ons concrete programma voor 2018. Wat is de over all visie per 
categorie programma, wat is daadwerkelijk al geprogrammeerd en wat is ‘werk in uitvoering’. 
Die laatste categorie varieert van ‘bijna gerealiseerd’ tot het ‘verder onderzoeken waard’. 

2.2. Klassiek

We hadden al Pieces of Tomorrow en ‘Uitgelegd’ (door Maestro Jules): klassieke muziek in een 
andere context, losjes en relaxed, voor een nieuw en jong publiek. Daar komt vanaf najaar 2017 
‘Out of the Blue’ bij, bedoeld voor drukke veertigers, die een concert graag combineren met 
diner vooraf en borrel na. Op 5 oktober 2017 staat De Nieuwe Wereld, de Negende van Dvorák, 
op het programma, uitgevoerd door het Radio Filharmonisch Orkest onder leiding van Gustavo 
Gimeno. Het publiek krijgt tekst en uitleg van cabaretier en acteur Thomas van Luyn, die in de 
huid van Dvorák kruipt.
TivoliVredenburg blijft zich inspannen om nieuw publiek aan te boren voor kamer- en 
symfonische muziek. Daarnaast is er alle ruimte voor het ijzeren repertoire in de vertrouwde, 
klassieke opzet. Voor internationaal gerenommeerde solisten en ensembles. En voor 
hedendaagse, vernieuwende componisten en musici.
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Tien hoogtepunten 2018

10 januari

Typhoon, Jef Neve  
& Amsterdam Sinfonietta

Het Amsterdamse strijkorkest legt ongewone connecties, dit keer met  
de Belgische pianist-componist Jef Neve en rapper-zanger Typhoon

10 februari

Purcell Dag
Een hele dag in het teken van de grote Engelse barokcomponist Henry Purcell 

11 maart

Frederic Rzewski
Première van compositie van de Amerikaanse avant-gardist in opdracht van TivoliVredenburg

 
14 maart

Johannes Passion 
Holland Baroque en Nederlands Kamerkoor onder leiding van Reinbert de Leeuw

22 maarT

Matthäus Passion 
door Nederlandse Bachvereniging

Jos van Veldhoven neemt na 35 jaar afscheid met een bijzondere uitvoering  
met barokorgel en ‘authentieke’ ruimtelijke opstelling

11 april

Teodor Currentzis en MusicAeterna
De eigenzinnige Grieks-Russische dirigent en zijn gezelschap staan bekend om hun  

zinderende vertolkingen van klassiek repertoire; voor de tweede keer in Utrecht

11 mei

Grigori Sokolov in Hertz 
Russische meesterpianist met een bijna mythische status

16 mei

Reinbert de Leeuw speelt nog één keer Satie
Gnossiennes en Gymnopédies door dé Satievertolker, in de Grote Zaal

26 mei

West Side Story
Livemuziek met film en originele acteursstemmen als eerbetoon aan Leonard Bernstein  

(1918-1990) door Radio Filharmonisch Orkest onder leiding van James Gaffigan
Vijftien keer Pieces of Tomorrow / Out of the Blue / Maestro Jules, de vernieuwende 

klassiekemuziekformules van TivoliVredenburg
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Werk in uitvoering
Pieces of Tomorrow Festival, eerste indoor klassieke festival met een blokkenschema, in het 
najaar van 2018, uiteraard met medewerking van het Radio Filharmonisch Orkest. 
We zetten de lijn die we in najaar 2017 hebben ingezet voort, van twee kamermuziekseries 
met grote internationale namen in Hertz. Dankzij de omvang van Hertz – de grootste 
kamermuziekzaal van Nederland – is het bij ons mogelijk kamermuziekgrootheden in een 
intieme setting mee te maken.

En verder: middagconcerten voor ouder publiek, klassiek in de Biergarten, klassiek quiz, cursus 
klassieke muziek, live filmmuziek, orgelconcerten, minimal music, dans, Arabisch klassiek, 
muziek & literatuur.

Geboekt jan-april 2018 

januari
7  Igor Roma & Enrico Pace     12  Radio Filharmonisch Orkest en 

Vioolconcours Halve Finale (Het Nederlands Viool Concours: t/m 20 
jan; jubileumjaar)     16  Altenberg Trio Wien     17  Dutch Classical Talent: 

Diamanda La Berge Dramm     18  Insomnio: Ligeti Concerten     19  Ralph 
van Raat & Peter Kuipers Munneke     19  Lunchpauzeconcert en Groot 

Omroepkoor onder leiding van Marcus Creed    20  Finale Het Nederlandse 
Vioolconcours categorie Van Wely & categorie Iordens en Finale Het 

Nationaal Vioolconcours Oskar Back     21  Het Gelders Orkest, Liza 
Ferschtman en Nederlands Blazers Ensemble: The Fairy Queen    

24  Alexander Melnikov: Virtuoze Vleugels     25  Pieces of Tomorrow     
26  Lunchpauzeconcert     26  Hagen Quartett     26  Radio Filharmonisch 

Orkest: Brahms 1     27  Nederlands Kamerkoor     27  Pynarello & 
Bartolomey Bittmann

februari
2  Lunchpauzeconcert     3  Holland Baroque     4  Ella van Poucke  

& Jean-Claude Vanden Eynden     6  Nederlandse Bachvereniging     
8  Out of the Blue #2     9  Lunchpauzeconcert en Radio Filharmonisch 

Orkest     10  Jean-Luc Ho en Alex Potter & Patrick Ayrton     10  L’Achéron 
en King Arthur     11  Griegs Pianoconcert Uitgelegd     14  Nederlands 

Studenten Orkest en Angelika Kirschlager      15  Calefax: Bachs Geschenk     
16  Lunchpauzeconcert en Groot Omroepkoor onder leiding van  

Michael Gläser     21  Harriet Krijgh & Signum Saxophone Quartet     
23  Lunchpauzeconcert en Rotterdams Philharmonisch Orkest

25  Nederlands Philharmonisch Orkest     26  Van Swieten Society   
27   Dutch Classical Talent: Ardemus Quartet 
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maart
1  Ferrabosco & Tijdgenoten     2  philharmonie zuidnederland en 

Lunchpauzeconcert     4   Bram van Sambeek, Rik Stotijn & Hans Eijsackers     
9  Noord Nederlands Orkest     11  Rzewski: Composer on Stage      

14  Johannes Passion olv Reinbert de Leeuw     15  Out of the Blue #3     

 16  Lunchpauzeconcert en Radio Filharmonisch Orkest     
18  Emanuel Ax, Residentie Orkest: Bruckner 6

2.3. Pop

Ook het popgenre zoekt de volle breedte op: van internationaal gerenommeerd tot 
Nederlandstalig en van bluesrock tot avant-garde.
Squad en OMG! zijn de vorig jaar geïntroduceerde concertformats voor jonge tieners. En 
langzaam maar zeker groeit ook het aanbod van populaire Turkse en Marokkaanse artiesten. 
Een relatief nieuwe categorie vormen de theaterconcerten. De Grote Zaal van TivoliVredenburg 
blijkt zeer gewild bij boekers die doorgaans klassieke theaterzalen als Carré en De Doelen 
bedienen. In die sector was ons aanbod niet eerder zo groot.
Doelstelling voor komend jaar: TivoliVredenburg wil makers aan zich binden. Het leidt tot 
niet alleen tot bijzonder en spraakmakend (pop)programma, maar ook tot herkenbaarheid en 
continuïteit. 

Pop Internationaal 
In de Ronda (o.v.): Glenn Hansard, Australian Pink Floyd, Hollywood Undead, Mary Black,  
Randy Newman, Eliades Ochoa, Triggerfinger, Julien Clerc.

Pop Nationaal
Kensington, Chef’s Special, Golden Earring, Jacqueline Govaert, Huub van der Lubbe,  
Memphis Maniacs.

DICE – New pop music
Ook in 2018 komt DICE terug in onze programmering. DICE is een showcase-avond die zich 
programmatisch richt op de absolute voorhoede van de popmuziek. Hier zie je alleen bands 
die bubbling under zijn, wel al op de radar van onze programmeurs, maar voor het publiek 
een ontdekavond. De avonden zijn gepland in de slipstream van internationale, meerdaagse 
showcase festivals in onder ander Engeland en Duitsland, zodat de beschikbaarheid van 
interessante bands gegarandeerd is.  
 
Hemelbestormers 
In maart 2018 zal de tweede editie plaatsvinden van Hemelbestormers. Tijdens dit minifestival 
krijgen 25 bands die verbonden zijn aan de tien pop/muziek opleidingen (MBO/HBO) de kans 
om zich te presenteren aan publiek. De selectie gebeurt bij de opleidingen, TivoliVredenburg 
faciliteert drie zeer goed uitgeruste podia. Alle bands krijgen een juryrapport. De jury 
bestaat uit doorgewinterde muziekprofessionals (denk aan programmeurs uit het clubcircuit, 
journalisten, studio-engineers).
 
We vieren het toch, een curieus jaaroverzicht door Spinvis
In de laatste dagen van 2018 zal Erik de Jong AKA Spinvis voor de 5 de keer zijn curieuze 
jaaroverzicht speciaal voor TivoliVredenburg maken. Het is een poëtische muzikale trip, waarin 
alle podiumdisciplines een plek kunnen krijgen. Van dans, tot gesproken woord, van jazz naar 
pop, en van theatraal naar klein en breekbaar. Het is een eenmalige uitvoering die gemaakt is in 
en voor onze Grote Zaal.
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Roots Serie
In Cloud Nine: Sam Baker (19 jan), Diana Jones (16 maart), Birds of Chicago (23 april).
In Hertz: Dayna Kurtz (24 feb).  

Turkse concerten
In samenwerking met het gerenommeerde Mystiek Producties werken wij aan een zestal 
concertavonden in de Grote Zaal of de Hertz. Van traditionele Turkse kamermuziek tot 
hedendaagse turkpop. Voor het begin van het jaar staat de Turkse zangeres Sertab Erener in 
de planning, zij won in 2003 voor Turkije het Eurovisie Songfestival . In september 2018 staat 
een grootschalig Mediterraan Muziek Festival gepland, MED FEST. Een samenkomst van muziek 
uit alle landen rond de Middellandse Zee. 

Theaterboekingen

januari
5  Chris Barber and the Big Band     14  Slagerij van Kampen     

20  Brace     27  Frans Bauer

februari
8  Harry Sacksioni     12  The Bootleg Beatles     17  Souad Massi 

22  Ernst Jansz en 3J’s     24   Mary Black

maart
10  Nick & Simon     24  Karsu Dönmez     28  Fernando Lameirinhas

april
1  The Nylons     5  Izaline Calister

mei

 21  The Hollies     24  The Dire Straits Experience

juni
2  Rob de Nijs

Onder voorbehoud / verwacht

Anuna, Dutch Swing College Band, Glenn Miller Orchestra

Werk in uitvoering
Programma – met boekje – Avond UIT in TivoliVredenburg. Doelgroep: 40-plussers die nog niet 
in TivoliVredenburg zijn geweest. Mensen die een duwtje in de rug nodig hebben. Trefwoorden: 
cultuur, uit eten, MAX, Avro/Tros, musical, dierentuin (met of zonder kleinkinderen). 
Laagdrempelig! Boodschap: bij ons is het gezellig, TivoliVredenburg is makkelijk te bereiken en 
heel toegankelijk.
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2.4. Dance - By Night 

TivoliVredenburg is een gevestigde naam in het uitgaansleven van Utrecht en een trekpleister 
voor uiteenlopende danceliefhebbers. Beproefde formules als Vunzige Deuntjes, Zwarte 
Koffie, 90’s NOW en Balkan Beatz blijven de toon zetten in het aanbod waarin verschillende 
doelgroepen en subgenres (techno, house, disco, drum ’n bass) tot hun recht komen.
Toch verlegt By Night de bakens een beetje naar Het Nachtleven. De focus ligt niet langer op 
dance alleen, hoe veelsoortig ook. Er komt meer aandacht voor randprogramma, extra (gratis) 
activiteiten ter lering en vermaak. Daarmee hopen we de openheid en toegankelijkheid, die 
we als TivoliVredenburg nastreven nog beter te kunnen realiseren. Met De Langste Nachten 
(winter 2016) en de Biergarten (zomer 2017) is daar al een voorschot op genomen.

Festivals
24 maart - Festival CATCH 24, hét festival voor elektronische (dans)muziek in Utrecht, 
De Revolutie (Koningsnacht: house, techno en disco), Blackout XL, 15 jaar drum ’n bass in 
Utrecht. Loveland, Pleinvrees, Pop-O-Matic al 20 jaar dé dansavond voor studenten

Werk in uitvoering
Meer thematische en seizoensgerichte formats, avonden en festivals. Bijvoorbeeld: 3 maart 
acid-avond (naar de Roland TB-303, hét instrument van de acidhouse), 14 juni - Suikerfeest, 
Donderdag Late Night College, ‘Eerste hulp bij…’. Pandorafoyer geschikt maken voor 
laagdrempelig programma, crossover, film, college met een biertje.

2.5. Jazz

De belangstelling voor jazzconcerten in Utrecht groeit gestaag. Het genre is sterk verbreed, 
de raakvlakken met pop, wereldmuziek en avant-garde zijn talrijk. Dat blijkt ook uit de 
programmering van festivals als North Sea Jazz en ons eigen Transition. Tegelijkertijd is de 
concurrentie groot en het aanbod van grote internationale namen beperkt. Het is zaak te 
blijven vernieuwen en nieuw publiek aan te boren, bijvoorbeeld door nieuwe formats in het 
leven te roepen. Het ‘labelen’ van concerten is een goede manier om dat te doen. Dat kan op 
verschillende manieren:
• Connectie met de actualiteit; ‘relevante’ concerten
• Transition als ‘merk’ buiten het festival om
• Herkenbaar (groepering van artiesten uit zelfde stal, stad, label; zoals bijvoorbeeld ECM 

Artists in Concert) 
Daarbij is er blijvende aandacht voor kleinschalige muziek, daar waar het experiment en de 
vernieuwing plaatsvindt. Club Nine is een ideale zaal voor deze concerten. 

Hoogtepunten 2018
14 april - Festival Transition, Sunday Afternoon Jazz, Aanbod: Nederlandse musici en 
ensembles met nieuwe projecten en avontuurlijke genreverkenningen.

Geboekt jan-april 2018 

7 JAN  Anderson, Bennink, Glerum & Van Kemenade    4 FEB  Beets, 
Bennink, Herman, Jacobs    11 MRT  Jef Neve, Spirit Control    4 MRT  Rein de 
Graaff Trio, Saxophone Summit    29 APR  Baas, Govaert, Roelofs + Steven 

Delannoye & Nicola Andrioli



   JAARPLAN 2018 TivoliVredenburg 14

ECM Artists in Concert

 Geboekt:  28 JAN  Marcin Wasilewski Trio    25 FEB   Wolfert Brederode Trio
 8 MEI  Craig Taborn Quartet, Day Light Ghosts.

Cloud Nights

aantal concerten 2017/2018: 25

Grote Zaal

o.a Avishai Cohen’s Jazz Free (GZ, 13 feb)

ronda

aantal concerten: 3

Vrije geluiden Live

Samenwerking met VPRO sinds 2016. Artiesten die in huis zijn voor het tv-
programma, treden ’s avonds op; aantal concerten: 8

Jazzcollege Vera Vingerhoeds

zes colleges in de periode 10 jan – 14 feb

Werk in uitvoering 
Jazzlunchconcerten of gratis jazzconcerten bedoeld om een nieuw publiek laagdrempelig 
kennis te kunnen laten maken met jazz. Anderzijds de ideale plek voor nieuwe generatie 
jazzmusici om speelervaring op te doen en nieuwe dingen uit te proberen. Andere kansen op 
deze beide niveaus liggen ook bij jazz in de Biergarten. 
Er wordt gewerkt aan het jaarlijks vertonen van een aantal jazz-films/-documentaires en 
aan het dichter bijeenbrengen van nieuw gecomponeerde muziek en nieuwe jazzmuziek 
(vergelijkbaar met nieuw hedendaags, avant-garde).

2.6. Familie, educatie en participatie - Connect

Inclusiviteit is de gewoonste zaak van de wereld, of dat zou het moeten zijn. TivoliVredenburg 
richt zich immers op alle muziekliefhebbers. Tegelijkertijd realiseren we ons dat er mensen zijn 
die de weg naar de concertzaal niet zo gemakkelijk weten te vinden of voor wie de drempel te 
hoog is. Voor die groepen, die een duwtje in de rug nodig hebben, is er Connect.
Connect organiseert onder meer schoolconcerten, kinderfestivals, ouderenconcerten, 
vluchtelingenconcerten, open podia voor amateurs en culturele middagen voor 
moslimvrouwen. Connect beweegt zich even gemakkelijk binnen als buiten het gebouw, bij 
voorkeur in samenwerking met andere partijen in de stad.

Onze doelen voor 2018: nog meer aansluiten bij de rest van het programma; de betrokkenheid 
van het voortgezet onderwijs vergroten; het organiseren van nieuwe projecten voor vmbo, 
meer activiteiten in de wijken en meer programma overdag voor ouderen.
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Familie
Drie concertseries: 
Avonturen voor je oortjes 2+: 14 jan Jeroen Schipper - Swingen als een Kangoeroe; 11 mrt Het 
Kleine Theater – Het Zigeunermeisje, huilend op een steen.
Avonturen voor je oren 5+: 18 feb Trio Suleika – Het mysterie van de gevoelge snaar; 8 apr 
Ageeth de Haan – If you’re happy (and you know it); 27 mei Wie Walvis – Maanzucht
Grote oren 8+: 18 feb Holland Opera – De Uitvinders; 27 mei Dudok kwartet – Kwartetten met 
Beethoven 

28 april: My First Festival, hét festival voor de allerkleinsten en hun (groot)ouders

Onderwijs / scholieren

Basis Onderwijs 
Schoolconcerten 18 x; voor groepen 1 t/m 8 en speciaal onderwijs van diverse scholen in de 
stad en in de provincie in samenwerking met Cultuur en School Utrecht en Kunst Centraal

Muziekroute Overvecht; muziekles onder schooltijd voor 1450 kinderen op elf basisscholen in 
Overvecht in samenwerking met De Muziekroute. Het slotconcert in TivoliVredenburg is vanaf 
2017 tweejaarlijks in plaats van jaarlijks vanwege de onevenredige kosten voor het busvervoer 
van de kinderen.

International School Utrecht: compositieproject onder leiding van workshopleiders van 
TivoliVredenburg met slotconcert in TivoliVredenburg, met medewerking van het Franse 
strijkkwartet Quatuor Danel (in 2018 artist in residence).

Vluchtelingen: concerten en workshops voor vluchtelingkinderen in samenwerking met 
Vluchtelingenwerk Nederland en het Amersfoorts Jeugdorkest.

Voortgezet onderwijs
Pronkstukken; uniek compositieproject onder leiding van workshopleiders van 
TivoliVredenburg voor bovenbouw havo-vwo (de leerlingen doen eindexamen muziek). Vaste 
deelnemers zijn zeven scholen in de regio en de opleiding Docent Muziek van de HKU.

World Wide Music: kennismaking in carrouselvorm met verschillende muziekstijlen (3x) voor 
onderbouw havo-vwo en vmbo.

Pronkstukken II; aangepaste versie van eerder genoemd compositieproject voor vmbo’ers.

Gerrit Rietveld College; In samenwerking met Dox: jaarlijkse projectweken dans en muziek op 
het Gerrit Rietveld College voor vmbo-tl.

De jongen die drumde: interactieve voorstelling voor alle vmbo-leerwegen in samenwerking 
met Trajectum College naar een concept van Margrith Vreenegoor (regie) en Eric Robillard 
(muziek); première: seizoen 2018-2019.

Diversiteit / inclusiviteit
Catching Cultures Orchestra Festival; Ladies Only Festival XL: voor Marokkaanse meiden/
vrouwen; Dabke Night, naar ‘dabke’ (Arabisch voor: lekker stampen); dansavond met o.a. Nidal 
Karam, Arabic Lounge, mezze, buikdans en traditionele Syrische muziek. Première: 26 aug 2017. 
Mede mogelijk gemaakt door Dreaming of Syria. Krijgt vervolg in 2018.
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Amateurs
Meezingen; Groot Meezingconcert: 4 feb Groot Omroepkoor, Radio Filharmonisch Orkest: Verdi’s 
Messa da Requiem. Weekendopera: amateurs studeren en voeren operarepertoire uit (6/7 jan)

Rabo Open Stage
Podium voor amateurs in de centrale hal, met onder meer tien dagen Winter Open Stage 
tijdens De Langste Nachten (december). 

Rabo Next Stage
Masterclasses van professionals voor veelbelovende ensembles (pop, jazz, klassiek) en 
speelgelegenheid in TivoliVredenburg.

Drempelverlagend
Onder meer: Uit & Thuis (concerten met busservice), Burendag (jaarlijkse ontmoeting met 
omwonenden), feestconcert Grote Zaal voor bewoners verzorgingshuizen.

Kennis & cursussen
Divers programma voor uiteenlopende doelgroepen aansluitend op Kennis & Debat.

In de wijken
Voorschoolse educatie; zingen met ouders en kinderen (2-4 jaar) in samenwerking met  
Spelenderwijs Utrecht op voorscholen in de stad, gericht op kwetsbare, kansarme gezinnen. 
Kinderen en Ouders Zingen; muziekeducatie waarbij ouders en kinderen van basisscholen in 
Leidsche Rijn samen zingen, met slotconcert in TivoliVredenburg.
Kerstmuziek in Wilhelmina Kinderziekenhuis; Ladies Only: mini-edities in Kanaleneiland

Werk in uitvoering 
ARK festival Mundial; wintereditie van nazomerfestival in Kanaleneiland in samenwerking met 
Cultuurhuis Kanaleneiland.
Comedy als kapstok voor vmbo-projecten; genre dat onder jonge allochtonen populair is
Kunstbende coördinatie regiofinale Utrecht
Kennisprogramma voor kinderen

2.7. Kennis en debat 

De wens om van TivoliVredenburg ook een serieus en levendig podium voor Kennis & Debat 
te maken wordt steeds meer werkelijkheid. Naast het aanbod van Studium Generale van de 
Universiteit Utrecht ontwikkelen we zelf programma op het snijvlak tussen muziek, kunst en 
maatschappij, zingeving, educatie, politiek en wetenschap. In navolging van de populariteit 
van College Tour-achtige programma’s, op televisie en op popfestivals, organiseren we 
lezingen, debatten en themafestivals in samenwerking met aansprekende academici en andere 
professionals en smaakmakers. Het Faalfestival van 3 maart is een voorbeeld van hoe we die 
ambitie op onze eigen manier willen vormgeven: prikkelend en informatief.
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geboekt

OKT 2017 / MAART 2018  serie gesprekken, voordrachten en debatten met 
het oog    18 JAN  The Future of Work part 2    2 FEB  Boekpresentatie 

Zwart, verhalenbundel van gekleurde auteurs, in samenwerking met 
Atlas/Contact    14 FEB  Valentijnsdagfestival met weTenschap, kunst 

en literatuur    15 MRT  The Future of Work part 3    19 MRT  Slotdebat 
gemeenteraadsverkiezingen    29 MRT  Asbo Blits: Pecha Kucha (korte 

presentaties) over sociale psychologie 

Studium Generale

Het reguliere programma van Studium Generale van  
de Universiteit Utrecht in TivoliVredenburg

www.sg.uu.nl/agenda

Festivals
3 maart Faalfestival; tegen de prestatiedruk van de moderne maatschappij in. Fouten maken? 
Juist goed! Met eendagsvliegen, geflopte politici, improviserende acteurs. Mix van wetenschap, 
kunst en populaire cultuur. 
21 april Thinking Planet, 5 oktober - Betweter Festival, 6 oktober - Geschiedenis Festival, in 
december 2018 of januari 2019 - Women of the World Festival.

Werk in uitvoering
Serie De Ongehoorde Stem: gekleurde opiniemakers spreken zich uit. Serie De Toekomst 
van Utrecht: jonge creatieven en andere ondernemers die de stad leuker maken. Debat 
over lokale journalistiek in samenwerking met RTV Utrecht. Agenda-thema-avonden: 
Internationale vrouwendag (8 maart), Gedenken (4 mei), Wereldvluchtelingendag (20 juni), 
Prinsjesdag. Verdieping bij muziekprogramma: interviews met makers, paneldiscussies over 
maatschappelijke context en relevantie, lezingen.
En verder: Aansluiten bij Connect - Samenwerking met creatieve netwerken zoals Raum en 
Stranded - Flitscolleges in de Biergarten - Filosofie voor beginners - Nacht van het Boek 
in samenwerking met Literatuurhuis e.a. - The School of Life - Pop Explained - De Groene 
Amsterdammer Live - Thema’s om uit te werken: Europa, globalisering, naar een resilient 
society, moderne dilemma’s (werk, relaties, zingeving), Food!

2.8. Festivals 

Het festivalaanbod van TivoliVredenburg dijt uit en wint zowel aan kwaliteit als aan diversiteit, 
geheel in lijn met onze missie. Voor uiteenlopende genres, publieksgroepen, smaken en 
interesses zijn er festivals. Omdat we een avontuurlijke programmering ambiëren en omdat  
het gebouw er zo geschikt voor is. 
Naast de oude getrouwen als Festival Oude Muziek, Nacht van de Poëzie, Le Guess Who? – 
samengesteld door externe festivalorganisaties – is er een groeiend aanbod van eigen (co)
producties.
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Gepland in 2018

13-14 JAN  Fantastisch Kinderfilmfestival    3 MRT  Faalfestival
3 MRT  Hemelbestormers    24 MRT  CATCH    3 APR  3FM Awards    

5-7 APR  International Comedy Festival Utrecht    8 APR  Reggae Fever (optie)    
14 APR  Transition    21 APR  Thinking Planet    27 APR  Koningsdag Feest    

28 APR  My first festival    29 MEI  Eindexamen Festival (optie)    
27 JUN  Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht 

(opening: Harriet Krijgh & Friends)    22 SEP  Med Fest (Mediterraans)    
1 OKT  Buma Classical Convention    5 OKT  Betweter Festival     

6 OKT  Geschiedenis Festival    26/27 OKT  Ramblin’ Roots    29 OKT   Brasa Dei 
Festival    ? OKT   Halloween    8-11 NOV  Le Guess Who?    22/23 DEC  My fiRst 
Festival    26 DEC   Tweede Kerstdag Feest    29 DEC  We Vieren Het Toch

    31 DEC  Oud & Nieuw Festival

2.9. Zakelijke verhuur 

Voor een gezonde bedrijfsvoering zijn substantiële inkomsten uit de zakelijke verhuur voor 
TivoliVredenburg belangrijk. In de nieuwe organisatiestructuur zijn de afdelingen Zakelijke 
verhuur Programma & Marketing samengevoegd.

We denken dat we met de komst van een zakelijk directeur, een nieuwe manager Zakelijke 
verhuur en een nieuw team in 2017 het aandeel van ‘sales’ komend jaar genoegzaam verder 
kunnen uitbreiden. Een nog betere samenwerking met de marketeers, programmeurs en 
horecamensen is daarbij essentieel. Toch kunnen we alleen maar voorzichtig optimistisch ten 
aanzien van de uitbreiding. Het aandeel culturele programma is immers groot. 

Verwachtingen in de markt
De twee meest genoemde trends voor wat betreft locaties in de Meetings, Incentives, 
Congressen en Exhibitions (MICE) branche zijn de buitenlocaties en de industriële locaties.  
In het algemeen wordt ook komend jaar veelal gekozen voor locaties met sfeer en 
beleving. Met zijn bijzondere architectuur heeft TivoliVredenburg genoeg mogelijkheden 
om een belangrijke rol te spelen. Daarbij is het steeds belangrijker om ons gebouw als hét 
muziekgebouw van Nederland te afficheren. De markt wordt graag bediend met verhalen  
over een locatie die inspireert. 

De markt geeft aan dat bereikbaarheid en parkeergelegenheid belangrijke factoren zijn bij het 
bepalen van de keuze voor een locatie. Dat biedt perspectief. De bereikbaarheid met openbaar 
vervoer is voortreffelijk. De parkeergelegenheid is met de oplevering P5 nog verder verbeterd. 
Alleen de bereikbaarheid van de binnenstad is voor autorijders nog niet optimaal. 

Interne plaatsing van de afdeling
Door het intern verplaatsen van de afdeling zakelijke verhuur naar de afdeling programmering 
& marketing verwachten we meer synergie en wederzijdse inspiratie. Aansluitend gaan we ook 
de werkprocessen van de afdelingen programmering, zakelijke verhuur en productie nog beter 
op elkaar afstemmen.
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Uitingen extern
In de marketing voor zakelijke verhuur gaan we meer aandacht geven aan de culturele aard van 
onze organisatie. Door te vertellen dat de keuze voor TivoliVredenburg als evenementlocatie 
bijdraagt aan de versterking van ons culturele programma kunnen we naar verwachting 
meer opdrachtgevers verleiden om voor TivoliVredenburg te kiezen. Het ethisch kompas als 
verkoopargument. 

Agenda/events
In de agenda van de zakelijke verhuur staat al een aantal mooie boekingen genoteerd. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn: 
• Landelijk Congres Podia en Festivals, mede georganiseerd door de VNPF. Voorlopig voor 

drie jaar vastgelegd
• Congres MVO Nederland: een dag waarop alle leden workshops krijgen aangeboden en een 

inspirerende informatiemarkt bezoeken. 
• BUMA.NL is de conferentie en het festival voor de Nederlandstalige muziek. Een jaarlijks 

terugkerend evenement met panels, masterclasses, showcases en de Buma NL Awardshow. 
• UMC Utrecht: Internationaal congres voor de medische wereld. 
Andere opdrachtgevers zijn: HoeZo, Congres by Design en Benecke, Movares, UIT, Universiteit 
Utrecht en HKU, WKZ, JSVU en Triodos Bank.
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3  MARKETING EN PROMOTIE
3.1. Inleiding

Het succes van TivoliVredenburg laat zich onder meer afmeten aan de bezoekerscijfers. Het 
is bekend: die gaan de verwachtingen te boven. Het publiek van TivoliVredenburg – in 2016 
telden we circa 925.000 bezoekers – is omvangrijk en zeer gedifferentieerd, zeker wat leeftijd 
en muzieksmaak betreft. Het is dus zaak de bezoeker te informeren en aan te spreken op 
de manieren en via de kanalen die bij hem of haar passen. Zo bevorderen we niet alleen de 
kaartverkoop maar ook de band met ons publiek. Juist in een organisatie zo veelomvattend als 
de onze zijn een persoonlijke benadering en service op maat onontbeerlijk. 
Het aanbod is groot en divers (pop, jazz, klassiek, dance, kennis & debat), overeenkomstig 
zijn de middelen die we inzetten ter promotie van TivoliVredenburg en om informatie te 
verschaffen over het veelzijdige programma. Dat vraagt om gerichte acties voor specifieke 
doelgroepen, met een eigen medium, beeldtaal en tone of voice. Daarin verschuiven de nadruk 
en het belang meer en meer naar social media, ook voor oudere bezoekers. Tegelijkertijd 
realiseren we ons hoe belangrijk juist de fysieke ruimte voor ons publiek en ons imago is. Ook 
die doet dienst als visitekaartje. De ligging en de locatie van TivoliVredenburg zijn ideaal, 
maar aan het gebouw, de inrichting en de directe omgeving valt nog het nodige te verbeteren. 
Vanuit marketingoogpunt zijn investeringen op dat vlak even wenselijk als concertpromotie.
In 2016 hebben we voor het eerst twee verschillende seizoensbrochures uitgebracht: een 
traditionele en een ‘light version’ voor een jongere doelgroep. Bovendien bieden we – steeds 
meer – vrije ruimte voor belangstellenden die een serie willen samenstellen naar persoonlijke 
voorkeur. Zo proberen we optimaal mee te bewegen met de wensen en verlangens van 
individuele bezoekers.
Diezelfde flexibiliteit komt van pas in het aanboren van nieuw publiek. Promotie- en 
presentatiemiddelen die van oudsher thuishoren in de popmuziek worden bijvoorbeeld 
gebruikt voor nieuwe formats in de klassieke muziek zoals bij Pieces of Tomorrow. De 
veelzijdigheid van onze organisatie is met andere woorden ook onze kracht.
In één opzicht maakt TivoliVredenburg de claim van diversiteit nog niet waar. Ons publiek 
is overwegend blank. De wens daar verandering in te brengen, vraagt om specifieke 
marketinginspanningen en het gebruik van andersoortige kanalen. Het is onze ambitie daar  
in 2018 concreet mee aan de slag te gaan. 
Er is nog volop ruimte voor groei, daarvan zijn we overtuigd. Zeker als we erin slagen 
publieksgroepen te interesseren die nu nog niet de weg naar TivoliVredenburg weten  
te vinden.

3.2. Bezoekersanalyse

Het afstemmen van informatie op specifieke doelgroepen begint met kennis van die 
doelgroepen. Wie zijn onze (mogelijke) bezoekers? Waar gaat hun voorkeur naar uit? Wat 
verwachten ze van een avond uit? Hechten ze aan een pauze met koffie? Is concertbezoek iets 
uitzonderlijks of a way of life? Komen ze met de trein of met de auto? Willen ze een app of 
een mailtje? Datamanagement is niet alleen de meest geavanceerde manier om die informatie 
te verzamelen en te gebruiken, het is intussen gemeengoed geworden, ook bij culturele 
instellingen. 
Al die data is prachtig, maar hoe gaan we die op de lange termijn inzetten? In het najaar van 
2017 wordt onder leiding van Pieter de Rooij, docent aan de Hogeschool van Breda en CRM 
expert deze strategie voor TivoliVredenburg ontwikkeld. Dit doen de afdelingen marketing 
en programma gezamenlijk. Doel van deze strategie is dat we onze bezoekers in 2018 nog 
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beter van dienst zijn, met maatwerk en persoonlijke service waardoor we meer bezoek 
kunnen realiseren en we ons publiek nog beter aan ons kunnen binden. Daarbij kunnen we ook 
beter verslag doen van de ontwikkelingen in ons publieksbereik en de klanttevredenheid. En 
inderdaad, de kennis over het publiek blijft niet bij de afdeling marketing hangen, maar moet 
gedeeld worden in het hele bedrijf en met name met de afdeling hospitality. Zij hebben ten 
slotte het directe contact met onze bezoekers.
Een van de directe gevolgen van het CRM beleid zal zijn dat in de marketing meer het accent 
komt te liggen op de beleving van TivoliVredenburg.  

3.3. Samenwerking in de stad

TivoliVredenburg is een spin in het web van culturele instellingen in de stad. We merken: 
regelmatig contact en overleg met de collega-instellingen komen het algemene culturele 
klimaat in de stad ten goede. Het Utrechts Muziek Overleg is daar een mooi voorbeeld van; 
voor de coproducties met Ekko geldt dat evenzeer. Maar ook buiten de muziek bestaan die 
contacten, genre-overschrijdend, soms nog informeel, bijvoorbeeld met de Stadsschouwburg, 
het Catharijne Convent en het Centraal Museum. In het kader van het aantrekkelijk maken 
en houden van de binnenstad vindt er onder andere afstemming plaats met het Centrum 
Management Utrecht, de gemeente Utrecht en Klépierre (Hoog Catharijne). In samenspraak 
met wijkcultuurhuizen en organisaties in de amateursector werken we aan passende 
activiteiten en programma-aanbod in de wijken en in TivoliVredenburg. TivoliVredenburg 
maakt ook deel uit van een aantal al of niet geïnstitutionaliseerde netwerkorganisaties zoals 
het Overleg Marktpartijen Stationsgebied, Groot Utrecht, de Utrechtse Ondernemerssociëteit 
en de Green Business Club. Daarnaast participeren we actief in werkgroepen van Utrecht 
Marketing, Task Force Inclusiviteit en datadalen vanuit Culturele Zaken. Ook nemen we deel in 
werkgroepen van CMU over bijvoorbeeld promotie, city dressing en bereikbaarheid. Sinds 2017 
hebben we ook regulier overleg met het bestuur van Horeca Nederlands Utrecht, waarin we 
onder andere samenwerkingsprojecten bespreken.
In 2018 gaan we de banden met de verschillende (gespreks)partners verder aanhalen met 
het oog op innovatief programma, funding en coproducties. Ook proberen we gul te zijn in 
onze kennis en ervaring: meerdere keren per jaar geven medewerkers van TivoliVredenburg 
trainingen, lezingen, inspiratiesessies en colleges over hun expertise aan studenten en tijdens 
diverse congressen en overige bijeenkomsten.  

Tenslotte doen we in 2018 voor de derde keer mee met de Nationale Burendag. We nodigen 
alle buren uit voor koffie, taart en een ‘buurtquiz’ die gemaakt en gepresenteerd wordt door 
journalist en horecaondernemer Ton van den Berg. 

3.4. Internationale aantrekkingskracht

Een podium van wereldklasse biedt exclusief programma waarvoor liefhebbers en 
belangstellenden willen reizen, uit binnen- en buitenland. Ze nemen de moeite naar Utrecht 
te komen, waarvandaan dan ook, bijvoorbeeld omdat ze ervan op aan kunnen dat het 
aanbod van Le Guess Who? of het Festival Oude Muziek zo uitstekend is. Op die manier 
kan TivoliVredenburg als een magneet zijn werk doen voor de stad. Andersom biedt de 
toegenomen populariteit van Utrecht onder de liefhebbers van citytrips in Europa kansen voor 
TivoliVredenburg. Op cultureel en op toeristisch vlak valt er nog het een en ander te winnen. 
Ook daarvoor geldt: het begint bij een bundeling van krachten in de stad. 
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Nu is het aandeel bezoekers uit het buitenland nog klein (1 %), maar we streven naar een 
geleidelijke, substantiële groei in de komende jaren. TivoliVredenburg is immers niet alleen 
als concertgebouw en cultuurpaleis de moeite waard, maar ook om zijn architectuur. Een 
vergelijkbaar gebouw in de wereld vind je niet.

3.5. Corporate identity

In 2017 hebben we een nieuwe corporate stijl ontwikkeld, die beter past bij de open uitstraling 
van ons bedrijf. Kleurrijk, warm en een helder font. De veelheid aan lettertypes is losgelaten en 
we kiezen nu voor één logo. Dit geeft aan dat we nu met meer zelfvertrouwen laten zien wie 
wij zijn. 
Steeds vaker haalt ons programma de nationale en internationale pers en die stijgende lijn 
willen we voortzetten door nog beter met de lokale, landelijke en internationale media te 
communiceren. 
De plek waar onze identiteit zichtbaar moet zijn, is onze website. In 2017 gaan we over naar 
een nieuwe website. De afgelopen jaren hebben we alle voor- en nadelen van de huidige site 
gezien en weten we nu goed hoe het beter kan. Daarbij hebben we vooral geleerd dat een  
website nooit af is en mee moet kunnen bewegen met het programma. Daar blijven we dus de 
komende jaren in investeren. 
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4  DEVELOPMENT
TivoliVredenburg Fonds
In 2017 is de stichting TivoliVredenburg Fonds actief geworden. Er is een ervaren bestuur 
geworven, alle formaliteiten voor donateurs zijn geregeld en de eerste acties voor het 
aantrekken van nieuwe gevers kenden goede resultaten. In 2018 gaan we met het bestuur 
van de stichting nieuwe wervingsacties op touw zetten en onze jaarlijkse inkomsten op dit 
onderdeel verhogen. Inmiddels is ook de website www.steuntivolivredenburg.nl in de lucht. 
Het Fonds richt zich vooral op de particuliere gevers. Naast uitbreiding van het aantal 
donateurs (vanaf 50 euro per jaar) en het aantal leden van de Hertzkring (120 euro per jaar 
ten behoeve van het Jong Talent Programma) richten we ons ook nadrukkelijk op de meer 
kapitaalkrachtige begunstigers. We maken onderscheid tussen: de Kring van Associés (vanaf 
1.000 euro per jaar gedurende vijf jaar), de Kring van Patronen (3.000 à 5.000 euro per jaar 
gedurende vijf jaar) en de Kring van Mecenassen (vanaf 5.000 euro per jaar gedurende vijf 
jaar). Daartegenover staan verschillende privileges en toepasselijke tegenprestaties, zoals 
gratis toegang tot het TivoliVredenburg Diner, voorrang bij de abonnementenverkoop en  
extra services.

Fondsen
Naast particulieren benaderen we ook actief vermogensfondsen voor de realisatie van onze 
speciale programma’s. Vooral ons Connect programma (educatie en participatie) is sterk 
afhankelijk van de ondersteuning door particuliere fondsen, in het bijzonder het VSB Fonds.  
Wij zijn zeer erkentelijk voor de steun van dit fonds en die van het kfHeinfonds, Fonds 21, 
Fentener van Vlissingen Fonds, J.C.P. Stichting en het Elise Mathilde Fonds. Zij vormen 
een belangrijke steun in de rug in het dagelijks functioneren en maken het mogelijk extra 
activiteiten voor speciale doelgroepen te organiseren.
Van een andere orde maar daarom niet minder belangrijk is de jaarlijkse bijdrage van Fonds 
Podiumkunsten,

Rabobank Next Stage
De vruchtbare langdurige samenwerking met Rabobank heeft eind 2016 geleid tot een mooi 
nieuw project. Met een extra gift van twee keer 20.000 euro is een coaching programma voor 
jonge, ambitieuze muzikanten in het leven geroepen. Zij krijgen een half jaar lang begeleiding 
van professionele coaches, ontvangen na succesvolle afsluiting een certificaat en krijgen de 
mogelijkheid om op te treden op Lowlands. 

Young Professionals Businessclub
High Potentials, de aanstormende talenten in het bedrijfsleven, kunnen elkaar ontmoeten 
in TivoliVredenburg bij concerten en netwerkgelegenheden: diners en borrels gelinkt aan 
een inhoudelijk programma. We merken dat de club zowel voor de leden als voor ons een 
vruchtbare bodem is voor nieuwe contacten, nieuwe ideeën en nieuwe projecten. Rabobank 
Next Stage is daar een voorbeeld van.

ANBI
TivoliVredenburg is aangemerkt als culturele ANBI. We hoeven met andere woorden geen 
schenkbelasting te betalen over giften en geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. 
Donateurs profiteren bovendien van belastingvoordeel in het kader van de extra giftenaftrek.
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5  HOSPITALITY
Hospitality is binnen TivoliVredenburg essentieel. De wijze waarop gastvrijheid voor bezoekers, 
artiesten en crew, hun veiligheid én de horecavoorzieningen rondom de programmering 
worden ingevuld, bepaalt naast de programmering hoe TivoliVredenburg wordt beleefd. 
Is de eerste ervaring goed? Komen bezoekers graag terug? Wordt wat TivoliVredenburg 
wil zijn en uitstralen ook zo beleefd door haar bezoekers? Horeca speelt tevens een grote 
rol in de verdiencapaciteit van TivoliVredenburg en daarmee in de realisatie van onze 
meerjarendoelstelling om financieel onafhankelijker te worden.
 
Voor 2018 staat een aantal ambities centraal:

Verbreding food-aanbod
Rondom de evenementen wordt het food-aanbod verbreed met een hoogwaardig kwalitatief 
karakter en afgestemd op de verschillende doelgroep(en) die bediend worden. Denk aan diners 
voorafgaande aan de concerten maar ook snacks en hapjes bij de buffetten en bars.

Bar-optimalisatie
Het optimaliseren van de barfunctionaliteiten rondom en in de concertzalen, pleinen en foyers 
om zo gastbeleving te verhogen en rendement per bezoeker te verhogen. Hierbij wordt 
ook tijdelijk en testmateriaal vervangen door professioneel materiaal, onder ander bij de 
cocktailbar. De bar op de 4e etage bij de Ronda foyer wordt een speciaalbierconcept om onze 
gasten iets extra’s te bieden en de mogelijkheid te creëren voor kleinere ontvangsten. 

Verdere professionalisering van de afdeling
Vanzelfsprekend wordt er voortdurende naar gestreefd de eigen werkprocessen te verbeteren 
om gastbeleving en productiviteit te verbeteren. Kleine operationele verbeteringen hebben 
vaak een groot effect op de beleefde gastvrijheid. 

Opleiden en ontwikkelen
De opleiding van hospitalitymedewerkers zal in 2018 verder geprofessionaliseerd worden. 
De servicemedewerkers die ingezet worden voor toegangscontrole, garderobe en bars 
bij evenementen, zijn oproepkrachten in een pool van circa 250 medewerkers. Hun werk 
bij TivoliVredenburg is veelal een bijbaan en het verloop is groot. Tegelijkertijd zijn deze 
medewerkers op hospitalitygebied ons visitekaartje. Dit vraagt om een zeer professionele 
aanpak van onboarden, opleiden, trainingen, coachen, doorontwikkelen en binden van deze 
belangrijke groep medewerkers. In 2018 willen we onze opleidingensystematiek verbeteren, o.a. 
door gebruikmaking van een medewerkers-ontwikkelplatform met e-learning modules.
In de herstructurering van de afdeling hospitality in 2017 is extra (management)aandacht 
gecreëerd voor ‘back-of-house’ processen en preproductie. 

Preproductie
Door in een vroeg stadium van conceptontwikkeling en productievoorbereiding aan tafel 
te zitten met programmeurs en producenten, worden gastvrijheid en horeca vroeg in de 
voorbereidingsfase van nieuwe programmeringsconcepten beter bedacht. De overtuiging is 
dat de planning en uitvoering hiermee efficiënter, effectiever en van hogere kwaliteit wordt. 
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6  FACILITEITEN EN TECHNIEK
Omgeving
De bouwactiviteiten rondom ons pand zijn najaar 2017 afgerond. 2018 zal het eerste jaar 
zijn dat we ons niet meer in een bouwput bevinden en kan het gebouw zich verder gaan 
ontwikkelen. Dat was een belangrijke reden om pas in het najaar 2017 restaurant Danel te 
openen. 

Gebouw
We beheren een groot en heel bijzonder gebouw en we stellen hier ook hoge eisen aan. We 
willen een flexibel gebouw voor de grote variëteit aan optredens en publieksgroepen. Het 
gebouw moet aantrekkelijk en comfortabel zijn voor de meest uiteenlopende artiesten en 
bezoekers. Daarnaast gebruiken we het gebouw zeer intensief, het gebouw moet steeds meer 
24/7 beschikbaar zijn en altijd levendig. Bovendien moet het gebouw een bestemming zijn en 
dus aan alle kanten uitnodigend en benaderbaar zijn. We zijn hard aan het werk om aan al deze 
eisen te voldoen. Naast café Het Gegeven Paard en restaurant Danel hebben we voor 2018 
het plan om we nog twee horecagelegenheden in de plint te openen. De verbetering van de 
inrichting van het pand staat komend jaar ook hoog op de agenda in de vorm van een betere 
verlichting door het hele pand en een prettige en multifunctionele inrichting van onze pleinen. 
We gaan de toegankelijkheid van de Hertz voor ons publiek verbeteren. In het hart van ons 
gebouw hebben we in 2017 een nieuwe lift geplaatst en een aantal logistieke voorzieningen 
voor hospitality aangepakt. In 2018 gaan we verder met de logistiek van de productie en een 
verbetering van de backstage voorzieningen voor de artiesten en medewerkers. De renovatie 
van de Grote Zaal gaat ook in 2018 door. We zijn helaas gedwongen om deze zaal in de zomer 
van 2018 voor een langere periode in de zomer te sluiten om de heffers en de zaalvloeren te 
vernieuwen. 

Kantoor
We hebben ons kantoor geschikt gemaakt voor flexwerken. We hebben gekozen voor niet-
persoonsgebonden werkplekken, omdat we dan op de huidige locatie voldoende vierkante 
meters beschikbaar hebben voor al onze medewerkers én, zeker zo belangrijk, dat we met die 
manier van werken de afdeling overstijgende samenwerking gaan versterken.

Theatertechniek.
We hebben theatertechniek van hoge kwaliteit in huis. Daarmee kunnen we zowel publiek als 
artiest optimaal bedienen met een goede geluidskwaliteit en mooie visuals. In 2017 hebben 
we een aantal theatertechnici in vaste dienst genomen. Bij elk optreden kan nu een vaste 
‘huistechnicus’ aanwezig zijn, daar waar voorheen het overgrote deel van onze technici op 
inhuurbasis werkte. In 2018 zullen we daarvan de vruchten van plukken middels medewerkers 
met een sterkere verbinding met ons programma en een groter verantwoordelijkheidsgevoel 
voor ons gebouw en onze apparatuur. 

Productie
De productieafdeling organiseert het ‘backstage’ deel van de optredens. Natuurlijk altijd in 
samenwerking met onze programmering en de artiesten. In het organisatieontwikkelingstraject 
beleggen we duidelijker dan voorheen wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit voorkomt dat we 
onnodige kosten maken tijdens de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten. In 2018 
staan alle productieprocessen helder op papier en afgestemd met alle betrokkenen. Dit alles 
met als doel: een nog efficiëntere organisatie.



   JAARPLAN 2018 TivoliVredenburg 26

7  ORGANISATIE
Leren
Het optimaal kunnen realiseren van onze plannen vraagt om een uiterst professionele 
organisatie. Een organisatie waarin leren en continu willen verbeteren belangrijke waarden zijn. 
Het vraagt ook een open blik van management en medewerkers. Open staan voor verandering, 
voor de wereld om ons heen en open staan voor andere meningen en ideeën. En last but not 
least open staan om het samen voor elkaar te krijgen, scheidingsmuurtjes af te breken en 
samen verder te bouwen aan de toekomst.
Een belangrijk deel van de medewerkers heeft nog in het vroegere Tivoli dan wel Vredenburg 
gewerkt. De ervaring die zij hebben meegenomen is van onschatbare waarde voor het huidige 
TivoliVredenburg. Er is een zeer grote betrokkenheid die voor de organisatie onbetaalbaar is. 
Tegelijkertijd is er nog méér nodig om het professionalisme en kwaliteitsniveau te bereiken dat 
we nastreven in de ongekende dynamiek van onze dagelijkse activiteiten.

Besturingsmodel
De schaalgrootte van het gebouw en de bijbehorende logistieke complexiteit, de voortdurende 
verbeteringen aan het gebouw zelf om alle ambities te verwezenlijken, en het feit dat er 24/7 
en elke dag van de week activiteiten zijn van zeer diverse aard, geeft een dusdanige andere 
dynamiek en complexiteit, dat aan de bestaande besturingsprincipes, (organisatie)structuur en 
communicatielijnen hogere eisen worden gesteld. De ‘pioniersfase’ is buitengewoon succesvol 
geweest in termen van het bereiken van de culturele, educatieve en publieksbereikopdracht, 
maar heeft een hoge tol geëist van de organisatie en haar medewerkers. De interne organisatie 
heeft een zware periode doorgemaakt in de hectische jaren van opstart.

Organisatie-ontwikkeltraject
De gemeente heeft ons in de nieuwe subsidiebeschikking ruimte gegeven om de organisatie 
verder te versterken. Met het organisatie-ontwikkeltraject, dat nu loopt, en het aantrekken van 
een zakelijk directeur krijgt de verdere professionalisering vorm en brengen we de kwaliteit van 
de organisatie in balans met de eerder genoemde hogere eisen. Het is immers noodzakelijk om 
vol energie met een professionelere, effectievere en efficiëntere organisatie onze speerpunten 
te realiseren. In 2017 zijn de belangrijkste stappen van dit ontwikkeltraject gezet. 2018 is het 
jaar van de implementatie. Er is gewerkt aan een gedeeld beeld over de ambitie voor de 
komende jaren: ‘de stip op de horizon’ en de kernwaardes. De functionele organisatiestructuur 
is opnieuw ontworpen waarbij aandacht is geweest voor de effectieve span of support van het 
management. Ook is in 2017 de laatste hand gelegd aan een toekomstbestendig salarishuis 
binnen de kaders van de cao.

De programma- ofwel de publieksgerichte samenwerking tussen de functionele afdelingen 
maakt een belangrijk onderdeel uit van ons nieuwe organisatieplan. Deze verhoogt de kwaliteit 
en efficiency van de uitvoering van ons inhoudelijke programma en verbetert de beleving ervan 
door onze bezoekers. Deze programmagerichte samenwerking krijgt vorm in multidisciplinaire 
teams, die in 2017 al in pilotvorm hebben gefunctioneerd en die bij de implementatie van het 
nieuwe besturingsmodel een belangrijke rol krijgen. Eind 2018 zullen we de eerste resultaten 
van het nieuwe besturingsmodel kunnen evalueren en daar waar nodig de structuur aanpassen. 

Talentontwikkeling 
In 2018 gaan we als organisatie verder aan de slag met het ontwikkelen van de competenties 
van ons management om ze verder uit te rusten met wat nodig is voor het nastreven van 
onze speerpunten, het mede uitdragen van de gewenste professionele cultuur én het 
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ontwikkelen van talent in hun eigen teams. Hiervoor wordt een opleidings- en coachingtraject 
ingezet, wat in 2017 is voorafgegaan is door individuele assessments van alle medewerkers in 
managementfuncties.
Zodra het organisatorisch en budgettair mogelijk is, zal het management vervolgens weer 
haar teams gaan opleiden en coachen, om de organisatie duurzaam en toekomstbestendig te 
maken. 

Magenta
Een gedeeld toekomstbeeld en kernwaardes geven richting. De organisatie- en de 
samenwerkingsstructuur stellen de benodigde kaders. Het personeel wordt verder opgeleid en 
getraind. Het belangrijkste waar TivoliVredenburg nog een flinke stap moet zetten is het verder 
ontwikkelen en beschikbaar stellen van de noodzakelijke managementinformatie. Voor dat doel 
startten we in de zomer van 2017 een omvangrijk automatiseringstraject, Magenta genoemd, 
dat stapsgewijs de ondersteunende en de primaire processen én alle informatiestromen verder 
zal automatiseren. Daarmee zal alle noodzakelijke management- en stuurinformatie op alle 
niveaus van de organisatie verbeterd en beter toegankelijk worden gemaakt. Hiermee wordt 
het management ook in staat gesteld om de control van financiën en organisatie te verbeteren. 
Op langere termijn zal Magenta kunnen gaan fungeren als een business intelligence systeem 
waarmee we de effecten van toekomstsplannen en veranderscenario’s steeds beter kunnen 
gaan voorspellen. Hiermee kan de intrinsieke drive van TivoliVredenburg om haar programma 
voortdurend te vernieuwen, te verrassen en te verbeteren maximaal ondersteund worden. 

Kleurrijk
TivoliVredenburg wil er voor iedereen zijn. Dat komt tot uitdrukking in de diversiteit van ons 
programma, maar we gaan dit ook steeds meer terug laten komen in ons personeelsbestand. 
Thema’s als diversiteit en inclusiviteit zijn top-of-mind in ons vernieuwende programma 
‘Connect’ en zullen het komende jaar in ons werving- en selectiebeleid ook steeds meer een 
plek krijgen. We beginnen bij de Raad van Toezicht waarvoor een of twee nieuwe leden zullen 
aantreden. 
We zullen op dit vlak onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en geloven er in dat 
meer kleur, in de breedste zin van het woord, samen met onze muziek, verbindend werkt, de 
blik opent en verdieping geeft. 

Nieuwe algemeen directeur
Halverwege 2018 vertrekt de huidige algemeen directeur van TivoliVredenburg wegens 
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Al in het najaar van 2017 worden, in 
samenwerking met een searchbureau, de voorbereidingen getroffen voor de werving en 
selectie van een nieuwe directeur. Tijdens dit proces zal zowel intern als extern input worden 
opgehaald ten aanzien van het gewenste profiel. 
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8  BEGROTING
Het in de vorige hoofdstukken uiteengezette inhoudelijk beleidsplan 2018 kent een begroting 
in termen van verwachte aantallen activiteiten per genre en per zaal (tabellen 1 en 2) en de 
daarbij behorende verwachte aantallen bezoekers (tabel 3). 

In tabel 4 is de financiële begroting 2018 afgezet tegen de begroting en realisatie van 2016, de 
begroting van 2017 en de meerjarenbegroting 17-20.

Tabel 1. Aantal activiteiten TivoliVredenburg zoals opgenomen in de begroting 2018

Tabel 2. Aantal activiteiten TivoliVredenburg zoals opgenomen in het 
meerjarenbeleidsplan 2017-2020 voor 2018

Overeenkomstig de verwachting zal TivoliVredenburg in 2017 in totaal zo’n 1.700 activiteiten 
ontplooien. Dit is al ruimschoots meer dan in het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 is 
opgenomen voor het jaar 2018. Ten aanzien van 2017 zal het aantal activiteiten ongeveer 3% 
stijgen. We kiezen in 2018 voor stabilisatie en kwalitatieve verbetering. Ten aanzien van het 
meerjarenbeleidsplan 2017-2020 zal het aantal te organiseren activiteiten ruimschoots worden 
overschreden, van 1.604 naar 1.748 activiteiten.
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Tabel 3. Verwacht aantal bezoekers per zaal en per genre TivoliVredenburg 2018

Toelichting op de verwachte afwijkingen in 2018
In vele gevallen zoals bij pop, dance en klassieke muziek zijn de verwachtingen uit het plan 
2017-2020 al ingehaald door de werkelijkheid. Voor 2018 gaan we uit van stabilisatie en 
wellicht een lichte groei voor deze genres. Het aantal bezoekers voor de zakelijke verhuur is op 
basis van de reeds bekende en verwachte orderportefeuille.
In vervolg op ons festival Transition en de daarmee gepaarde betere positionering als 
jazzpodium zullen er meer jazzproducties plaatsvinden in de Grote Zaal en de Ronda. Met 
deze zalen trekken we meer bezoekers naar dit genre; daarnaast worden er meer concerten 
georganiseerd in Club Nine met een hogere bezetting.
Festivals hebben een belangrijke aantrekkingskracht voor (nieuw) publiek. Onze status als 
festivalgebouw wordt steeds sterker en daarmee zijn we ook voor partners interessant om 
samen festivals te organiseren. TivoliVredenburg organiseert steeds nieuwe festivals (Betweter 
Festival, Geschiedenis Festival, Faalfestival). De meeste groeien uit en trekken gaandeweg 
meer bezoekers.
De groei in de overige programmering zit voornamelijk in de ontwikkeling van het genre 
‘kennis en debat’.
De toename van bezoekers bij onze gratis concerten is een logisch gevolg van onze strategie 
‘open voor iedereen’ in combinatie met toenemende aandacht voor talentontwikkeling. Geheel 
in lijn hiermee is de ontwikkeling van muziekeducatie; het aanbod van het groeiend aanbod 
gratis concerten is een gevolg van onze visie op educatie en participatie.
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Tabel 4. Begroting TivoliVredenburg 2018 vergeleken met begroting en realisatiecijfers 
2016, begroting 2017 en de meerjarenbegroting
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Het toenemende aantal bezoekers heeft een positieve invloed op de omzet van producties
en de daaraan gerelateerde horeca. Ten opzichte van het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 zal 
de omzet ruim € 1,0 miljoen hoger zijn dan eerder voorzien. Deze verbetering vertaalt zich nog 
onvoldoende in een verbeterde marge. Investeringen in met name horeca zullen na 2018 meer 
vruchten moeten afwerpen op de marge.
De brutomarge van zakelijke verhuur is overeenkomstig het meerjarenbeleidplan 2017-2020, 
ook al wordt deze gerealiseerd met een lagere omzet. De veranderende markt zorgt voor een 
grotere hoeveelheid kleinere opdrachten waardoor de verhouding omzet/marge anders komt 
te liggen. 
De kosten van personeel zullen hoger zijn als gevolg van de CAO loonstijging van 1,5%, een 
toename van functies, mede ter versterking van het management (advies OAT), en als gevolg 
van groeien toenemende aandacht voor vorming en opleiding. 
In overleg met de accountant heeft TivoliVredenburg de ‘reserveringen’ voor vervangingen 
overgebracht van de meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) naar de afschrijvingen. Dit 
vertaalt zich in een verhoging van de afschrijvingen en verlaging van de huisvestingslasten ten 
opzichte van het meerjarenplan. 
De overige omzet stijgt ten opzichte van het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 door de opname 
van te verkrijgen opbrengsten uit de horeca BV voor management fee, huur en geleverde 
ondersteuning door stichting TivoliVredenburg.
In de begroting 2018 is rekening gehouden met een accres van 1,8% voor de algemene bijdrage 
van gemeente Utrecht in het kader van de Cultuurnota periode 2017-2020. 
De ontvangen bijdrage voor versterking van de programmering ten bedrage van € 0,2 miljoen 
wordt in 2018 gebruikt voor het uitbreiden en versterken van de programmering; innovatieve 
concepten, impuls internationaal klassiek, kennis en debat. De bestedingen zijn gerubriceerd 
onder de kostprijs producties.
Voor het versterken van de verdiencapaciteit ontvangt TivoliVredenburg een additionele 
bijdrage van € 0,2 miljoen. De kosten samenhangend met de komst van de zakelijk directeur en 
de versterking van het middel-management worden hiermee gefinancierd. De bestedingen zijn 
gerubriceerd onder personeel in de beheerslasten.

Fotografie: Jelmer de Haas, Femke Hansen, Juri Hiensch, Anna van Kooij, Maan Limburg, Koen Peters
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