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Two Door Cinema Club, Ronda • 28-2-2017
foto: Nathan Reinds
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1. Inleiding
Meer dan een miljoen bezoekers in een jaar tijd: dat is voor TivoliVredenburg in een notendop
de oogst van 2017. Voor het eerst is de magische grens van een miljoen gepasseerd en eerder
nog dan we op voorhand verwachtten. Het was een jaar waarin de groei en de ambities
die ons voor ogen stonden, op een ongekende manier zijn waargemaakt. Met 1.069.000
bezoekers op de teller sloten we het jaar af. Het tekent de status quo, een jaar voor ons
eerste lustrum: TivoliVredenburg staat fier overeind en is succesvoller en populairder dan
velen durfden dromen.
Al die bezoekers troffen een bruisend muziekgebouw aan, dat rechtdoet aan de missie van
TivoliVredenburg: zoveel mogelijk mensen laten profiteren van een breed, gevarieerd en
toonaangevend (muziek)programma. Ze hadden de keuze uit 1568 evenementen (concerten,
lezingen, debatten, festivals, workshops, dansavonden). Ook in dat opzicht is de gewenste
groei gerealiseerd: het aanbod was in 2017 nog rijker en diverser dan in voorgaande jaren.
TivoliVredenburg is een muziekgebouw voor iedereen. Openheid is voor ons een centraal
uitgangspunt. Ook daarom zijn we blij dat de bouwwerkzaamheden in het stationsgebied
vorderen en de directe omgeving zienderogen opknapt. De nieuwe entree naar Hoog
Catharijne is opengegaan, het water is terug in de singel. Aan de Vredenburgkade is een riant
terras ontstaan, geliefd bij concertbezoekers, studenten, dagjesmensen en passanten: een
aanwinst voor de stad. TivoliVredenburg is een bestemming op zichzelf en zoveel meer dan
een muziekgebouw met het meest uiteenlopende concertaanbod van Nederland.
De komst van ons eigen restaurant Danel – een andere mijlpaal, in september – past in
dat streven. Door de plint van het gebouw te benutten, wordt de statige kolos, die voor
sommigen nog altijd wat hermetisch oogt, vanzelf uitnodigender en levendiger. Er is hard
gewerkt aan Danel en we zijn trots op het resultaat. Concertbezoek is voortaan eenvoudig te
combineren met gezellig dineren, vooraf of na afloop van het concert.
Terugkijkend op het jaar dringt zich al gauw één belangrijke constatering op: de
verwezenlijking van de doelstellingen die we eerder formuleerden in het Meerjarenplan
2017-2020, het eerste meerjarenplan van TivoliVredenburg, is dichterbij dan we destijds
voorzagen. Die doelstellingen hebben we gevangen in de term openheid. Open is niet voor
niets de ondertitel van het meerjarenplan – waarmee we voor het eerst voltijds meedraaien in
de gemeentelijke subsidiecyclus voor culturele instellingen. Open zijn betekent: gastvrijheid,
een optimale service, toegankelijk zijn voor iedereen. Maar het betekent net zo goed:
openstaan voor nieuwe ideeën en andere culturen, aanstormend talent kansen geven,
experimenten omarmen.
Veel van die ambities zijn al gerealiseerd, een beetje of helemaal, of we werken aan de
voorwaarden en experimenteren met nieuwe formats zoals Biergarten/Wintergarten, zodat
het geen toekomstmuziek blijft. U kunt er in dit jaarverslag alles over lezen.
Van essentieel belang voor het ten uitvoer brengen van de plannen is de nieuwe financiële
overeenkomst met de Gemeente Utrecht, zoals die op 1 januari 2017 is ingegaan. Aan
het nieuwe financiële arrangement met de gemeente lag het het rapport ‘Ruimte voor
TivoliVredenburg’ (12 mei, 2016) ten grondslag van het Onderzoeks- en Adviesteam onder
leiding van Carolien Gehrels. Onderdeel van het arrangement was tweemaal een bedrag van
200.000 euro voor een extra investering in het programma en voor het versterken van het
management. Zo werd het mogelijk ook een ander belangrijk advies op te volgen:
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het aantrekken van een zakelijk directeur. Met de komst van Suzanne van Dommelen in de
zomer van 2017 is een nieuwe stap gezet in het verder professionaliseren van de organisatie.
TivoliVredenburg is een belangrijke culturele instelling, op de eerste plaats voor de stad
Utrecht, maar ook landelijk. Dat schept verwachtingen en verplichtingen, in cultureel en
maatschappelijk opzicht. Daarvan zijn we ons bewust. Ook dat hoort bij openheid: naast
laagdrempelig programma en uitdagende formules voor nieuwe publieksgroepen willen we
ruimte geven aan bezinning en debat over thema’s die de moderne mens beroeren. In 2017
is derhalve een grote stap gezet op het gebied van de kennisprogrammering. We hebben
een programmeur aangenomen die zich exclusief richt op het programma Kennis & Debat.
Met lezingen, workshops, paneldiscussies en evenementen als Science Cafés en het Betweter
Festival krijgt dat steeds meer profiel.
Al die rijkdom maakt dat we ons des te meer verplicht voelen jegens publieksgroepen –
scholieren, jongeren en ouderen voorop – voor wie de weg naar de concertzaal (nog) geen
vanzelfsprekendheid is. De Stichting TivoliVredenburg Fonds, opgericht in maart 2017,
is onder meer in het leven geroepen om geld bijeen te brengen ter ondersteuning van
projecten op het gebied van educatie, talentontwikkeling en innovatieve projecten. Het fonds
is voortvarend van start gegaan. We zijn dankbaar voor de inzet van het bestuur en zijn
adviseurs, die zich beijveren voor een duurzaam financieel fundament voor TivoliVredenburg.
Met het geld dat zij bijeenbrengen is het bovendien mogelijk de internationale top op het
gebied van klassieke muziek in Utrecht een podium te geven.
Het was ook het jaar waarin een oude wens eindelijk werkelijkheid werd: een eigen orgel voor
de Grote Zaal. Met veel plezier – en onverholen bijval van de kenners – is het eind augustus
ingewijd tijdens het Festival Oude Muziek. Sindsdien heeft het instrument, vervaardigd door
de Gebroeders van Vulpen uit Utrecht op basis van een ontwerp van Herman Hertzberger,
al vele malen zijn dienst bewezen. Het nieuwe orgel, naar het voorbeeld van een Duits
barokorgel, blijkt een aanwinst voor nieuwe en oude muziek.
Diezelfde Grote Zaal – van de hand van Herman Hertzberger, architect van Muziekcentrum
Vredenburg – beleeft in 2019 zijn veertigjarige bestaan. Het heuglijke feit valt min of meer
samen met het eerste lustrum van TivoliVredenburg. In dit jaarverslag willen we daarop niet
vooruitlopen, maar het doet deugd te kunnen constateren dat de omstandigheden voor een
uitbundig feest optimaal zijn.
In 2017 heeft het grote publiek TivoliVredenburg definitief omarmd. Dat blijkt niet alleen uit
de groei en de hoge bezoekcijfers, maar ook uit de welwillendheid van nieuwe bezoekers en
de positieve verslaggeving van onze concerten en evenementen in de media.
Natuurlijk, er is nog steeds een wereld te winnen, met nóg beter programma voor een nóg
groter, breder en vooral diverser publiek. Daar blijven we ons voor inzetten.
Het neemt niet weg dat we met voldoening kunnen terugkijken op een bijzonder mooi en
succesvol jaar. We danken iedereen – bezoekers, medewerkers, donateurs, zakelijke partners,
de gemeente en de organisaties (van onderwijsinstellingen, omroepen tot wijkcentra) en
festivals waarmee we samenwerken – voor een geslaagd 2017.

jaarverslag 2017

6

2. Programma
2.1
Algemeen
Geheel in lijn met onze missie – zoveel mogelijk mensen laten profiteren van een breed,
gevarieerd en toonaangevend (muziek)programma – is het aanbod van TivoliVredenburg
in 2017 verder uitgebreid. Er was groei in het aantal concerten en evenementen, van 1322
naar 1568, maar ook meer verscheidenheid in het aanbod, toegespitst op de verschillende
doelgroepen. Daarnaast kwam er meer verscheidenheid in de dagen en tijdstippen waarop de
activiteiten plaatsvinden.
Het streven naar een levendig muziekgebouw, een gemeenschapscentrum waar alle dagen
van de week iets te beleven valt, krijgt steeds meer vorm. TivoliVredenburg bewijst zich keer
op keer als ideale festivallocatie tijdens uiteenlopende festivals als Festival Oude Muziek,
Gaudeamus Muziekweek en Le Guess Who?. Intussen neemt de aantrekkingskracht van het
gebouw toe naar mate de omgeving beter toegankelijk wordt en de bouwwerkzaamheden in
het stationsgebied afnemen.
Het programma-onderdeel Kennis & Debat heeft zich definitief genesteld in het aanbod. In
maart 2017 werd een nieuwe programmeur aangesteld, die zich toelegt op eigen activiteiten
(lezingen, workshops, colleges, festivals) en coproducties met andere partijen, zoals de
Universiteit Utrecht / Studium Generale. De belangstelling voor dergelijke initiatieven is
groot. Zo trok een lezing van Alain de Botton van School of Life op een zaterdagmiddag (30
sep) in de Grote Zaal 1700 bezoekers.
In 2017 is ook een begin gemaakt met middagconcerten; een nieuwe serie in het klassiekemuziekaanbod, bedoeld voor oudere mensen die ’s avonds liever niet meer de deur uit
gaan of jongeren met een drukke, flexibele agenda. Op een donderdagmiddag naar
een strijkkwartet of een pianorecital? Het kan in TivoliVredenburg. Het succes van onze
lunchconcerten op vrijdag geeft ook al aan dat er behoefte is aan concertbezoek op andere
momenten in de week.
De tweede helft van december was het weer tijd voor Wintergarten, een voortzetting van
het geslaagde experiment in 2016: een eindejaarsfestival met – deels gratis toegankelijke –
winterse activiteiten (games, lezingen, dj’s, films, workshops) en een pop-uprestaurant. De
binnenpleinen op vijf- en zeshoog waren gratis toegankelijk, het programma-aanbod wisselde
dagelijks.
Zo ondernemen we steeds meer om de openstelling waar te maken, die we, zoals geschetst
in het Meerjarenplan 2017-2020, uiteindelijk voor ogen hebben. Tegelijkertijd beijveren we
ons om mensen voor wie een bezoek aan TivoliVredenburg nog geen uitgemaakte zaak is te
verleiden tot een eerste kennismaking.
In 2017 is verder geïnvesteerd in het aanbod concerten voor publiek met een
migratieachtergrond. Een mooi voorbeeld is Dabke Night, een feestavond in Arabische sferen,
een coproductie met Dreaming of Syria, die in augustus voor het eerst in TivoliVredenburg
werd georganiseerd. Daarnaast is een begin gemaakt met het bundelen van populair
programma (van Brace en Nick & Simon tot Harry Sacksioni en Dutch Swing College) voor
een brede doelgroep onder de noemer ‘Een avondje uit in TivoliVredenburg’.
We zijn trots op de kwaliteit en de diversiteit van het aanbod. Drie avonden Underworld
achter elkaar? Ook dat was TivoliVredenburg in 2017. Rufus Wainwright & Amsterdam
jaarverslag 2017
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Sinfonietta: een schoolvoorbeeld van hoe wonderschoon crossovers kunnen uitpakken.
Transition, het jazzfestival, beleefde zijn tweede – bruisende – editie. Het nieuwe orgel werd
tijdens het Festival Oude Muziek Utrecht ingewijd tijdens een concert door Lorenzo Ghielmi.
Het Utrecht International Comedy Festival (31 maart) trok weer meer publiek dan tevoren:
2.477 bezoekers in twee dagen, een groei van zestig procent ten opzichte van 2016. Quatuor
Danel, de naamgever van ons nieuwe restaurant, was voor het tweede achtereenvolgende
jaar ‘artist in residence’. Het Franse kwartet bracht niet alleen een complete Beethovencyclus in Hertz, maar gaf ook compositieworkshops aan scholieren van de International
School en verzorgde een concert voor vluchtelingenkinderen in het Utrechtse azc. En last
but not least: talrijk zijn de amateurmusici – combo’s, zangers en instrumentalisten – die
zich het afgelopen jaar hebben gepresenteerd op Rabo Open Stage in de entreehal van
TivoliVredenburg.
Hieronder vindt u een selectie van de highlights in het programma-aanbod van 2017.

Bon Iver, Grote Zaal • 19-09-2017
foto: Nathan Reinds

Top 10 beste concerten van 2017 volgens
onze bezoekers
1. Bon Iver in Grote Zaal 19 september
2. Marillion in Grote Zaal 10 oktober
3. Soulwax in Ronda 20 & 21 december
4. My Baby in Ronda 23 december
5. Mahler 2 + Orchestre Philharmonique du
Luxembourg
in Grote Zaal 3 december
6. Fleet Foxes in Ronda 15 & 16
november
7. Rufus Wainwright & Amsterdam
Sinfonietta in Grote Zaal 11 januari
8. Underworld in Ronda 13, 14 & 15
maart
9. Orchestre National de Lyon –
Franck-Tsjaikovski-Berlioz in de
Grote Zaal 14 mei
10. De Dijk in Ronda 8 december
2.2
Extra programmasubsidie
Voor 2017 stelde de Gemeente Utrecht
een extra programmasubsidie beschikbaar
van 200.000 euro. Dat geld is ten goede
gekomen aan:
• Internationaal aansprekend klassiek aanbod
(o. a. Orchestre National de Lyon, Cincinnati
Symphony Orchestra, Orchestre des ChampsElysées, het Budapest Festival Orchestra)
• Klassiek voor nieuw publiek (Pieces of Tomorrow, Out of the
Blue)
• Eigen festivals (o.a. CATCH, Betweter Festival, Ramblin’ Roots, Transition)1.

1

Voor een volledig overzicht van alle festivals in TivoliVredenburg in 2017 verwijzen we naar Bijlage 1
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3. Klassiek
Tegen de internationale trend in is in TivoliVredenbuirg het aantal bezoekers van klassieke
concerten met 15 procent gegroeid ten opzichte van 2016. Die teneur is deels te danken aan
nieuwe formats zoals Pieces of Tomorrow en Uitgelegd. Daarin loopt TivoliVredenburg voor
op collega-zalen. In de abonnementenverkoop is een teruggang te bespeuren ten faveure
van de losse verkoop. Op die behoefte – meer eigen keus – spelen we in met de keuzeabonnementen waarmee we vorig jaar zijn begonnen. In 2017 is wederom gekozen voor twee
verschillende uitgaven van onze brochure om het seizoensaanbod onder de aandacht te
brengen: een kloeke editie voor de doorgewinterde klassieke-muziekliefhebber en een light
version voor een jongere doelgroep.
3.1
Orgel
Het prachtige, nieuwe orgel in de Grote Zaal van TivoliVredenburg, geïnspireerd op het
Duitse barokorgel uit de achttiende eeuw, werd op vrijdag 25 augustus feestelijk ingewijd
met een lezing en een concert. Sindsdien is het instrument, geschonken door het Orgel
Comité Muziekcentrum Utrecht, regelmatig en met veel enthousiasme bespeeld. Het verdere
gebruik vergt nog enig onderzoek en de nodige experimenten om te bepalen, wanneer het
het best tot zijn recht komt. Het orgel werd onder meer ingezet bij het Festival Oude Muziek
(25 aug t/m 3 sep), AVROTROS Vrijdagconcert (29 sep), Bachs Weihnachts-Oratorium (15
dec) en Spinvis’ eindejaarsshow We Vieren Het Toch (30 dec).
3.2
Koerswijziging kamermuziek
Met Hertz beschikt TivoliVredenburg over een relatief grote kamermuziekzaal (540 stoelen),
misschien wel de grootste in Europa. Om recht te doen aan die omvang hebben we een
koerswijziging doorgevoerd: in Hertz programmeren we voortaan iets minder concerten maar
met grotere namen. Geslaagde concerten volgens de nieuwe aanpak waren: Janine Jansen
met Torleif Thedéen en Alexander Gavrylyuk (Sjostakovitsj, Prokofjev, Rachmaninov) op 24
september en het Jerusalem Quartet (Dvořák) op 16 november. Andere memorabele concerten
in Hertz waren: Alexander Melnikov (drie vleugels!) (24 jan), Finale Dutch Classical Talent (29
apr), Quatuor Danel & La Marca (28 mrt), Beethovenkwartetten Quatuor Danel (7 t/m 10 dec).

Pieces of Tomorrow, Grote Zaal • 8-6-2017
foto: Anna van Kooij

3.3

Pieces of Tomorrow
Waar Pieces of Tomorrow, het vernieuwende format op de donderdagavond
(‘klassiek met een biertje’), zich voorheen toespitste op negentiendeeeuws symfonisch repertoire uitgevoerd door het Radio Filharmonisch
Orkest, is in 2017 voorzichtig een nieuwe weg ingeslagen. Vanuit
de gedachte: een jong of ongeoefend publiek is vast ook
ontvankelijk voor oude muziek en barokmuziek. Op 30
maart durfde de Nederlandse Bachvereniging het aan een
gefragmenteerde versie van de Matthäus Passion uit te
voeren – voor een uitverkochte, muisstille zaal. En op
29 augustus vond tijdens het Festival Oude Muziek een
Special Edition plaats met ‘16th century music’ door Le
Concert Spirituel.
Nog een noviteit: het lichtplan dat voor de Piecesaflevering van Ravels Daphnis et Chloé op 8 juni
werd gemaakt, werd ook de volgende dag tijdens het
reguliere concert gebruikt.
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3.4
Out of the blue
Een nieuw concept: klassieke muziek in een theatrale setting met vooraf – voor een select gezelschap van max 290 gegadigden – een diner aan lange tafels in de foyer van de Grote Zaal.
Thomas van Luyn beet op 5 oktober het spits af als spreekstalmeester bij een uitvoering van
de Negende Symfonie (‘Uit de Nieuwe Wereld’) van Dvořák. Het nieuwe format van TivoliVredenburg in samenwerking met AVROTROS wordt in 2018 en 2019 voortgezet.
3.5
Pynarello
Violist Lonneke van Straalen is de stuwende kracht achter orkest Pynarello. TivoliVredenburg
heeft het jonge collectief van muziekrebellen volledig omarmd. Pynarello speelt energiek, uit
het hoofd en zonder dirigent. De uitvoering van Beethovens Vijfde op 27 oktober in Hertz was
een daverend succes. Na afloop deed de rebellenclub het nog eens feestelijk over op de dansvloer op Plein 6. Verschillende projecten zijn in de maak, met zo’n orkest gaan we graag in zee!
3.6
Festival Oude Muziek
Het vermaarde festival vond voor de 36ste keer plaats en stond in het teken van muziek uit de
reformaties (‘Zing, vecht, huil, bid’). Met ruim 225 concerten en andersoortige activiteiten trok
het festival meer dan 71.000 bezoekers, een stijging van 29 procent ten opzichte van 2016.
3.7
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht (IKFU)
Een succesvolle eerste editie (28 jun – 2 jul) onder leiding van een nieuwe artistiek leider.
Janine Jansen heeft het stokje overgedragen aan cellist Harriet Krijgh. Zij zet de lijn van het
kamermuziekfestival door, maar laat vanzelfsprekend niet na haar eigen stempel op het IKFU
te drukken.
3.8
En verder...
Ook in 2017 vormde als vanouds de serie AVROTROS Vrijdagconcert de symfonische
ruggengraat van ons klassieke programma; wekelijks live op Radio 4 uitgezonden, bijna
wekelijks verzorgd door ons ‘huisorkest en -koor’, het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot
Omroepkoor. Tot de hoogtepunten van de concerten in 2017 mogen gerekend worden de
zeldzame uitvoering in de paastijd van Deus Passus van Wolfgang Rihm, Du Fond de l’Abime
van Lili Boulanger (tegen middernacht een tweede keer uitgevoerd als onderdeel van het Le
Guess Who?-programma) en de Derde Symfonie van Mahler door chef-dirigent Markus Stenz.
Onder de noemer ‘Breder dan klassiek’ maakt Amsterdam Sinfonietta tournees met
uiteenlopende muzikale partners. Memorabel was het concert met de Amerikaans-Canadese
singer-songwriter Rufus Wainwright (11 jan).
Het Radio Filharmonisch Orkest speelde onder leiding van componist Jeff Beal muziek uit de
hitserie House of Cards in de Grote Zaal (23 apr).
Violist Hilary Hahn verblufte alle bezoekers bij haar optreden samen met het Orchestre
National de Lyon (14 mei).
Jaap van Zweden vertolkte Bruckners Vijfde symfonie samen met het Rotterdams
Philharmonisch Orkest (7 okt).
De Tweede symfonie van Mahler werd uitgevoerd door Orchestre Philharmonique du
Luxembourg uitgevoerd (3 dec).
Het Cincinnati Symphony Orchestra o.l.v. Louis Langrée kwam naar Utrecht met een mooi
programma met Bernstein, Bruch en Brahms (4 sep).
De jaarlijkse conferentie van de World Association for Symphonic Bands and Ensembles
(WASBE) in TivoliVredenburg (18 – 22 juli) sloot mooi aan bij de ambitie van de Gemeente
Utrecht om de blaasmuziek te stimuleren.
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4. Pop
Diversiteit in aanbod is een voorwaarde voor diversiteit in bezoekers. Bestaande
programmalijnen zijn in het afgelopen jaar verder uitgewerkt, succesvolle experimenten
hebben hun beslag gekregen in de dagelijkse gang van zaken. Nergens is de mix van
popmuziek zo groot als in TivoliVredenburg: van alternatieve dance tot rootsmuziek, van
neoklassiek tot Marokkaanse volkszangers, van Nederlandstalige rock tot internationale
indiebands. Nederlandse hiphop en R&B komt in al zijn veelsoortigheid aan bod tijdens
Squad, een concertserie voor jongeren in een clubachtige atmosfeer, en daarbuiten. En ook
Dice, de bandjesavond voor aanstormend talent, heeft zich afgelopen jaar weer bewezen.
4.1
Nieuw publiek 1
Langzaam maar zeker weten ook de Utrechters van Marokkaanse en Turkse komaf
TivoliVredenburg te vinden. De samenwerkingen met Marmoucha, een organisatie
gespecialiseerd in Noord-Afrikaanse en Midden-Oosterse muziekvoorstellingen, en Mystiek
Productions, gespecialiseerd in Turks aanbod, werpt zijn vruchten af. Onder de vlag Hafla
Chaabia organiseerden we in 2017 twee Marokkaanse avonden in de Grote Zaal (3 mrt, 19
okt), met onder meer Zina Daoudia, Rachid Kasmi en Orkestre Ismailia. Die ‘luxe’ ambiance
met omliggende foyer past beter bij de doelgroep, leert de ervaring, dan een moderne
clubzaal (Ronda, Pandora). Zo bouwen we proefondervindelijk verder aan een niet-westers
programma.
Het Turkse aanbod groeide van één concert in 2016 naar negen concerten in 2017. Enkele
namen: zanger Koray Avci (3 mrt), zanger Rafet El Roman (15 apr), rapper Ezhel (23 apr),
zangeres Sertab Erener (13 dec).
Voor bezoekers van Surinaamse afkomst is het Brasa Dei Festival Surinaams een favoriet. Op
29 oktober traden onder meer Rolf Sanchez, Denise Jannahs Soul Train, Big Salsa Band en
Black Harmony in TivoliVredenburg op. Daarnaast is er dance-avond Fiesta Macumba voor
liefhebbers van salsa en urban.
4.1.1
Dabke Night
De feestavond op Arabische leest in samenwerking met Dreaming for Syria werd eerder in
dB’s gehouden. Omdat de belangstelling groeide, werd uitgeweken naar TivoliVredenburg.
Op 26 augustus vond de eerste editie plaats in Pandora voor 400 enthousiaste bezoekers.
Het dansfeest – ‘dabke’ betekent stampen – is populair onder Syriërs in Nederland. In 2018
wordt het aantal avonden uitgebreid.
4.2
Nieuw publiek 2
Liefhebbers van klassieke muziek en diehard-popfans komen als vanzelf bij ons over de vloer.
Maar we dreigden een belangrijk segment te missen: de mensen die gewend zijn naar een
theaterconcert in de schouwburg te gaan onder het mom van ‘een avondje uit’. Voor die
brede doelgroep hebben we bestaand programma gebundeld in een seizoensbrochure (sep
2017-juni 2018) met miniseries: ‘Ierse folk en traditie’ (o.a. Mary Black), ‘Muziek van de wereld’
(o.a. Youssou N’Dour, Souad Massi), Jazz bigbands (o.a. Dutch Swing College Band), ‘Grote
Nederlandse Sterren’ (o.a. Frans Bauer, 3J’s), Golden Oldies (o.a. The Doobie Brothers, Randy
Newman, The Dire Straits Experience), Vakmanschap is Meesterschap (o.a. The Nits, Slagerij
van Kampen).
Voor die groep waren de ons omringende bouwwerkzaamheden ook meer een obstakel dan
voor ander publiek. De tijd was rijp: de Singel was af en restaurant Danel had in september
zijn deuren geopend. Een logisch moment dus om deze ‘verloren’ doelgroep aan te spreken.
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4.3
Reeksen in Ronda
Omdat het meer dan incidenteel gebeurde, kunnen we gerust van een trend spreken. In 2017
kozen verschillende internationale artiesten ervoor meerdere avonden achter elkaar in Ronda
te spelen als alternatief voor één optreden in bijvoorbeeld AFAS Live in Amsterdam.
Underworld speelde drie avonden (13, 14, 15 mrt) in Ronda, Agnes Obel twee (21, 22 mei),
Fleet Foxes twee (15, 16 nov) en Soulwax twee (12, 13 dec). Zowel Underworld, Fleet Foxes als
Soulwax doken op in de top-10 van beste concerten van 2017.
Curators
4.4
TivoliVredenburg geeft bands en artiesten af en toe de vrije hand om een eigen festival
samen te stellen. In 2017 is de Utrechts-Limburgse band DeWolff en de Zuid-Afrikaanse
rapper Jack Parow die eer te beurt gevallen. Het minifestival DeWolffest (29 apr) stond in
het teken van het tienjarig bestaan van DeWolff. Tien bands traden aan in Ronda en Pandora,
waaronder The Grand East, Nachtschade, Wolf People en Black River Delta.
De opzet van Parow Fest (4 nov) was iets kleiner; de show van de rapper en zijn gasten vond
plaats in Ronda, met onder meer De Kraaien, Skip & Die en Ertebrekers.
4.5
Neoklassiek
Op de scheidslijn tussen klassiek en pop is een nieuwe generatie musici doende met minimal
music en elektronische soundscapes. De thema-zondagmiddagen Fluister verhuisden in 2017
van De Helling naar TivoliVredenburg. Voor de – groeiende – doelgroep van jong en wat
ouder is een speciale nieuwsbrief in het leven geroepen. Een paar voorbeelden in het genre
neoklassiek: Joep Beving (20 mei), Bing & Ruth (18 nov), Grandbrothers (19 nov).
4.6
Grote internationale namen
Een greep uit het aanbod van 2017: The Flaming Lips (28 jan), Goijira (26 mrt), Dua Lipa (9
apr), Mastodon (27 jun), Brian Wilson (5 jul, ter gelegenheid van het gouden jubileum van
Pet Sounds), Air (11 aug), Ryan Adams (16 aug), Bon Iver (19 sep), Belle & Sebastian (1 sep),
Grizzly Bear (13 okt), St. Vincent (27 okt), Mac DeMarco (29 nov).
4.7
Grote Nederlandse namen
Een greep uit het aanbod van 2017: Waylon (25 feb), Racoon (7 apr), Bløf (20 mei,
16 dec), Guus Meeuwis (5 okt), Dirty Daddies (14 okt), De Dijk (8 dec), De Jeugd van
Tegenwoordig (14 dec), Ronnie Flex (15 dec), My Baby (23 dec), Lil’ Kleine (30 dec).
4.8
Pop in de stad
TivoliVredenburg is zich bewust van zijn positie in de ‘keten’ in de stad.
Samenwerking en overleg met kleinere podia als Ekko, De Molen,
Kytopia, De Helling, dB’s blijven gewenst en noodzakelijk voor
een vruchtbaar popklimaat in Utrecht. Voor kleine acts die
graag in een bepaalde sfeer of omgeving willen optreden,
zoeken wij contact met collega’s in de stad. Zo is De Molen op de Leidseweg een ideale uitvalsbasis gebleken.
Waar in andere steden ook kerken worden gebruikt voor
kleine bezettingen, is dat vooralsnog in Utrecht lastig te
realiseren – wel een wens.
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Lil’ Kleine, Ronda • 30-12-2017
foto: Nathan Reinds
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5. Dance/By Night en
Biergarten/Wintergarten
Zoals jazz en klassiek in elkaars verlengde liggen, zo lopen pop en dance ook als
vanzelfsprekend in elkaar over. Elektronische dancemuziek is dan ook een vanzelfsprekend
onderdeel van het reguliere popprogramma. Het is de ambitie van TivoliVredenburg
om de nieuwste interessante dance-acts te presenteren, bijvoorbeeld tijdens CATCH,
en publieksvriendelijke dance-avonden te organiseren voor verschillende doelgroepen
en leeftijden. Beproefde formules als Pop-o-matic, Vunzige Deuntjes, Fiesta Macumba,
80’s Verantwoord, 90’s Now en 40Up – al dan niet in XL-opzet – trokken ook in 2017 een
enthousiast publiek.
In meer dan een opzicht is ons nachtprogramma trendsettend. Waar inclusiviteit bij andere
genres nog geen vanzelfsprekendheid is, is het bij dance-avonden als Fiesta Macumba,
Vunzige Deuntjes en Zwarte Koffie de gewoonste zaak van de wereld dat bezoekers van
verschillende komaf (vluchteling én student) samen op de dansvloer staan, omdat ze van
dezelfde muziek houden.

Biergarten • 26-5-2017
foto: Tim van Veen

5.1

Biergarten/Wintergarten
In 2017 hebben we de nacht als het ware doorgetrokken naar de dag.
Met dj’s en een afwisselend programma hebben we in de zomer en
in de winter een cultureel inloophuis gecreëerd, Biergarten/
Wintergarten, ofwel: de ontmoetingsplaats voor de stad.
Biergarten en Wintergarten, onze eerste stappen in de
verwezenlijking van doorlopende openingstijden voor
het hele gebouw, trokken in de periode tussen mei en
december ca. 50.000 bezoekers. Het gebouw zelf
is een aantrekkelijke bestemming geworden, voor
concertbezoekers, dinergasten en passanten. De
workshops, lezingen, films, sessies en spellen
op pleinen, in gangen en foyers voorzien
duidelijk in een behoefte. TivoliVredenburg is
trefpunt, cultureel centrum en concertgebouw.
Bezoekers van de dance-avonden komen eerder
om vrienden te ontmoeten, concertgangers
blijven hangen om na te praten. Het lijkt erop
dat die behoefte, zeker bij jongeren, sterker is
ter compensatie van alle vermaak en contacten
online.
De formule is de ideale voedingsbodem gebleken
voor innovatieve coproducties en kruisbestuivingen
tussen verschillende muziekgenres, comedy, educatie
en Kennis & Debat. De verschillende specialisten
binnen het programmateam vullen elkaar optimaal aan;
Biergarten/Wintergarten is de ideale proeftuin voor de
toekomst.

5.2
Catch
Op 24 maart organiseerde TivoliVredenburg voor de derde keer CATCH, het spannende
festival met vernieuwende elektronische live-acts en dj’s. Vooral Sampha (Mercury Prizewinnaar) en Mount Kimbie maakten veel indruk.
jaarverslag 2017

13

5.3
Blackout
Drum en bass heeft in Utrecht een stevige en trouwe aanhang. De Blackout-avonden zijn
steevast uitverkocht. De editie van 2017 (25 aug) was extra bijzonder met maar liefst tien
acts van het toonaangevende label Top Notch, waaronder Black Sun Empire B2B The
Upbeats, Calyx & Teebee en Sektor & Subsequent.
5.4
NYE Festival
Het oudjaarsfeest in TivoliVredenburg is intussen een begrip. Dansen en champagne drinken
met je vrienden op Plein 6 met uitzicht over het vuurwerk in de stad: zo’n ‘Time Squaremoment’ is niet iedereen gegeven. Ook in 2017 was het feest weer in een mum van tijd (twee
minuten) uitverkocht.

NYE Festival, Plein 6 • 1-01-2017
foto: Michiel Ton

5.5
De Revolutie
Koningsnacht vieren in TivoliVredenburg (26 apr) heeft dezelfde status als het NYE Festival.
Pandora stond in 2017 in het teken van harde techno, voor housen en techno moest je in
Ronda zijn en op Het Plein was het disco. Met onder meer: Some Chemistry, Tsepo, Juan
Sanchez, Perc en Pablo Discobar Soundsystem.
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6. JAZZ
Utrecht mag zich intussen met een gerust hart jazzstad noemen. Waar elders in het
land – vooral kleine – jazzpodia het moeilijk hebben, heeft TivoliVredenburg een
groeispurt doorgemaakt, zowel in programma als in bezoekersaantallen. De taken van het
programmateam zijn afgelopen jaar zodanig herzien dat nu één programmeur zich voltijds
met jazz bezighoudt, bovendien is er een marketeer die zich exclusief op jazz richt. In
mei verscheen voor het eerst onze speciale jazzbrochure, 16 pagina’s in Jazzism, die in de
zomer onder de bezoekers van North Sea Jazz werd verspreid. Het zijn investeringen die
zich bewijzen. TivoliVredenburg heeft op jazzgebied evident een regionale functie; 40 à 45
procent van de bezoekers van jazzconcerten komt met de trein, blijkt uit onze klantgegevens.
De groei mag landelijk uitzonderlijk zijn, hij past wel bij de internationale trend. Jazz is niet
langer voorbehouden aan de 55-plusser met een gevulde portemonnee en vrije tijd. De
doelgroep is aanzienlijk verbreed. Datzelfde geldt voor de muziek. Nieuwe impulsen zijn nog
steeds veelal Amerikaans; met Chicago, Los Angeles en New York als belangrijke centra.
Daarnaast duikt een nieuwe generatie jazzmusici op in Europa, met name in Engeland. Ook
Nederland onderscheidt zich met de vermaarde impro-scene én een keur aan jonge, goed
onderwezen, academische musici. Het is een dynamisch wereldje waar veel onderlinge
(internationale) uitwisseling plaatsvindt.
6.1
Uitbreiding aanbod
In 2017 lag de focus naast groei en grotere namen (Avishai Cohen Quartet, Mark Guiliana
Quartet, Lizz Wright, Chris Potter Quartet) welbewust op het uitbouwen van subgenres.
In Club Nine is meer aandacht komen te liggen op de ‘impro-scene’ (Wilbert de Joode &
friends, Kaja Draksler & Eve Risser, Joey Baron, Ken Vandermark, Christof Kurzmann, Jasper
Stadhouders, Tim Daisy, Joost Lijbaart, Sanne Rambags). Maar we zijn ons bovendien meer
op fusion gaan richten (Pat Metheny, Mike Stern, Dave Weckl); er is een publiek voor dat nog
te weinig aan zijn trekken komt. En ook in het grensgebied tussen jazz en klassiek doen zich
interessante, nieuwe ontwikkelingen voor (Fred Hersch, Rembrandt Frerichs, Martin Fondse,
Reinier Baas, Nora Fischer). Daar liggen nieuwe kansen.
6.2
Transition
Het succes van Transition, gelanceerd in 2016, is ongekend. De tweede editie van het nog
prille Utrechtse festival in samenwerking met North Sea Jazz had een mooie line-up met
onder meer Branford Marsalis Quartet, Thundercat, Steve Coleman ‘Reflex Trio’, Jose James,
Metropole Orkest. Het aantal bezoekers groeide van 3750 naar 4250. Bovendien was er veel
waardering van de muziekspecialisten. In de jaarlijstjes van muziekjournalisten eindigde
Transition hoog. In het overzicht van 50 belangrijkste festivals van VPRO’s 3voor12 stonden
twee jazzfestivals: North Sea Jazz en Transition.
6.3
Nieuwe Jazz Orkesten
In 2017 zagen twee Utrechtse Jazz-ensembles het levenslicht. Het jazzleerorkest is een
onderdeel van Rabo Next Stage, het leertraject van TivoliVredenburg voor getalenteerde
amateurs. In het orkest leren ambitieuze jongeren - die allen op een behoorlijk niveau een
instrument beheersen - improviseren onder leiding van Jeroen Doomernik (Brabants Jazz
Orkest). In 2017 bestond dit ensemble uit zeven jongeren. Naast leren en repeteren, traden ze
onder andere op tijdens een Culturele Zondag (bij Tilt) en op de Rabo Open Stage.
Daarnaast is de Utrechtse Jazz Archipel opgericht. Een 11-koppig ensemble bestaande uit de
fine fleur van de Utrechtse jazz-scene (Ad Colen, Marc Scholten, Kika Sprangers, Marc Alban
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Lotz, Gerben Klein Willink, Bert Lochs, Kees Adolfsen, Paul Maassen, Dion Nijland, Sjoerd de
Roij en Mees Siderius). TivoliVredenburg ondersteunt dit zelfstandige initiatief waar mogelijk.
Ze traden in 2017 verschillende keren op (onder andere tijdens de Nacht van de Jazz en de
Culturele Zondagen)
6.4
Luistercursus, films
Een noviteit in 2017: Vera Vingerhoeds gaf jazzcolleges; een reeks van zes met
luisterfragmenten. De belangstelling was groot, deze reeks krijgt zeker een vervolg
en wellicht uitbreiding. In het kader van het uitproberen van andersoortig programma
vertoonden we jazzfilms op de zondagmiddag (onder meer documentaires over John
Coltrane en Miles Davis). Zo bouwen we door aan een rijk en veelsoortig (jazz)programma.
6.5
U-jazz
In 2017 is een einde gekomen aan de concert-samenwerking met U-Jazz. De Cloudnights
op de vrijdagavond blijven bestaan, maar zonder de inbreng van U-jazz. Op het gebied van
workshops wordt de samenwerking wel voortgezet. De organisatie van de sessies onder
leiding van coryfeeën uit de Nederlandse jazz is bij U-jazz in goede handen. Musici die de
workshops volgen, presenteren het eindresultaat op Rabo Open Stage. Aan het einde van
het jaar realiseerden we samen met U-jazz een geslaagd jazz-festival, gecureerd door Boy
Edgar-prijs winnaar Martin Fondse in Cloud Nine, Club en Pit. Deze samenwerking wordt in
2018 voortgezet.

Bruut! @ Transition, K.F. Hein Foyer • 08-04-2017
foto: Jelmer de Haas

6.6
Jazz in de stad
Voor TivoliVredenburg is het belangrijk dat ook kleinschalige jazz aan bod kan komen in de
stad. Waar nodig spelen we een rol als aanjager of kenniscentrum. In 2017 zijn we begonnen
concerten in cafés en buurthuizen op te nemen in onze jazznieuwsbrief.
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7. Connect
Voor iedereen een leven lang muziek is het motto van Connect, het veelzijdige educatie- en
participatie-programma van TivoliVredenburg. Voor groepen die niet makkelijk uit zichzelf
een concert bezoeken of in aanraking komen met muziek en muziekonderwijs doen we
extra ons best. Kleuters, scholieren, bewoners van verzorgingshuizen, vluchtelingen en
Marokkaanse meiden: zo divers zijn de doelgroepen waarvoor we activiteiten ontplooien,
al dan niet in samenwerking met onderwijs- en welzijnsinstellingen en wijkcultuurhuizen.
Inclusiviteit en diversiteit zijn bij ons vanzelfsprekende doelen. Dat geldt voor Connect
en voor het reguliere programma. Die twee raken als vanzelf steeds meer met elkaar
vervlochten, geheel in overeenstemming met de openheid die we ambiëren en de missie
van TivoliVredenburg: zoveel mogelijk mensen laten profiteren van een breed, gevarieerd en
toonaangevend (muziek)programma.
Dit zijn de vier pijlers van Connect:
• Muziekeducatie tijdens schooltijd
• Muziekeducatie in de vrije tijd
• Amateurkunst
• Concertprogramma
Het spreekt vanzelf dat de pijlers overlap kennen en ook invloed hebben op elkaar.
Een school- of wijkproject bereidt voor op een concert; amateurs doen mee in een
Meezingconcert, etc. Hieronder krijgt u een indruk van de diversiteit van het aanbod in 2017.
7.1

Basisonderwijs

7.1.1
Schoolconcerten (een selectie):
Voor groep 1 en 2:
Tobias Borsboom - Meneer Tobias en het zwarte monster, Cloud Nine (23 jan)
Voor groep 3 t/m 5:
Ebonit Saxofoonkwartet – Het strijkkwartet van Mijnheer Sax, Cloud Nine (13 feb)
Voor groep 5/6:
Holland Opera – Roodhapje, Hertz (13 mrt)
Voor groep 7/8:
DOX en Amsterdams Bach Consort – Händel with Care, Grote Zaal (16 mei)
7.1.2
Muziekroute
De feestelijke afsluiting van De Muziekroute 2017 vond plaats in de Grote Zaal op 29 en
30 mei met optredens van 1450 leerlingen van elf basisscholen uit de wijk Overvecht. De
Muziekroute voorziet in wekelijks muziekonderwijs: vanaf groep 3 zingen de kinderen, in
groep 5 leren ze een instrument bespelen.
7.1.3
International School Utrecht
TivoliVredenburg werkt sinds 2017 samen met International School Utrecht. Kinderen van
de basisschool kregen compositieles onder begeleiding van professionele workshopleiders
en Quatuor Danel, het Franse strijkkwartet dat de afgelopen twee jaar als artist in residence
fungeerde.
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7.2

Voortgezet Onderwijs (vmbo, havo, vwo)

7.2.1
Pilot vmbo
In het kader van de gewenste uitbreiding van projecten voor het vmbo kijken we terug op
een geslaagde pilot van Stichting Dox met het Gerrit Rietveld College. Die zal in 2018 tot
nieuw programma leiden.
7.2.2
World Wide Music
Onderbouwleerlingen laten kennismaken met verschillende muziekgenres is het uitgangspunt
van World Wide Music. In 2017 kwamen 450 leerlingen naar de carrouselvoorstelling van
Lilian Vieira, Lamin Kuyateh en Thijs Borsten en Neco Novellas.
7.2.3
Pronkstukken
Het succesvolle compositieproject van TivoliVredenburg voor bovenbouwleerlingen
resulteerde in 2017 tot enthousiaste deelname van: Gerrit Rietveld College (Utrecht),
Werkplaats Bilthoven, Goois Lyceum (Bussum), Cals College (Nieuwegein).
7.3
Rabo Open Stage
Meer dan 300 acts traden op voor ruim 20.000 bezoekers op Rabo Open Stage in 2017. Het
open podium in de centrale hal naast Het Gegeven Paard is geliefd onder amateurs en semiamateurs. Rabo Open Stage was een favoriet onderdeel van Wintergarten.
In 2017 groeide het aantal deelnemers van Rabo NEXT Stage, het ambitieuze leertraject voor
gevorderde amateurs, van 24 naar 32 deelnemers. Bovendien was er voor het eerst aandacht
voor wereldmuziek, naast jazz, pop en klassiek.
7.4
Ouderen
Voor de liefhebber van klassieke muziek die minder mobiel is of liever niet alleen de deur uit
gaat, heeft TivoliVredenburg de concertreeks Uit & Thuis in het aanbod, inclusief busvervoer.
In 2017 is de service uitgebreid met extra opstapplaatsen in Hilversum, Loosdrecht,
Maartensdijk, Groenekan en Breukelen.
We organiseren speciale concerten in samenwerking met de Stichting Appeltaartconcerten
voor bewoners van verzorgingshuizen. Op 16 december verzorgden Het Gelders Orkest en
Marianna Shirinyan (piano) in dat kader een Grieg- en Straussprogramma met appeltaart in
de pauze.

Catching Cultures Festival, Rabo Open Stage • 8-1-2017
foto: Anna van Kooij

7.5

Catching Cultures Orchestra Festival
Tijdens Culturele Zondag (5 jun) werd het eerste lustrum van
het Catching Cultures Orchestra Festival gevierd met
uitbundige dansmuziek. In het Catching Cultures
Orchestra spelen (gevluchte) muzikanten uit
Syrië, Koerdistan en Soedan samen met
Nederlandse musici. Verder traden
op in TivoliVredenburg: de Eritrese
dansgroep Freedom, Orchestre
Partout en Nawras Althany met
zijn band.
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7.6
Vluchtelingen
Op 21 november kwamen 225 kinderen van asielzoekers en vluchtelingen samen in de
Grote Zaal in het kader van Eigen-Wijs van VluchtelingenWerk. De kinderen kwamen uit vijf
asielzoekerscentra naar TivoliVredenburg om samen met het Amersfoorts Jeugdorkest de
productie Broer ten gehore te brengen.
Connect werkte in 2017 samen met een grote groep externe partners uit stad en land, zoals
HKU, Cultuur & School Utrecht, Kunst Centraal, KUVO Woerden, Stadsschouwburg, het Filiaal,
de Utrechtse musea, DOX, UCK, Culturele Zondagen, Universiteit Utrecht, De Muziekroute,
individuele middelbare scholen, Wijkcultuurhuizen, Jongerencultuurhuis Kanaleneiland,
Wilhelmina Kinderziekenhuis, Axxion Continu, Stichting Appeltaartconcerten, Wijkcommitee
Binnenstad, Kunstbende Utrecht, Nederlands Kamerkoor, Nederlandse Popacademie,
Oorkaan, BUMA, LKCA, VluchtelingenWerk Nederland, Operamakers, Stichting Marmoucha.
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8. Kennis & Debat
Kennis & Debat is de vlag waaronder de kennisprogrammering van TivoliVredenburg vaart.
We organiseren debatavonden, lezingen, paneldiscussies of voordrachten over sociaalmaatschappelijke thema’s en actuele onderwerpen. Dat deden we al op min of meer
incidentele basis, zoals bijvoorbeeld met de Science Cafés in samenwerking met Studium
Generale. Vorig jaar is een begin gemaakt met de structurele aanpak van dit programma.
Op 6 maart 2017 is de organisatie versterkt met een programmeur Kennis & Debat. Met het
verkennen van mogelijkheden, wat betreft thema’s, partners, gasten, sprekers en formats,
is intussen een solide basis gelegd. Sinds september zijn gemiddeld zes bijeenkomsten per
maand georganiseerd, na de start van de programmering in mei.

Alain de Botton, Grote Zaal • 30-9-2017
foto: Nathan Reinds

Kennis & Debat biedt bekende journalisten, activisten,
kunstenaars, ondernemers, wetenschappers en politici
en ambtenaren – liefst experts met aansprekende
namen – een podium in uiteenlopende settingen.
We geven onze bezoekers de gelegenheid hen
te bevragen en met hen in gesprek te gaan.
De thema’s die aan de orde komen, zijn
aantrekkelijk voor een breed, algemeen
geïnteresseerd publiek. Het zijn onderwerpen
van landelijk en internationaal belang, dan
wel persoonlijke thema’s die de moderne
mens in beslag nemen, of puur Utrechtse
aangelegenheden. We schuwen de diepte
en het engagement niet, maar waken
voor al te droogstoppelig intellectueel
en hoogdravend debat. De vorm waarin
het kennisprogramma wordt gevat
(paneldiscussie, college, spelshow, festival,
thematische series) mag speels en uitdagend
zijn. TivoliVredenburg is bij uitstek de plek om
te experimenteren met formats. De aard van het
gebouw en het concertaanbod nodigen daartoe
uit. Zo paste de laagdrempelige december-reeks
Bijspijkeren (kunst, seksuele voorlichting, evolutie voor
gevorderden, godsdienst) mooi in de Wintergartenformule.
Het programma bestaat voor een deel uit eigen producties. Een deel komt tot stand in
samenwerking met anderen. En het derde deel in het aanbod is bestaand programma.
In 2017 programmeerden we drie Science Cafés: over stress, intelligentie en slaap. De tweede
editie van het Betweter Festival (29 sep) – over mythevorming en de grens tussen feit
en fictie – was een succes met 1700 bezoekers. In november presenteerden we de eerste
aflevering van Future of Work, een serie van drie bijeenkomsten over de toekomst van werk,
die in 2018 werd vervolgd.
Andere highlights waren: een uitverkochte lezing door filosoof Alain de Botton van School
of Life (30 sep), een uitverkocht college van Joris Luyendijk (14 sep), het Grote Jihad
College met terrorisme-expert Edwin Bakker (4 sep), het Grote Robot College met econoom
Mathijs Bouman (19 okt) en Food-Afdruk (28 nov), een levendig café over verantwoorde
voedselkeuzes in het licht van de Global Goals.
jaarverslag 2017

20

9. Zakelijk Programma
Aan de zakelijke verhuur van TivoliVredenburg voor bedrijfsfeesten, congressen,
productpresentaties, conferenties en dergelijke evenementen ligt meer dan alleen
een financiële reden ten grondslag. Een goed bedrijfsfeest in Ronda of een geslaagde
productpresentatie op Plein 6 is als een visitekaartje. De zakelijke verhuur kan een opstap
zijn voor nieuwe samenwerkingen met allerhande partners – sponsors, culturele instellingen,
kennisinstituten. Gasten die via de verhuur binnenkomen of op die manier kennismaken
met TivoliVredenburg zullen eerder geneigd zijn terug te komen voor concertbezoek. Het
is met andere woorden een doeltreffende manier om onze bekendheid en de reikwijdte van
onze inspanningen te vergroten. In 2017 is de link tussen zakelijke verhuur en het culturele
programma en de andere afdelingen van TivoliVredenburg verder uitgediept.
De organisatiestructuur is dusdanig aangepast dat het zakelijke programma nu tot de
verantwoordelijkheden van de manager Programma en Marketing hoort. Met het aantreden
van een nieuwe teamleider zakelijke verhuur is bovendien de nadruk in de ‘verkoopstrategie’
nog meer komen te liggen op de eigenheid van ons gebouw en de aard van onze organisatie.
Daarnaast zijn er binnen het team twee salesmanagers voltijds aan het werk, die eerder
een combinatiefunctie hadden en deels voor productie en development werkten. Zo komt
idealiter een nog beter resultaat binnen handbereik.
In de stad werkt TivoliVredenburg samen met uiteenlopende partners uit het bedrijfsleven,
met gerenommeerde onderwijsinstellingen en met organisaties die de promotie van Utrecht
als doel hebben, zoals het Utrecht Convention Bureau.
In 2017 vonden in TivoliVredenburg 115 zakelijke evenementen 2 plaats tegenover 105 in 2016.
Het netto rendement bedroeg ruim een miljoen euro, een groei van acht procent ten opzichte
van 2016. Van het zelf verdiend vermogen van TivoliVredenburg is circa vijftien procent
afkomstig van de zakelijke verhuur.

Voor een selectie van evenementen verwijzen we naar Bijlage 2

40 years CGI, Grote Zaal
foto: Femous Productions
nabewerking: Henk van Hussel
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10. Marketing
Groei
•
•
•
•

bezoekersaantal 2014-2017
2014: 578.528
2015: 762.000
2016: 926.000
2017: 1.069.000

Groei
•
•
•
•

aantal evenementen 2014-2017
2014: 900
2015: 1202
2016: 1322
2017: 1568

10. 1 Publiek
TivoliVredenburg is groot en kent een zeer divers programma. Sterker nog, er is geen
cultuurgebouw in Nederland dat zoveel verschillende doelgroepen bedient. En toch willen
wij iedere bezoeker het gevoel geven dat we alles speciaal voor hem of haar doen. Bijna al
onze evenementen worden dan ook afzonderlijk onder de aandacht gebracht bij de juiste
doelgroep. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?
Op de eerste plaats is het heel zorgvuldig werk. Als wij een concert promoten, moet
het publiek het gevoel hebben dat wij begrijpen waarom die artiest of dat concert zo
belangrijk is voor hen. Op de marketingafdeling werken dan ook allerlei genrespecialisten
(of doelgroepspecialisten, het is maar vanuit welke kant je het bekijkt). De een weet de weg
in de metalscene en de jazz, de ander weet wat een klassiek publiek belangrijk vindt en
weer een ander kent het nachtleven op zijn duimpje. Voordat zij met de promotie beginnen,
bepalen zij met de programmeurs wie de doelgroep is en hoe die te bereiken. Wat is de
tone of voice? Welk campagnebeeld werkt het beste? Welk publiek in onze database wil dit
concert niet missen? Vinden we ons publiek op Facebook of via andere social media? Zijn er
soortgelijke evenementen waar we het concert kunnen promoten? Alle kansen brengen de
marketeers in kaart.
Zodra het plan in de steigers staat, wordt het programma op de website geplaats, en direct
daaraan wordt een Facebook-event gekoppeld, zodat bezoekers ook daar het concert kunnen
vinden. Via de mail en social media maken wij vervolgens bekend wanneer de voorverkoop
start. Soms zijn alle kaarten snel uitverkocht, soms moet de marketeer blijven zoeken naar
publiek. Misschien extra adverteren op Facebook? Een winactie met een magazine? Wil de
artiest een shout out maken (een kort filmpje waarin hij of zij het publiek oproept te komen)
of kunnen we samenwerken met een partij uit de stad. Alles wordt uit de kast gehaald, tot het
beoogde bezoekersaantal bereikt is.
De fijnmazigheid van onze marketing blijkt bijvoorbeeld ook uit hoe nauwkeurig ons
narrowcastingsysteem is. Per zaal en per concert wordt (deels automatisch) ingesteld welk
ander programma op de schermen getoond moeten worden. Want voor een marketeer is bijna
niets erger dan de plank misslaan bij je publiek door een totaal verkeerde act te laten zien.
Overigens is het niet zo dat we concerten niet bundelen. Sterker nog, het is een manier om
publiek ook kennis te laten maken met minder grote namen in het genre. Een voorbeeld
daarvan is de manier waarop onze neo-klassieke concerten gepromoot worden. Het artwork
van deze concerten heeft een eigen uitstraling, er is een eigen mailinglijst en een eigen
webpagina. Dit ‘serie-denken’ vergroot de herkenbaarheid en de betrokkenheid.
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10.2 Seizoensbrochures
Bij klassieke concerten werkt de marketing net weer iets anders. In februari kondigen we
bijna alle concerten voor het nieuwe seizoen in één keer aan. In een uitgekiende campagne
bouwen we met mails en brieven de spanning bij ons klassieke publiek op. Uiteindelijk
valt de vuistdikke seizoensbrochure met alle series op de deurmat en kunnen zij
direct voor een heel seizoen de kaarten bestellen.
Sinds twee jaar kan het publiek niet alleen in samengestelde series bestellen,
maar ook zelf een selectie maken uit de concerten, een zogeheten
keuzeabonnement. Hiermee komen we tegemoet aan de vraag van ons
publiek. Deze beslissing zorgde aan de ene kant voor meer kaartverkoop,
maar aan de andere kant zien we ook dat concerten met een onbekender
programma, wel iets minder publiek trekken. Als het nieuwe klassieke
seizoen begint, in september, verandert de marketingstrategie. Vanaf
dat moment richten de marketeers zich op het promoten van de losse
concerten en zij gebruiken daar in grote lijnen dezelfde middelen voor als
bij popmuziek en jazz.
Het werken met een seizoensbrochure is relatief duur en arbeidsintensief,
maar desalniettemin is het de investering nog steeds zeker waard, al zien we heel
langzaam dat het publiek dat later besluit om kaarten te kopen toeneemt.
De klassieke campagne wordt voor de Vrijdagavondconcerten ondersteund met de
marketing van de AVROTROS. Ook zij zetten middelen in als het verzenden van mailings,
voorinschrijving, een brochure en een ondersteunende online campagne.
10.3 Klassiek voor een nieuw publiek
De trend dat publiek later kaarten voor klassiek gaat kopen, komt ook omdat we ons
ook meer richten op een jonger klassiek publiek. En met jong bedoelen we de
leeftijd tussen de 40 en 60. TivoliVredenburg heeft de luxe dat we bijna alle
soorten muziekliefhebbers in huis hebben. Voor ons is het in vergelijking
met andere klassieke zalen relatief eenvoudig om klassieke muziek bij een
ander publiek onder de aandacht te brengen. Ook dit jaar verscheen dan
ook wederom onze ‘Light brochure’. Een grote selectie uit het klassieke
programma, maar dan verpakt in een aansprekend magazine met teksten
die geschreven zijn voor de minder ervaren klassieke muziekbezoeker, met
interviews, veel beeldmateriaal en een andere vormgeving.
De doelgroep van deze brochure is bepaald aan de hand van de soort en
het aantal concerten dat bezocht is: het zijn bezoekers die geen series (willen)
kopen, later een aankoopbeslissing nemen, vaak wat jonger zijn en ook andere
genres bezoeken.
10.4 Nieuw: brochure jazz en theaterconcerten
Ondanks dat onze online activiteiten steeds meer toenemen, daarover later
meer, blijft drukwerk een effectieve manier om publiek te overtuigen. Wij
merkten dat bezoekers soms overzicht missen, omdat ons programma zo
groot en veelzijdig is. Bezoekers hebben toch behoefte aan een overzicht
op papier van de muziek in hun voorkeur.
Naast de klassieke brochures, verschenen in 2017 ook een brochure
voor ons jazzprogramma en een folder waarin we onze theaterconcerten
gebundeld hebben. Uit onze eerste metingen is gebleken dat dit een
waardevolle toevoeging was aan de marketingmix.
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10.5 Online podium
• Ons online bereik is in 2017 flink gegroeid:
• 4,134 miljoen websitebezoeken (in 2016: 3,8 miljoen); groei 8,2 %
• 133.203 Facebook-fans (in 2016: 110.432) groei 20,6%
• 16.650 volgers op Twitter (in 2016: 13.000); groei 28 %
• 12.850 volgers op Instagram (in 2016: 8.650); groei 48%
• 102.597 weergaven video’s op YouTube (in 2016: 102.004); groei: 0,6%
• Best bekeken video: Maaike Ouboter zingt Ruimtevaarder (Cloud Sessions,
gepost op 17 jan 2016)
In 2017 hebben wij het gebruik van Facebook (en Instagram)
verder geïntensiveerd en het is samen met ons CRM systeem
(e-mailings) ons belangrijkste marketingkanaal. Communiceren
via Facebook is een effectieve manier gebleken om heel
precies de juiste doelgroep te bereiken en daarmee
ook kaarten te verkopen. De marketeers weten hoe zij
Facebook op de juiste manier moeten bedienen.
Samen met Google is Facebook dan ook onze
belangrijkste bron voor verkeer naar de website. In heel
2017 konden we onze verschillende campagnes, onlineuitingen en ads meten als bron voor website bezoek.
De meeste bezoekers kwamen via de campagnes vanuit
pop, dan by night en vervolgens klassiek, geheel in
verhouding met het aantal concerten dat er is. Ons bereik
via Google verloopt deels organisch en deels via Google
Ads, het gratis advertentiebudget dat we van Google krijgen
als non-profit instelling.
Onze website is lange tijd niet stabiel genoeg geweest en dat
probleem hebben we in 2017 opgelost. Nu zijn we in staat om deze site
echt verder te ontwikkelen.
Onderdeel van ons online podium is het creëren van unieke content, in de vorm van rubrieken
(bijvoorbeeld ‘One Minute Till Showtime’), inhakers op een actueel thema zoals ‘Het water
terug in Singel’ en speciale muzikantensessies.
10.6 Pers en media
Online en in de traditionele media wordt steeds meer over ons gepraat. In 2017 zijn we in
totaal 165.000 keer genoemd door 90.000 verschillende mensen & bronnen. In 2016 was dit
zo’n 120.000 keer, dus een toename van zo’n 37,5%!
In de landelijke pers krijgt ons programma steeds meer aandacht. De marketeers
onderhouden zorgvuldig de contacten met de landelijke en lokale media. Er verschenen meer
recensies en ook werden we vaker genoemd in de culturele jaaroverzichten.
10.7
Publieksanalyse
Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar halverwege 2017 is het CRM-systeem van
TivoliVredenburg geïnstalleerd. Dat systeem biedt een analyseapparaat en tegelijkertijd
een mailsysteem. Daarmee is het mogelijk geworden, met behulp van klantgegevens,
zoals leeftijd, woonplaats en concertbezoek, profielen te maken op basis waarvan we onze
bezoekers nog beter kunnen informeren en analyseren. Specifieke informatie over onze eigen
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prestaties kan nu ook beter worden gemonitord, en is daarmee ook van nut voor de andere
afdelingen, zoals hospitality. Wie zit er in de zaal? Hoe oud zijn ze? Zijn het veel nieuwe
bezoekers?
10.8 CRM strategie
Alle marketeers van TivoliVredenburg hebben in de herfst een cursus van vier sessies gevolgd
over het ontwikkelen van een CRM-strategie met als doel een hogere klanttevredenheid,
efficiëntere marketing en meer inkomsten.
Met onze bezoekersaantallen is een grote bezoekersdatabase vanzelfsprekend. Opvallend
voor een culturele instelling is dat wij nog steeds maandelijks relatief veel nieuwe bezoekers
hebben. Deze nieuwe bezoekers zijn vaak liefhebbers van een bepaalde artiest en komen
blijkbaar alleen naar ons voor hem of haar. Hoe kunnen wij deze bezoekers verleiden nog een
keertje te komen? Zeker als ze in de buurt wonen.
Een groot voordeel van dit systeem is ook dat veel acties min of meer geautomatiseerd
zijn. Voor ieder concert sturen we een zogeheten ‘servicemail’. Hierin vindt de bezoeker de
laatste informatie over aanvangstijden, parkeren etc. Nu werken we met formats die we alleen
nakijken en aanvullen en krijgen mensen die een uur voor aanvang nog een kaart kopen ook
automatisch deze mail.
Als onderdeel van de CRM strategie hebben we de welkomstmail geïntroduceerd. Als
kaartkopers zich voor het eerst registreren krijgen zij een mail waarin we uitleggen wie we
zijn en waarom we anders zijn dan de meeste concertzalen. We merken nog steeds dat
nieuwe bezoekers echt even moeten wennen aan ons gebouw en dat er vaak meerdere
concerten tegelijkertijd beginnen.
10.9
Open gebouw
Onze programmamarketing is volledig gericht op het genereren van zoveel mogelijk
bezoekers voor onze evenementen. Maar tegelijkertijd willen wij er ook zijn voor publiek
zonder een kaartje. Voor de mensen uit de stad, die zo maar even binnen willen komen.
En we willen graag dat ons gebouw en onze omgeving past bij wat we willen zijn: open,
laagdrempelig, veilig en ‘er is altijd meer te doen dan je denkt’.
In het verlengde daarvan liggen onze niet aflatende bemoeienissen met het op orde brengen
en verfraaien van het buitengebied. De aantrekkingskracht van TivoliVredenburg zit hem
immers niet alleen in het programma, maar ook in de architectuur en het gebouw als plek
van ontmoeting en gemeenschappelijke verblijfsruimte. Hoe de stad aansluit op het gebouw
(beter nog: er bijna ongemerkt in overgaat) en andersom is essentieel voor de kwaliteit van
de openbare ruimte en de beleving ervan. Die kwaliteit is in 2017 al aanmerkelijk toegenomen,
zeker sinds aan de singelkant de entree naar Hoog Catharijne is opengegaan. Maar er valt
nog genoeg te verbeteren, met name in de plint van het gebouw aan de kant van de markt,
onze hoek onder De Scheele Maagd en fietsensteeg.
Overigens is sinds het water in de singel terug is, dat deel van ons gebouw met terrassen
veel levendiger en gezelliger geworden.
Om alle kansen die de ontwikkeling van onze omgeving biedt zichtbaar te maken, hebben we
landschapsarchitecten West8 gevraagd een visuele studie te maken. Zij hebben in beeld laten
zien wat het effect is van meer groen, meer kunst, ons programma zichtbaar aan de gevel, opvallende entrees en open gevels. En het visiedocument heeft zijn werk gedaan: de neuzen van
gemeentediensten, bewoners en ondernemers staan nu dezelfde kant op. Ook de politiek ziet de
noodzaak: GroenLinks diende een motie in om de plinten in de stegen aantrekkelijker te maken.
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10.10 TOEGANKELIJKHEID
Aan een optimale toegankelijkheid van gebouw en programma voor onze bezoekers, oud en
jong, wordt doorlopend gewerkt. Zo hebben onze bedrijfsleiders in 2017 een ‘gastvrijtraining’
gevolgd van SOLGU (Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht). Voor kwetsbare
doelgroepen als ouderen en mensen die slecht ter been zijn of niet kunnen lopen, treffen we
voorzieningen. Busdiensten in samenwerking met Vierhetleven maken het mogelijk dicht bij
huis op te stappen. Onze vrijwilligers, een enthousiaste groep van tachtig ambassadeurs,
staan klaar om bezoekers welkom te heten en hen naar hun plaatsen te begeleiden.
10.11 Code Culturele Diversiteit
Culturele diversiteit ligt als vanzelf besloten in de missie van TivoliVredenburg, maar dat
streven maken we in de praktijk nog niet waar. Zo divers als ons programma is (de artiesten
die bij ons optreden, komen van over de hele wereld), zo weinig gekleurd, laat staan
veelkleurig, zijn ons publiek en ons personeel. Twee van onze programmeurs maken deel uit
van PACT Utrecht, een lokale organisatie op instigatie van de Gemeente Utrecht, die zich
inzet voor (het versneld bewerkstelligen van) inclusiviteit en diversiteit. Die organiseerde
op 30 oktober een bijeenkomst in TivoliVredenburg ‘Naar een inclusieve Utrechtse
cultuursector’, met workshops en lezingen. Daar ging het vooral over de vraag: hoe kun je
daadwerkelijke verandering bewerkstelligen? Tips en handvatten worden meegenomen in ons
programma- en personeelsbeleid.
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11. Development
Met een eindsaldo van ruim een miljoen euro, afkomstig van zakelijke sponsoren, fondsen en
particuliere donateurs, is het jaar 2017 met tevredenheid afgesloten. De professionalisering
van de afdeling Development van TivoliVredenburg, verantwoordelijk voor het genereren
van derde geldstromen, is verder doorgezet. De inbedding van Development in de
organisatie heeft vorm gekregen. Fondsenwervers en programmeurs trekken vaker samen
op, bijvoorbeeld om gericht te werven bij fondsen en stichtingen voor speciale activiteiten.
Daarnaast zijn de dagelijkse organisatie, beleid en aanpak verstevigd en waar nodig herzien.
Vooral op het gebied van het mecenaatsprogramma voor particuliere weldoeners hebben
we spijkers met koppen geslagen. Op 7 maart 2017 is het TivoliVredenburg Fonds opgericht.
Het fonds is de juridische voortzetting van de Stichting Vrienden van het Vredenburg. In
de stichting waren de activiteiten gevat van eerst Muziekcentrum Vredenburg en daarna
TivoliVredenburg, gericht op het werven van aanvullende steun voor programma en projecten
bij particuliere donateurs.
11.1
TivoliVredenburg Fonds
De oprichting van het TivoliVredenburg Fonds werd 17 april
gevierd met een huisconcert met Arthur en Lucas Jussen
bij een van de begunstigers thuis. We kijken er met plezier
op terug. Met het fonds zijn we een stuk slagvaardiger
geworden, zeker als het gaat om het bereiken van een
kapitaalkrachtige publieksgroep die kunst en cultuur een
warm hart toedraagt. De bestuursleden en adviseurs zetten
zich onbezoldigd in voor TivoliVredenburg en onze missie. Zij
opereren als ware ambassadeurs voor het programma en de
ambities van TivoliVredenburg én voor de verbreiding van de
bekendheid van het fonds.
Binnen het TivoliVredenburg Fonds is de bestaande geefpiramide verder ontwikkeld en
uitgebreid. Het Fonds kent nu de volgende zogenaamde kringen: Kring van Mecenassen,
Kring van Patronen, Kring van Associés, Hertz Kring en Vrienden. Op 1 januari 2018 is die in
zijn nieuwe vorm van kracht geworden. In 2017 is een en ander voorbereid. Van het bedrag
van een miljoen euro waarmee we het jaar eindigden, was 64.000 euro afkomstig van het
fonds.
Leden van het TivoliVredenburg Fonds kunnen, afhankelijk van hun bijdragen, rekenen op
allerhande tegenprestaties, bijvoorbeeld in de vorm van fondsaanbiedingen, feestelijke
bijeenkomsten met introducés en fondsconcerten (zes per seizoen). De deelnemers worden
met nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de activiteiten van het fonds en het
programma van TivoliVredenburg.
De bijdragen aan het TivoliVredenburg Fonds komen ten goede aan vier thema’s:
• Educatie en participatie
• Vernieuwende concertvormen voor een breed publiek
• De ontwikkeling van jong talent
• Het programmeren van internationale toporkesten en –ensembles
Begunstigers maken zelf uit welk thema zij willen ondersteunen. Het succes van Pieces of
Tomorrow bijvoorbeeld, het vernieuwende concertformat voor klassieke muziek, is voor
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een belangrijk deel te danken aan particuliere steungevers. Alle afleveringen van Pieces of
Tomorrow en Uitgelegd kwamen afgelopen seizoen tot stand met bijdragen van hen en van
leden van de Young Professionals Business Club. Ook de Finale Dutch Classical Talent kon
worden gefinancierd met bijdragen uit het TivoliVredenburg Fonds.
11.2
Zakelijke sponsoren
Onze belangrijkste sponsoren op moment dit zijn: ABInBev, Rabobank, Movares, CMS Derks
Stark Busmann, Vineyard, Mise en Place, Pernod Ricard, ASR, Vrumona, JDE, Walraven Sax.
11.2.1
Rabobank
De langjarige samenwerking met de Rabobank (Utrecht en Nederland) is gecontinueerd.
Onder de noemer talentontwikkeling heeft Rabobank eerst ons open podium Rabo Open
Stage mogelijk gemaakt en ondersteund. Met een extra bedrag ondersteunt de bank Rabo
Next Stage, het coachingsprogramma voor gevorderde amateurs. De musici in spe (pop, jazz,
klassiek) leren ook vaardigheden met betrekking tot boekhouding en budgettering. Dankzij
de steun van Rabobank kon bovendien de bezetting van onze afdeling Connect worden
uitgebreid.
11.2.2
Movares
In november heeft TivoliVredenburg een sponsorcontract getekend met ingenieursbureau
Movares voor de duur van vijf jaar. Daarin zeggen zij een jaarlijkse bijdrage toe voor de
ontwikkeling van publieksprogramma op het gebied van hun expertise; vooral infrastructuur,
duurzaamheid en transport.
11.3
Fondsen
Naast de bijdragen van zakelijke sponsoren en particuliere gevers ontvingen we bijdragen
van diverse fondsen waaronder K.F. Heinfonds, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds,
Fonds Sluyterman van Loo, Stichting Vier het Leven, Fonds Podiumkunsten, Stichting Elise
Mathilde Fonds, Fentener van Vlissingen Fonds.
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12. Productie en Facilities
Met 1568 producties en meer dan een miljoen bezoekers is TivoliVredenburg een uiterst
dynamisch bedrijf dat altijd ‘aan’ staat. Gelijktijdig vinden de meest uiteenlopende concerten
en evenementen plaats, die allemaal een eigen planning en een eigen (technische)
voorbereiding en aanpak behoeven. De mensen die werkzaam zijn achter de schermen, zoals
theatertechnici, hosts, stagehands, stagemanagers, producenten, bedrijfsleiders weten niet
beter. De praktijk wijst uit dat zij én het gebouw steeds beter op elkaar raken ingespeeld.
Tegelijkertijd is het gebouw zelf een doorlopend project. Het vraagt vanzelfsprekend om
goed beheer en onderhoud, niet in de laatste plaats omdat het zo intensief wordt gebruikt.
Daarnaast zijn soms ingrijpende aanpassingen nodig, die worden ingegeven door nieuwe
ontwikkelingen en organisatorische veranderingen. In 2017 waren vooral de bouw van het
nieuwe restaurant Danel en het nieuwe kantoor arbeidsintensieve operaties. Niet eerder sinds
de oplevering van het pand zijn zulke complexe projecten gerealiseerd én binnen de planning
en het budget voltooid. Daar zijn we trots op.
12.1
Drie teams
In het kader van de voortschrijdende professionalisering is de afdeling Productie en Facilities
opgesplitst in drie teams met elk een eigen teamleider:
• Facilities - gebouw,
• Theatertechniek - licht, geluid en beeld
• Productie - voorbereiding en uitvoering
Gaandeweg zijn onze inspanningen minder op groei (lees: meer producties) en meer op
verbetering van kwaliteit en efficiëntie komen te liggen. Die omslag heeft in 2017 vorm
gekregen, onder meer door het besluit meer vaste krachten in te zetten. Een deel van
de freelancecontracten is omgezet naar een vast dienstverband. Waar voorheen producenten
en stagemanagers vooral freelancers waren, is nu een groeiend aantal van hen in vaste dienst.
12.2
Bouw restaurant
De aanvraag van de bouwvergunning was in januari het startschot voor een grootscheepse
en complexe verbouwing, die ruim een half jaar in beslag heeft genomen, van maart tot half
september. Een fors bouwkundig obstakel vormde het windverband in de restaurantruimte,
een dragende constructie in de vorm van een stalen kruis. Dat is gesloopt en vervangen door
een omgekeerde U. Vervolgens zijn alle voorbereidingen getroffen voor de infrastructuur; een
tijdrovend karwei, dat onder meer het aanbrengen van sprinkler-, brandmeld-, ontruimings-,
luchtbehandelingsinstallaties, elektravoorzieningen en water- en afvoerpunten inhield.
Aansluitend konden de interieurbouwers aan de slag. Bar- en keukenapparatuur werden
ingebouwd. Op 14 september vond de feestelijke opening plaats.
12.3
Lift/kelder op -1
Een professioneel restaurant vraagt om een professionele keuken en om optimale logistieke
omstandigheden waarin efficiëntie en veiligheid voorop staan. De verbouwing behelsde dus
meer dan alleen het gebruiksklaar maken van de restaurantruimte en het inrichten daarvan.
Ten behoeve van Danel zijn in de kelder, waar onder meer de aanvoer van alle producten
plaatsvindt en alle magzijnen zijn gesitueerd, tal van wijzigingen en nieuwe voorzieningen
getroffen. De werkruimtes zijn praktischer ingedeeld. Er is een nieuwe, grote koeling
gebouwd. De voorraden in het magazijn zijn beter afgeschermd. De spoelruimte is fiks
uitgebreid en vernieuwd. De koeltechnische installatie is aangepast.
Maar de grootste klus was het realiseren van een extra liftschacht van -1 naar de begane
grond (Danel) en naar de eerste verdieping (uitloopfoyer).
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12.4
Kantoor
De verbouwing van het kantoor (drie verdiepingen in de ‘oudbouw’) stond in het teken van
de introductie van het flexwerken. In de periode tussen half februari en half juni vonden
de meeste werkzaamheden plaats. Ook hier waren aanpassingen van de infrastructuur
(brandmelders, sprinklerinstallatie) nodig. In die tijd werd een gedeelte van het personeel
tijdelijk elders ondergebracht: in Trindeborch in Hoog Catharijne.
Doel van de verbouwing was: een efficiëntere benutting en indeling van de werkvloer en het
bewerkstelligen van meer en compactere werkstations en ‘aanlandplekken’. Dat ging gepaard
met het installeren van meer datalijnen en stroomvoorzieningen. Keukens en vergaderzitjes
en -kamers werden ingericht. Er kwamen kluisjes voor het bewaren van persoonlijke spullen.
12.5
Achterwand Hertz
Om geluidsoverdracht (met name van het plein) nog verder te beperken, is in de zomer de
achterwand van Hertz vervangen. Met extra isolatie en nieuwe kersenhouten panelen is de
wand teruggeplaatst.
12.6
Grote Zaal
In en om de Grote Zaal heeft een grootscheepse renovatie plaatsgevonden. De lichtkoepel is
vernieuwd. De kabels van de beweegbare klankkaatsers zijn vervangen. De sprinklerinstallaties zijn aangepast. De parketvloer van de omloop is gerenoveerd. De trappen zijn geschuurd
en gelakt. Muren en houtwerk zijn geschilderd in de trappenhuizen en in de zaal.
12.7
Orgel
Dankzij een genereuze schenking van de stichting Orgel Comité Muziekcentrum Vredenburg
kon het barokorgel in de Grote Zaal van TivoliVredenburg geplaatst worden. De bouw van
het orgel duurde meer dan een jaar. Als een bouwpakket werd het in juli 2017 afgeleverd
en vervolgens in de zaal in elkaar gezet. Nadat de registers en de intonatie in de weken
erna waren afgesteld, kon het orgel tijdens het Festival Oude Muziek officieel worden
gepresenteerd.
12.8
Tourniquets
Ten behoeve van een optimale toegankelijkheid zijn nu alle publieksdeuren vernieuwd. De
loodzware deuren zijn vervangen door automatische draaideuren (tourniquets). In 2016
werd Het Gegeven Paard al uitgerust met tourniquets, zowel aan de singelkant als aan de
Vredenburgkant. In 2017 is het project afgerond met draaideuren in de gevel van Danel en
aan de oost- en westkant van het gebouw: respectievelijk de toegang tot de centrale hal aan
de Vlaamse Toren en die aan de kade.
Op de verdiepingen nul, vijf en zes zijn bovendien met behulp van elektrische schuifdeuren
portalen gemaakt, zodat de lift voor mindervaliden nu vrij toegankelijk is.
12.9
Signage en wayfinding
In het nieuwbouwgedeelte is de bewegwijzering voltooid. Op de begane grond en de
verdiepingen een, twee en vijf zijn beeldschermen geplaatst voor (wisselende) actuele
informatie. Daarnaast is eind 2017 een begin gemaakt met een nieuwe, eenvoudiger
wayfinding voor de Grote Zaal.
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13. Hospitality
Alle publieksservices van TivoliVredenburg, zoals bar, garderobe en veiligheid, vallen onder de
verantwoordelijkheid van de afdeling Hospitality. De afdeling kreeg in 2017 een nieuwe structuur
om daarmee nog verder te kunnen professionaliseren.
In de constructie met Burgundy Street BV, een 100% dochter van de Stichting TivoliVredenburg,
bestaat een duidelijk onderscheid tussen de zelfstandige horecaondernemingen Het Gegeven
Paard, Danel, King’s Cross enerzijds en de horeca-activiteiten van TivoliVredenburg in en om de
zalen tijdens concerten en evenementen anderzijds. Op deze manier voorkomen we dat subsidiegeld voor TivoliVredenburg aangewend wordt voor onze horeca-activiteiten in de BV.
Met het aantreden van een nieuwe manager Hospitality is de nadruk nog meer komen te liggen
op de balans tussen optimale gastvrijheid en kostenbewust handelen. De resultaten van 2017
zijn goed.
De afdeling Hospitality is opgesplitst in drie teams met elk een eigen teamleider: Hospitality
Front of House, Hospitality Pre Productie en Hospitality Back of House. Het team Front of House
is versterkt met een coördinator voor de servicemedewerkers. Het team Back of House is aangevuld met een magazijnmeester.
13.1
Hospitality Front of House
Hieronder vallen alle werkzaamheden die direct contact met onze bezoekers inhouden. De
medewerkers Hospitality Front of House verzorgen de kaartcontrole, de garderobe, de beveiliging, het in goede banen leiden van publieksstromen, de bardiensten, de cateringservice, de
horecatrainingen en -opleidingen.
13.2
Hospitality Pre Productie
Hieronder vallen alle voorbereidende werkzaamheden zoals: de planning, het maken van
werkroosters, de werving en selectie van personeel, het verwerken en uitvoeren van food &
beverages-riders, het ontwerpen van nieuwe horeca-concepten.
13.3
Hospitality Back of House
Hieronder vallen de ondersteunende processen zoals: het beheer van de drankenvoorraad
voor zowel voor de stichting als voor de BV, het onderhoud van horeca-apparatuur, het
contact met de leveranciers, het bestellen en beheren van ‘overige’ horeca-producten (non
food), het beheer van de kassasystemen.
13.4
Diversiteit in personeel
In 2017 zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van vakgerichte opleidingen over
het werven van stagiairs voor Hospitality met het oog op een diverser personeelsbeleid.
TivoliVredenburg werkt aan een bestand van bevlogen medewerkers waarin verschillende bevolkingsgroepen zijn vertegenwoordigd. Ook op die manier geven we vorm aan onze missie
van openheid en inclusiviteit – TivoliVredenburg is een muziekgebouw voor iedereen.
13.5
En verder
In 2017 heeft de afdeling Hospitality wederom een nieuw omzetrecord geboekt. Er zijn belangrijke vorderingen gemaakt op het gebied van de automatisering van het voorraadbeheer.
De gekoelde drankenopslag is uitgebreid. Er is nu een strikter toegangsbeleid inclusief cameracontrole voor de magazijnruimten. Er is een start gemaakt met het scannen van de voorraden, zowel bij de verkooppunten als in het magazijn. Dit resulteert in een betere, snellere
bevoorrading en een betere controle van onze goederenstroom.
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14. Burgundy Street BV
Met een nieuw restaurant, een nieuwe directeur en een naamswijziging kwam onze
horecaonderneming, die voorheen Het Gegeven Paard BV heette na de zomer van 2017 in
een volgende fase. Burgundy Street BV, zoals de 100% dochteronderneming van de Stichting
TivoliVredenburg tegenwoordig heet, heeft drie ‘outlets’: grand café Het Gegeven Paard,
artiestenfoyer King’s Cross en sinds 1 september 2017 restaurant Danel, vernoemd naar het
vermaarde Franse strijkkwartet Quatuor Danel.
In de huidige vorm en opzet van de BV is de volledige scheiding van inkomsten en
uitgaven met de Stichting gewaarborgd. Burgundy Street is een commercieel gedreven,
zelfstandige horecaonderneming die op geen enkele manier profiteert van subsidiegeld
van TivoliVredenburg. Alle leveringen en diensten tussen Stichting en BV worden onderling
tegen marktconforme tarieven verrekend. Tegelijkertijd staat het ‘familiegevoel’ van
TivoliVredenburg ook hoog in het vaandel van deze onderneming. In de dagelijkse gang van
zaken wordt een optimale synergie nagestreefd tussen stichting en BV.
De verbouwing die nodig was om Danel te realiseren, is volgens plan verlopen. Het nieuwe
restaurant is bedacht en vormgegeven naar het voorbeeld van een klassieke Parijse bistro.
De inrichting is robuust en sfeervol in rood, zwart en houttinten. De kaart is klassiek Frans
met een moderne twist. In plaats van voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht serveert Danel
kleine gerechten, die zoals tapas in de Spaanse keuken gedeeld kunnen worden.

Terras Danel
fotografie: Tylor Cooper & Tijmen de Rooy

Café Het Gegeven Paard is nu drie jaar na opening een begrip in Utrecht en omgeving. Danel
moet zich nog enigszins bewijzen. De belangstelling en omzet tijdens de eerste maanden na
de opening bieden veel vertrouwen voor de toekomst.
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15. Personeel en Organisatie
15.1
Formatie
In 2017 is de vaste formatie verder gegroeid met nieuw geworven medewerkers, maar ook
met het in dienst nemen van voormalig flex-medewerkers. Hiermee is de balans vast/flex
verder verbeterd én daarmee kennis en ervaring beter geborgd.
Er zijn per 1 januari vier nieuwe collega’s gestart en in de loop van het jaar zijn er nog 35
nieuwe collega’s bijgekomen. Daartegenover staat een uitstroom van twaalf medewerkers
gedurende het jaar. Op 31 december 2017 telde de formatie 128 medewerkers (110,64 fte),
een groei van ruim 20% (in fte).

Naast de vaste medewerkers heeft TivoliVredenburg een grote pool flexkrachten (ongeveer
350 medewerkers) voor de evenementgebonden activiteiten. Het gaat dan vooral om
oproepkrachten via payrolling bij hospitality en zzp’ers bij productievoorbereiding en
techniek. Ondanks de blijvende onduidelijkheid rondom de Wet DBA heeft TivoliVredenburg
in 2017 ruim 120 modelovereenkomsten afgesloten met de freelancers. Hiermee is de
benodigde zekerheid met betrekking tot de onderlinge arbeidsrelatie aan beide partijen
geboden.

Vrijwilligers in actie, Grote Zaal • 20-1-2017
foto: Anna van Kooij

Onze ruim 80 vrijwilligers dragen bij aan de ‘TivoliVredenburgbeleving’ van de bezoekers. Wij zijn trots op de
betrokkenheid die zij tonen en de extra kwaliteit die zij
toevoegen aan onze publieksservices.
In 2017 is een extra HR-adviseur aangetrokken om de
wervingscampagne voor het horecapersoneel van
Burgundy Street BV vol in te zetten. De kosten van
deze HR-medewerker zijn volledig doorberekend aan
de BV. Restaurant Danel is in september geopend
met volledige bemensing, een enorme prestatie.
Naast 130 flexmedewerkers op payrollbasis zijn er 38
medewerkers in dienst getreden van Burgundy Street
BV. Burgundy Street BV volgt de cao Horeca Gilde. In
2017 zijn de arbeidsvoorwaarden verder uitgewerkt. Hierbij
is nauw samengewerkt met de HR-adviseur van Stichting
TivoliVredenburg.
15.2
Ziekteverzuim
In 2017 is het ziekteverzuimpercentage (exclusief zwangerschapsverlof) 2%. Dit is lager dan
het landelijk verzuimpercentage van ruim 3% voor de cultuursector.

Over het gehele jaar zijn er 114 ziekmeldingen geweest en evenveel hersteldmeldingen. De
ziekteperiode was veelal van korte duur (tot 1 kalenderweek). Het kort (tot 1 kalenderweek)
en middellange (2-6 kalenderweken) verzuimpercentage bedraagt respectievelijk 0,6% en
0,3%. Hier zijn verder geen bijzonderheden te vermelden. Het langdurig verzuimpercentage
(meer dan 6 kalenderweken) is 1,16%. Voor de betreffende langdurige zieken is adequate
begeleiding ingezet in samenwerking met de arbodienst, hetgeen heeft geleid tot
volledige re-integratie. De verzuimpercentages zijn gerelateerd aan het aantal fte (exclusief
flexkrachten). TivoliVredenburg heeft een ziekteverzuimverzekering.
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15.3
Flexwerken
In de zomer van 2017 is de verbouwing van het kantoor afgerond. Door een
werkplekkentekort is er in eerste instantie gezocht naar een alternatieve locatie. De
betrokkenheid bij het gebouw en elkaar heeft ertoe geleid dat gekozen is om op een
slimmere manier met de huidige werkplekken om te gaan. Door de verschillende bezettingen
op verschillende tijden is het mogelijk gebleken om de huidige kantoorsetting om te
bouwen tot een flexibele werkomgeving. Er zijn verschillende soorten werkplekken ingericht,
afhankelijk van de taak of activiteit. In 2018 wordt de nieuwe manier van werken die dit met
zich meebrengt geëvalueerd.
15.4
Organisatieontwikkeling
Het jaar 2017 stond in het teken van de uitwerking van de fijnstructuur in het organisatieontwikkeltraject en de komst van de zakelijk directeur.
De fijnstructuur is in twee stappen uitgewerkt. De eerste stap is in augustus 2017 met een
positief advies van de OR afgerond. In deze eerste stap zijn de benodigde teams vastgesteld
inclusief de bijbehorende managementstructuur en de managementprofielen. Nieuwe
teamleiders- en coördinatorenfuncties zijn middels een vacaturestelling ingevuld om een
bijdrage te kunnen leveren aan de tweede stap. In de tweede stap zijn, in samenspraak met
de verantwoordelijke managers, teamleiders en een deel van de medewerkers, de functies
per team beschreven. Eind 2017 zijn alle functiebeschrijvingen afgerond.

In juni 2017 is de zakelijk directeur in dienst getreden. De zakelijk directeur heeft vooral de
interne focus en is vanaf het begin sterk betrokken bij de organisatieontwikkeling. Daarnaast
is zij verantwoordelijk voor de afdelingen Hospitality en Productie & Theatertechniek.
De afdelingen Bedrijfsondersteuning, Programma, Marketing en Communicatie
bleven aangestuurd door de algemeen directeur, die als directeur-bestuurder de
eindverantwoordelijkheid voor de gehele organisatie draagt.
Met het oog op het opstellen van het profiel voor de opvolger van de huidige directeurbestuurder in 2018, is ook op advies van de Raad van Toezicht de topstructuur nogmaals
tegen het licht gehouden. Op basis van voortschrijdend inzicht over de effectiviteit van de
topstructuur, de aansturing van de organisatie en de taakverdeling binnen de Directie en het
MT, is hierop het besluit genomen de Directie uit te breiden met een Directeur Programma.
Per 1 januari 2018 is dit besluit geëffectueerd.
15.5
Magenta
In juni heeft de kick-off plaatsgevonden van het project Magenta. Magenta is een
informatieplatform voor de gehele organisatie waar alle informatiestromen samenkomen.
Dit betekent niet één systeem voor alle processen, maar een platform/database met alle
benodigde bedrijfkritische informatie.
Met de komst van Magenta worden de verschillende informatiebronnen en applicaties
eenduidig gestroomlijnd, waardoor bedrijfkritische informatie adequaat vastgelegd kan
worden en makkelijk te ontsluiten is.
Het betreft een ingrijpend project waarbij alle informatiestromen onder de loep worden
genomen. De verwachting is dat het zwaartepunt van de projectinspanningen in de
organisatie vooral in 2018 liggen.
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15.6

De Ondernemingsraad

15.6.1. Samenstelling
In 2017 werd duidelijk dat de bestaande samenstelling onvoldoende alle delen van de
organisatie vertegenwoordigde. Ook was de werkdruk binnen de OR dusdanig dat uitbreiding
gewenst was. Daarom is in 2017 het aantal leden van de OR uitgebreid van vijf naar zeven.
Net als in 2016 heeft de OR in 2017 gewerkt met een externe adviseur. Ook is het werken
met de ‘payroll-commissie’ en de ‘zzp-commissie’ voortgezet, om zo de inbreng van alle
flexkrachten te blijven borgen.
15.6.2. Overleg
Het overleg tussen OR en directeur-bestuurder vindt eens in de vier weken plaats. Daarnaast
is er tweemaal per jaar het zogenaamde Artikel 24-overleg. Dit is overleg tussen de OR
en de Raad van Toezicht. Het artikel 24-overleg vindt twee keer per jaar plaats. Daarnaast
zijn er met enige regelmaat diverse technische overleggen tussen OR en medewerkers van
TivoliVredenburg, zoals de controller en de HRM adviseur.

De
•
•
•
•
•

belangrijkste onderwerpen voor de OR waren in 2017:
Organisatieontwikkeling
Kantoorhuisvesting en flexwerken
Werving directieleden
Veiligheid
HR-zaken

Organisatieontwikkeling
De ontwikkeling van TivoliVredenburg als organisatie is een thema waaraan de OR veel tijd
en aandacht besteedt. Binnen de organisatieontwikkeling zijn er twee aandachtsgebieden:
organisatieontwikkeling en programmagericht samenwerken.
Bij de organisatieontwikkeling gaat het om het hele proces van ontwerp van de
hoofdstructuur naar de fijnstructuur met bijbehorende functiebeschrijvingen, taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, werkprocessen, manier van werken en
overlegstructuren.
In september 2015 is de pilot programmagericht samenwerken van start gegaan. Regelingen
op het gebied van het werkoverleg zijn instemmingsplichtig. Daarom heeft de OR veelvuldig
overlegd met de bestuurder over de voortgang en de evaluatie van deze pilot.
Kantoorhuisvesting en flexwerken
Een goede kantooromgeving is erg belangrijk. Daarnaast stelt flexwerken een aantal
randvoorwaarden om goed te kunnen functioneren. De OR blijft in gesprek met de directie
over de implementatie van deze manier van werken.
Werving directieleden
De OR heeft in 2017 positief geadviseerd op de tijdelijke verlenging van de aanstelling van
de algemeen directeur. Daarnaast is de OR betrokken geweest bij de werving van de nieuwe
zakelijk directeur. Ook heeft de OR positief geadviseerd op de uitbreiding van de directie naar
drie leden. Ten slotte is de OR betrokken bij de werving van de nieuwe algemeen directeur.
Veiligheid
Een veilige werkomgeving vindt ook de OR erg belangrijk. Dit onderwerp staat dan ook
regelmatig op de agenda van de overlegvergadering. Hierbij gaat het onder andere over de
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Arbo- en BHV-wetgevingen. Naast signalen die duiden op een verhoogde werkdruk let de
OR ook op evenutele spanningen op de werkvloer en de maatregelen die daartegen worden
getroffen.
HR-zaken
Een aantal specifieke HR-onderwerpen die in 2017 op de agenda van de OR stonden zijn de
R&O-cyclus, ontwikkel- en opleidingsbeleid, duurzame inzetbaarheid, personeelsbeleid en
arbeidsvoorwaarden, vertrouwenspersoon, klokkenluidersregeling, klachtenregeling.
15.6.3. Toekomst
Vanaf 1 januari 2018 heeft de nieuw verkozen OR zitting. De oude OR heeft zorg gedragen
voor een goede overdracht van lopende zaken aan de nieuwe OR.
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Bijlage 1. Festivals in TivoliVredenburg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utrecht International Comedy Festival 1 maart
Catch 24 maart
Transition Jazz 8 april
My First Festival 4 juni en 29 december
Reggae Fever 25 juni
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht 27 juni t/m 2 juli
Festival Oude Muziek Utrecht 25 augustus t/m 3 september
Gaudeamus Muziekweek 6 t/m 10 september
Nacht van de Poëzie 16 september
Betweter Festival 29 september
NPO Radio 4 Hart & Ziel Festival 13 oktober
Internationaal Franz Liszt Pianoconcours 8 t/m 21 oktober
Ramblin’ Roots 21 oktober
Le Guess Who? 9 t/m 13 november

Bijlage 2. Evenementen en samenwerkingspartners Zakelijke Verhuur
Een selectie van de evenementen in 2017:
• Nieuwjaarsreceptie Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 12 januari
• In Vrijheid Verbonden, een bijeenkomst van het platform van ontmoeting voor
religies en levensbeschouwingen 23 januari
• Personeelsfeest supermarkt Plus met optreden van Guus Meeuwis 22 april
• BUMA NL Awards, feestelijke uitreiking Nederlandstalige muziek (volksmuziek,
alternatief, urban) met Award Diner Show en interview van Dré Hazes door Marco
Borsato 2 oktober
• UIT-dagen, introductie van studenten van de Universiteit Utrecht 15 t/m 18
augustus
• Jaaropening Hogeschool Utrecht 24 augustus
• Congres VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals), voorheen op
wisselende locaties, voortaan in TivoliVredenburg 13 september
• Liszt Concours VIP-ontvangsten 21 oktober
• De Jonge Balie, tweedaags congres met 900 jonge advocaten en slotfeest met
Lil’ Kleine in Pandora 1 en 2 november
• Ledendag BOVAG, thema: mobiliteit 12 december
In 2017 werkten we samen met o.a.:
Movares, HKU, MVO, VPRO, AMPCO, In Vrijheid Verbonden, JDE, Gemeente Utrecht, Stichting
Lezen, Kamer van Koophandel, Rabobank, Assa Abloy, Nationale Politie, Nederlands Jeugd
instituut, VNPF, Railforum, More than Events, BUMA NL, Vilans, PLUS, PWC, CapGemini,
NTR Collegetour, Jonge Balie, UWV, Belastingdienst, Control Confrerence, GGZ, TIO, Volvo,
Ondernemersfonds, Groen Links, Bovag, Danone, Pharos, BKB campagne bureau, AB Inbev.
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