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1. VOORWOORD
Met het eerste seizoen-aanbod hoopt het Muziekcentrum het publiek […] duidelijk te
maken dat de programmering een ópen gegeven is, open voor invulling, open voor
suggesties, open voor ontwikkeling.
- Mathieu Heinrichs, Muziekcentrum Vredenburg: ontmoetingsplaats voor mensen en muziek.
Bron: catalogus ter gelegenheid van de opening van Muziekcentrum Vredenburg, 1979.
2019 is een feestjaar. We hebben twee jubilea te vieren. De Grote Zaal bestaat veertig jaar
en onze jonge organisatie TivoliVredenburg beleeft haar eerste lustrum. Op 26 januari
1979 opende Muziekcentrum Vredenburg zijn deuren. Vijf jaar geleden, op 3 juli 2014, werd
TivoliVredenburg feestelijk geopend in aanwezigheid van koning Willem-Alexander.
Vijfendertig jaar zit er tussen die twee momenten. Dat is een lange periode waarin veel
is veranderd op muziek- en cultuurgebied, zowel in aanbod als in beleving. Toch is er
één constante: Utrecht is een muziekstad van belang én loopt voorop als het gaat om
vernieuwende concertvormen en onderscheidend programma.
Die traditie houden we in ere. Het is goed om terug te lezen dat het DNA van
TivoliVredenburg bij de start van Muziekcentrum Vredenburg, veertig jaar geleden, in
beginsel al aanwezig was. De titel Open van het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 grijpt
direct terug op de tekst uit de openingsbrochure van 1979. Open staat voor gastvrijheid
en voor toegankelijkheid; TivoliVredenburg is er voor iedereen, ongeacht culturele
achtergrond en leeftijd. Open verwijst naar ons programma-aanbod – breed, gevarieerd
en uniek – waarin alle genres vertegenwoordigd zijn. Open illustreert ons streven om jong,
beginnend en opmerkelijk talent kansen te geven en experimenten te omarmen. Open is
ten slotte ook een vingerwijzing naar ons gebouw: een iconische plek midden in de stad
waar altijd wat te beleven is.
Elke dag werken de mensen van TivoliVredenburg keihard aan deze idealen. In de
afgelopen vijf jaar is een enorme schaalsprong gemaakt. Met ruim een miljoen bezoekers
horen we tot de grootste podia van Europa met een vergelijkbare functie. Aan zo’n
exponentiële groei zitten ook grenzen: de organisatie en het gebouw moeten voldoende
toegerust zijn om gastvrijheid en kwaliteit te kunnen blijven bieden. De aankomende
periode gaan we dan ook een andere fase in, waarin we onze groei vooral op de inhoud
zullen richten. Diversiteit, duurzaamheid, educatie en onze positie in stad en wereld
zijn belangrijke thema’s voor ons. Vanzelfsprekend blijven we ons sterk maken voor een
onderscheidende programmering; groei verwachten we vooral in de grensvlakken, daar
waar verschillende muziek- en kunstdisciplines elkaar raken. En minstens zo belangrijk:
het op orde brengen en houden van onze basis; het gebouw, de organisatie en de
bedrijfsprocessen.
Voor 2019 hebben we drie thema’s aangewezen die we extra aandacht willen geven: het
jubileum, inclusiviteit en de samenwerking met regio en stad.
Allereerst ons jubileum. Programmatisch wordt 2019 een jaar waar een lint van
uitzonderlijke concerten door wordt getrokken. Het laatste weekend van januari markeert
de start van het jubileumjaar. Dat weekend staat, naast de viering van 40 jaar Grote Zaal,
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een nieuw festival – Footprints – centraal. Het jubileumjaar willen we aanwenden om
fondsen te werven voor de renovatie van de foyers rond de Grote Zaal. We hopen zo
de kracht van het oorspronkelijke ontwerp van Herman Herzberger terug te brengen.
Onze grote wens is een open verbinding te creëren tussen enerzijds het nieuwe deel van
ons pand en anderzijds het Vredenburgplein. Daarmee ontstaat een publieksgebied dat
zich, naast muziek, goed leent voor het exposeren van beeldende kunst en kleinschalige
ontmoetingsruimten: een echte culturele toegang tot de binnenstad.
In het verlengde daarvan ligt het thema inclusiviteit. TivoliVredenburg wil een podium zijn
voor iedereen: voor liefhebbers van uiteenlopende genres, stijlen en niches, voor mensen
met verschillende culturele achtergronden, voor jong en oud. Dat lukt best goed, maar
toch zijn er nog altijd potentiële bezoekers die nog niet de weg weten te vinden naar ons
rijke programma-aanbod. Het komende jaar willen we extra ons best doen om die mensen
te bereiken. En we gaan ons nog meer hardmaken voor een diverser personeelsbestand: op
het podium, achter de schermen en in de horeca.
Het derde thema is de samenwerking met stad en regio. TivoliVredenburg wil bijdragen
aan de ontwikkeling van een duurzaam muzikaal ecosysteem in de regio Utrecht. Daarvoor
is het van belang dat participatie, experimenteerdrift en samenwerking tussen amateurs
en (internationale) topmusici worden gekoesterd en gestimuleerd. Wij zetten onze kennis
en expertise graag in om partners in de stad en de regio bij te staan bij het ‘vullen’ van
pleinen, buurten en parken met muziek.
De opbouw van het jaarplan volgt de pijlers van
ons meerjarenplan 2017-2020. Het eerste
hoofdstuk gaat over onze de ambities in de
programmering. Het tweede hoofdstuk
over publiek en publieksbereik. In het
derde hoofdstuk beschrijven we onze
plannen om het pand verder te
openen en levendig te maken. In
het vierde hoofdstuk gaan we in
op onze partnerships. Het vijfde
hoofdstuk ten slotte is gewijd
aan onze bedrijfsvoering in het
komende jaar.
In dit jaarplan is ook de
begroting voor 2019 en
de toelichting daarop
opgenomen.

NOS
Nederland Kiest
20 maart 2018 • Pleinen
© Stefan Heijdendael
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2. PROGRAMMA
Van een verstild pianoconcert in Hertz tot diep dreunende dancebeats in Pandora en
van groovende jazz in Cloud Nine tot een gedragen symfonie in de Grote Zaal. In 2019
presenteert TivoliVredenburg weer een gevarieerd, aansprekend, leerzaam programma.
In sommige genres laten we internationale topmusici of -acts horen, in andere stijlen
programmeren we juist meer experimenteel werk of geven we ruimte aan aanstormend
talent. We onderscheiden ons komend jaar met innovatieve concert- en festivalformules,
waarin naast muziek ook plaats is voor andere disciplines, voor debat en crossovers.
Gevestigde namen komen aan bod, maar er is ook ruimte voor nieuwkomers én voor
kruisbestuiving tussen professionals en amateurs.
Hoewel de grenzen tussen disciplines aan alle kanten vervagen en vervloeien, presenteren
we hieronder onze plannen aan de hand van herkenbare categorieën: klassiek, nieuw
gecomponeerde muziek, jazz, pop, wereldmuziek, kennis & debat en zakelijke verhuur.

2.1 Klassiek
We vinden het belangrijk om klassieke muziek met behulp van vernieuwende
concertformats voor nieuwe doelgroepen aantrekkelijk te maken. TivoliVredenburg loopt
daarin voorop. Maar dat laat onverlet dat we als vanouds veel aandacht aan de traditionele
klassieke-muziekpraktijk besteden. Met langlopende series en traditioneel klassiek aanbod
uit binnen- en buitenland hebben we een grote groep van liefhebbers aan ons weten te
binden. De lijn die we sinds 2017 met de kamermuziek in Hertz volgen, een kernachtig maar
prominent programma, is succesvol gebleken en houden we aan.
De langlopende symfonische vrijdagavondserie ‘AVROTROS Vrijdagconcert’ zetten
we in samenwerking met de Hilversumse partners onverminderd voort. Deze vormt de
ruggengraat van onze klassieke programmering en wordt door ons publiek, bezoekers en
radioluisteraars, herkend en gewaardeerd. De vrijdagserie, meestal verzorgd door het Radio
Filharmonisch Orkest en Het Groot Omroepkoor, onderscheidt zich in repertoirekeuze:
grote koorwerken en minder bekend negentiende-eeuws programma waaraan veel andere
orkesten zich liever niet wagen.
Naast de liefhebbers van de grote klassieken onderscheiden we twee andere doelgroepen:
de fijnproevers en de instappers. De laatste groep verdelen we in een jongere (20-40 jaar)
en een oudere leeftijdsgroep (40-60 jaar). De jongeren voelen zich in het algemeen minder
aangesproken door de ‘serieuze’ ambiance van klassieke concerten. Voor de ouderen geldt
dat zij misschien wel geïnteresseerd zijn in klassieke muziek maar zich te onervaren voelen
om zich aan te sluiten bij de traditionele concertpraktijk.
Instappers
Voor de jongeren organiseren we sinds een paar jaar de succesvolle concertavond Pieces
of Tomorrow: laagdrempelig en informeel, met dj en een biertje. Op 17 november 2018
vindt het eerste Pieces of Tomorrow Festival plaats; ondertitel: ‘An introduction to classical
music.’ In 2019 willen we de tweede editie organiseren. En we gaan door met de reguliere
‘Pieces’-concerten, in de Grote Zaal en in Hertz.
Voor de oudere instappers is er sinds 2017 het concertformat Out of the Blue, een
samenwerking met het Radio Filharmonisch Orkest. Het concert heeft een verhaallijn
waarin een acteur of presentator het voortouw neemt; vooraf is er de mogelijkheid tot
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White House Cantate
Slotconcert AVROTROS Vrijdagconcert
8 juni 2018 • Grote Zaal
© Anna van Kooij
dineren in de foyer van de Grote Zaal.
Na vier ‘onderzoeksedities’ hopen we in
2019 tot een definitief format te komen.
Fijnproevers
We zijn er trots op dat internationale
topmusici als violist Janine Jansen (jan),
pianist Mitsuko Uchida (feb) en pianist
Elisabeth Leonskaja met het Jerusalem
Quartet (mei) ook in 2019 Utrecht weer
aandoen.
In de categorie trendsettend, internationale
orkesten en musici die sterk in ontwikkeling
zijn, is het aanbod al even veelbelovend. Denk
aan de dirigenten Teodor Currentzis, Mirga
Grazynite-Tyla en Karina Canelakis in de afgelopen
jaren. In 2019 maken het Canadian Arts Centre Orchestra
Ottawa (mei) en de Chamber Music Society of Lincoln
Centre (apr) bij ons hun debuut in Nederland.
Ook de eerste tour van het Rotterdams Philharmonisch Orkest met zijn nieuwe chef Lahav
Shani doet meteen Utrecht aan (feb).
We koesteren de samenwerking met Nederlandse ‘urgente’ klassieke ensembles en kijken
uit naar de concerten van Ludwig (jan), Pynarello (mei) en het Nationaal Jeugd Orkest
(feb), een van de belangrijkste kweekvijvers voor de musici van de toekomst.
Drie Bruckner
Een bijzonder weekend vindt plaats in mei wanneer het Radio Filharmonisch Orkest
op drie achtereenvolgende avonden in de Grote Zaal hetzelfde programma speelt voor
drie verschillende publieksgroepen: op donderdag Pieces of Tomorrow, op vrijdag het
AVROTROS Vrijdagconcert en op zaterdag Out of the Blue. Dit is een praktijkvoorbeeld
van onze overtuiging dat je met klassieke muziek een groter publiek kunt bereiken door
te variëren in aanpak en presentatie. De muziek blijft dezelfde – in dit geval: de Vierde van
Bruckner – de entourage verandert per keer.
Klassiek anders
Op het grensvlak van klassiek en populair programmeren we onder meer soundtracks
van films en tv-series en popmuziek in een symfonische bezetting. Zo presenteren we in
2019 een filmmuziekprogramma (mei), Amsterdam Sinfonietta met als solist Blaudzun
(jan), een symfonisch concert met muziek van Prince (mrt) en een symfonisch concert
met Goran Bregovic en zijn band (nov). Voortbordurend op het succes van Westside
Story in 2018 vertonen we films met livemuziek: Amadeus (okt) en Under the Skin (met
Scarlett Johansson) (nov). In ontwikkeling is een kamermuziekserie met medewerking van
Nederlandse schrijvers.
Artist in residence
Christina Pluhar is in het seizoen 2018/2019 onze ‘artist in residence’. In Cloud Nine geeft
ze een concert, waarvan de opzet nog een verrassing is, onder de titel ‘All’improvviso’.
Een samenwerking zoals die met Pluhar zetten we in de komende jaren graag voort. Een
andere terugkerende gast is de excentrieke, Grieks-Russische dirigent Teodor Currentzis
die in het voorjaar van 2020 weer naar Utrecht komt.
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Opera
Vanaf 2019 besteden we meer aandacht aan operarepertoire. In april voert het beroemde
Praagse marionettentheater Buchty a Loutki Händels Acis and Galathea integraal uit in
ons eigen ‘barokoperatheatertje’ Hertz, met een topcast en klein orkest. In mei staat Philip
Glass’ opera Einstein on the Beach in een semiscenische uitvoering op het programma,
met een hoofdrol voor Suzanne Vega.
Pasen vraagt om ‘de Matthäus’, Kerstmis om het Weihnachtsoratorium. Een passend
programma rondom feest- of herdenkingsdagen wordt door veel van onze bezoekers op
prijs gesteld. Naast Pasen en Kerstmis memoreren we ook Allerzielen en 4 mei.
Komend seizoen dienen zich niet alleen de traditionele Bach-passies en Handels Messiah
aan.
Met Kerst zijn er bijzondere concerten zoals van de Misa Criolla (dec) en een bewerking
van Bachs Weihnachtsoratorium (‘als urbane Hausmusik’) door het Duitse avontuurlijke
Ensemble Resonanz (dec). Ook de hernemingen van Bachs Matthäus Passion, de een
onder leiding van Reinbert de Leeuw (apr) en de ander, in een versie voor Pieces of
Tomorrow, onder leiding van Philippe Herreweghe (apr) zijn vermeldenswaard.
Orgel
Sinds 2017 beschikt de Grote Zaal over een orgel. Daar zoeken we graag passend
programma bij. Orchestra of the Age of Enlightenment en organist John Butt voeren
orgelconcerten van Händel uit (mei). Organist Aart Bergwerff komt met een bijzondere
versie van de Canto Ostinato van Simeon ten Holt, in combinatie met een wervelende
derwisjdans (mrt).
Festivals
Vaste prik zijn klassieke festivals zoals het minifestival van Arthur en Lucas Jussen op
Tweede-Paasdag (apr), het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht (dec), het Festival
Oude Muziek (aug) en de Nederlandse Brassband Kampioenschappen (okt). En vanaf nu
ook het Pieces of Tomorrow Festival.
Virtuoos/de piano
Twee thema’s gaan we in 2019 genre overschrijdend uitwerken: virtuositeit en de piano.
De bewondering voor virtuositeit lijkt terug van weggeweest. Wellicht heeft het te maken
met voortschrijdende technologische ontwikkelingen waardoor de machine de mens
steeds vaker overtroeft, in elk geval is ambachtelijkheid terug in het centrum van de
belangstelling.
Een andere trend is pianomuziek. In de klassieke muziek neemt het instrument sinds jaar
en dag een vooraanstaande positie in, maar dat geldt ook steeds meer voor pop en jazz
waar neoklassieke tendensen opgeld doen. Reden voor ons om de trend te verkennen.

2.2 Nieuw gecomponeerde muziek
In het traditionele gat tussen jazz en klassieke muziek stappen van oudsher de musici
die willen experimenteren. Klassieke musici schuiven steeds vaker op richting de jazz en
andersom gebeurt het ook. Het verschijnsel vertaalt zich in bijzondere coproducties en in
overlap in publieke belangstelling. We zien meer en meer overloop tussen jazz en nieuwe
muziek, gecomponeerd en geïmproviseerd. Dat heeft ertoe geleid dat we hebben besloten
voortaan gebruik te maken van het etiket Jazz & More voor jazz en aanverwante genres.
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Tweewekelijks worden voor Vrije Geluiden, het tv-programma van de VPRO, opnames
gemaakt van de meest aansprekende musici en ensembles, artiesten die door de
bank genomen actief zijn op het grensgebied tussen jazz, wereldmuziek en nieuw
gecomponeerde muziek. Maandelijks bundelen we er drie en presenteren deze samen
op één podium tijdens Vrije Geluiden Live. De concerten leveren zowel audio- als
videomateriaal op waarmee de VPRO aansluit bij ons publiek. De samenwerking met de
omroep is voor TivoliVredenburg zowel inhoudelijk als promotioneel vruchtbaar.
Naast de jaarlijkse klassieke brochure brengen we twee keer per jaar het Jazz & More
Magazine uit, een laagdrempelige uitgave die we verspreiden onder kaartkopers. Jazz &
More Magazine bevat een uitgebreide agenda en daagt het publiek uit verder te kijken dan
de gebaande paden – de muziek die zij al kennen. Dit doen we twee keer per jaar, in mei
en in september, meebewegend met het seizoensaanbod.
Op het gebied van nieuwe muziek loopt het aanbod van 2019 uiteen van kleinschalig
(daar waar doorgaans de vernieuwing plaatsgrijpt) tot grote, ambitieuze
projecten: samenwerkingen met gerenommeerde ensembles en gesubsidieerde
muziekgezelschappen.
Avontuurlijke Muziek
In de serie Avontuurlijke Muziek (seizoen 2018/2019) zijn onder meer geprogrammeerd:
Spectra met solist Nora Fischer (jan), het strijkkwartet in residence Quatuor Danel (okt
2018), het Utrechtse ensemble Insomnio met een Zappa-programma (feb) en composities
van Reich (apr), het New European Ensemble onder leiding van Heinz Holliger (mrt)
en Asko|Schönberg met werken van Kate Moore (apr) en een feestelijk programma ter
gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Louis Andriessen (mei); te verwachten
zijn premières en nieuwe composities van onder meer Rozalie Hirs, Virpi Räisänen, Steve
Reich, Kate Moore, Louis Andriessen, Heinz Holliger.
Club Fluxus
Een nieuwe serie is Club Fluxus, een coproductie met de
Gaudeamus Muziekweek. De naam Fluxus (‘vloeibaar’)
verwijst naar de speelse kunststroming uit de jaren
zestig. Jonge ensembles en musici staan centraal
met nieuw werk, waarin de laatste ontwikkelingen
in de nieuwe muziek hoorbaar zijn. De concerten
vinden plaats in Club Nine (onze club naast Cloud
Nine). De opzet is kleinschalig en informeel. De
componisten zijn er zelf bij en vertellen over hun
eigen werk. Dat maakt dat het publiek als het
ware bovenop de uitvoerders zitten.
Op het programma staan: Kluster5, But
What About, Oerknal! De eerste helft van
2019 sluiten we af met Zwerm & Fred Frith,
een samenwerking tussen het Belgische
gitaarkwartet en de Britse componist-multiinstrumentalist. Waarmee wederom een brug
naar de jazz en ‘impro’ wordt geslagen.
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Danel

© Jelle Verhoeks

Gaudeamus Muziekweek
Het internationale festival voor hedendaags gecomponeerde muziek vindt traditiegetrouw
in september plaats in TivoliVredenburg. Het programma voor 2019 van de Gaudeamus
Muziekweek in 2019 is nog niet bekend. Terugkerende elementen zijn de uitvoering van
werken genomineerd voor de Gaudeamus Prijs, een aanmoedigingsprijs voor jonge
componisten (wereldwijd, jonger dan dertig jaar). Een wisselende, internationale jury
bepaalt wie de winnaar is.

2.3 Jazz
Jazz laat nog steeds groei zien binnen TivoliVredenburg, zowel in aantallen concerten als
in bezoekersaantal per concert. Ons programma heeft landelijk meer aanzien gekregen,
dankzij de vele exclusieve internationale artiesten die bij ons optreden en het jaarlijkse
Transition Jazz Festival. In internationale contacten en netwerken wordt veel geïnvesteerd.
De samenwerking met grote boekingskantoren is intensief en levert structureel
hoogwaardig jazzprogramma op.
We zoeken binnen de jazz naar de verbreding: van impro en free jazz en nieuw aanbod in
de club (Club Nine) tot grote en gevestigde internationale namen in de grote zalen. Om
het jazzprogramma binnen de veelheid aan aanbod van TivoliVredenburg een herkenbaar
gezicht te geven, gaan we meer en meer over tot het thematisch bundelen van concerten,
al dan niet in series. Hieronder staan de belangrijkste aandachtsgebieden.
Grote Jazznamen
Het aanbod van jazzmusici voor de grote zalen is beperkt. We streven naar zoveel
mogelijk van deze concerten per seizoen. Voor 2019 staan op de planning: Kurt Elling,
Brad Mehldau, Chris Potter en Colin Stetson.
Sunday Afternoon Jazz
De absolute top van de nationale- en internationale jazzmusici komt naar Utrecht met hun
nieuwste projecten. Enkele namen: Sylvain Rifflet, Jacob Karlzon Trio, Rein de Graaff Trio,
Sonny Fortune, Benjamin Herman & Maarten Hogenhuis.
Klassiek & Jazz
Een nieuwe serie met onderscheidend aanbod ten opzichte van andere Nederlandse
podia. We presenteren musici die opereren op de scheidslijn tussen de genres: Tim
Kliphuis Sextet, Rembrandt Frerichs & Friends: Oude Muziek Jazzdag, Jazz Orchestra of
the Concertgebouw & Fuse, Calefax & Eric Vloeimans.
ECM Records
Het Duitse label ECM (‘Edition of Contemporary Music’), dat in 1969 werd opgericht door
Manfred Eicher, heeft een naam op te houden als vooruitstrevende platenmaatschappij.
Het vijftigjarig bestaan wordt in 2019 in TivoliVredenburg gemarkeerd met een serie in
samenwerking met ECM Records, met onder meer Stefano Battaglia Trio, Mats Eilertsen
Trio, Jakob Bro Quartet. Daarnaast wijdt ook ons festival Transition aandacht aan ECM met
concerten van Enrico Rava, Shai Maistro en Matthias Eick.
Freejazz en impro
De Nederlandse jazzscene staat zoals bekend internationaal hoog aangeschreven op het
gebied van freejazz en impro. Het is muziek voor een relatief klein maar trouw publiek.
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Ook in Utrecht is er publiek voor, mede dankzij de
inspanningen in het verleden van Stichting Jazz
UTrecht. In 2019 willen we het genre nieuw
leven inblazen. Op het programma staan:
Han Bennink, Mary Oliver & Simon Toldam,
Trio Rempis/Stadhouders/Rosaly en het
ICP Orchestra.
Populair
Ook mainstream- en populaire jazz
geven we alle ruimte. Fusion kwam
eerder al incidenteel aan bod, in 2019
krijgt het subgenre structureel aandacht.
Daarnaast komen we met een aantal
‘klassieke’ programma’s rondom grote
namen als Billy Holliday, Frank Sinatra, Ella
Fitzgerald, Dinah Washington en Count
Basie. Die concerten komen tot stand in
samenwerking met onder meer de nieuwe Big
Band van Henk Meutgeert, het Jazz Orchestra
van het Concertgebouw en het Metropole Orkest.

Jazzmeia Horn
Transition Festival
14 april 2018 • Cloud Nine

© Juri Hiensch

Transition Jazz Festival
In 2019 organiseren we voor de vierde keer het Transition
Jazz Festival. Voor 2019 staan onder andere op het programma:
Metropole Orkest met Donny McCaslin en Jason Lindner, Bugge
Wesseltoft/Dan Berglund/Magnus Öström, Enrico Rava Sextet en Mathias Eick Quintet.
Jazzcollege
Het was een experiment: in 2018 vroegen we Vera Vingerhoeds een jazzcursus te
verzorgen. De zes colleges waren direct uitverkocht. In 2019 krijgt de reeks een vervolg
met het Jazzcollege 2.0 door Vera Vingerhoeds. Vier colleges op de woensdagavond in
maart.
Films
In 2017 toonden we incidenteel jazzfilms die gratis toegankelijk waren. We pakken het nu
wat serieuzer aan voor betalend publiek met de volgende titels: Ruben Blades Is Not My
Name, My Foolish Heart (over Chet Baker), Be Known, Blue Note Records: Beyond the
Notes (met onder meer Wayne Shorter en Herbie Hancock) en I Go Back Home (over
Jimmy Scott).
Gratis concerten
Het zal genoegzaam bekend zijn hoe populair de (gratis) klassieke lunchpauzeconcerten
van TivoliVredenburg zijn. Iets vergelijkbaars willen we ook op jazzgebied gaan doen,
bijvoorbeeld op ons ‘dorpsplein’ Park 6. Met gratis jazzconcerten slaan we twee vliegen
in een klap. Het is een manier om nieuw publiek laagdrempelig kennis te laten maken met
jazz. En voor jonge jazzmusici is het een ideaal podium om speelervaring op te doen en
nieuwe dingen uit te proberen.
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2.4 Pop en dance
Het rijkdom van ons programma steunt in belangrijke mate op de mogelijkheden van ons
gebouw. Iedere zaal heeft zijn eigen kwaliteit, sfeer en bezoekerscapaciteit, het gebouw
als geheel is een uitgelezen festivallocatie. Het maakt dat we in TivoliVredenburg bijna het
volledige pallet aan pop- en dancemuziek kunnen presenteren: dance en elektronische
muziek, rock en metal, hiphop en urban, blues en americana, Nederlandstalig en
‘theaterconcerten’. TivoliVredenburg is hofleverancier van de stad en de regio, en steeds
vaker ook, van het land. Dat geldt voor genres en muziekstijlen én voor doelgroepenbereik.
Per zaal geven we hieronder de focus aan.
Ronda
Internationale topartiesten en nationale vedettes, de gevestigde orde en net doorbrekende
artiesten, treden doorgaans in Ronda op. Vaak is het de opstap naar de grootste zalen
(Ziggodome, Ahoy) of naar stadionconcerten. De zaal is voor veel genres geschikt. De
laatste jaren zien we een aanwas van retro- en ‘reunion’-bands.
In 2019 treden onder meer op: Triggerfinger, Nathaniel Rateliff, Ronnie Flex &
Deuxperience, Beirut, Jess Glynne, Joe Jackson, Billie Eilish, Dermot Kennedy.
Grote Zaal
Het aantal concerten met zitplaatsen (‘seated’ en ‘semi-seated’) neemt toe. We verwachten
dat die trend komend jaar doorzet. Ten gevolge daarvan wordt de Grote Zaal weer
populairder als popzaal. Naast oude sterren is er ook een nieuwe lichting musici die graag
optreedt in de Grote Zaal. Ze verkiezen de intiemere, stijlvolle sfeer boven de ‘blackbox’zalen in het popcircuit waar het publiek staat. In hetzelfde kader zien we een groeiende
belangstelling van artiesten voor Hertz.
In 2019 treden onder meer op: Dead Can Dance, Joep Beving, Yann Tiersen, Colin Benders
& Metropole Orkest.
Pandora
Pandora is de uitgelezen zaal voor het Nederlandse clubcircuit, in omvang een stap tussen
De Helling en Ronda in. Qua muziekstijlen ligt de nadruk op heavy, urban, de nationale
subtop, doorbrekende nieuwkomers, dance en electronische muziek en het internationale
middensegment.
In 2019 treden onder meer op: Donnie, Lee Fields, Alex Vargas, The Midnight, Causes,
Diggy Dex.
Hertz
Repertoire dat elders in Nederland leunt op een infrastructuur van (voormalige)
kerkgebouwen of middelgrote theaters en schouwburgen kan bij ons in Hertz terecht. Het
aanbod is relatief klein, maar de diversiteit is groot.
In 2019 treden onder meer op: Raymond van het Groenewoud, Dana Winner, Sven Ratzke.
Cloud Nine en Club Nine
In Cloud Nine komen singer-songwriters en soul- en gospelmuziek het best tot hun recht.
De zaal is geschikt voor ‘seated’ pop (capaciteit: 275) en voor ‘standing’ (400).
Daarnaast hebben we Club Nine, het kleinste podium in de Utrechtse keten (kleiner dan
Ekko), geschikt voor intieme concerten. Een keur aan internationale artiesten hebben hier
voor het eerst in Nederland opgetreden.
Voor 2019 staan geprogrammeerd: The Como Mamas, Eric Vaarzon Morel, Kieran Goss &
Annie Kinsella Goss, Bertolf, Ruben Hein en Carel Kraayenhof en Juan Pablo Dobai.
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Dance
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 Fiesta Macumba blijven de toon zetten in het
aanbod waarin verschillende doelgroepen en subgenres (techno, house, disco, drum ’n
bass) tot hun recht komen. Danceavonden vinden plaats in Ronda, Pandora en Cloud Nine.
Pop-O-Matic, de vaste dansavond voor studenten op de donderdag in Pandora, krijgt in
2019 een nieuwe formule. Vanaf het najaar van 2018 gaan we daaraan werken, met als doel:
een betere aansluiting bij de huidige studentenpopulatie van Utrecht.
Pandora is de ultieme club voor een gevarieerde nachtprogrammering. Meer en meer
wijken we ook uit naar de Pandorafoyer; een mooie locatie voor lokale, opkomende
talenten, die zo een kans krijgen zich te presenteren.
Voor de avond- en nachtprogrammering maken we steeds meer gebruik van de
tussenruimtes en de pleinen van het gebouw. Het draagt bij aan het open karakter dat
we ambiëren als organisatie. Met een laagdrempelige programmering, al dan niet gratis,
willen we een nieuw en divers publiek warm maken voor jazz, klassiek en maatschappelijke
thema’s. Park 6 is de binnentuin in onze kleine muziekstad waar iedereen welkom is.
Festivals
DICE - new pop music
Tijdens het showcase-festival presenteren we telkens zes bands – altijd urgente
popmuziek – die aan het begin staan van een internationale doorbraak. Door een slimme
planning maakt DICE gebruik van het aanbod van de internationaal hoog aangeschreven
festivals Great Escape (Engeland) en Reeperbahn (Duitsland). Voor 2019 staan drie edities
op de planning: in Pandora, zaal en foyer.
Hemelbestormers
Een jaarlijks terugkerend festival is Hemelbestormers, in Pandora, zaal en foyer. Hét
showcase-festival voor en door de popmuziekopleidingen in hele land, mbo en hbo.
SQUAD
Nederlandse hiphop en urban vormen de hoofdmoot in Pandora, de doelgroep zijn tieners
(14-18 jaar). Gespreid over het jaar organiseren we drie edities tijdens de schoolvakanties.
Voor de XL-editie wijken we uit naar Ronda.
CATCH
Hét festival met elektronische liveacts en dj’s vindt plaats in het voorjaar
van 2019, in Ronda, Pandora en Cloud Nine.
Ramblin Roots
In oktober 2019 organiseren we de zesde editie alweer. Het hele
gebouw staat in het teken van authentieke en hedendaagse soul,
americana, blues, country, rootsrock en aanverwante stijlen.
Doelgroep: 35-55 jaar.

Hauschka
4 september 2018 • Hertz

© Koen Peters
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Le Guess Who?
November 2019 is de maand van Le Guess Who?, het internationaal gerenommeerde
festival voor minder gangbare muziek uit alle windstreken. Met podia op locaties door de
stad heen en in alle zalen van TivoliVredenburg. In samenwerking met Stichting Le Guess
Who?.
We Vieren Het Toch
Het is intussen een mooie traditie: het alternatieve jaaroverzicht van Spinvis en gasten
eind december in de Grote Zaal. Een unieke, eenmalige, avondvullende voorstelling met
muziek, dans, spoken word, kunst in welke vorm dan ook, voor de doelgroep 35-55 jaar.
My First Festival
Voor gezinnen met kleine kinderen is er My First Festival, uniek in zijn soort, een eigen
productie van TivoliVredenburg. Verwacht: december 2019.
Footprints
Dit nieuwe festival van TivoliVredenburg richt zich op muzikale vernieuwing
uit alle windstreken, crossovers dus tussen niet westerse muziek en
elektronica, hiphop, jazz en pop. Footprints is meer dan muziek alleen
met ook talks en poetry, proeverijen uit de wereldkeuken en een
podium voor beginnende Nederlandse kunstenaars. Doelgroep:
Cyberia Reunion
22-40 jaar. Vergelijkbare festivals zijn: AfroPunk, Strange
4 augustus 2018 • Pandora
Sounds from Beyond, Festival Músicas do Mundo. Op
© Ben Houdijk
onze wensenlijst staan nu: Khruangbin, Jungle By Night,
Imarhan, Baloji, TootArd, Altin Gün, STUFF., Blow 3.0.

2.5 Wereldmuziek
TivoliVredenburg zet zich in voor een zo divers
mogelijke programmering. Toch slagen we er nog niet in
alle publieksgroepen te bereiken. Met name de mensen
met een migratieachtergrond komen nog te weinig aan
bod in onze zalen. De komende jaren gaan we daar meer
werk van maken. De bevolkingssamenstelling van de stad
Utrecht is voorlopig richtinggevend. Utrecht heeft 120.000
inwoners met een migratieachtergrond. Dat is 35 procent
van de totale bevolking. De grootse groepen zijn Utrechters
van Marokkaanse (bijna 31.00) en Turkse (circa 14.000) komaf.
In Utrecht wonen 166 verschillende nationaliteiten. Daaronder zijn
bijna 3.000 statushouders, grotendeels afkomstig uit Syrië (1.400).
Voor en met deze groepen wil TivoliVredenburg een rijk en gevarieerd
aanbod ontwikkelen dat tegemoet komt aan de smaak en de behoefte van
deze publieksgroepen. We werken samen met Syrische, Marokkaanse en Turkse
musici, maar ook met Cultuurhuis Kanaleneiland, Marmoucha, Mystiek Productions en
andere agentschappen en maatschappelijke organisaties die beschikken over de nodige
expertise. We willen hiermee bezoekers bereiken die niet vanzelfsprekend hun weg naar
TivoliVredenburg vinden en muziek programmeren die te weinig op professioneel niveau te
horen is in Utrecht. TivoliVredenburg vraagt hiervoor aan Stichting Utrecht Wereldmuziek
om ondersteuning.
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Wereldmuziek – zo noemen we niet westerse muziek van welke aard dan ook – is geen
apart genre, vinden wij, maar een wezenlijk bestanddeel in jazz, klassieke muziek, eigentijds
gecomponeerde muziek en popmuziek en als zodanig regelmatig hoorbaar in onze zalen.
Toch moeten we constateren dat we daarmee weinig weerklank vinden bij Nederlanders
van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, Afrikaanse of Syrische komaf. Zij willen de muziek
horen waarmee ze zijn opgegroeid en vertrouwd zijn. Dat vraagt om een andere aanpak en
extra inspanningen met hulp van deskundigen en betrokkenheid van de mensen om wie het
gaat.
Hieronder een greep uit het programma in 2019.
Amazigh Nieuwjaar Festival
In Utrecht wonen veel Marokkanen met een Berberse achtergrond. De naam van het
festival, georganiseerd met Utrechtse partners, verwijst naar de andere benaming voor
Berbers: Imazighen. Een levendig festival met meer dan muziek alleen.
Zeynel Demir Quartet
Zeynel Demir is componist, zanger en baglamaspeler. Zijn kwartet is gespecialiseerd in
Anatolische volksmuziek. Maar ook muziek uit andere Turkse regio’s komen aan bod.
Bassekou Kouyate
De ngoni is een traditioneel Malinees snaarinstrument vergelijkbaar met de luit. Bassekou
Kouyate geldt als grootmeester op de ngoni. In 2016 trad hij op tijdens Le Guess Who?. In
2019 komt hij terug voor een concert in Cloud Nine.
Common Ground
TivoliVredenburg heeft een warme band met lokale Syrische, Iraanse, Afghaanse,
Palestijnse musici die eerder hun opwachting maakten bij een van de zes edities van het
Catching Cultures Orchestra Festival. Common Ground is een programma van zangeres
Shaza Hayek en JazzART Orchestra onder leiding van Martin Fondse. Zij gaan voor op een
muzikale reis door Syrië met Syrische gastmusici.
Haytham Safia Qu4rtet
Twee mannen en twee vrouwen, een cellist, een hoboïst, een perscussionist en een
udspeler: in dit kwartet komen uitersten samen. Zij spelen van blad en improviseren op
basis van Arabische, Europese en Afrikaanse muziektradities.
Oriental Landscapes Festival
TivoliVredenburg is het centrum van Oriental Landscapes Festival, dat plaatsvindt in
meerdere Nederlandse steden. Tijdens het festival staat een Nederlandse en een Oosterse
componist centraal. Nieuw en bestaand werk zullen worden uitgevoerd door opmerkelijke
combinaties van topmusici uit verschillende windstreken.
Festivals
Traditiegetrouw organiseren we weer Catching Cultures Festival (jan), MedFest (mrt) en
Brasa Festival (okt). Een mooie aanvulling op het aanbod wereldmuziek.
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2.6 Educatie en participatie
Onder de noemer Connect scharen we de initiatieven en het aanbod – in TivoliVredenburg
en in de wijken en buurten van Utrecht – voor kinderen, ouderen, amateurs, kansarme
en achtergestelde groepen. Connect richt zich in 2019 op drie pijlers: muziekeducatie,
amateurkunst en concertprogramma.
Muziekeducatie
Hieronder vallen de schoolprojecten voor en met het primair onderwijs (bijvoorbeeld
de MuziekRoute) en de schoolprojecten met het voortgezet onderwijs (denk aan
Pronkstukken, Vocal Statement, het convenant van TivoliVredenburg, het Gerrit Rietveld
College en DOX).
Amateurkunst
Amateurmusici presenteren hun kunnen op ons open podium Rabo Open Stage. We spelen
een initiërende rol in talentontwikkeling in de provincie. Onder meer in samenwerking met
stichting Kunstbende Utrecht, door coaching op het Rabo Next Stage, door een convenant
met ROC Midden Nederland.
Concertprogramma
Dit zijn de schoolconcerten en de concerten (maar ook lezingen) speciaal voor kinderen
en families, ouderen (appeltaartconcerten, Uit & Thuis) en inwoners van bepaalde wijken
(Muziekroute Lof, Kanaleneiland).
Het is niet ondenkbaar dat het onderscheid tussen Connect en ons reguliere aanbod
gaandeweg zal vervagen en op den duur helemaal verdwijnt. Het is de opperste
consequentie van ons streven naar inclusiviteit.
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Catching Cultures
Orchestra Festival
3 juni 2018 • Hertz
© Gert Jan Peddemors

2.7 Kennis & Debat
De wens om van TivoliVredenburg ook een bloeiend podium voor Kennis & Debat
te maken, wordt steeds meer werkelijkheid. Wij maken ons sterk voor een open
samenleving waarin alle ruimte is voor het delen van ideeën, verhalen en meningen.
Naast het aanbod van Studium Generale van de Universiteit Utrecht ontwikkelen we zelf
programma op het snijvlak van muziek, kunst, 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.
Voor 2019 staan de volgende ‘Kennis en Debat’-festivals in de planning: Betweter Festival
(in samenwerking met Studium Generale en Universiteit Utrecht), International Comedy
Festival Utrecht, Thinking Planet , School of Life Festival.

2.8 Zakelijke verhuur
De markt voor zakelijke events in Nederland floreert. Er wordt veel buitenshuis
georganiseerd en Utrecht is een populaire bestemming voor zakelijk toerisme. Het volle
en drukke hoofdstedelijke aanbod draagt bij aan een trek naar het toegankelijkere en
vriendelijkere Utrecht. Onderzoek van de branche (bron: Greater Venues 2018) toont aan
dat opdrachtgevers steeds vaker zachte waarden noemen als criterium bij het kiezen van
een locatie. TivoliVredenburg kan hierop inspelen door zich nog duidelijker te profileren als
alternatief voor de mainstream evenementenzalen; beleving en sfeer zijn immers anders
bij ons. Wij hechten eraan met partners samen te werken die een sociaal-maatschappelijke
doelstelling hebben, zoals een duurzame cateraar (Vineyard) of een hospitality bedrijf dat
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aanstelt (Parc Spelderholt). Samen met hen
werken we aan een duurzaam, vernieuwend en sociaal betrokken podium met een duidelijk
ethisch kompas.
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Plein 6
© Koen Peters

3. PUBLIEK
We kunnen het niet genoeg benadrukken: TivoliVredenburg is er voor iedereen, een leven
lang. Voor Utrechters uit alle wijken. Voor bezoekers uit Nederland en daarbuiten. Voor
liefhebbers van alle muziekgenres, ongeacht leeftijd, huidskleur, gender, opleidingsniveau
en komaf.
In dit hoofdstuk gaat we in op onze ambities op het gebied van publieksbereik. Ook gaan
we in op onze marketing- en communicatiestrategie voor 2019.

3.1 Bereik
Het succes van TivoliVredenburg laat zich op de eerste plaats afmeten aan de enorme groei
van bezoekersaantallen. De schaalsprong die we hebben gemaakt, past bij de aanlooptijd
van een nieuw podium. In de categorie concertzalen met een vergelijkbaar aanbod horen
we intussen tot de grootste van Europa. Zo’n exponentiële groei heeft ook een keerzijde,
voor zowel organisatie als gebouw. We moeten ervoor waken dat kwantiteit niet ten koste
gaat van kwaliteit en gastvrijheid. De aankomende periode gaan we dan ook een andere
fase in; de komende jaren geven we voorrang aan de inhoud. We willen op de eerste plaats
meer aandacht besteden aan publieksgroepen die de weg naar TivoliVredenburg nog
niet zo makkelijk weten te vinden. Hiervoor ontwikkelen we, samen met partners, nieuwe
communicatiekanalen.
Ook willen we ons meer op buitenlands publiek richten. Dat doen we onder meer door
de website toegankelijker te maken voor internationale bezoekers en toeristen: meer in
het Engels, extra toeristische informatie, gericht online adverteren en samenwerken met
hotels. Voor 2019 beogen we een publieksgroei van 6% ten opzichte van 2018, dat zijn
circa 70.000 bezoekers meer. In totaal willen we dan ook bijna 1,3 miljoen bezoekers
verwelkomen in ons gebouw voor een concert, een hapje eten, wat te drinken, een
dansavond of een debat.
Steeds meer mensen weten we ook online en via radio en tv te bereiken. In 2018 deed
de NOS verslag van de uitslagen van de landelijke verkiezingen vanuit TivoliVredenburg,
prominent in beeld. Veel radio- en tv-programma’s, festivals en concerten worden bij ons
opgenomen, waaronder 3 FM Serious Request. Iedere vrijdag is het AVROTROS-concert
live te horen op Radio 4. Registraties van Festival Oude Muziek en het Internationaal
Kamermuziek Festival zijn daar ook te beluisteren. Wekelijks zijn Cloud en Club Nine te zien
in het programma Vrije Geluiden op NPO 3. Naar verwachting zullen ook in 2019 de Hart en
Ziel Dag en Song van het Jaar weer live worden uitgezonden op radio en tv.
Online podium
In 2017 hebben we ruim vier miljoen websitebezoeken geregistreerd, een groei van 8,2
procent ten opzichte van het jaar ervoor. Een forse toename van dat aantal verwachten
we komend jaar niet, we proberen wel de verblijfsduur van de bezoekers op de site te
verhogen. De website is niet alleen de plek waar je kaarten koopt, de site is ook ons
visitekaartje. We hebben meer te bieden dan een uitgelezen concertprogramma. Het is de
bijzondere mix van muziek, cultuur, debat, eten en drinken, ambiance die TivoliVredenburg
onderscheidt van de rest. Dwalen door ons pand alleen al is een avontuur. Dat idee willen
we in 2019 ook online overbrengen.
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De website is online het centrale punt. Daarnaast weten we ons publiek te vinden waar
ze zelf veel zijn: via de social media en online adverteren. Al onze socials blijven groeien,
Facebook en Google zijn onze belangrijkste kanalen. Instagram wordt ook steeds
belangrijker en tegen de trend in groeit het aantal volgers op Twitter. Via Whatsapp is er
een nieuwe service waarbij we wekelijks ons nieuwe programma bekend maken.
Met behulp van CRM-marketing worden onze emailcampagnes steeds effectiever.
We verzenden nieuwsbrieven, tipmailings, service- en aftermails en ontwikkelen
corporate emailcampagnes om het publiek te verleiden vaker te komen, uiteraard in
overeenstemming met de Europese privacywetgeving. Zo investeren we in een duurzame
relatie met onze bezoekers. Uitgangspunt is en blijft: voor iedereen, een leven lang.

3.2 Inclusiviteit
Idealiter vormt ons publiek een afspiegeling van de bevolking, om te beginnen die van
Utrecht, stad en regio. Op gebied van gender en leeftijd is deze afspiegeling door de bank
genomen behoorlijk evenwichtig. We vinden het mooi als een concert of evenement zowel
jong als oud aantrekt. Daarnaast maken we programma’s voor specifieke leeftijdsgroepen,
zoals My First Festival of de zondagmiddagmatinee. De programma’s voor de oudere
doelgroep organiseren we veelal in samenwerking met instellingen zoals Vier het
Leven en het Uitbureau voor Ouderen. Bij de service ‘Uit en Thuis’ is busvervoer bij het
concertkaartje inbegrepen.
Uit publieksanalyse blijkt dat de inwoners van Kanaleneiland, Overvecht en Leidsche Rijn
bij ons ondervertegenwoordigd zijn. Daar willen we verandering in brengen met behulp
van extra marketinginspanningen en partners in de wijken. Met hen onderzoeken we of het
bijvoorbeeld wenselijk is andere vormen van kaartverkoop in te stellen. Wellicht gaan we
met een kring van vaste adviseurs en ambassadeurs aan de slag. Het is onze ambitie om
de zogeheten ‘buurtpenetratie’ in Overvecht, Kanaleneiland en Leidsche Rijn in 2019 op te
vijzelen van laag naar gemiddeld. Turkse, Marokkaanse, Surinaams, Syrische en Afrikaanse
muziek gaat meer en meer een structureel onderdeel worden van ons programma. De
marketingafdeling maakt daar extra mankracht voor vrij.
Ruim vijftig procent van alle Utrechters heeft TivoliVredenburg minstens een keer bezocht,
blijkt uit onze database. Dat percentage hopen we in de komende periode op te schroeven
naar zestig procent. Het jubileumjaar 2019 – het eerste lustrum én het veertigjarig bestaan
van de Grote Zaal worden gevierd – vormt een mooi aanknopingspunt om ons gebouw en
ons programma extra in de schijnwerpers te zetten.

3.3 Nationale en internationale bekendheid en waardering
De diversiteit aan publieksgroepen is niettemin ongekend hoog. Waar ter wereld vind je
een gebouw als het onze, waar mensen met zoveel verschillende smaken en van allerlei
komaf elkaar tegenkomen. Jong en oud – liefhebbers van oude muziek, van americana,
van hiphop, van Nederlandstalig, van metal – treffen elkaar in de concertzalen en de
wandelgangen, op de pleinen, aan de bars, in ons restaurant en in ons café. Dat unieke
gegeven mogen we best wat meer rondbazuinen.
In 2018 hebben we ons merk opnieuw laten onderzoeken door Hendrik Beerda Brand
Consultancy. TivoliVredenburg staat op de 16de plaats van ‘sterke podiummerken’ en is
bekend bij 48 procent van de volwassenen in Nederland. Onze merknaam zit in de lift.
‘TivoliVredenburg’ is sterker dan in 2016 en heeft meer uitstraling dan de merken Tivoli en
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Vredenburg in de periode 2010-2014 hadden. Vergeleken met andere Nederlandse podia
heeft TivoliVredenburg een creatievere en actievere uitstraling. TivoliVredenburg scoort
hoger dan gemiddeld op de onderdelen vernieuwend en afwisselend aanbod en een
goede prijs-kwaliteitverhouding. De perceptie van TivoliVredenburg als podium met een
kwalitatief hoogwaardig en afwisselend aanbod dat bovendien goed bereikbaar is, is in
vergelijking met 2016 sterk verbeterd.
Kortom, er zit een positieve ontwikkeling in, maar we willen op het gebied van landelijke
naamsbekendheid nog een stap extra zetten. We ambiëren een bekendheid van over de
vijftig procent. Twee landelijke campagnes in 2019 gaan ons daarbij helpen: één in januari,
rondom ons jubileum, en één in september, bij het begin van het culturele seizoen.
Uit onderzoek van Beerda en uit onze eigen CRM-cijfers blijkt dat de binding met
TivoliVredenburg in 2018 spectaculair is gestegen in vergelijking met 2016. De waardering
voor TivoliVredenburg onder mensen die bekend zijn met het gebouw, is fors gestegen in
vergelijking met 2016 en is eveneens beduidend hoger dan de waardering voor Tivoli en
Vredenburg in de periode 2010-2014. Om de binding en de waardering van onze bezoekers
verder te verhogen, brengen we in 2019 de customer journey per bezoeker in kaart. Zo
kunnen we een profielschets maken van afzonderlijke bezoekers en onze inspanningen nog
beter op individuele behoeften afstemmen.

3.4 Hospitality
TivoliVredenburg stelt zich de komende jaren ten doel om op thema’s als service,
veiligheid, kwaliteit, innovatie en duurzaamheid een voortrekkersrol te spelen in de
branche. Gastvrijheid is essentieel voor de beleving van TivoliVredenburg, niet alleen voor
bezoekers, maar ook voor artiesten en hun crews. We willen nog meer uitstralen waarvoor
we staan: openheid en toegankelijkheid voor iedereen. Onze hospitality-medewerkers
stellen alles in het werk om het onze bezoekers naar de zin te maken en desgewenst te
begeleiden. Dat doen ze niet alleen: een grote groep vrijwilligers helpt ons onze gasten te
ontvangen en mindervaliden te assisteren bij de toegang tot ons gebouw en het vinden van
hun plaats in de zaal.
De horeca in de plint is belangrijk voor de levendigheid en uitstraling van ons gebouw.
Het Gegeven Paard is in korte tijd een begrip geworden in Utrecht. Inmiddels weet men
restaurant Danel, dat in september 2017 haar deuren opende, ook steeds beter te vinden.
De volgende stap is de ontwikkeling van de plint op de hoek van het Vredenburgplein, om
zo de levendigheid van het plein vergroten en een ‘culturele entree’ naar de stad te creëren
(zie hoofdstuk 4).
Veiligheid en beveiliging vormen een wezenlijk onderdeel van hospitality. Optimale
openheid is alleen mogelijk als we ook garanties met betrekking tot veiligheid en
beveiliging kunnen bieden voor onze gasten, artiesten, medewerkers en omgeving. Daar
zetten we ons voor in.
Andere ambities voor 2019 op het gebied van horeca en hospitality zijn:
• We willen met onze productassortiment sneller inspelen op trends en ontwikkelingen
in het uitgaansleven. Denk hierbij aan de toenemende vraag naar speciale koffies,
cocktails en alcoholvrije consumpties.
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•

Op het gebied van food zullen we inspelen op de toenemende vraag naar snacks in
de late avond en nachtelijke uren. Het zal de beleving van de gast verbeteren en zijn
verblijfduur bij ons nachtprogramma verlengen.

3.5 Klantenservice en informatie
In 2018 is TivoliVredenburg overgegaan op een nieuw kaartverkoopsysteem. Het nieuwe
systeem geeft de organisatie meer mogelijkheden om de programmering optimaal
onder de aandacht van de bezoekers te brengen. Zo kunnen we snel inzicht krijgen in
de onlinekaartverkoop en onze service aan de bezoeker verbeteren via telefoon, mail,
social media en aan de balie. In 2019 zullen onze bezoekers het verschil gaan merken
gedurende de hele customer journey; op het gebied van concertinformatie, kaartverkoop,
toegangsbeleid, informatievoorziening in het gebouw, routing en klantcontact worden we
steeds gastvrijer.

On Point
14 september 2018 • Pandora
© Mees Borst - Meesterwerk
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4. PAND
Ons gebouw is groot en bijzonder en we vragen er veel van, onze eisen zijn hoog.
We ontvangen een grote variëteit aan optredens en publieksgroepen. Voor de meest
uiteenlopende artiesten en bezoekers moet het gebouw aantrekkelijk, comfortabel en
toegankelijk zijn. Voor onze productie en horeca hebben we logistieke en productieruimte
nodig. Daar komt bij dat het gebouw heel intensief wordt gebruikt. TivoliVredenburg wil
immers liefst 24/7 open zijn – en altijd levendig, aan alle kanten uitnodigend.

4.1 In ons gebouw
In de zomer van 2019 gaat de Grote Zaal voor een langere periode
dicht. Dan gaan we de veertig jaar oude heffers onder de
beweegbare zaalvloer vernieuwen. In alle zalen worden de
theatertechniekinstallaties zeer intensief gebruikt. Dat
betekent dat we de komende jaren rekening moeten
gaan houden met meer vervangingsinvesteringen.
Halverwege 2019 bereiken we de eerste
afschrijvingsdrempel voor theatertechniek.
Het nodige zal dan binnen afzienbare tijd aan
vervanging toe zijn, terwijl een ander gedeelte
dankzij goed onderhoud voorlopig nog wel
even voldoet.

© Koen Peters

Een aantal logistieke en productionele
zaken hebben de afgelopen jaren prioriteit
gekregen. Voor 2019 staat de inrichting
van de publieksruimtes weer prominent op
de agenda. De inrichting van onze foyers,
pleinen en horecagelegenheden kan immers
een stuk aantrekkelijker. Uit de lange wensenlijst
die we hebben, noemen wij er twee die we in ons
jubileumjaar hopen te realiseren.
Renovatie foyers Grote Zaal
De Grote Zaal van Herman Hertzberger bestaat veertig jaar in
2019. We zijn er nog altijd trots op dat deze fantastische zaal behouden
is gebleven. Maar de foyers hebben aan grandeur verloren en voldoen niet aan de eisen die
wij aan ons gebouw stellen. Zo zijn de houten vloeren verdwenen tijdens de verbouw. De
open uitstraling van weleer is daarmee verdwenen. Onze grote wens is de foyers grondig
te renoveren en een open verbinding te maken naar enerzijds het nieuwe deel van ons
pand en anderzijds het Vredenburgplein. Daarmee creëren we publieksgebied dat zich
goed leent voor het exposeren van beeldende kunst en het realiseren van werkplekken
en kleinschalige ontmoetingsruimten. Het hele gebied krijgt zo een gemengde culturele
functie, die past bij de plek: een aanlokkelijke doorloop van en naar de binnenstad.
Pleinen, foyers en tussenruimtes
TivoliVredenburg is veel meer dan een verzameling van concertzalen. Het gebouw vormt
een aaneenschakeling van pleinen, tussenruimtes en zitplekken die zich lenen voor velerlei
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gebruik. We willen deze ruimtes beter benutten, zodat het gebouw op termijn de hele dag
door bruist van de activiteiten. De ontwikkeling van Park 6 is hier een mooi voorbeeld van.
Daarnaast zien we op de eerste plaats mogelijkheden voor het gebied rondom Ronda, de
foyer bij Hertz en de passage van beneden naar boven langs roltrappen en trappartijen.

4.2 Rondom ons gebouw
Begin 2019 zal de herinrichting van het Vredenburgplein met een nieuwe bestrating
van dertig tinten graniet zijn voltooid. Utrecht is daarmee een stadsplein met een
grootsteedse uitstraling rijker. TivoliVredenburg wil daar graag aan bijdragen. Het plein
wint aan levendigheid wanneer ons gebouw op die plek een extra entree krijgt en een
horecagelegenheid met terras. Markant detail op die hoek is het beeld op het dak, in de
volksmond de Schele Maagd geheten. Niet alleen het plein wint aan aantrekkelijkheid; er
ontstaat een directe verbinding tussen de Grote Zaal, de publieksruimten daaromheen en
de stad. TivoliVredenburg vormt zo de culturele entree naar de stad.
Zo maken we ook een ‘bruggenhoofd’ waarmee we de sfeer en de beleving in de straten
Vlaamse Toren en de Hollandse Toren kunnen aanpakken. Aan die zijde van het gebouw
valt er op het gebied van leefbaarheid, uitstraling en veiligheid nog wel wat te verbeteren.
Met partners in de stad willen we die straten – nu nog onaangenaam en vol fietsen –
omturnen tot hoogwaardige verblijfruimte in de stad. Uiteraard staan die plannen niet los
van onze ideeën om ook de foyers rond de Grote Zaal de allure te geven die past bij de
zaal en de kwaliteit van de architectuur.

© Michiel Ton
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5. PARTNERS
Naast de Gemeente Utrecht zijn donateurs, sponsoren en fondsen voor TivoliVredenburg
van groot belang. Zij maken het mogelijk bijzondere culturele of maatschappelijke
programma’s te realiseren. Deze bedrijven en particulieren zien wij als ons maatschappelijk
kapitaal; zij zijn onze ambassadeurs, onze vrienden, onze financiers. Daarnaast zijn er
uiteenlopende samenwerkingsverbanden, meer en minder langdurig,
waaraan TivoliVredenburg deelneemt ter verbetering van het
cultuurklimaat, het welzijn en de economie in stad en regio.

5.1 TivoliVredenburg Fonds
In 2017 is het TivoliVredenburg Fonds opgericht door betrokken
Utrechters met een passie voor muziek en cultuur. Het bestuur en de
adviseurs van het TivoliVredenburg Fonds zetten zich onbezoldigd
in. Aan de hand van een nieuw ontworpen mecenaatsprogramma
kunnen donateurs zich verbinden aan TivoliVredenburg. Het
mecenaatsprogramma heeft drie kringen van donateurs: de Kring van Associés, de Kring
van Patronen en de Kring van Mecenassen. Het TivoliVredenburg Fonds biedt donateurs de
mogelijkheid Fondsconcerten bij te wonen; ook worden onze donateurs uitgenodigd voor
speciale gelegenheden. De Vriendenkring en de Hertzkring zijn de twee programma’s voor
deelnemers die wat minder te besteden hebben. Het TivoliVredenburg Fonds heeft een
ANBI-status; donateurs genieten fiscale voordelen.
Het TivoliVredenburg Fonds wil graag het aantal donateurs uitbreiden en bestaande
donateurs voor langere tijd aan zich te binden. Daarvoor staat in 2019 een aantal nieuwe
wervingsacties op stapel, sommige daarvan zijn verbonden aan de viering van onze jubilea.

5.2 Sponsoring
Steeds meer bedrijven steunen ons, daarvoor zijn we dankbaar. Naast belangrijke
sponsoren zoals Rabobank, ABInBev, JDE, ASR en Vrumona is in 2018 ook
Ingenieursbureau Movares partner geworden. Sponsoring bestaat bij ons uit een
partnerschip waarin we samen bekijken hoe we de samenwerking optimaal vormgeven,
programmatisch of projectmatig. Onze inspanningen op dit terrein willen we in 2019
uitbreiden.
Voor sponsoren en relaties van TivoliVredenburg is de Young Potentials Business Club
(YPBC) opgericht. Deze businessclub richt zich op de leiders van de toekomst en is uniek
in cultureel Utrecht. Partners zoals Gemeente en Provincie Utrecht, Universiteit Utrecht,
CMS en Vineyard stellen hun high potentials in de gelegenheid om naar vijf ‘YPBC-events’
per seizoen te gaan. Het zijn netwerkbijeenkomsten die inhoudelijk programma combineren
met een concert. De Club vormt een vruchtbare bodem voor nieuwe contacten, nieuwe
ideeën en nieuwe projecten, zowel voor de leden als voor ons. Het coaching programma
Rabobank Next Stage is een voorbeeld van een initiatief dat hieruit is voortgekomen.
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 een succesvolle afsluiting een certificaat en krijgen de
mogelijkheid om op te treden op professionele podia. Zo helpen we hen van het kleinste
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podium van de stad, ons eigen Rabo Open Stage, naar grotere events!
In 2019 hopen we wederom nieuwe leden te verwelkomen. Voor TivoliVredenburg vormen
de jonge professionals een belangrijke doelgroep. Via de contacten met hen investeren
we in de toekomst van de stad en de regio en in een florerend – cultureel betrokken –
bedrijfsleven.

5.3 Fondsen
Naast particulieren en bedrijven benaderen we ook actief private en publieke (vermogens)
fondsen voor de realisatie van onze speciale programma’s. Een voorbeeld hiervan
is Connect, ons educatie- en participatieprogramma, dat sterk afhankelijk is van de
ondersteuning van particuliere fondsen, in het bijzonder het VSB Fonds. Wij zijn zeer
erkentelijk voor de steun van VSB Fonds en KF Hein Fonds, Fonds 21, Fentener van
Vlissingen Fonds, J.C.P. Stichting, Fonds Sluyterman van Loo 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 niet minder belangrijk is de jaarlijkse bijdrage van Fonds
Podiumkunsten. Voor 2019 verkennen we de mogelijkheid om de
fondsen en stichtingen meer bij onze programmering te betrekken.

5.4 Samenwerking in de stad en regio
Het belang van de regio neemt toe, ook in cultuurbeleid. Stedelijke
regio’s zijn beter dan het Rijk in staat culturele voorzieningen af
te stemmen op de samenstelling van de bevolking, op de lokale
en regionale behoeften, op de maatschappelijk en economische infrastructuur. Culturele
instellingen zoals TivoliVredenburg wortelen in de stedelijke omgeving: de regio is onze
thuishaven, de wereld ons speelveld. Op dit moment verkennen het Rijk, lokale overheden
en de Raad voor Cultuur de mogelijkheden om het cultuurbeleid van regio’s een impuls
te geven, onder meer door de ontwikkeling van ‘regioprofielen’. TivoliVredenburg draagt
graag bij aan de ontwikkeling van een duurzaam muzikaal ecosysteem in de regio Utrecht.
Dat doen wij op verschillende manieren.
Connect. Onder de titel Connect ontplooien we initiatieven voor kinderen, ouderen,
amateurs en achtergestelde groepen. Connect heeft drie pijlers: muziekeducatie,
amateurkunst en bijzonder concertprogramma. (Zie paragraaf 2.6)
Muziek voor stad en regio. Wij zetten onze kennis en kunde graag in om partners in
stad en regio te helpen de pleinen, buurten en parken te vullen met mooie muziek. Na een
succesvolle editie van drie nazomerconcerten bij Slot Zeist hopen we komend jaar ook
elders in de regio van nut te kunnen zijn bij de organisatie van concerten, bijvoorbeeld op
het gebied van programmering en marketing. Medewerkers van TivoliVredenburg geven
trainingen, lezingen, inspiratiesessies en colleges over hun expertise aan studenten en
tijdens diverse congressen en bijeenkomsten in Utrecht en omgeving.
Versterking cultureel ecosysteem. TivoliVredenburg is een spin in het web van de
talloze culturele instellingen in de stad. Regelmatig contact en overleg met de collegainstellingen komen het culturele klimaat in de stad ten goede. Het Utrechts Muziek Overleg
is daar een mooi voorbeeld van. Maar ook buiten de muziek bestaan die contacten, genre
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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 meer afstemming plaats met het Centrum Management
Utrecht, de gemeente Utrecht en Klépierre (Hoog Catharijne). TivoliVredenburg maakt
ook deel uit van een aantal al dan niet geïnstitutionaliseerde netwerkorganisaties zoals het
Overleg Marktpartijen Stationsgebied, Groot Utrecht, de Utrechtse Ondernemers Sociëteit
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 regulier overleg met het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland
Utrecht, waarin we bijvoorbeeld samenwerkingsprojecten bespreken. In 2019 gaan we
de banden met de verschillende gesprekspartners verder aanhalen met het oog op de
ontwikkeling van een aantrekkelijk regioprofiel voor Utrecht.

Park 6
15 juni 2018 • Plein 6
© Mees Borst - Meesterwerk
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PACT Utrecht is een netwerk van Utrechtse cultuurmakers. Het netwerk zoekt met elkaar en binnen de eigen
organisaties naar manieren om Diverser en Inclusiever (D&I) te worden.

6. BEDRIJFSVOERING
6.1 Personeel en organisatie
In 2018 is een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd met een passende verdeling van
taken en verantwoordelijkheden en een werkbare ‘span of support’. Ook is ons functieen salarishuis toekomstbestendig gemaakt binnen de kaders van de cao Nederlandse
Poppodia en Festivals. We hebben hiermee de basis gelegd voor een volgende fase van
professionalisering. Hieronder lichten we voor 2019 een aantal plannen en ontwikkelingen
op het gebied van personeel en organisatie toe.
Strategisch personeelsbeleid
Nu onze organisatiedoelstellingen, missie, visie en identiteit steeds meer handen en
voeten krijgen in het bedrijf en daarbuiten, is de tijd daar om een toegesneden visie op
personeelsbeleid (HRM) te ontwikkelen. Onze HRM-strategie zullen wij in 2019 verder
vormgeven, zodat die als een duidelijke richtlijn kan gaan functioneren voor
het personeelsbeleid. Onderwerpen op de strategische agenda zijn ‘de
lerende organisatie’, talentontwikkeling, duurzame inzetbaarheid,
diversiteit en strategische personeelsplanning.
Inclusiviteit
TivoliVredenburg is er voor iedereen. Dat komt al tot
uitdrukking in de diversiteit van ons programma,
maar nog te weinig in ons personeelsbestand. We
geloven dat meer kleur, in de breedste zin van het
woord, in relatie met ons programma, een rijkdom
aan ervaringen met zich meebrengt en een
uitnodigende uitwerking heeft. Als we relevant
willen zijn voor alle doelgroepen, moeten we
die doelgroepen ook in ons personeelsbestand
opnemen. We zullen wervingscampagnes
houden in buurten waar veel mensen wonen met
verschillende culturele achtergronden. We willen
daarnaast meer vmbo’ers en mbo’ers betrekken bij
ons werk; we kunnen hun vakmanschap heel goed
gebruiken. De prijs van beste Utrechtse leerbedrijf
voor MBO’ers die wij in 2018 mochten ontvangen,
zien wij als een aanmoediging in die richting. We zijn
aangesloten bij PACT Utrecht 1 om te leren van andere
culturele instellingen en onze ervaringen te delen. Ook
willen we meer mensen met een geestelijke en/of lichamelijke
beperking mogelijkheden geven, in samenwerking met
organisaties als Parc Spelderholt (zie paragraaf 2.8) en The Colour
Kitchen.

DiCE no. 7
17 februari 2018 • Pandora Foyer
© Tim van Veen

Marketing, communicatie en ticketing
De afdeling marketing en communicatie is geherstructureerd. De nieuwe afdeling
valt onder verantwoordelijkheid van een afdelingsmanager, die deel uitmaakt van het
managementteam (MT). De afdeling heeft nu drie takken: programmamarketing, corporate
marketing & communicatie en ticketing.
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Het programmamarketingteam richt zich op het onder de aandacht brengen en het
verkopen van het programma van TivoliVredenburg. Specialisten op verschillende gebieden
en genres werken samen aan een optimale benadering van de doelgroepen.
Het corporate team heeft als doel: het bewaken en overbrengen van de identiteit,
het imago en de doelstellingen van TivoliVredenburg als geheel door middel van
branding, online marketing, perscommunicatie, interne communicatie, CRM-marketing,
publieksonderzoek, vormgeving en DTP. Ook de marketing van de externe horeca, de
zakelijke verhuur en seniorenmarketing vallen hieronder.
Voor het team Ticketing en informatie staat 2019 in het teken van gastvrijheid. Eind
augustus 2018 zijn we overgegaan op een nieuw kaartverkoopsysteem. Het systeem
is optimaal berekend op de wensen en de mogelijkheden van de programmering van
TivoliVredenburg én haar bezoekers.
Finance en managementinformatie
De afdeling financiën is opgedeeld in een team financiële administratie en een team control
en informatiemanagement. Hiermee hebben we een basis gecreëerd voor verbetering
op het gebied van business control en management-informatievoorziening. Met een
versterking van de formatie op dit vlak en het in 2018 geïmplementeerde ERP-systeem
willen we de noodzakelijke management- en stuurinformatie op alle niveaus verbeteren.
Facilitair
Het team facilitair vormt een spil in de organisatie, zeker nu ook ICT er deel van uitmaakt.
We willen de facilitaire serviceverlening optimaliseren. Dat doen we onder meer door een
servicedesk in te richten, waar medewerkers met vragen, wensen en meldingen terecht
kunnen.
Productie en techniek
De logistieke processen en de werkwijze van onze medewerkers productie en
theatertechniek zijn in de afgelopen periode onder de loep genomen. In 2019 treffen
we verschillende maatregelen om die te verbeteren. Doelstellingen zijn: een efficiëntere
organisatie van de producties (jaarlijks: 1700 in totaal), een betere dienstverlening aan
artiesten en meer werkplezier.
Flexpool in dienst
We onderzoeken of en hoe we in 2019 (een deel van) onze 250 flexpoolservicemedewerkers via een (oproep)contract in dienst kunnen nemen. Nu worden ze
ingehuurd via het vaste payroll- en detacheringsbedrijf. Op deze manier kunnen we meer
medewerkers aan ons binden en het hoge verloop beperken. Ook verwachten we zo
fors te besparen. Een dergelijk dienstverband past bij de fase die we zijn ingegaan: de
bedrijfsvoering is op orde, de omvang van onze activiteiten is stabiel.
Lerende organisatie
TivoliVredenburg is als organisatie nog volop in ontwikkeling, zo
ook haar werknemers. We gaan in 2019 nog meer uitdragen dat
we een lerende organisatie zijn. Al onze opleidingen, trainingen
en talentontwikkeling brengen we onder in de TivoliVredenburg
Academy. We gaan verder aan de slag met het ontwikkelen van
de competenties van ons management en onze medewerkers en
investeren meer dan andere jaren mogelijk was in hun opleiding.
De opleiding en training van onze flex horecamedewerkers is een

2
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belangrijk onderdeel. Door het hoge verloop in de oproepkrachten moeten er ieder jaar
zo’n honderd nieuwe medewerkers worden ingewerkt. Met een gebalanceerde mix van
e-learning, een hospitality-trainer in het bedrijf en begeleiding op de werkplek zetten we
in op een verbetering van onze interne opleidingen. Daarmee beogen we een optimale
gastvrijheid en een hoger rendement.
Programmagericht samenwerken
Naast de functionele organisatiestructuur kennen we programmagerichte multidisciplinaire
teams (PGS), die een belangrijk onderdeel vormen van ons besturingsmodel. Deze teams
hebben de belangrijke taak om voor de verschillende combinaties van programma en
bezoeker die wij onderscheiden de beleving voor onze bezoekers en de kwaliteit en
efficiency van de processen te verbeteren. In 2019 willen we de werkwijze van deze teams
en de evaluatiecyclus van festivals en grote producties verder inbedden in de organisatie.

6.2 Kwaliteit en rendement
Binnen alle gelederen van TivoliVredenburg bruist het van de plannen en de activiteiten om
de kwaliteit van de service en de processen te verbeteren en het rendement te verhogen.
Het voert te ver om in dit jaarplan al die plannen op te sommen, een paar lichten we eruit.
Verduurzaming
Duurzaamheid staat bij ons hoog op de agenda. TivoliVredenburg participeert sinds 2018
in het convenant Green Stages 2020 2 : circa twintig podia en theaters streven samen naar
een volledig duurzame cultuursector in 2030. In het kader van Zero Waste Expeditie, een
project op initiatief van Rijkswaterstaat, laten we ons adviseren door bureau Duurzaamheid
in Podia en Musea (DPM) 3 op het gebied van duurzaamheid en afvalreductie.
In 2019 willen we onze inspanningen op dit gebied verder uitbreiden. We richten ons niet
alleen op het terugdringen van afvalstromen, maar ook op een duurzamer horeca- en
facilitair assortiment. Zo willen we een bijdrage leveren aan een urgent maatschappelijk
probleem. In de toekomst hopen we in aanmerking te komen voor een Green Keycertificaat of een vergelijkbaar stempel van ‘groen gedrag’.
Optimaliseren van barren en servicesnelheid
Doorlopend zijn we bezig om te kijken hoe we de service en de bediensnelheid aan de
diverse barren in ons gebouw kunnen verbeteren. Dat zal in 2019 niet anders zijn. Bij zaal
Ronda wordt een nieuwe bar gebouwd met een nieuwe inrichting en een aantal nieuwe
foefjes. Als de proef met die bar goed uitpakt, gaan we de vernieuwingen ook in de barren
in Ronda, Pandora en op Plein 6 toepassen. Een belangrijk rendement aspect van de proef
is de automatisering van de biertaps, frisdrank dispenser en sterke drank voorziening
(non drip systeem). Daarnaast zullen wij onze medewerkers trainen en coachen om de
servicesnelheid achter de barren te verhogen.
Plug & play techniek
De laatste twee jaar hebben we een flinke groei gezien van relatief kleine producties:
producties met een of meer sprekers en hooguit een videoprojectie. Om deze producties
met minder personeel te kunnen uitvoeren, is het team theatertechniek een zogenoemde
‘plug & play-techniekschil’ aan het ontwikkelen. De techniek zal in najaar 2018 bruikbaar
zijn in drie van onze zalen en daarna in 2019 worden uitgerold op andere plekken in het
gebouw.
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Uitbreiding food rondom activiteiten
Het voedselaanbod zal tijdens festivals en evenementen worden verbreed met op de
doelgroep afgestemde voorzieningen. Denk ook aan diners voorafgaand aan concerten.
Het assortiment snacks en hapjes bij de buffetten en bars wordt vergroot. Met name
bezoekers van dance-avonden hebben behoefte aan een snack of iets substantiëlers. Het
is een service die van gastvrijheid getuigt, bezoekers blijven bovendien langer van het
programma genieten.
Inkoop
Volgend jaar loopt een aantal grote vijfjarige contracten af, waaronder het drankencontract.
Inmiddels is er een aanbestedingstraject gestart dat in 2019 moet leiden tot een nieuw
contract met een nieuwe leverancier en partner voor dranken. Eenzelfde traject loopt voor
de groothandel leverancier van food. Ook de samenwerking met andere leveranciers van
belangrijke diensten, zoals schoonmaak, nemen we onder de loep.

2
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7. BEGROTING
In dit hoofdstuk presenteren wij de begroting voor 2019. We gaan achtereenvolgens in op
de verwachte aantallen activiteiten per genre en per zaal, de daarbij behorende verwachte
aantallen bezoekers en de begrote Verlies- en Winstrekening.

7.1 Activiteiten

Activiteiten genre/ zaal Begroting 2019

Tabel 1. Aantal activiteiten per zaal en per genre, begroting 2019

Genres
Symfonische muziek
Kamermuziek
Jazz
Pop
Dance
Educatie & participatie
Familie
Festivals
Gratis concerten
Overige programmering *
Zakelijke verhuur
Rondleidingen
Eindtotaal

Grote
zaal
88
8
60
8
1
14
8
-

Ronda
4
115
75
2
-

187

196

Hertz Pandora
80
10
4
25
85
125
8
6
20
16
8
165

222

Cloud
Nine
3
65
70
20
36
9
36
239

Club Gehele
Buiten- Totaal
Nine gebouw Pleinen wereld
2019 MJP 19
88
85
7
90
70
40
3
3
137
94
50
15
420
230
220
195
8
60
35
16
20
208
208
290
190
224
290
16
32
118
63
100
100
148
25
25
175
121

333

225

18

1.706

1.695

* Overige programmering bestaat uit de genres Kennis & Debat - Wereldmuziek -Anders

TivoliVredenburg zal in 2019 in totaal ongeveer 1.706 activiteiten ontplooien, min of meer
gelijk aan het meerjarenplan voor 2019 (1.695) en 2% meer dan de prognose voor 2018
(1.665). Voor de vergelijking met het meerjarenplan vertekenen de rondleidingen die wij
door ons gebouw geven het beeld echter enigszins. Als we deze buiten beschouwing laten,
zijn er 11% meer activiteiten gepland dan in het meerjarenplan.
We kiezen in 2019 heel bewust voor een kwalitatieve programmering en een breder,
diverser publieksbereik. We menen daarmee het aantal bezoekers per activiteit te kunnen
verhogen.
Met name bij pop, dance, jazz, educatie & participatie en kennis & debat (onder
overig) is het aantal activiteiten harder gegroeid dan verwacht bij het schrijven van het
meerjarenplan. Onze landelijke positie als jazzpodium is in korte tijd versterkt, met name
door het succes van festival Transition. Hierdoor krijgen we meer aanbod en weet het
publiek ons steeds beter te vinden. Op het gebied van pop is er grote vraag vanuit het
publiek. Bovendien is onze concurrentiepositie ten opzichte van andere podia in Nederland
verbeterd waardoor er ook veel aanbod van bands is. Verder is onze Grote Zaal, vanwege
de stoelcapaciteit, steeds meer in trek bij populaire bands met een wat oudere fanschare.
Maar ook in onze kleinere zalen programmeren we meer pop, omdat we door onze
marketingkracht een goede promotiepartner zijn voor talentvolle bands uit binnen- en
buitenland. In 2019 stabiliseert het aantal popactiviteiten zich ten opzichte van de laatste
prognose in 2018.
Het aantal symfonische concerten (Grote Zaal) en kamermuziekconcerten (met name
Hertz) dat we organiseren blijft stabiel op circa 180 concerten per jaar, zowel in vergelijking
met het meerjarenplan als met de prognose van 2018. In het klassieke genre organiseren
we daarnaast nog 34 gratis lunchpauzeconcerten in de Grote Zaal en Hertz.
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P 18
94
85
132
420
211
61
20
219
196
114
91
22
1.665

Op het gebied van (eigen) festivals zijn we ten opzichte van het meerjarenplan wat
behoudender in aantal activiteiten. We kiezen hier liever voor een beperkter aantal
kwalitatief hoogwaardige festivalformules. Het aantal gratis concerten en activiteiten
is wat ons betreft mooi in balans voor de verschillende doelgroepen. Het gaat om de
lunchpauzeconcerten in de Grote Zaal en de Hertz en de concerten van talenten op de
Rabo Open Stage in de centrale hal alsmede de avonden Park 6. We organiseren in 2019
meer en nieuwe gratis activiteiten dan in 2018 met het oog op het aantrekken van nieuw en
diverser publiek.

7.2 Bezoekers
Voor 2019 gaan we uit van een lichte groei van publieksaantallen in bijna alle genres ten
opzichte van de prognose 2018.

Bezoekers per genre x 1.000 Begroting 2019

Tabel 2. Aantal bezoekers per genre, begroting 2019
x 1.000
Symfonische muziek
Kamermuziek
Jazz
Pop
Dance
Educatie & participatie
Familie
Festivals
Gratis concerten
Overige programmering *
Zakelijke verhuur
Rondleidingen
Totaal
Burgundy Street B.V.**
Eindtotaal

Werkelijk Prognose Begroting
2017
2018
2019
MJP 2019
93
85
92
85
24
23
27
27
20
22
27
20
281
328
338
248
235
170
170
190
18
18
20
25
4
4
4
10
68
84
80
122
30
57
79
36
28
30
33
21
49
52
55
83
1
1
1
4
851
873
926
871
218
318
334
219
1.069
1.191
1.261
1.090

* Overige programmering bestaat uit de genres Kennis & Debat - Wereldmuziek -Anders
** Bezoekers aan restaurant Danel en café Het Gegeven Paard

In 2019 verwachten we 1,26 miljoen bezoekers waarvan 334 duizend een bezoek aan Het
Gegeven Paard en Danel brengen. We verwachten 926 duizend bezoekers voor onze
concerten en andere activiteiten. Dat is 6% meer dan in het meerjarenplan verwacht
werd en ook 6% meer dan we verwachten in 2018. Als we Het Gegeven Paard en
Danel meerekenen groeien we met 16% ten opzichte van het meerjarenplan en met 6%
ten opzichte van de prognose in 2018. In ons jubileumjaar willen we voor onze gratis
activiteiten 79 duizend bezoekers trekken, dat is ruim een derde meer dan we verwachten
in 2018.
Onze popconcerten zorgen met 25% van de activiteiten voor 37% van de bezoekers (Het
Gegeven Paard en Danel buiten beschouwing gelaten). Dance zorgt met 13% van de
activiteiten voor 18% van de bezoekers. Klassiek, bestaande uit symfonische muziek in de
Grote Zaal, kamermuziek met name in de Hertz en de gratis lunchpauzeconcerten (onder
“gratis concerten”) dragen met 12% van de activiteiten bij aan 15% van de bezoekers.
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Tabel 3. Verhouding aantal activiteiten en aantal bezoekers per genre 2019

Symfonische muziek
Kamermuziek
Jazz
Pop
Dance
Educatie & participatie
Familie
Festivals
Gratis concerten
Overige programmering
Zakelijke verhuur
Rondleidingen
Totaal

bezoekers x 1.000
activiteiten
92
10%
88
27
3%
90
27
3%
137
338
37%
420
170
18%
220
20
2%
60
4
0%
16
80
9%
208
79
8%
224
33
4%
118
55
6%
100
1
0%
25
926
100%
1.706

5%
5%
8%
25%
13%
4%
1%
12%
13%
7%
6%
1%
100%

De publieksverdeling over de genres is, met hier en daar een onderling accentverschil,
grotendeels conform de verhouding in ons meerjarenplan. De onderstaande figuur geeft
hiervan een illustratie. Onder overige programmering vallen in de huidige telling die
vergelijkbaar gehouden is met het meerjarenplan, onder meer kennis & debat alsmede
wereldmuziek.
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7.3 Winst en verliesrekening 2019
De begroting voor 2019 wordt weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 4. Begroting 2019
Stichting TivoliVredenburg*
alle bedragen x 1.000 euro

2016
2017**
2018
Werkelijk Werkelijk Begroting Prognose

P/B
in %

MJP
2019

Begroting
2019

Inkomsten
Producties
Horeca
Zakelijke verhuur
Overige omzet
Sponsoring en donaties
Totaal Inkomsten

10.174
5.785
2.333
949
683
19.925

12.210
6.800
2.599
1.187
556
23.352

11.850
6.321
2.145
1.300
850
22.466

12.859
7.482
2.370
1.908
595
25.215

109%
118%
110%
147%
70%
112%

1.100
23.436

13.502
7.856
2.489
1.963
571
26.380

Kostprijzen
Producties
Horeca
Zakelijke verhuur
Overige omzet
Sponsoring en donaties
Totaal Kostprijzen

11.540
3.285
1.406
202
129
16.561

14.187
3.335
1.435
220
63
19.239

13.671
2.545
965
200
100
17.481

14.628
3.648
1.185
258
52
19.772

107%
143%
123%
129%
52%
113%

12.900
2.785
2.350
0
110
18.145

15.287
3.812
1.244
215
119
20.677

Brutomarge
Producties
Horeca
Zakelijke verhuur
Overige omzet
Sponsoring en donaties
Brutomarge

-1.365
2.501
927
748
554
3.364

-1.977
3.465
1.164
967
494
4.113

-1.821
3.776
1.180
1.100
750
4.985

-1.769
3.834
1.185
1.650
543
5.443

97%
102%
100%
150%
72%
109%

-1.537
4.618
1.220

-1.784
4.044
1.244
1.748
452
5.703

Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingslasten
Huisvestingskosten
Overige beheerslasten
Overige kosten
Totale beheerslasten

4.874
1.264
5.430
1.266
-94
12.739

5.624
1.493
4.144
1.014
-40
12.237

5.980
1.650
4.525
1.105
13.260

6.347
1.705
4.514
1.127
12
13.705

106%
103%
100%
102%

5.673

103%

Bedrijfsresultaat

-9.375

-8.124

-8.275

-8.262

345

150

235

-9.720
9.735

-8.274
8.360

15

Rentelasten
Resultaat
Bijdrage Gemeente Utrecht
Resultaat na bijdrage GU
kengetallen
Brutomarge als % van Inkomsten
Beheerslasten als % van Inkomsten
Eigen inkomsten als % van Totale
Inkomsten***

11.363
7.403
3.570

990
5.291

B/MJP
in %
119%
106%
70%
52%
113%
119%
137%
53%
108%
114%
116%
88%
102%
46%
108%

105%
105%
105%
103%
96%
105%
105%
105%
105%
83%
229%
105%
101%
105%
105%
106%
83%
105%

13.553

7.001
1.740
4.584
1.116
0
14.441

107%

110%
102%
102%
99%
0%
105%

100%

-8.262

-8.737

106%

106%

75

32%

0

45

-8.510
8.510

-8.337
8.510

98%
100%

-8.262
8.262

-8.783
8.783

86

0

173

0

0

17%
64%

18%
52%

22%
59%

22%
54%

23%
58%

22%
55%

67%

74%

73%

75%

74%

75%

7.060
820

123%

B19/P18
in %

65%
136%

61%
106%
106%

* Deze begroting is exclusief resultaat deelneming en niet geconoslideerd.
** De V&W indeling is voor vergelijkbaarheid gelijk gehouden het meerjarenplan en kan op onderdelen afwijken van de rubricering in de jaarrekening.
*** Totaal van Inkomsten en Bijdrage Gemeente
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105%
103%

In 2019 willen we de kwaliteit van onze organisatie verder verbeteren: we investeren in
programmering, publieksbeleving, bedrijfsvoering en uitstraling van gebouw en omgeving.
Wij hopen daarmee een nog betere bezetting per activiteit te realiseren. Inclusiviteit en
samenwerking in de regio zijn belangrijke inhoudelijke accenten en daarnaast vieren we de
verjaardagen van de Grote Zaal en TivoliVredenburg als organisatie in 2019. Naast de 200k
extra bijdrage die we ontvangen van de gemeente Utrecht voor het versterken van het
programma, hebben we hiervoor in 2019 extra budget gereserveerd.
Ook investeren we verder in duurzaam personeelsbeleid, opleiding van onze werknemers
en versterken we onze formatie op onderdelen, om de kwaliteit en efficiency van
onze activiteiten en service binnen de organisatie te verhogen. Verder houden we,
naast de eerste vervangingsinvesteringen, rekening met (gebruikers)investeringen
voor verbeteringen aan het pand, horecavoorzieningen, technische faciliteiten en
automatisering.
Inkomsten
We verwachte dat onze eigen inkomsten in 2019 stijgen ten opzichte van de prognose 2018
met bijna 5% naar 26,4 mln. Ten opzichte van het meerjarenplan is dat 13% hoger.
Voor bijna alle inkomstenstromen zetten we in op lichte groei door de eerder genoemde
toename van het aantal bezoekers. Ook in de zakelijke verhuur verwachten we groei in
omzet en marge door toename van activiteiten. In de inkomstencategorie sponsoring en
donaties prognosticeren we in 2019 wel een afname. We constateren dat de bijdrages
van fondsen, sponsoren en donateurs steeds vaker verbonden worden aan inhoud van
ons programma en niet aan TivoliVredenburg in het algemeen. Deze afname wordt dus
deels verklaard doordat deze bijdragen worden verwerkt onder inkomsten programma.
Niettemin, zien we nieuwe kansen om sponsoring en donaties te vergroten en in 2019
zullen we daarom onze inspanningen op dit gebied vergroten.
Ons % eigen inkomsten, vergeleken met het totaal aan inkomsten inclusief bijdrage van de
gemeente Utrecht, stijgt in 2019 verder naar 75%.
Brutomarge
We verwachten een significante verbetering van onze brutomarge te kunnen realiseren
door scherpere inkoop en procesoptimalisatie. Anderzijds zullen we extra kosten maken
voor investeringen in onze inclusiviteitsdoelstelling en het jubileumprogramma.
In de kostprijs van sponsoring en donaties houden we verder rekening met kosten die we
zullen maken voor de werving van fondsen, sponsoren en donateurs voor onze plannen
voor het buitengebied en de foyers van de Grote Zaal waarvan we de bijdragen pas na
2019 verwachten. Per saldo begroten we een brutomargeverbetering van 5%.
Ons brutomargepercentage is de afgelopen jaren langzaam maar gestaag verbeterd en
nadert in 2019 met 22% het niveau van het meerjarenplan.
Beheerslasten
De beheerslasten begroten we in 2019 5% hoger dan de prognose van 2018 en 7% hoger
dan in het meerjarenplan. Verhoudingsgewijs zijn onze beheerslasten als percentage van de
inkomsten met 55% lager dan in het meerjarenplan, waar deze op 58% waren begroot.
Ten opzichte van de prognose van 2018 stijgen met name de personeelskosten. Deze
stijging komt voort uit een verwachte loonstijging van in totaal 4% (2% uit trede en 2% cao
algemeen), een verhoging van het opleidingsbudget naar 2,5% van de bruto loonsom en
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versterking van de formatie bij corporate marketing en gebouwenbeheer.
De huisvestingslasten nemen toe door de jaarlijkse huurverhoging en in de
afschrijvingslasten houden we rekening met zowel vervangings- als nieuwe investeringen.
We willen in 2019 verder investeren in verbeteringen aan het pand, publieksbeleving,
technische faciliteiten en automatisering. In tabel 5 wordt een uitsplitsing gegeven van de
afschrijvingen uit bestaande en nieuwe activa, zowel voor vervanging als uitbreiding. In
totaal creëren we voor 2019 een investeringsruimte van 1,7 miljoen.

Tabel 5. Investeringen en afschrijvingen 2019
x 1.000
Afschrijvingen op bestaande activa
Afschrijvingen nieuwe activa in 2019
Totaal afschrijvingen
Investeringensruimte

B19
1.581
159
1.740
1.700

P18
B19 - P18
1.705
-124
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