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VOORWOORD
Met meer bezoekers en een verbreding van het aanbod heeft TivoliVredenburg een
meer dan succesvol jaar achter de rug. De onstuimige groei van de eerste jaren heeft
plaatsgemaakt voor een iets rustiger vaarwater, de organisatie is op orde, we slagen er
steeds beter in recht te doen aan onze missie: een open, levendig cultuurpodium te zijn
voor iedereen.
Ongeveer 1,2 miljoen mensen bezochten TivoliVredenburg in 2018. Ze kwamen voor een
concert of een evenement of bezochten onze horeca. We organiseerden 1770 activiteiten
(negen procent meer dan in 2017) voor 890.000 bezoekers (vijf procent meer dan in 2017).
De groei in activiteiten betrof vooral kleinschalig programma in de sectoren pop, jazz en
Kennis & Debat.
Dit is een fase waarin we investeren in de breedte van het programma, in kwaliteit en
in professionalisering. De belangstelling voor ons kennisprogramma Kennis & Debat is
groter dan verwacht. Daar zijn we blij mee. Het steunt ons in de ambitie niet alleen een
muziekgebouw te zijn, maar ook een ontmoetingsplek voor iedereen.
Wat betekent dat nu in de praktijk? Op een en dezelfde avond, 9 april 2018, kan in Hertz de
grote Amerikaanse pianist Menahem Pressler optreden met het Schumann Quartett, terwijl
een aflevering van Science Café losjes de wetenswaardigheden van onze spijsvertering
behandelt. Tegelijkertijd maakt in de Grote Zaal de veelgeprezen dirigente Mirga GrazinyteTyla haar debuut in TivoliVredenburg met het City of Birmingham Symphony Orchestra.
Het kan nog avontuurlijker: de fans van de Duitse metalband Heaven Shall Burn ‘moshen’
in Ronda, gelijktijdig luistert een muisstil publiek in de Grote Zaal naar de Matthäus Passion
van de Nederlandse Bachvereniging, en op hetzelfde moment neemt de NOS-televisie in
Park 6 met landelijke kopstukken uit de politiek het lijsttrekkersdebat op ter gelegenheid
van de gemeenteraadsverkiezingen. Het gebeurde op 20 maart bij ons. En we weten: er zijn
weinig cultuurgebouwen, ook internationaal, waar dit mogelijk is.
In december mochten we Serious Request, de goededoelenactie van 3FM, huisvesten.
Het Glazen Huis met vastende radio-dj’s heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe opzet,
waarbij drie dj-teams door het land trekken om geld in te zamelen voor het Rode Kruis.
TivoliVredenburg deed tijdens de actieweek dienst als hoofdkwartier en radiostudio. Aan
de voorleesmiddag met Carry Slee en De Jeugd van Tegenwoordig op woensdagmiddag
bewaren we extra goede herinneringen. Net zo geslaagd was de 3FM Serious Request:
Lifeline Eindshow op 24 december met onder meer De Staat, HAEVN en Blaudzun &
Amsterdam Sinfonietta.
Vanzelfsprekend stond 2018 ook in het teken van het jubileum dat we in januari 2019
vierden. De voorbereidingen van het feest en de aanloop naar het eerste lustrum leidden
automatisch tot uitgebreid terugkijken – naar de voorgeschiedenis en naar de afgelopen vijf
jaar. In het kort: een roerige periode waarin TivoliVredenburg eerst nog scepsis ontmoette
maar al vrij snel uitgroeide tot een geliefde bestemming, een aanwinst voor de stad.
Ook in dat opzicht is er ‘rust in de tent’. We weten waar we vandaan komen, wat we waard
zijn en waar onze verantwoordelijkheden liggen. De eerste subsidieperiode, waarvoor
we het Meerjarenplan 2017-2020 schreven, is alweer een eind op streek. De blik gaat
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weer volop naar de toekomst, de gesprekken en brainstorms over de komende periode
zijn in volle gang. In de komende tijd krijgen ambities op het vlak van inclusiviteit en
duurzaamheid prioriteit. We doen er alles aan nog beter invulling te geven aan onze taken
en verantwoordelijkheden als open cultuurpodium in de stad.
Openheid is de kern van ons verhaal, ook weer in 2018. We geven er invulling aan met
een zo divers mogelijk programma waar iedereen welkom is, met Park 6, dat in de
weekenden voor het uitgaanspubliek vrij toegankelijk is, en met horecagelegenheden waar
concertbezoekers en passanten graag komen en zich thuis voelen. Zo wordt ook onze
positie in de fysieke stad steeds aantrekkelijker. In dat verband is het bemoedigend dat
de gemeente Utrecht in het najaar een projectgroep in het leven heeft geroepen die werk
maakt van de verlevendiging van het gebied rond TivoliVredenburg, Hoog Catharijne en
het Vredenburgplein.
Het was het eerste jaar van TivoliVredenburg met een driekoppige directie, die sinds 1
januari 2018 bestaat uit een zakelijk directeur, een directeur programma en een algemeen
directeur. In de zomer nam Frans Vreeke, die sinds 1 januari 2014 algemeen directeur
was, afscheid van TivoliVredenburg met een minisymposium over de toekomst van de
kunsten. We zijn hem erkentelijk voor de voortreffelijke manier waarop hij de organisatie
door een turbulent begin heeft geloodst en richting heeft gegeven. Hij werd half augustus
opgevolgd door Jeroen Bartelse, voorheen directeur van de Raad voor Cultuur.
Met voldoening en trots kijken we terug op een mooi jaar. We willen iedereen die heeft
bijgedragen aan het succes hartelijk danken: bezoekers, de partners in de stad en
daarbuiten, de gemeente Utrecht, sponsoren en donateurs, en niet op de laatste plaats de
medewerkers van TivoliVredenburg.

Jeroen Bartelse
Directeur-bestuurder

Suzanne van Dommelen		
Zakelijk directeur			
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Margriet van Kraats
Directeur programma

Chvrches
Ronda

1. PROGRAMMA
1.1. Algemeen
In 2018 organiseerden wij 1770 activiteiten (negen procent meer dan in 2017) voor 890.000
bezoekers (vijf procent meer dan in 2017). De groei in aantal activiteiten betrof vooral
kleinschalig programma in de sectoren pop, jazz en Kennis & Debat. Het grootste aandeel
van het programma kwam voor rekening van popconcerten in de ruimste zin van het woord
en dance-avonden. Tien procent van het aanbod in 2018 bestond uit gratis programma.
We constateerden een lichte daling van het aantal bezoekers per activiteit,
wat te verklaren valt uit de aanwas van juist kleinschalig programma.
Alleen voor de jazzconcerten ging dat niet op, daar liet het aantal
bezoekers per activiteit een lichte stijging zien.

Concert van het jaar

Top tien beste concerten 2018 volgens het publiek
1. Editors (Grote Zaal, 3 en
4 december)

6. Glen Hansard (Ronda, 11 februari)

2. Transition Festival (14 april)

8. Sleep (Ronda, 26 mei)

3. Marillion (Grote Zaal, 24 juni)

9. CATCH (Ronda, 24 maart)

4. Interpol (Ronda, 27 november)

10. Reinbert de Leeuw
speelt Satie
(Grote Zaal, 16 mei)

5. Pieces of Tomorrow Festival
(17 november)

7. Eels (Ronda, 18, 19 en 20 juni)

Aantal bezoekers 2018
Editors Grote Zaal

Zakelijke verhuur

45.413

Symfonische muziek

87.513

Rondleidingen

1.768

Pop

317.608

Overige programmering

31.529

Kamermuziek

19.629

Jazz

23.161
83.226

Gratis concerten
Festivals

76.830
4.920

Familie

18.113

Educatie & Participatie

180.827

Dance
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Aantal producties 2018

Zakelijke verhuur • 134; 8%

Dance • 218; 12%

Symfonische muziek • 107; 6%
Educatie & Participatie • 65; 4%
Rondleidingen • 41; 2%
Familie • 20; 1%

Festivals • 238; 13%

Pop • 416; 24%

Gratis concerten • 180; 10%

Overige programmering 140 • 8%

Jazz • 129; 7%
Kamermuziek • 82; 5%

1.2. Klassiek
In 2018 is de trend doorgezet: het klassieke repertoire mag zich verheugen in een constante,
zo niet groeiende belangstelling – van bestaand, trouw publiek en van nieuwe doelgroepen.
Het aanbod wordt breder, diverser én specialistischer, terwijl van zowel programmeurs als
marketeers meer maatwerk wordt verwacht. TivoliVredenburg is baanbrekend op het vlak
van drempelverlagende formats en aantrekkelijke crossovers. Uit het succes van onze serie
Pieces of Tomorrow (klassiek in een informeel jasje) blijkt wel dat het loont om te blijven
zoeken naar nieuwe manieren om een brede doelgroep kennis te laten maken met klassieke
muziek. Tegelijkertijd blijven we oog houden voor de bezoekers van het eerste uur, de fans
van de (gratis) lunch- en middagconcerten, de vaste aanhang van de fameuze AVROTROS
Vrijdagconcerten en de liefhebbers van oude muziek, kamermuziek en symfonisch repertoire
in een klassieke opstelling.
We staan vooraan bij de nieuwste ontwikkelingen. De fabuleuze concerten in het afgelopen
jaar van dirigenten als Mirga Grazinyte-Tyla en Teodor Currentzis, allebei behorend tot de
wereldtop, vormen het bewijs. In TivoliVredenburg kan het allemaal naast elkaar bestaan.
Met ‘huisfestivals’ zoals Festival Oude Muziek (24 augustus - 2 september 2018, thema: ‘Het
Bourgondische Leven’), Gaudeamus Muziekweek (5 - 9 september) en Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht (29 juni - 1 juli) bevestigt het gebouw keer op keer zijn reputatie van
ideale festivallocatie. De uitmuntende kwaliteit van het programma-aanbod doet de rest.
1.2.1. Een greep uit de highlights in 2018
AVROTROS Vrijdagconcertserie / Radio Filharmonisch Orkest / Groot Omroepkoor / Radio 4
Ook in 2018 was de vrijdagavondserie die we al bijna veertig jaar met deze partners
coproduceren een van de belangrijkste vaste waarden in ons klassieke seizoen. De
concerten zijn van hoge kwaliteit, hebben een trouw publiek en brengen repertoire voor
het voetlicht waar andere orkestseries in het land zich niet snel aan wagen.
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Drie hoogtepunten waren:

Karina Canellakis
Op 16 maart debuteerde Karina Canellakis, toen 36, met een programma van Britten,
Sjostakovitsj, Beethoven – bij het Radio Filharmonisch Orkest (RFO) en bij ons in Utrecht.
Voor orkest en dirigent was het liefde op het eerste gezicht. Twee maanden later maakte
het RFO bekend dat Canellakis Markus Stenz gaat opvolgen als chef-dirigent. Zij is
de eerste vrouwelijke chef-dirigent van Nederland. TivoliVredenburg ziet uit naar een
bloeiende samenwerking met de veelbelovende dirigent.
West Side Story
In 2018 werd wereldwijd de honderdste geboortedag van Leonard Bernstein
gememoreerd. We vierden zijn bijzondere nalatenschap met een filmconcert. Bij de film
West Side Story vertolkte het Radio Filharmonisch Orkest op 26 mei onder leiding van
James Gaffigan live de bijbehorende filmmuziek.
Bernstein White House Cantata
Nog een concert ter ere van Bernsteins verjaardag met de Nederlandse Première van zijn
White House Cantate. Een groot, zelden uitgevoerd werk, waarin het Groot Omroepkoor
een schitterende hoofdrol opeiste.
Mirga Grazinyte-Tyla
City of Birmingham Symphony Orchestra heeft een naam op te houden als talent scout
voor toekomstige dirigenten van wereldfaam. Op 9 april speelde het orkest in de Grote
Zaal een divers programma (Beethoven, Šerkšnytė, Wagner, Debussy) onder leiding van de
Litouwse Mirga Grazinyte-Tyla, een groot talent dat de internationale schijnwerpers op zich
weet gericht. Dezelfde avond trad meesterpianist Menahem Pressler op in Hertz. Het leidde
tot een bijzondere ontmoeting tussen de twee in ons huisrestaurant Danel.
Teodor Currentzis
Magistraal en betoverend pakken doorgaans de concerten van de
eigenzinnige dirigent Teodor Currentzis uit. Op 11 april bracht hij met
MusicAeterna Mozart en Beethoven ten gehore in de Grote Zaal.
Het was zijn derde concert in Nederland en zijn tweede
concert (sinds 2016) in TivoliVredenburg.
Reinbert de Leeuw
De Satie-pianovertolkingen van Reinbert
de Leeuw zijn legendarisch, menig
muziekliefhebber heeft zijn elpees vroeger
grijsgedraaid. Nog één keer zou hij
zich tot het spelen van het repertoire
laten verleiden – voor publiek, op
16 mei. Dat pakte verrassend uit.
Het klikte wonderwel tussen Satie
en De Leeuw enerzijds en een
belangstellend poppubliek
anderzijds.
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Mirga Grazinyte-Tyla
Grote Zaal

Van een andere orde, maar evenzo spraakmakend, was de Johannes Passion in de
uitvoering van Holland Baroque en het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Reinbert
de Leeuw op 14 maart. Modernist De Leeuw is de laatste jaren een sublieme vertolker
gebleken van de twee Bachpassies, ‘Matthäus’ en ‘Johannes’.
Afscheid Jos van Veldhoven
Na 35 jaar nam Jos van Veldhoven afscheid als muzikaal leider van de Nederlandse
Bachvereniging. Dat deed hij met een Matthäus Passion – twee avonden achter elkaar – in
de originele, dubbelkorige opstelling. Bovendien werd het huisorgel van TivoliVredenburg
voor het eerst gebruikt in de Matthäus Passion. Extra bijzonder was de tweede avond (21
maart) met medewerking van tal van kinderkoren uit de regio.
Hohe Messe met huisorgel
Sommige ensembles staan nog een beetje huiverig tegenover het gebruik van het mooie
barokorgel in de Grote Zaal. Bij Akademie Alte Musik was daar geen spoor van. Gloedvol
klonk de Hohe Messe op 5 oktober, met gedreven orgelspel zonder terughoudendheid.
L’Arpeggiata
De wendbaarheid van Christina Pluhars muziekgroep L’Arpeggiata is buitengewoon.
Afgelopen seizoen liet het ensemble, dat is
gespecialiseerd in zeventiende-eeuws repertoire,
zich van drie verschillende kanten zien. Op
Raoul Steffani & Daan Boertien
Hertz
de vertrouwde manier in Hertz, met een
crossoverprogramma rond Händel in de Grote Zaal
en improviserend in Cloud Nine.
Dutch Classical Talent
De tournee van de deelnemers aan Dutch Classical
Talent, een initiatief voor de ontwikkeling van jong
talent (van de Nederlandse concertzalen, NPO Radio
4 en JCP Stichting), eindigt steevast met een finale
in onze kamermuziekzaal Hertz. Winnaar was op 29
april violist Diamanda La Berge Dramm, de publieksprijs ging naar Raoul Steffani & Daan Boertien.
Quatuor Danel
Alle vijftien strijkkwartetten van Sjostakovitsj op
drie opeenvolgende dagen in chronologische volgorde
uitgevoerd: Quatuor Danel deed het op 26, 27 en 28 oktober.
De strijkkwartetten werden steeds voorafgegaan door een
toelichting door Huib Ramaer met filmbeelden, hetgeen prachtig liet zien
hoe de componist verweven was met de Sovjet Unie.
Pynarello
Pynarello, het rebellencollectief van de klassieke muziek, verzorgde twee bijzondere
concerten rondom de belangrijkste kerkelijke feestdagen van het jaar. Haydns Sieben Letzte
Wörte (met tekst van Franca Treur) als alternatieve paasviering op 30 maart. En De Mis van
Pynarello (met tekst van Marjolein Heemskerk) op Tweede Kerstdag.
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Truls Mørk
Hertz

Grote namen in Hertz
De programmalijn die we in 2017
inzetten – grote namen voor onze
grote kamermuziekzaal – hebben we
voortgezet. Voor vele kenners is het een
buitenkans om deze artiesten in de intieme
setting van een kamermuziekzaal mee te kunnen
maken. Met geweldige optredens van onder meer
Truls Mørk, Hagen Quartett, Grigori Sokolov en
Emanuel Ax.
Out of the Blue
Op 18 mei stond Out of the Blue, klassieke muziek met een verhaal
en lekker eten, in het kader van Frankrijk en vakantie. Host was Thomas
van Luyn, op het programma stonden Ravel, Debussy en Poulenc. Het concert,
bedoeld voor drukbezette veertigers, heeft zijn vorm nog niet helemaal gevonden, daar
wordt aan gewerkt.
Wereldpremières van jonge componisten
Voor de nieuwe muziek luidt Gaudeamus Muziekweek in september traditioneel het
concertseizoen in. Door het jaar heen programmeren we gemiddeld eens per maand een
concert voor liefhebbers van de canon van de avant-garde, maar ook wereldpremières van
nieuwe composities. We weten dat de belangstelling hiervoor beperkt is, toch zien we de
zaalbezetting per concert stijgen.
Op 11 maart speelde pianist Daan Vandewalle in de Grote Zaal de première van Songs
of Insurrection van Frederic Rzewski. Rzewski schreef de compositie, een vervolg op de
pianocyclus The People United Will Never Be Defeated!, in opdracht van TivoliVredenburg
en Concertgebouw Brugge op basis van vrijheidsliederen uit de hele wereld.
In de Gaudeamus Muziekweek 2018 ging The Garden van de Brit Richard Ayres in première.
Het semiscenische stuk, onderdeel van het openingsconcert, componeerde hij in opdracht
van Asko|Schönberg.
Op 2 december speelde Het Collectief, het vooraanstaande kamermuziekensemble uit
België, in Hertz. Onder de noemer ‘Derby van de lage Landen’ brachten zij Vlaams en
Nederlands repertoire, waaronder Music for 5 instruments, een nieuwe compositie van de
Belg Bram Van Camp.
1.2.2.

Festivals

Dutch Harpfestval 12/13 mei
Het harpfestival, een tweedaags evenement, vindt plaats onder auspiciën van de jonge
harpist Remy van Kesteren. Afgelopen jaar bleek weer hoe breed het repertoire kan zijn
voor een instrument dat van oudsher te boek staat als zoetgevooisd en fijnbesnaard. Ook
Stockhausen, tango’s en pop lenen zich ervoor.
Kamermuziekdag 17 september
De Kamermuziekdag, enig in zijn soort, is een netwerkevenement van de Stichting
Promotie Klassieke Muziek met showcases voor aanbieders en afnemers van kamermuziek.
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In 2018 vond de ontmoetingsdag voor musici, managers en programmeurs voor de derde
keer plaats; het was de eerste keer in TivoliVredenburg.
Hart & Ziel Festival 19 oktober
In samenwerking met NPO Radio 4 vindt jaarlijks het Hart & Ziel Festival plaats. De
populariteit blijkt uit de toename in belangstelling voor een programma dat ook verder
uitdijt.
Pieces of Tomorrow Festival 17 november
Een nieuw festival om het succes van de concertreeks Pieces of Tomorrow te vieren! Na 25
afleveringen werd het tijd voor een festivalformat – met vijf zalen en een blokkenschema –
voor de beproefde formule van ‘an introduction to classical music’. Met een drankje in de
hand, zonder dresscode en aan de hand van DJ Paul vindt een nieuw en jong publiek zijn
weg naar klassieke en neoklassieke meesterwerken. Dat proefde naar meer.
1.3. Popmuziek
Het aanbod in popmuziek is nergens zo divers en groot als in TivoliVredenburg: van
alternatieve dance tot rootsmuziek, van neoklassiek tot Marokkaanse volkszangers,
van Nederlandstalige rock tot internationale indiebands. Popliefhebbers zijn intussen
leeftijdloos; zoals de helden van weleer blijven optreden (Don MacLean, bij ons op
13 oktober; The Human League op 2 november), stopt de geïnteresseerde niet met
concertbezoek. Tegelijkertijd is er een groeiend publiek, relatief jong, dat wars is
van hokjesdenken en openstaat voor alle mogelijke genres.
In die veelheid van concertaanbod maken wij onze bezoekers graag
wegwijs. Dat doen we met herkenbare ‘labels’ als Squad (hiphop
voor jongeren), Avond UIT (schouwburgconcerten), Neoklassiek
en Shelter from the Storm (rootsmuziek), zodat de liefhebber
blindelings de weg kan vinden naar de juiste concertinformatie.
Ons onvolprezen americana-festival Ramblin’ Roots vierde op
20 oktober zijn eerste lustrum. Het Halloween Festival (‘dans
en huiver’) – met diverse dj’s, een silent disco, spookhuis en
arcade-games – was weer een groot succes. Het minifestival
Strange Sounds From Beyond, eerder al te bezoeken in
Amsterdam en Rotterdam – sleutelwoorden: onorthodox en
dansbaar – maakte zijn veelbelovende debuut op 8 december.
En van Reggae Fever hebben we afscheid genomen. Tegen de
concurrentie van vergelijkbare buitenevenementen viel niet op
te boksen. Het aanbod reggae in TivoliVredenburg zal voortaan
over het jaar worden uitgespreid.
Aan het voornemen om ook buiten de deur te programmeren,
hebben we voldaan. We hebben concerten georganiseerd met lokale
partijen op andere locaties, zoals Slottuin Zeist, Ekko en Molen de Ster.
1.3.1.

Een greep uit de highlights in 2018

Top tien
Op nummer 1 van de beste concerten in TivoliVredenburg van 2018 volgens onze bezoekers
prijkt Editors: op 3 en 4 december in de Grote Zaal. Waar de band uit Birmingham een
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Ronnie Flex
Squad
Ronda

De Jeugd van Tegenwoordig
Ronda

jaar eerder op het hoofdpodium van Lowlands speelde, waren zanger Tom Smith en zijn
collega’s nu bijna aanraakbaar. Die intimiteit is waarom veel bands graag terugkomen in
TivoliVredenburg.Interpol in Ronda (27 november) was al even magisch. En ook metalband
Sleep (26 mei) kon op veel enthousiasme rekenen.
2x / 3x
Sommige bands, zoals Editors, spelen liever twee of drie avonden achter elkaar in een
relatief kleine zaal dan in AFAS Live of een zaal van vergelijkbare grootte. De Grote Zaal
en Ronda van TivoliVredenburg blijken dan een zeer aantrekkelijke optie. Afgelopen jaar
volgden meer artiesten en groepen hetzelfde procedé: Marco Borsato (2, 3 mei), Eels
(18, 19, 20 juni), Doe Maar (4 en 5 november), folkzanger Ben Howard (18, 19, 20 november),
Jacob Banks (24, 25 november) en De Jeugd van Tegenwoordig (19, 20, 21 december).
Tributebands
Een andere trend van de laatste jaren: coverbands, tributebands en ‘sound-a-like bands’.
Waar die categorie vroeger ietwat meewarig werd bekeken, is het nu een serieuze
bedrijfstak. Hoe uiteenlopend het spectrum is, blijkt wel uit de volgende selectie uit het
aanbod van 2018.
• Celebrating David Bowie (17 januari), een superbezetting met onder meer toetsenist Mike
Garson en zanger/gitarist Adrian Belew, die zelf ooit in de band van Bowie speelden.
• Goedgekeurd door de leden van Genesis: The Musical Box met een avond ‘Genesis
Extravaganza’ (15 november), ‘An Unprecedented Musical Feast of 1970-1977 Favorites &
Rarities’.
• ‘A Tribute to Barbra Streisand’ in Hertz door Petra Berger (18 november).
• Een avond in het teken van Adele door voormalig X-Factorwinnares Lisa Loïs (21
december) onder de noemer ‘Lisa Loïs Sings Adele’.
• The Dutch Queen Tribute door Nederlandse topmuzikanten (30 december).
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Kensington
Nederlandse bands vormen een substantieel bestanddeel van het popaanbod in alle
zalen van TivoliVredenburg. Zo stond de Utrechtse groep Kensington na verschillende
platina singles en albums, tien uitverkochte Ziggo Domes en een uitverkochte Europese
tournee weer in Ronda op 1 maart. Terug naar de basis; bij ons begon immers het succes.
Vergelijkbaar was het concert van Johan op 2 juni na negen jaar afwezigheid op de
concertpodia. Het concert in Pandora moest wegens succes worden verplaatst naar Ronda.
Nog meer gedenkwaardige concerten in deze categorie in het afgelopen jaar: Golden Earring
(21 januari), Claw Boys Claw (12 april), Waylon (15 juni), Ilse DeLange (20 september).
Turks/Marokkaans
Hafla Chaabia is het jaarlijks terugkerende, spetterende Marokkaanse feest waarvoor een
keur aan artiesten aantreedt in de Grote Zaal. Op 3 maart waren dat onder meer Najat
Aâtabou en Ibtissam Tiskat.
De Nederlands-Turkse zangeres/pianiste Karsu is internationaal bekend met haar mix van
jazz, pop, klassiek. Op 24 maart speelde ze in Cloud Nine.
Ongekend is de status van de Turkse Selda Bağcan. Haar protestsongs raken nog altijd een
snaar bij velen. Op 25 september trad ze met haar band Boom Pam op in de Grote Zaal
tijden het Internationaal Literatuur Festival.
Twee dagen later was het de beurt aan de Marokkaanse zangeres Oum, een van de
grootste sterren van Noord-Afrika.
Omar Faruk Tekbilek is een begenadigd Turkse multi-instrumentalist. Op 14 oktober
speelde hij in de Grote Zaal met zijn ensemble.
Avondje UIT
Onder Avondje UIT scharen wij het – laagdrempelige –
muziekaanbod dat in sommige andere steden in de
schouwburg staat: Nederlandstalig, populair klassiek,
easy jazz en easy fusion. De concerten zijn
altijd seated. Enkele namen uit 2018: 3J’s
(22 februari), Nick en Simon (10 maart),
Glenn Miller Orchestra (11 maart), Frans
Bauer (6 april), Rob de Nijs (2 juni,
jubileumconcert), familieconcert
Angela Schijf & Vivaldi Consort,
De Vier Jaargetijden (9
december).
DICE
In 2018 vonden drie
edities plaats van DICE;
op 17 februari, 16 mei
en 18 september.
Veelbelovend
internationaal talent
krijgt de kans zich in
de kijker te spelen.

Frans Bauer
Grote Zaal
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Squad
Hiphop en r&b is populair onder jongeren. Voor de leeftijdsgroep 11-17 jaar is er Squad,
helemaal toegesneden op de Spotify-generatie en zonder alcohol. Jongeren zetten
zelfstandig de eerste stappen in de concertzaal en krijgen de kans een eigen muzieksmaak
te ontwikkelen. Uit de grote belangstelling blijkt wel dat Squad
in een behoefte voorziet. De edities van afgelopen jaar:
Park 6
• 22 maart: Bizzey, Famke Louise, Equalz,
• 29 mei: Ronnie Flex & Deuxperience, Josylvio en Tabitha!,
• 25 oktober: SBMG, Yung Felix, Numidia.
1.3.2. Dance
Het nachtprogramma van TivoliVredenburg is open
en toegankelijk. Park 6 – voorheen Plein 6 – is elk
weekend gratis toegankelijk vanaf 21 uur. Het is een
centrale ontmoetingsplek waarvandaan bezoekers
kunnen doorstromen naar de danceavonden, waarvoor
ze wel een kaartje moeten kopen. Uiteenlopende dj’s
draaien bij ons, er is ruimte voor populair en progressief
repertoire. Succesvolle clubavonden zijn Vunzige
Deuntjes, Fiesta Macumba, 40 UP, Zer00’s Heroes.
Op 20 maart vond het elektronische dansfestival CATCH
plaats, met onder meer: Fatima Yamaha, BICEP, Nuno Dos
Santos, Colin Benders en George Fitzgerald.
1.4. Jazz
Verbreding van het bestaande aanbod en doorgaan op de ingeslagen koers, luidde het
voornemen voor 2018. Dat is gelukt – en zo hebben we het gedaan. Jazz is in al zijn
veelzijdigheid een vast en gewaardeerd onderdeel in het programma van TivoliVredenburg.
We kijken terug op een succesvol jaar. Het bezoekersaantal is ten opzichte van vorig
jaar redelijk constant gebleven bij een lichte stijging van het aantal concerten. Dat heeft
te maken met een beperkt aanbod van grote namen wereldwijd en internationaal veel
concurrentie. Echte publiekstrekkers zijn moeilijk te krijgen. Daar staat dus tegenover dat
de zaalbezetting bij jazz in TivoliVredenburg nog steeds een stijgende lijn vertoont. Met
een kleine kanttekening: de belangstelling voor ‘impro’ (geïmproviseerde muziek in de
traditie van Mischa Mengelberg en ICP), van zichzelf een kwetsbaar genre, blijft beperkt. In
het afgelopen jaar hebben we bij wijze van experiment een aantal documentaire jazzfilms
geprogrammeerd; de animo daarvoor is gering gebleken.
1.4.1.

Een greep uit de highlights in 2018

Sunday Afternoon Jazz
De fine fleur van Nederlandse jazzmuzikanten treedt aan op de late zondagmiddag in
Cloud Nine. In 2018 waren dat onder meer: Beets – Bennink – Herman – Jacobs, de vier
jazzhelden speelden traditionals én composities van Mengelberg (4 februari); Rein de Graaf
Trio en saxofonisten Tineke Postma en Benjamin Herman naast Coltrane-specialist Alan
Skidmore (4 maart); en Paul van Kemenades Hammond Sandwich (22 april), een bijzonder
concert met hammondorgel in het kader van het veertigjarige jubileum van de saxofonist.
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Vrije Geluiden
De uitzendingen van het VPRO-muziekprogramma Vrije Geluiden worden sinds 2017
verzorgd vanuit TivoliVredenburg. Offspring van de uitzending is Vrije Geluiden
Live, met optredens van de gasten van het radio- en tv-programma voor publiek. De
samenwerking is in 2018 met wederzijds plezier voortgezet. Op de zondagochtend weet
Vrije Geluiden zo’n 50.000 tv-kijkers aan zich te binden. In 2018 traden onder meer
bij ons op: percussionist Vernon Chatlein, pianist Koen Schalkwijk en Trio BruinsmaBaas-Verhage (21 maart); zanger, gitarist en componist Oscar Jerome, de Oekraïense
concertpianiste Anna Fedorova en multi-instrumentalist, componist en producer Jowee
Omicil (24 oktober); de winnaars van de prestigieuze ECHO Klassik 2016 Doris
Hochscheid en Frans van Ruth, de Amsterdamse zangeres en songwriter Sofie Winterson
en Buma Boy Edgar Prijswinnaar 2018 Jasper van ’t Hof (21 november).
Jazzorkesten
In 2018 speelden bij ons, in Hertz en Cloud Nine, het 18-koppige orkest New Jazz
Orchestra van pianist Peter Beets en bandleider-arrangeur Henk Meutgeert met een
Gerswinprogramma (3 maart); het 17-koppige Jazz Orchestra of the Concertgebouw samen
met zangeres Sabrina Starke, die songs van Nina Simone vertolkte (20 juni); het Brussels
Jazz Orchestra samen met de Amerikaanse componist, arrangeur en dirigent Amerikaans
Maria Schneider (14 oktober); het Millennium Jazz Orchestra onder leiding van Joan
Reinders met een Bernstein Celebration Concert (22 december).
Transition 2018
Na twee buitengewoon geslaagde edities was het extra spannend: hoe zou een derde
Transition Festival (14 april) vallen? Het festival blijkt in korte tijd een trouwe aanhang te
hebben opgebouwd, al bleef het aantal bezoekers – 3840 – iets achter bij 2017, toen er
4200 bezoekers kwamen. We kijken met veel plezier terug op een mooi festival, dat we
in samenwerking met North Sea Jazz organiseren. Ook hier geldt: de vijver met grote
namen om uit te vissen is beperkt. Op het programma stonden onder meer: toetsenist Cory
Henry, zangeres Lizz Wright, gitarist Pat Martino, de Noorse jazzformatie Jaga Jazzist en
componist, zanger en ud-speler Dhafer Youssef.

Cory Henry
Transition Grote Zaal
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1.4.2. Amateurs
Met een uitgelezen workshopprogramma, een drukbezocht open podium Rabo Open
Stage en een keur aan zalen heeft TivoliVredenburg de mogelijkheid zowel beginners als
routiniers en kleine en grote bezettingen tot hun recht te laten komen. In samenwerking
met UJazz organiseert TivoliVredenburg workshops in Muziekhuis Utrecht, waarin een
bepaalde stijl of één componist centraal staat. Vier series van workshops stonden in 2018
onder leiding van Angelo Verploegen, Elsie Reiziger, Vincent Henar en Japser le Clercq.
De eindpresentaties waren in TivoliVredenburg.
1.5. Kennis & Debat
Het was het eerste jaar waarin Kennis & Debat van begin tot eind als volwaardig
programmaonderdeel meedeed. Dat er animo voor zou zijn, wisten we. Maar de resultaten
hebben onze verwachtingen ruimschoots overtroffen. De wens om van TivoliVredenburg
een bloeiend debatpodium te maken midden in de stad, waar alle ruimte is voor het
uitwisselen van ideeën, verhalen en meningen, ligt ten grondslag aan het programma – en
aan de ambitie een open cultuurcentrum te zijn. Die wens wordt steeds meer werkelijkheid.
In 2018 bezochten ruim 15.000 bezoekers 87 programma’s Kennis & Debat, waar ruim 500
sprekers optraden. Na een voorzichtige start in 2017 van de nieuwsbrief Kennis & Debat
meldden zich in 2018 1046 nieuwe abonnees aan.
1.5.1. Thema’s
Het aanbod is een mix van eigen producties, coproducties met partners en programma van
derden. De meest uiteenlopende thema’s kunnen aan bod komen: wetenschap, economie
en arbeidsmarkt, filosofie, literatuur, technologie, lifestyle, emancipatie en gelijkheid,
politiek, milieu, stedenbouw, psychologie, seksualiteit, drugs.
Een greep uit de sprekers van vorig jaar:
• Journalist Joris Luyendijk over journalistiek en media
• Oud-politicus Dries van Agt over de Nederlandse relatie met Israël
• Rapper Steen over Utrechtse hiphop
• Filosofe Stine Jensen over falen en filosofie
• Terrorismedeskundige Beatrice de Graaf over terrorisme
• Amerikaanse journalist en onderzoeker Michael Pollan over psychedelica
• Onderzoeker en auteur Anne Applebaum over fake news
• Auteur Salman Rushdie over zijn nieuwste boek
• Auteur John Irving over zijn oeuvre
• Alle Utrechtse lijsttrekkers over hun plannen voor Utrecht
• Hoogleraar gerontologie Andrea Maier over gezond oud worden
• Historicus Maarten van Rossem over de wereld
• Historicus Herman Pleij over de Nederlandse geschiedenis
• Fotografe Dana Lixenberg over haar fotografie
• Socioloog Belle Derks over de positie van
vrouwen op de werkvloer
• Journalist en theatermaker Anousha Nzume
over zwarte literatuur
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Anousha Nzume
Hertz

Stine Jensen
Faal Festival
Hertz

1.5.2.

Een greep uit de highlights in 2018

Faal Festival
Waarom falen gezond is: op 3 maart stond
TivoliVredenburg met lezingen, workshops, theater en
muziek in het teken van imperfectie en de kracht van de
mislukking. Deze – geslaagde – eerste eigen productie trok
ruim 1200 bezoekers. Met medewerking van Stine Jensen,
Wilfried de Jong, Diederik Stapel, Soundos El Ahmadi en vele
anderen.
Lijsttrekkersdebat
Ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen gingen de Utrechtse lijsttrekkers op
19 maart met elkaar in debat op Rabo Open Stage. Het drukbezochte debat, dat live werd
gestreamd door RTV Utrecht, trok meer dan 800 bezoekers.
Het NOS-lijsttrekkersdebat daags erna met landelijke kopstukken, dat op tv werd
uitgezonden, was besloten. Op 21 maart was het publiek weer welkom bij de Utrechtse
Election Night in Pandora en de live-uitzending van de NOS in het kader van de
verkiezingsuitslagen. Gedurende de dag deed de centrale hal van TivoliVredenburg dienst
als stemlocatie voor de gemeente Utrecht.
International Literature Festival Utrecht (ILFU)
Twee weken lang (15 t/m 29 september) was TivoliVredenburg een centrum voor de
literatuur. Het programma was in handen van het Literatuurhuis. Internationale topauteurs
verzorgden lezingen en werden geïnterviewd, onder wie Julian Barnes, John Irving, Paolo
Cognetti en Salman Rushdie. De Turkse zangeres Selda Bagcan verzorgde een bijzonder
optreden. De week werd afgesloten met de jaarlijkse Nacht van de Poëzie.
Betweter Festival
Het Utrechtse wetenschapsfestival Betweter – tegendraads, geestverruimend en eigenwijs
– kent intussen een meer dan bescheiden traditie. De editie van 2018, op 5 oktober, was
een groot succes – uitverkocht! – met 2000 bezoekers. Met medewerking van Beatrice de
Graaf, Clairy Polak, Ruben Hein, Gijs Scholten van Aschat, Peter de Keizer, Naïma Azough
en vele anderen.
1.5.3. Gratis programma
Samen met Studium Generale organiseren we de Science Cafés en het programma TVseries Ontleed. In 2018 waren er van allebei zes afleveringen – gratis – te bezoeken.
Kennis & Debat draagt ook bij aan het gratis (cursus-)aanbod in Park 6. In 2018 konden
bezoekers daar onder meer aan yoga en mindfulness doen.
Ook gratis toegankelijk waren de UGlobe Cafés over geopolitieke thema’s zoals de
sleepwet, koloniaal verleden, de bombardementen in Syrië en Iran.
1.5.4. Partners
Kennis & Debat werkt samen met onder meer: Fotodok, Architectuurcentrum Aorta,
Studium Generale, Universiteit Utrecht, Centre for Humanities, Literatuurhuis, Filosofie
Magazine, New Scientist, Haagsch College, COC Midden Nederland.
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Bezoekers van een schoolconcert
Park 6

1.6. Connect
‘Voor iedereen een leven lang muziek’ is het motto van Connect, het veelzijdige educatieen participatie-programma van TivoliVredenburg. Voor publieksgroepen die niet makkelijk
uit zichzelf een concert bezoeken of in aanraking komen met muziek en muziekonderwijs
doen we extra ons best. Drie pijlers kent Connect: 1. Muziekeducatie 2. Amateurkunst 3.
Concertprogramma. Met drempelverlagende projecten en concertformules betrekken we
nieuw publiek bij ons programma in TivoliVredenburg en – steeds meer – daarbuiten, in
de regio en in de wijken. Zo zijn we begonnen met een project voorschoolse educatie in
Kanaleneiland in samenwerking met Spelenderwijs.
De capaciteit van het Connect-medewerkersteam is per 1 januari 2018 uitgebreid, in
overeenstemming met de groei van het programma. Met het Connect-programma
hebben we in het afgelopen jaar circa 73.700 mensen weten te bereiken; velen van
hen zijn schoolgaande kinderen en jongeren, maar ook ouderen en migranten horen
tot de doelgroep. We werken samen met uiteenlopende partners in de stad, van
welzijnsorganisaties tot buurthuizen en onderwijsinstellingen. Voor de komende jaren is
een visieplan opgesteld.
In het afgelopen jaar hebben we ons ingezet voor een betere afstemming tussen het
Connect-programma en het reguliere programma, en vice versa. Dat leidde bijvoorbeeld
tot een concertserie Syrische muziek in Cloud Nine, het begin van een kennisprogramma
voor families, en begeleid concertbezoek van jongeren uit Kanaleneiland en Overvecht in
samenwerking met Jongerenwerk Utrecht.
1.6.1.

Een greep uit de highlights in 2018

Schoolconcerten
Voor kinderen van groep 1 t/m 8 organiseren we schoolconcerten. In 2018 waren dat onder
meer: De Uitvinders van Holland Opera (februari), If you’re happy (and you know it) van
Ageeth de Haan (april), Kwartetten met Beethoven van Dudok Kwartet (mei), Maanzucht van
Wie Walvis (mei).
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Muziekroute Overvecht
Kinderen van elf basisscholen in Overvecht (ca. 1450 kinderen) leren tijdens schooltijd
muziekmaken. Voorheen werd De Muziekroute jaarlijks afgesloten met een feestelijk
concert in de Grote Zaal. We hebben in overleg met onze partners besloten dat nu om het
jaar te doen, in verband met de hoge kosten. In 2018 was er daarom geen slotconcert, wel
hebben kinderen van De Muziekroute bij andere gelegenheden opgetreden.
Pronkstukken voor vmbo-scholieren
Havo- en vwo-scholieren hebben een voorsprong ten aanzien van vmbo-scholieren op het
vlak van concertbezoek en betrokkenheid bij kunstprojecten. Met deze groep hebben we
een begin gemaakt met compositielessen – in het kader van Pronkstukken – voor vmbo’ers,
onder meer van het Rietveld College.
Kunstbende
De Utrechtse tak van Kunstbende, de succesvolle landelijke wedstrijd voor jong creatief
talent met regionale voorrondes, dreigde enigszins in de verdrukking te komen. Voorheen
was Kunstbende ondergebracht bij het Utrechts Centrum voor de Kunsten, dat na seizoen
18/19 ophoudt te bestaan. Samen met andere partijen in de stad – Stadsschouwburg en
ROC Midden Nederland – heeft TivoliVredenburg zich beijverd voor een nieuwe opzet.
Die is er gekomen met de oprichting van Stichting Kunstbende regio Utrecht; een
vertegenwoordiger van TivoliVredenburg zit in het bestuur van de stichting.
De nieuwe stichting is vanaf najaar 2018 bezig met de voorbereidingen voor de volgende
Utrechtse voorronde.
Vocal Statements
Stichting Operamakers ontwikkelt educatieve muziekprojecten voor kinderen en jongeren
in het primair en het voortgezet onderwijs. Een daarvan is VOS (Vocal Statements). Op
12 maart vond een eerste presentatie plaats in de Grote Zaal van TivoliVredenburg. Ruim
800 brugklassers zongen samen, onder meer een Syrisch lied onder begeleiding van de
Syrische pianist Aeham Ahmad.
Catching Cultures Orchestra Festival
Het was alweer de zevende editie van Catching
Cultures Orchestra Festival, op 3 juni.
Amateurmusici en professionals uit alle
windstreken speelden samen. Met
onder meer Kamerkoor JIP&JIJ,
brass-ensemble Eyo’nle uit Benin
en een bijzonder eerbetoon
aan de Syrische stad
Palmyra. Voor bewoners
van de Utrechtse
Asielzoekerscentra was
er speciaal busvervoer
geregeld.
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Catching Cultures Orchestra
Hertz

Leger des Heils: talenten on stage
Een veelbelovend, nieuw initiatief: op 5 juli werd Cloud Nine
overgenomen door de cliëntèle van het Leger des Heils.
Zij brachten poëzie en Beatlescovers ten gehore,
toonden kunstwerken of vertelden gepassioneerd
over hun leven. Wij hopen dat het een jaarlijks
terugkerend evenement wordt.
No Man’s Land
Op 29 november vond
in TivoliVredenburg de
muziekconferentie No Man’s Land
plaats. Het is een initiatief van De
Coöperatie, het cultureel platform
dat zich inzet voor de ontwikkeling
van creatief en muzikaal
talent in Utrecht en MiddenNederland. De expertmeeting
rondom actuele vraagstukken
– met muzikantenmarkt en
diverse acts – is bedoeld voor
makers, muziekprofessionals en
beleidsmakers.
Kennisprogramma
Met vier familielezingen zijn we dit jaar
begonnen met een kennisprogramma
voor kinderen van 8-14 jaar (en hun ouders).
Over apen, over aandacht, over genderstereotiepen en over slaap, in samenwerking met het
Universiteitsmuseum. De formule: een toegankelijke lezing
van een wetenschapper wordt afgesloten met een testopstelling in de
foyer waar kinderen zelf proeven en testjes kunnen doen.
PACT
Diversiteit is een speerpunt van TivoliVredenburg. Zowel het personeelsbestand als de
samenstelling van ons publiek kan diverser, vinden we. In het Utrechtse netwerk PACT
dragen we actief bij aan de stedelijke discussie over hoe het beter kan. Uiteenlopende
partijen adviseren elkaar met best practices.
1.7. Zakelijk
In 2018 vonden 120 zakelijke evenementen plaats in TivoliVredenburg. Het aantal is ten
opzichte van 2017 ongeveer gelijk gebleven, maar ze hebben wel een hogere marge
bijdrage opgeleverd, overeenkomstig het doel dat we ons hadden gesteld. TivoliVredenburg (en Utrecht) is een aantrekkelijke locatie en een interessante partner voor de zakelijke
markt. Dat vertaalt zich in belangstelling van uiteenlopende opdrachtgevers en verhuringen
aan partijen in verschillende branches, van financiële dienstverlening tot de overheid.
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No Man’s Land
Park 6

NOS Lijsttrekkersdebat
Park 6

Idealiter draagt het zakelijke
programma niet alleen financieel
bij aan de bedrijfsvoering.
We werken graag samen met
opdrachtgevers die de waarden van
TivoliVredenburg onderschrijven en
bij ons een alternatief met culturele
uitstraling voor de gemiddelde
evenementenlocatie zoeken. Dat lukt
steeds beter, ook omdat we intern beter
op elkaar afgestemd raken. Een zakelijke
overeenkomst met de NOS – die in maart ruimte
bij ons huurde voor het lijststrekkersdebat op
televisie – loopt bijvoorbeeld op een natuurlijke manier
over in inhoudelijk programma van Kennis & Debat ter
gelegenheid van dezelfde gemeenteraadsverkiezingen. Op
die manier vullen ‘zakelijk’ en ander programma elkaar steeds beter
aan, ook in de dagelijkse uitvoering, mede dankzij het geoefende team van
productiemedewerkers dat de salesevenementen ondersteunt. Daar zijn we trots op.
Het aantal zakelijke evenementen kent een natuurlijke beperking. TivoliVredenburg is op de
eerste plaats een culturele instelling. Ook dat is een reden om te investeren in kwalitatieve
groei. De zakelijke markt willen we interesseren vanuit die kracht. Ook de verhuur draagt bij
aan de uitstraling van de organisatie en onze corporate identity.
1.7.1.

Een paar voorbeelden van geslaagde samenwerkingen in 2018

Rabobank PASSI
Op 26 mei waren 300 jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar bij ons te gast op een
evenement van Rabobank PASSI. Met platenlabel Top Notch, vooral bekend als hiphoplabel,
heeft Rabobank een jongerenplatform in het leven geroepen dat jongeren de kans geeft
hun talenten te ontdekken of de ideale baan te vinden. Jongeren die betalen met de PASSIpinpas maken kans op masterclasses, workshops en stageplekken in de muziek of bij
influencers, mode- of gamebedrijven.
VodafoneZiggo
Afgelopen jaar opende VodafoneZiggo in Hoog Catharijne, vlak aan het vernieuwde
Stationsplein, zijn nieuwe hoofdkantoor voor 1400 werknemers. Die centrale locatie, naast
Centraal Station, is op een steenworp afstand van TivoliVredenburg. In september hebben
we een eerste business-to-businessbijeenkomst van dit bedrijf in huis gehad. Het blijkt de
start te zijn van een mooie samenwerkingsrelatie.
Jubilea
Voor verschillende bedrijven waren we in 2018 de ideale locatie om een speciale
gelegenheid te vieren. Wijn & Stael Advocaten vierden het jubileumfeest in Ronda en ook
Danone en HMS Host nodigden hun personeel en relaties uit in TivoliVredenburg voor een
feestelijke bijeenkomst.
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Platform Cultuur Locaties
Voorheen hadden de verschillende disciplines in de culturele sector hun eigen
belangenkoepel voor de verhuur als evenementenlocatie. Sindskort is er Platform Cultuur
Locaties, waar de hele sector – theater, musea en muziekpodia – terecht kan voor het
uitwisselen van kennis en kunde. Juist het benaderen van de zakelijke markt met behoud
van een duidelijk cultureel profiel en met respect voor de culturele activiteiten is een
belangrijk uitgangspunt. TivoliVredenburg is lid en is vertegenwoordigd in de Raad van
Advies.
1.7.2. Opdrachtgevers
Een selectie van onze opdrachtgevers in 2018: Movares, HKU, FNV, MVO Nederland, In
Vrijheid Verbonden, Universiteit Utrecht, Europese Commissie, VVEM, KLM, Rijkswaterstaat,
Triodos Bank, Rabobank, ABN AMRO, VNG, RIVM, Google, Leven Magazine, PWC,
VodafoneZiggo, BNN VARA, ProRail, Fairlight, BINK, TOPDesk, Aalberts Industries,
EventBranche, On Top Events, ASR.
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2. Publiek
2.1. Algemeen
Het is de missie van TivoliVredenburg om alle publieksgroepen te bereiken, Utrechters
en niet-Utrechters, ongeacht leeftijd, huidskleur, gender, opleidingsniveau en komaf. In
2018 werd met 1,2 miljoen bezoekers weer een recordaantal gehaald. De stijgende lijn is
doorgezet: in 2017 haalden we voor het eerst meer dan een miljoen bezoekers. Het aantal
bezoekers uit het buitenland is gelijk gebleven. Uit onderzoek blijkt dat van alle Utrechters
ruim de helft TivoliVredenburg minstens één keer heeft bezocht. Dat is na vijf jaar een
mooie score.
We zien het ook dagelijks, in de concertzalen en daarbuiten, in de foyers en aan
de bars, hoe divers ons publiek is. Er is geen culturele instelling in Nederland die
daaraan kan tippen. Daar zijn we trots op. Maar er zijn ook groepen die nog steeds
ondervertegenwoordigd zijn; met name de inwoners van Kanaleneiland, Overvecht en
Leidsche Rijn. Natuurlijk zijn onze inspanningen erop gericht die meer bij ons programma
te betrekken.
In 2018 hebben we op verschillende manier geïnvesteerd in het verbeteren van
de organisatie, waardoor we gerichter kunnen werken aan de verbreding van het
publieksbereik en onze bestaande bezoekers beter kunnen informeren en van dienst
kunnen zijn.
2.2. CRM-systeem
De aanschaf en het inrichten van het CRM-systeem heeft wat voeten in aarde gehad, maar
nu is het systeem op orde. We hebben een nieuw kaartverkoopsysteem. En we zijn in staat
data te verzamelen en te analyseren – naar muzieksmaak, gedrag, woonplaats, leeftijd –
zodat we onze bezoekers en partners nog beter van dienst kunnen zijn. Bijvoorbeeld met
op maat gemaakte nieuwsbrieven voor jazz- of rootsliefhebbers, ouderen, belangstellenden
voor het Kennis & Debat-programma of partners in Kanaleneiland.
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Vanzelfsprekend is de nieuwe Europese regelgeving
Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is, van
toepassing op de manier waarop we met de privacy
van onze bezoekers omgaan. Op de website van
TivoliVredenburg is onder het hoofdstuk Veiligheid &
Privacy alle informatie hierover te vinden.
2.3. Online platform
In de afgelopen jaren hebben we veel geleerd over het
gebruik van onze website, en wat er beter kan. In 2018
hebben we hard gewerkt aan een nieuwe website, deze is
half februari 2019 in gebruik genomen. De navigatie door de
website is sterk verbeterd, programma is beter vindbaar en er is
meer ruimte voor ons overkoepelende corporate verhaal. Ons publiek
is divers en ons programma wordt aangeboden in alle soorten en maten.
De website moet hierin kunnen voorzien, en moet mee kunnen bewegen met de nieuwste
ontwikkelingen.

Social Media
Er wordt over TivoliVredenburg gepraat, geschreven en getwitterd:
•

Websitebezoek: 4,501 miljoen sessies in 2018; groei van 8,9% t.o.v. 2017

•

Instagram: 20.140 fans in 2018; groei van 56,7% t.o.v. 2017

•

Facebook: 146.100 fans in 2018; groei van 9,7% t.o.v. 2017

•

Twitter: 17.638 volgers in 2018; groei van 5,9% t.o.v. 2017

•

YouTube: 131.288 videoweergaven in 2018; groei van 28% t.o.v. 2017

•

Whatsapp: 736 abonnees in 2018; groei van 318,2% t.o.v. 2017

Het aantal fans op Instagram is flink gegroeid en ook op Facebook en Twitter
blijft het aantal volgers toenemen, tegen de landelijke tendens in. Contact
met ons publiek via Whatsapp is in 2018 echt van de grond gekomen; via een
wekelijkse service brengen we ons publiek op de hoogte van al het nieuw
aangekondigde programma.

2.4. Corporate marketing
‘Event’- of concertpromotie heeft als doel: de verkoop van entreekaartjes aan een
specifieke doelgroep. Het is een expertise die de marketeers van TivoliVredenburg tot
in de puntjes beheersen. Onze programmamarketeers zijn gespecialiseerd in genres en
doelgroepen, hun vak is (mogelijke) belangstellenden te interesseren voor een debatavond,
Sunday Afternoon Jazz, een kerstconcert of de komende editie van My First Festival. Naast
deze vormen van marketing hebben we in 2018 ook werk gemaakt van de marketing van
TivoliVredenburg als geheel, ook wel ‘corporate marketing’ genoemd. Centraal staat de
ontwikkeling en de promotie van TivoliVredenburg als open gebouw in een levendige
omgeving, waar altijd iets te doen is. Het eerste lustrum vormde meteen een goede
gelegenheid om het bijzondere verhaal en de voorgeschiedenis van TivoliVredenburg
onder de aandacht te brengen.
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2.5. Bekendheid en waardering
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 Vredenburg afzonderlijk hadden in de periode 2010-2014. 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.
2.6. Binding
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.
In 2018 steeg het aantal bezoekers dat TivoliVredenburg meer dan vier keer bezocht. Voor
ons is dat een belangrijke trend omdat dat blijk geeft van loyaliteit aan ons gebouw en
programma.

Woonplaats bezoekers
TivoliVredenburg heeft een landelijke uitstraling. De verhouding tussen het aantal
bezoekers uit de stad, de provincie en het buitenland is ongeveer gelijk gebleven.

2018

2017

2016

Stad Utrecht

28%

30%

29%

Procincie Utrecht

21%

19%

19%

Rest van Nederland

49%

49%

50%

2%

2%

2%

Buiten Nederland

100%

Geslacht bezoekers
In 2018 kochten vooral mannen een kaartje. Wie een account aanmaakt
op onze website heeft ook een genderneutrale optie. Bijna 1000
bezoekers kozen voor ‘TivoliVredenburger’ in plaats van man of vrouw.
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100% 100%

LeeftijD bezoekers
2018
14 - 17 jaar

1%

18 - 25 jaar

24%

26 - 35 jaar

26%

36 - 45 jaar

17%

46 - 55 jaar

17%

56 - 65 jaar

10&

66+

5%
100%

N.B. Onze publieksanalyses zijn gebaseerd op de data van kaartkopers. Dit geeft een goed,
maar geen volledig inzicht. Zo ontbreken bijvoorbeeld de gegevens van de mensen die met
de kaartkoper meegaan en van de bezoekers van gratis programma, zoals Park 6, Rabo
Open Stage Concerten, Pop-O-Matic en Catching Cultures. Het is onze wens het beeld zo
volledig mogelijk te krijgen. Daar werken we aan.
2.7. Hospitality
Een open en toegankelijke organisatie is gastvrij. Dat willen we uitstralen in ons gebouw,
in ons programma en in onze publieksservice. We willen dat bezoekers, artiesten en hun
crews zich welkom en veilig voelen. Daarvoor doen we ons uiterste best; onze hospitalitymedewerkers op de eerste plaats, met hulp van een grote groep vrijwilligers die actief zijn
bij de klassieke concerten.
In 2018 hebben we vooral geïnvesteerd in het stroomlijnen en verder op orde brengen van
de operationele processen. Drie nieuwe afdelingen – services, preproductie en support
& supply – zijn daarvoor verantwoordelijk. In de dagelijkse uitvoering is meer helderheid
gekomen in de structuur en in functies en verantwoordelijkheden, waardoor medewerkers
nog beter kunnen focussen op service en gastvrijheid.
Het horeca-aanbod rond concerten en evenementen maakt ook deel uit van de afdeling
Hospitality. Met een gevarieerd aanbod spelen we in op de wensen van de verschillende
publieksgroepen die bij ons over de vloer komen. Dat uit zich onder meer in een breed
assortiment van alcoholvrije dranken, waarmee we gezond en verantwoord uitgaan willen
stimuleren. Het aanbod eten tijdens festivals is uitgebreid en verbeterd. Voor de klassieke
concerten zijn we begonnen met een gespecialiseerde koffiebar met barista.
2.7.1. Burgundy Street BV
Burgundy Street is de dochteronderneming van TivoliVredenburg die verantwoordelijk is
voor grand-café Het Gegeven Paard, restaurant Danel en artiestenfoyer King’s Cross. Stuk
voor stuk dragen de horecagelegenheden bij aan de culturele doelstelling en een passende
uitstraling van TivoliVredenburg waarin openheid, toegankelijkheid en levendigheid de
centrale ambities zijn. In de statuten is vastgelegd dat de winst van Burgundy Street ‘in een
zo groot mogelijke mate [moet] bijdragen aan de exploitatie van de stichting’.
Voor grand-café Het Gegeven Paard – een van de gezelligste en drukste cafés in de stad
– was 2018 een uitermate succesvol jaar, de resultaten zijn weer beter dan in 2017. 2018
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was het eerste jaar dat café-restaurant Danel volledig operationeel draaide. De twee labels
versterken elkaar met verschillende functies en sferen. In 2018 liet Danel een gestage
groei van de omzet zien. Om het restaurant nog beter aan te laten sluiten bij het cultureel
programma van TivoliVredenburg zijn in 2018 plannen gemaakt om een open verbinding te
maken tussen Danel en de foyers van de Grote Zaal.
Het derde horecalabel is King’s Cross, de artiestenfoyer en bedrijfskantine van
TivoliVredenburg. King's Cross heeft geen winstoogmerk.
De financiële bijdrage van Burgundy Street aan het geconsolideerde resultaat van
TivoliVredenburg is positief. Met deze bijdrage kan TivoliVredenburg verder investeren in
programma en gebouw. Burgundy Street neemt een belangrijke plaats in in ons cultureel
ondernemerschap.
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3. Pand
3.1. Algemeen
Ons gebouw blijft een attractie op zichzelf. De allure van de architectuur en de plek in de
stad zijn essentieel voor de aantrekkingskracht van TivoliVredenburg. Hoewel we menen
dat het aanzien van de plint en het buitengebied nog achterblijft bij de sfeer en de kwaliteit
van het interieur zien we ook veel verbeteringen. Ook in dat opzicht zijn er in 2018 de
nodige stappen gezet.
Het gebouw vergt het nodige aan onderhoud en beheer. Met ongeveer 1800 producties per
jaar en bijbehorende enthousiaste bezoekersstromen wordt het pand intensief gebruikt.
Het is belangrijk voor artiesten, bezoekers en medewerkers dat we ons bijzondere gebouw
– en alle faciliteiten die al die producties mogelijk maken – goed blijven onderhouden.
En dat niet alleen; aanpassing van diverse werkruimtes is noodzakelijk nu het aantal
activiteiten de oorspronkelijke prognoses van voor de bouw ruimschoots overtreft.
Sommige theatertechnische installaties blijken door het veelvuldige gebruik sneller aan
vervanging toe dan verwacht. Bovendien vraagt de aard van de programmering – complexe
naast eenvoudige producties – om flexibele en handzame systemen, waarmee ook minder
geschoolde technici en productiemedewerkers uit de voeten kunnen.
3.2. Een overzicht van de belangrijkste maatregelen in 2018
3.2.1.

In het gebouw

Publieksruimten en pleinen
De renovatie van het gebied rond de Grote Zaal is een ambiteus project. Sinds de opening
van het gebouw wordt er gewerkt aan een verbeterde inrichting van pleinen en andere
publieksruimtes. Het afgelopen jaar is een deel van de foyer opgeknapt en met de authentieke aankleding in ere hersteld. Alle zaaldeuren zijn vervangen. De bewegwijzering, die in het
nieuwe gedeelte al was aangebracht, is nu ook in de oudbouw doorgevoerd en in orde.
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Ook aan het verfraaien en aantrekkelijk maken van Plein 6, intussen herdoopt tot Park 6,
hebben we het nodige gedaan. Park 6 krijgt immers meer en meer de functie van een
centraal, open, levendig ontmoetingsplein nu het in het weekend vrij toegankelijk is.
Bij de ingang van Ronda is op de plek van een mobiele bar een vaste bar gerealiseerd.
Zowel voor personeel als voor bezoekers betekent dit een grote verbetering.
Club Nine (naast Cloud Nine) heeft een vast podium gekregen. Zodoende kunnen we
beschikken over een zesde zaal, voor extra kleinschalige activiteiten.
Backstage en werkplekken
Ten behoeve van comfort en logistiek hebben we de nodige verbeteringen doorgevoerd
in verschillende werkruimtes, zowel op kantoor als backstage. Zo is in het voorjaar de
centrale keuken in de kelder verbouwd, die daarmee een stuk efficiënter is geworden. Een
andere flinke ingreep in de kelder betrof de bouw van een centrale theatertechniekopslag.
Daarmee is een einde gekomen aan ‘zwerfmateriaal’ in het gebouw en zijn alle spullen
voortaan op één plek terug te vinden.
Het kantoor is in een tweede ronde verder verbeterd, onder meer met een uitbreiding van
het aantal werkplekken. Van de ‘oude kassaruimte’ op de begane grond (de ruimte tussen
Danel en de westelijke entree) is ook kantoor gemaakt.
Theatertechniek
De introductie van Plug & Play is een andere maatregel ter verbetering van de
bedrijfsvoering waarmee we zeer ingenomen zijn. Er is lang aan gewerkt door onze
theatertechnici, maar het is gelukt. Plug & Play is een simpel ict-systeem, te bedienen met
een iPad, zodat ook producties die geen hightech nodig hebben (bijvoorbeeld bij Kennis &
Debat of zakelijke evenementen) makkelijker hanteerbaar zijn.
In 2018 is een groot aantal schijnwerpers vervangen door nieuwe.
3.2.1.

Om het gebouw

Bestrating en terras
De onmiddellijke omgeving van TivoliVredenburg is verder ontwikkeld en opgeknapt. Aan
de singelkant is een extra entree naar Hoog Catharijne opengegaan en is de kade verder
afgewerkt. Aan de centrumkant heeft het Vredenburgplein een nieuwe, luxe bestrating
gekregen. Daarmee heeft ons gebouw aan allure en toegankelijkheid gewonnen. Ons eigen
ruime, zonnige Danel-terras, in 2018 opengegaan, draagt daar ook aan bij. Maar we zijn er
nog niet. Het is algemeen bekend dat TivoliVredenburg een betere aankleding en inrichting
van ook de Vlaamse Toren en de Hollandse Toren voorstaat. Een aankleding
die past bij een aantrekkelijk, grootstedelijk stadscentrum en de allure
van ons gebouw. Bovendien: door het gebouw open te maken aan
de kant van het Vredenburgplein (waar de bekende Schele Maagd
staat), kunnen we niet alleen beter aansluiten op de omliggende
binnenstad, maar ook bijdragen aan de levendigheid daarvan.
Voorheen namen we een voortrekkersrol in in het gesprek
hierover, samen met andere partijen in het centrum. De regie
hebben we eind 2018 overgedragen aan een projectgroep
onder leiding van de gemeente. De inspanningen van de
gemeente waarderen wij zeer.
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4. Partners
4.1. Algemeen
Onze donateurs, sponsoren en fondsen hebben in 2018 voor ruim een miljoen euro
bijgedragen. Hun steun is van groot belang voor TivoliVredenburg in aanvulling op de eigen
inkomsten en de structurele bijdragen van de gemeente Utrecht. Donateurs, sponsoren en
fondsen maken niet alleen bijzondere activiteiten mogelijk, maar bouwen als ambassadeurs
en vrienden ook mee aan een sterke positie en een herkenbaar imago. Een belangrijke rol
speelt het TivoliVredenburg Fonds, dat in 2017 is opgericht door betrokken Utrechters met
een passie voor muziek en cultuur.
4.2. TivoliVredenburg Fonds
Het TivoliVredenburg Fonds is in 2018 flink gegroeid. Door dit fonds zijn we een stuk
slagvaardiger geworden in het bereiken van de kapitaalkrachtige doelgroep die kunst en
cultuur een warm hart toedraagt. De bestuursleden en adviseurs zetten zich onbezoldigd
in voor TivoliVredenburg en de missie van het fonds. Zij
opereren als ware ambassadeurs voor TivoliVredenburg
en de bekendheid van het fonds.
De geefpiramide is in 2018 verder ontwikkeld en
uitgebreid. Het TivoliVredenburg Fonds kent nu de
volgende kringen: Kring van Mecenassen, Kring van
Patronen, Kring van Associés, Hertz Kring en Vrienden.
Op 1 januari 2018 zijn de Vrienden en Hertz Kring opgenomen in het fonds. Voorheen vielen
zij onder de Stichting. De schenkingen aan het fonds zijn periodiek en voor minimaal vijf
jaar.
De bijdragen aan het TivoliVredenburg Fonds komen ten goede aan vier thema’s.
Begunstigers maken zelf uit welk thema zij willen ondersteunen. Mocht een gift niet
geoormerkt zijn, dan kent het fondsbestuur het bedrag toe aan een van de vier thema’s.
Deze thema’s zijn:
• Educatie en participatie
• Vernieuwende concertvormen voor een breed publiek
• De ontwikkeling van jong talent
• Het programmeren van internationale toporkesten en -ensembles
Het succes van het vernieuwende concertformat voor klassieke muziek Pieces of Tomorrow is
voor 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. Ook
de Finale Dutch Classical Talent kon worden gefinancierd met bijdragen uit het fonds.
Voor de leden van het TivoliVredenburg Fonds organiseert TivoliVredenburg diverse
speciale bijeenkomsten en fondsconcerten (zes per seizoen). De deelnemers worden met
nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de fondsactiviteiten en het programma van
TivoliVredenburg.
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4.3. Sponsoring
Steeds meer bedrijven steunen
ons, daarvoor zijn we dankbaar.
Tot onze partners behoren
onder meer ABInBev, Rabobank,
Movares, CMS Derks Stark
Busmann, Vineyard, Mise en
Place, Pernod Ricard, ASR,
Vrumona, JDE, Walraven Sax.
Sponsoring bestaat bij ons
uit een partnerschip waarin
we samen bekijken hoe we de
samenwerking optimaal vormgeven,
programmatisch of projectmatig.
Movares adviseurs & ingenieurs is
in 2018 partner geworden. Met het
ingenieursbureau ontwikkelden we drie
programma’s over ruimtelijke vraagstukken
en milieu in het kader van Kennis & Debat –
over Utrecht fietsstad (13 april), groene stroom (8
oktober) en de stad als sportschool (27 november).
Pieces of Tomorrow
Grote Zaal

De langjarige samenwerking met de Rabobank (Utrecht en
Nederland) is in 2018 gecontinueerd. De Rabobank is naamgever van
het meest geprogrammeerde podium van TivoliVredenburg: de Rabo Open Stage.
Een plek waar veel scholieren, studenten en aanstormend talent te horen zijn. Ook heeft de
Rabobank in 2018 bijgedragen aan talentontwikkeling via het programma Rabo Next Stage
en aan het Connectprogramma.
De Young Potentials Business Club (YPBC) van TivoliVredenburg organiseert vijf
netwerkbijeenkomsten per seizoen voor sponsoren en relaties. Tijdens zo’n bijeenkomst
combineren we een inhoudelijk programma met een concert. De YPBC vormt een
vruchtbare bodem voor nieuwe contacten, nieuwe ideeën en nieuwe projecten, zowel voor
de leden als voor TivoliVredenburg. Het coachingsprogramma Rabo Next Stage is een
voorbeeld van een initiatief dat hieruit is voortgekomen.
4.4. Fondsen
Naast de giften van genoemde steungevers, zakelijk en particulier, ontvingen we bijdragen
van diverse fondsen waaronder K.F. Heinfonds, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds,
Fonds Sluyterman van Loo, Stichting Vier het Leven, Stichting Elise Mathilde Fonds en
Fentener van Vlissingen Fonds voor uiteenlopende activiteiten, onder meer voor speciale
doelgroepen. Van het Fonds Podiumkunsten ontvangen we een jaarlijkse bijdrage in het
kader van de regeling kernpodium.
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5. personeel &
Organisatie
5.1. Algemeen
Wat voor het gebouw geldt, geldt ook voor de organisatie. Die blijft voortdurend in
ontwikkeling om enerzijds de groei in activiteiten te kunnen faciliteren en anderzijds verder
te professionaliseren. Medio 2018 werd de laatste hand gelegd aan de wijzigingen in de
organisatiestructuur. Deze zijn vervolgens ingevoerd. Functies zijn opnieuw of voor het eerst
beschreven en gewaardeerd volgens een aangepaste systematiek waarbij meer rekening is
gehouden met de omvang en complexiteit van de organisatie. Ook is er flink geïnvesteerd in
coaching, training en opleiding. TivoliVredenburg onderschrijft de Fair Practice Code voor de
culturele sector als gedragscode voor ondernemen en werken in de culturele sector.
5.2. Personeel in cijfers
Eind 2018 waren er bij StichtingTivoliVredenburg 148 medewerkers (128 fte) in dienst.
Gemiddeld over 2018 waren dat 141 medewerkers (122 fte): een groei van 15% ten opzichte
van eind 2017. Op verschillende plekken in de organisatie was versterking nodig om bij
het groeiende aantal activiteiten de kwaliteit op niveau te kunnen houden. Omdat we
inmiddels goed weten welke vaste formatie we nodig hebben, kozen we steeds vaker
voor een dienstverband waar in de vorige jaren de werkzaamheden door zzp’ers of
payrollmedewerkers werden uitgevoerd.
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Medewerkers TivoliVredenburg
K.F. Hein Foyer

Dat laatste gold ook voor Burgundy Street. Steeds meer bedienend - en keukenpersoneel
werd in 2018 in dienst genomen. Restaurant Danel was een vol jaar open. We menen dat we
in de huidige krappe horeca-arbeidsmarkt medewerkers beter kunnen werven, opleiden en
binden aan onze organisatie met een dienstverband. Dit resulteerde voor Burgundy Street
in 68 medewerkers (45 fte) per eind 2018 in dienst. Gemiddeld over 2018 waren dat 46
medewerkers (39 fte). Daarnaast blijft ook hier een flexibele schil van payrollers en zzp’ers
noodzakelijk en wenselijk voor piekbelasting en seizoensinvloeden.
In totaal hadden we 216 medewerkers in dienst eind 2018 (173 fte). Gemiddeld genomen
over het jaar waren dit 187 medewerkers (160 fte). Naast de vaste medewerkers maken we
gebruik van een grote pool flexkrachten, bestaande uit oproepkrachten op payrollbasis en
zzp’ers voor met name horeca, productie en techniek. Met zo'n flexibele schil kunnen we
opschalen af afschalen naar gelang de omvang van ons programma en seizoensinvloeden.
Wij zijn bijzonder trots op het hele team inclusief de betrokkenheid van de tachtig actieve
vrijwilligers die een bijdrage leveren aan de ‘TivoliVredenburg-beleving’ van onze bezoekers.
Ons verzuimpercentage ligt met 2,95 % onder het landelijk gemiddelde, maar was een
fractie hoger dan in 2017. Dat werd veroorzaakt door een griepepidemie.
5.3. Organisatiestructuur en functiehuis
Nadat in januari al een nieuwe directiestructuur werd ingevoerd, is in juni 2018 voor
Stichting TivoliVredenburg de nieuwe organisatiestructuur inclusief het nieuwe functiehuis
vastgesteld. De functies zijn gewaardeerd op basis van een nieuwe waarderingssystematiek
van de cao NPF, waarbij rekening is gehouden met de complexiteit en de omvang van een
organisatie als TivoliVredenburg. De nieuwe waardering heeft voor meer dan de helft van
de medewerkers geleid tot een schaalverhoging. Hoewel het cao-akkoord voorschrijft dat
de nieuwe waarderingssystematiek vanaf 1 januari 2019 moet worden toegepast, vonden
wij het vanuit het oogpunt van Fair Practice passend om deze met terugwerkende kracht
vanaf 1 januari 2018 te laten ingaan.
5.4. Opleiden en ontwikkelen
TivoliVredenburg investeert in leren en ontwikkelen van zijn medewerkers.
Leidinggevenden doorliepen afgelopen jaar een management-developmentprogramma.
Voor alle medewerkers in dienst is een online leeromgeving beschikbaar gesteld met meer
dan 125 standaard trainingen op allerlei gebieden: diverse vaardigheden, algemene kennis
en persoonlijke ontwikkeling. Deze worden tevens ingezet voor de verdere ontwikkeling
van de teams.
Waar nodig hebben we medewerkers coaching, training of opleidingen geboden ten
behoeve van hun persoonlijke- of kennisontwikkeling.
Om de kwaliteit te kunnen waarborgen van de werkzaamheden van de flexibele schil
(payrollers en zzp’ers) trainen we ook deze groep medewerkers. Ze worden getraind in
vaardigheden en kennis die voor onze organisatie van belang zijn, bijvoorbeeld op het
gebied van veiligheid en gastvrijheid.
Afgelopen jaar hebben we een partner geselecteerd waarmee we de komende jaren een
maatwerk e-learningplatform zullen ontwikkelen om onboarding en training van (nieuwe)
medewerkers verder te professionaliseren.
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5.5. Nieuwe directeur
De eerste maanden van het jaar stonden in het teken van de werving van een nieuwe
algemeen directeur. Hiervoor is een zorgvuldig proces doorlopen door de Raad van
Toezicht in samenwerking met een onafhankelijk werving- en selectiebureau, de zittende
directie en de OR.
In augustus heeft de nieuwe algemeen directeur Jeroen Bartelse Frans Vreeke opgevolgd.
5.6. Inclusiviteit
TivoliVredenburg wil er voor iedereen zijn, ongeacht sociale of culturele achtergrond,
leeftijd of gender. Dat komt tot uitdrukking in de diversiteit van ons programma, maar dat
willen we ook meer in ons personeelsbestand terugzien. We hebben van het thema inclusie
een speerpunt gemaakt voor 2019 en daarvoor in 2018 voorbereidingen getroffen. Aan
de hand van de Code Culturele Diversiteit is een plan van aanpak gemaakt. Met een team
van medewerkers uit alle geledingen van de organisatie wordt dit plan ter hand genomen.
Om ons bij dit proces te ondersteunen hebben we een Kring van Kritische vrienden uit
verschillende (culturele) gemeenschappen gevraagd om ons te volgen, te bevragen en
mee te denken over de programmering en marketing. We hebben gezocht naar nieuwe
manieren om diverser personeel te werven binnen alle disciplines. Bij de horeca van
TivoliVredenburg werpt dat zijn vruchten af: er werken inmiddels medewerkers van 25
verschillende nationaliteiten met een leeftijd van 16 tot 67 jaar. Ook krijgen mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt bij ons een kans om werkervaring op te doen.
5.7. Verslag van de Ondernemingsraad
5.7.1. Algemeen
Sinds eind 2017 heeft TivoliVredenburg een nieuwe Ondernemingsraad (OR). Daarin
zijn alle afdelingen van TivoliVredenburg vertegenwoordigd. De betrokkenheid van de
medewerkers van TivoliVredenburg bij de Ondernemingsraad is groot. Dat blijkt uit het
hoge aantal medewerkers dat bereid was zich kandidaat te stellen voor de OR en de hoge
opkomst bij de verkiezingen.
.
5.7.1. Vergaderoverzicht
De OR kende ook in 2018 vijf overlegstructuren:
1. De Overlegvergadering – overleg tussen OR en directeur-bestuurder – vond eens in de
vier weken plaats in 2018.
2. De OR-vergadering – overleg van de OR – vond eens in de vier weken plaats.
3. Het artikel 24-overleg – overleg tussen de OR en de Raad van Toezicht – vond twee
keer plaats.
4. Het technisch overleg – met HR, financiën of anders – vindt plaats als daar aanleiding
voor is. Het technisch overleg HR vond drie keer plaats in 2018. Het technisch overleg
financiën vond één keer plaats, in het kader van de actuele financiële overzichten/
prognoses.
5. Het overleg met onafhankelijke zzp- en payroll-commissies vond één keer plaats.
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5.7.2. Onderwerpen
De belangrijkste onderwerpen die bij de overleggen aan de orde kwamen:
Organisatieontwikkeling
Een intensieve voorbereidingsperiode is in 2018 afgesloten met een duurzame
organisatiestructuur met een bijbehorend functiehuis. De OR heeft vooral in de eerste helft
van 2018 veel tijd en aandacht aan dit onderwerp besteed. De nieuwe organisatiestructuur
is met een positief advies van de OR ontvangen. Dit advies is aangevuld met een
risicoanalyse die doorlopend zal worden geactualiseerd. De OR meent dat het proces goed
is verlopen en kijkt met voldoening terug op de samenwerking met de directie.
Kantoorhuisvesting en flexwerken
Een goede werkomgeving is vanzelfsprekend belangrijk voor het functioneren van een
organisatie. De OR was het afgelopen jaar met de directie in gesprek over de verbetering
van de kantooromstandigheden, de werkplekken en passende vormen van flexwerken.
Werving algemeen directeur
De OR was betrokken bij de werving en de selectie van de nieuwe algemeen directeur, die
in de zomer van 2018 in dienst trad.
HR-zaken
De OR streeft naar duurzame inzetbaarheid van personeel: het is belangrijk dat
medewerkers productief en gezond kunnen blijven werken. Daarover zijn gesprekken
gevoerd met de directie. Onderdeel van deze gesprekken waren de inrichting van de
R&O-cyclus, ontwikkel- en opleidingsbeleid, duurzame inzetbaarheid, personeelsbeleid en
arbeidsvoorwaarden, vertrouwenspersoon, sociale veiligheid, inclusiviteit. Met een voorstel
voor een nieuw beleid vakantie- en overuren heeft de OR ingestemd.
OR-zaken
In 2018 is een nieuwe OR gekozen en aan de slag gegaan. De leden hebben
zich ingewerkt, verdiept in de Wet op de Ondernemingsraden
(WOR) en uitgangspunten voor het eigen functioneren
geformuleerd.
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