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1. VOORWOORD
TivoliVredenburg verheugt zich op een nieuw jaar barstensvol muziek en cultuur. We
kijken meer dan ooit vooruit nu we ons vijfjarig bestaan en het veertigjarig bestaan van
de Grote Zaal achter de rug hebben. We stellen vast dat we gesetteld zijn en dat we op
enthousiasme, steun en waardering kunnen rekenen van een trouwe aanhang van bezoekers
en partners in Utrecht en in Nederland. Weer vestigden we een record; 1,2 miljoen bezoekers
telden we in 2018. Maar er is nog veel te doen. We staan te popelen om onze organisatie
een flinke stap verder te brengen. TivoliVredenburg maakt zich op voor de toekomst.
Die toekomst begint nu en elke dag opnieuw, op de eerste plaats met een goed, mooi,
interessant, leerzaam en prikkelend programma. In 2020 staan we vanzelfsprekend
uitgebreid stil bij 250 jaar Beethoven (de muziekwereld gedenkt zijn geboortedag en
zijn rijke nalatenschap) en we zien uit naar het eerste lustrum van ons eigen jazzfestival
Transition, dat wordt verlengd naar twee dagen. We roepen een nieuwe talkshow over
feminisme in het leven en we organiseren een seksfestival. We vieren Amazigh-nieuwjaar
en we fungeren weer als gastlocatie voor het prestigieuze International Literature Festival
Utrecht. Ook de concerten van Mika, Chick Corea en Eefje de Visser zijn vermeldenswaard.
En anders wel dat andere jubileum – 40 jaar The Wall van Pink Floyd – of de komst van
Karina Canellakis, de nieuwe chef-dirigent van het Radio Filharmonisch Orkest, of het
nieuwe indiefestival Under your skin, met een jonge line-up van avontuurlijke muziek.
Een bonte verzameling? Jazeker, we zijn er trots op. Bij TivoliVredenburg kan het allemaal
naast elkaar bestaan zonder scheve ogen. Niet elk programma is altijd voor iedereen, maar
we hebben wel voor iedereen iets te bieden.
Met dit jaarplan sluiten we onze eerste vierjarige plancyclus af. Aan de periode die is
beschreven in het Meerjarenplan 2017-2020 komt een einde; een periode waarin het begrip
‘open’ centraal heeft gestaan. Op alle mogelijke manieren hebben we ons best gedaan om
de ambitie van openheid vorm te geven en te verwezenlijken. Om te beginnen met een
programma dat breed en veelzijdig is en alle genres en stijlen omvat. Alle muziekliefhebbers
kunnen bij TivoliVredenburg iets van hun gading vinden: van jazz tot kamermuziek, van rock
tot dance, van symfonisch repertoire tot gnawa en levenslied.
Maar er is meer. We hebben ook openheid gerealiseerd door van TivoliVredenburg een
debatpodium te willen maken. Dat is gelukt. Onder de vlag van Kennis & Debat presenteren
we actuele thema’s die door experts worden belicht, soms in de context van een levendig
festival. We zoeken de grenzen van de disciplines op en omarmen crossovers, in de muziek
en daarbuiten.
Openheid is een maatschappelijke plicht, vinden wij. We stellen ons open voor de stad
waarin we een centrale plaats innemen en voor de mensen die er wonen. Dat houdt ook
in dat ons pand zo toegankelijk mogelijk moet zijn. Dus hebben we extra entrees gemaakt
en de bestaande entrees verbeterd. Een apart team buigt zich over de toegankelijkheid
voor mensen die slecht ter been of mindervalide zijn. De bewegwijzering is een onderwerp
op zichzelf in ons complexe pand; ook op dat vlak zijn aanpassingen doorgevoerd.
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En in de plint zijn aantrekkelijke horecagelegenheden gevestigd, die een bezoek aan
TivoliVredenburg nog prettiger maken, met ruime, zonnige terrassen in aansluiting op de
omringende stad.
TivoliVredenburg wil ook toegankelijk zijn voor mensen met een kleine portemonnee en
blijft de mogelijkheden daarvoor uitbreiden.
Zo is het al in veel opzichten gelukt om de ambitie van openheid te realiseren. Maar we
zijn er nog niet. In het nieuwe meerjarenplan dat we nu gaan schrijven, zal het thema
terugkeren, aangevuld met nieuwe doelstellingen en prioriteiten. Plannen en wensen
genoeg. Zoals gezegd: het vizier is gericht op de toekomst.
Ons muzikaal en cultureel programma en het publiek dat we daarmee bereiken staan ook in
2020 weer centraal. Daarnaast leggen we elk jaar een paar accenten: dat zijn de thema’s die
extra aandacht krijgen. De accenten voor 2020 zijn inclusie, duurzaamheid en Fair Practice.
In 2019 hebben we een plan van aanpak ‘TivoliVredenburg Inclusief!’ gemaakt. In dat
plan staan onze doelen en plannen om van TivoliVredenburg een diverse en inclusieve
organisatie te maken. Een team van medewerkers uit alle afdelingen werkt ook het komende
jaar aan de uitvoering ervan.
Ons tweede accent ligt op het terrein van duurzaamheid. Om onze ecologische voetafdruk
te verkleinen nemen we een serie maatregelen om afval te verminderen, energie te besparen
en eerlijke, duurzame producten te gebruiken. Ook hier is een team van enthousiaste
medewerkers mee aan de slag.
Tenslotte Fair Practice. TivoliVredenburg onderschrijft de Fair Practice Code voor
werkenden in de culturele sector. De code geeft een handreiking om in de cultuursector
tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt te komen. Daarom zijn we bezig de code te
vertalen voor alle soorten werkverhoudingen in onze eigen organisatie: werknemers,
opdrachtnemers, zelfstandigen, payrollers en gedetacheerden. In 2020 willen we een
werkbare en duurzame invulling geven aan de kernwaarden uit de code.
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 2020 en de toelichting daarbij opgenomen.
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2. PROGRAMMA
Muziek vormt het kloppende hart van ons programma, dat alle mogelijke genres en stijlen
omvat. Van gedragen strijkkwartetten in Hertz tot de nieuwste hiphop in Pandora, van
vingervlugge jazz in Cloud Nine tot poplegendes in Ronda en het AVROTROS Vrijdagconcert in de Grote Zaal. In 2020 presenteert TivoliVredenburg weer een gevarieerd,
spannend, leerzaam programma. Internationale topmusici en -bands komen aan bod evenals
experimenteel repertoire en aanstormend talent. We onderscheiden ons met innovatieve
concert- en festivalformules, waarin naast muziek ook plaats is voor andere kunstvormen,
voor debat en voor crossovers. Gevestigde namen krijgen volop de ruimte, maar ook
nieuwkomers en amateurs vullen onze podia. Hoewel de verschillende genres steeds
vaker in elkaar overvloeien, bundelen we onze plannen hier voor het gemak in herkenbare
categorieën: klassiek, jazz, pop en dance, kennis & debat, Connect en zakelijke verhuur.
2.1 Klassiek
TivoliVredenburg presenteert klassieke muziek in de volle breedte van het spectrum: muziek
uit Renaissance en Barok, symfonisch repertoire, kamermuziek, vocale muziek en nieuw
gecomponeerde werken – voor kleine en grote ensembles, met aansprekende solisten en
gerenommeerde dirigenten, de internationale top en musici die aan het begin van hun
loopbaan staan. We willen vanzelfsprekend ons loyale klassieke-muziekpubliek een plezier
doen en blijven verrassen, maar doen ook ons uiterste best klassieke muziek met behulp van
vernieuwende concertformats voor nieuwe doelgroepen aantrekkelijk te maken.
Tot de vaste partners in ons klassieke programma rekenen we: Nederlandse Bachvereniging,
Amsterdam Sinfonietta, Nederlands Kamerkoor, Orkest van de Achttiende Eeuw, Pynarello,
Holland Baroque, Calefax, Van Swieten Society, Nederlands Blazers Ensemble en natuurlijk
het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor, orkest en koor van de Stichting
Omroep Muziek.
AVROTROS
De symfonische vrijdagavondserie ‘AVROTROS
Vrijdagconcert’, meestal verzorgd door het Radio
Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor,
vormt de ruggengraat van ons klassieke
aanbod. Het succes van de langlopende
serie ligt op de eerste plaats in de
repertoirekeuze: grote koorwerken en
minder bekende negentiende-eeuwse
stukken waaraan veel andere orkesten
zich liever niet wagen. Daar gaan we
vanzelfsprekend mee door. We zien
bijvoorbeeld uit naar het concert
onder leiding van Karina Canellakis,
de nieuwe chef-dirigent van het Radio
Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoort
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Grote Zaal, 20-9-2019 •

Juri Hiensch

Filharmonisch Orkest, op 28 februari met werken van Auerbach, Prokofjev, Webern en
Strauss. Of naar de Nederlandse première van Goebaidoelina’s Der Zorn Gottes onder
leiding van Vasily Petrenko op 10 januari. Het Radio Filharmonisch Orkest bestaat in het
najaar van 2020 vijfenzeventig jaar. Dat zullen we samen vieren in september.
Artist in residence
Eerder was het Franse Quatuor Danel verbonden aan TivoliVredenburg als artist in residence.
Drie jaar lang heeft het strijkkwartet daar op verschillende manieren invulling aan gegeven.
In 2020 werken we nauw samen met een nieuwe artist in residence:
cellist Maya Friedman, winnaar van Dutch Classical Talent 2019,
is bereid gevonden jong talent te coachen en masterclasses te
verzorgen. Ze treedt op in een aantal bijzondere programma’s.
Zo componeert Jan-Peter de Graaff een nieuw celloconcert
voor haar, dat bij ons in première gaat in een uitvoering met
het Noord Nederlands Orkest.
Nieuw publiek
Pieces of Tomorrow is de reeks waarin we – in samenwerking
met AVROTROS en het Radio Filharmonisch Orkest –

Maya Friedman
Hertz, 29-11-2018 •

Anna van Kooij

symfonisch repertoire presenteren in een lichtvoetige ambiance
onder leiding van dj St. Paul. In 2020 wordt de succesvolle
formule vernieuwd en uitgebreid. Er komt een reeks in Hertz met
repertoire voor kleinere ensembles. Het Groot Omroepkoor zal met een
passend programma ook uitstapjes maken naar Pandora en Cloud Nine.
Het Noord Nederlands Orkest komt op 6 februari met een ‘tribute to Avicii’: symfonische
vertolkingen van de gelaagde nummers van de Zweedse dj, die bekend werd met hits als
Wake me up en Hey Brother.
Voor liefhebbers van het tv-programma Maestro, waarin BN’ers pogingen tot orkestdirectie
ondernemen, en typisch Britse humor is ‘An evening with Dominic Seldis and his orchestra’
op 25 januari een must. Contrabassist en dirigent Dominic Seldis en zijn negenkoppige
ensemble brengen een vermakelijke show met persoonlijke verhalen, toepasselijke
videobeelden en veel muziek.
Een van de nieuwe series in het klassieke programma is ‘Muziek en literatuur’. Op 4 maart
deelt auteur Arthur Japin het podium met pianiste Daria van Bercken. Japins historische
roman Kolja, waarin Tsjaikovski een belangrijke rol speelt, is het vertrekpunt voor een
gloedvol Russisch programma. Ook P.F. Thomése laat zich bij het schrijven inspireren door
muziek. In De weldoener is het hoofdpersonage een componist. Thomése leest voor, het
Storioni Trio speelt Schumann, Liszt en Debussy (6 mei).
‘Klassiek in de Cloud’ is de andere nieuwe serie, met sopraan Nora Fischer en gitarist Marnix
Dorrestein (21 februari) en pianist Ralph van Raat (8 mei). De sfeer is die van een chique
club in gedempt licht. In het nieuwe seizoen worden beide series voortgezet en uitgebreid.
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Beethoven 250 jaar
Het Beethovenjaar zal ook in TivoliVredenburg niet ongemerkt voorbijgaan. Op
verschillende manier staan we erbij stil. Op 26 januari vindt in het kader van het Nederlands
Vioolconcours Oskar Back de Beethoven-marathon plaats met alle tien vioolsonates. In
februari voert het Van Baerle Trio op drie donderdagen achter elkaar alle pianotrio’s uit.
Bijzonder is het gebruik van de – rechtsnarige – Maene-vleugel, die zich onderscheidt
in kleur en helderheid. Het Nederlands Blazersensemble komt op 2 februari met een
eigenzinnige uitvoering van de Negende Symfonie met een groot gelegenheidskoor en
zangers uit verschillende culturen. Verder presenteert TivoliVredenburg een nog bijzondere
uitvoering van de Negende Symfonie. Tv-presentator en muziekliefhebber Tijl Beckand
staat op de bok. Hij gaat dit waagstuk aan nadat hij directieles heeft gekregen in een nieuw
televisieprogramma van dirigent Jules van Hessen (die bij ons de serie Uitgelegd verzorgt).
(Onder voorbehoud).
Orgel
Sinds de ingebruikname van ons nieuwe orgel in de Grote Zaal in 2017 spelen we al met het
idee: een TivoliVredenburg Orgelserie met oude en nieuwe stukken dwars door de tijd en de
genres heen. Die gaat er komen in 2020. Onderdeel van het programma zal een ‘Nacht van
het Orgel’ zijn.
Bevrijding 75 jaar
In het kader van de herdenking van de Bevrijding komt het Canadese orkest Winnipeg
Symphony Orchestra voor het eerst naar Europa. Het orkest doet op 8 mei Utrecht aan met
een programma dat met Beethovens Vijfde Symfonie en een nieuw werk van de Canadese
componist Matthew Whittall in het teken staat van de speciale band tussen Canada en
Europa.
Van Gogh en Klimt
Het Nederlands Kamerkoor bereidt een mooi programma voor met als thema ‘Van Gogh en
Klimt’. Aanleiding is het ambitieuze retrospectief dat het Van Gogh Museum zal tonen van
Gustav Klimt, de Oostenrijkse kunstenaar uit de belle époque, in combinatie met werk van
tijdgenoten. De tentoonstelling is in Amsterdam te zien van 2 oktober 2020 tot 10 januari 2021.
Talentontwikkeling
Dutch Classical Talent is een initiatief van twaalf Nederlandse concertzalen waaronder
TivoliVredenburg. Een vakjury houdt audities en selecteert uit jonge talentvolle musici vier
finalisten. Zij doorlopen het zogeheten Tour & Award-traject. Onder de laureaten zijn onder
meer Maya Fridman, Diamanda Dramm, Nora Fischer en Remy van Kesteren. In seizoen
2019/2020 zijn de finalisten: Ramon van Engelenhoven (3 okt 2019), Elisabeth Hetherington
(12 dec), Duo Ebano (30 jan) en Duo Mader/Papandrepoulos (16 april); met meet & greet na
afloop van de concerten.
Club Fluxus
In samenwerking met Gaudeamus organiseren we een reeks waarin de laatste ontwikkelingen
in de nieuwe muziek aan bod komen. De opzet van de concerten is informeel en kleinschalig.
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Met een beetje geluk zijn de componisten wier werken worden uitgevoerd zelf aanwezig.
Zo valt op 16 januari onder de titel ‘But What About Confrontations In Dialogue’ nieuw
werk te beluisteren van Jan-Peter de Graaff, Sunbin Kim en Patrick David Clark. Op 6
februari bundelen het Amstel Quartet en het Keuris Quartet de krachten in een achtdelige
compositie voor acht saxofonisten van de Nederlands-Oekraïense componist Maxim
Shalygin.
Festivals
In 2020 bestaat het festivalaanbod klassieke muziek uit:

•

Nederlands Vioolconcours Oskar Back (voorrondes
16, 17 januari; halve finales 25 januari; finale 1 februari)

•

Monteverdidag, een minifestival ter ere van

Pynarello tijdens het Pieces
of Tomorrow festival 2018
Park 6, 17-11-2018 •

Anna van Kooij

Claudio Monteverdi (22 februari)

•
•
•

Liszt Concours (16-28 maart)
Dutch Harp Festival (9, 10 mei)
Festival Oude Muziek (thema: ars retorica)
(28 augustus-6 september)

•
•
•

Gaudeamus Muziekweek (september)
Hart en Ziel Festival (oktober)
Nederlandse Brass Band Kampioenschappen
(november)

•
•

Pieces of Tomorrow Festival (november)
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht
(curator: Amihai Grosz) (december)

2.2 Jazz
TivoliVredenburg houdt een vinger aan de pols van de jazzmuziek, die constant in
beweging is. Oud en nieuw buitelen over elkaar heen en beïnvloeden elkaar. De diversiteit
is groot. Naast de pure stijlen doen zich tal van mengvormen voor, die aanschurken tegen
Latijns-Amerikaanse dansmuziek of traditionele oosterse instrumentale muziek. Waar de
een consciëntieus in het verleden duikt, loopt de ander voorop in het experiment en de
kruisbestuiving met andere genres. Jazz is net zo goed hip en dansbaar als retro en klassiek.
Die rijkdom is terug te vinden in ons programma, waarin onverwoestbare klassiekers worden
uitgevoerd door de nationale en internationale top van de jazz, maar ook alle ruimte is voor
het experiment en kleinschalige projecten.
Dat doen we in de vorm van losse concerten, ons eigen jazzfestival Transition en
uiteenlopende series zoals Cloud Nights en Sunday Afternoon Jazz. Uit de opwaartse lijn in
bezoekerscijfers blijkt hoe groot de belangstelling is. In Utrecht groeit het aantal bezoekers
van jazzconcerten nog altijd. Dat zien we uiteraard als een aanmoediging om op de
ingeslagen weg door te gaan.
Internationale grootheden staan al voor 2020 geboekt: o.a. Chick Corea, Tomatito, Pat
Metheny, Brad Mehldau, Gogo Penguin, Stacey Kent, Joey Baron en Richard Bona.
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Transition
In 2020 viert Transition zijn vijfde verjaardag.
Dat vieren we op 3 en 4 april met een editie
die voor het eerst twee dagen beslaat. Naast
een passe-partout zijn ook dagkaarten
verkrijgbaar. Aan het programma wordt nog
hard gewerkt; de zaterdag bouwt voort op
eerdere edities (met onder meer en onder
voorbehoud: Jan Garbarek, ICP, Avishai
Cohen, Linda May Han Oh, Kayhan Kahlor
met Rembrandt Frerichs), de vrijdag krijgt een
nieuw profiel, gericht op een jonger publiek
(met onder voorbehoud: Jacob Collier, The
Katzman, Vels Trio, Alfa Mist, Gatecrash, Maarten
Hoogenhuis).

Nubya Garcia, Transition Festival 2019
Grote Zaal, 6-4-2019 •

Jelmer de Haas

Sunday Afternoon Jazz
Voor jazzliefhebbers in Utrecht zijn de zondagmiddagconcerten intussen een begrip. Een greep uit het programma:
Fay Claassen & Peter Beets Trio (2 feb), Jazz Orchestra of the Concertgebouw (22 maart), Yuri Honing Acoustic Quartet (19 april), Quartet NL: Herman, Beets,
Bennink & Glerum (7 juni).
50 jaar ECM
Het vijftigjarig bestaan van ECM, het vermaarde Duitse platenlabel van Manfred Eicher, vond
plaats in 2019. In 2020 gaat de jubileumreeks ‘ECM-Artists in Concert’ nog even door. Op 9
februari speelt het Poolse Marci Wasilewski Trio bij ons.
Klassiek en jazz
Op het breukvlak tussen klassiek en jazz ontstaan nieuwe vormen die wars zijn van
genrevoorschriften. De Vlaamse pianist Daan Vandewalle speelt op 29 februari samen met
drummer Han Bennink, maar ook solo. Daarin ligt de nadruk op eigentijds Amerikaans
repertoire. Het Transito Consort, een initiatief van Rembrandt Frerichs (piano) en Ties
Mellema (saxen), haalt op 11 april klassieke vormen en stijlen (madrigalen, minimal music,
jazzstandards, barok, symfonisch repertoire) door de mangel en geeft er een geheel eigen
draai aan. Het Kronos Quartet, het bekendste hedendaagse muziekensemble, speelt zowel
hedendaagse muziek (Philip Glass, Steve Reich) als jazz (John Coltrane).
Muziek van de wereld
De term wereldmuziek doet al lang geen recht meer aan de rijkdom van de muziek die op
de eerste plaats grenzeloos wil zijn. Westers? Oosters? Het dekt de lading niet. Tussen de
verschillende muziekculturen en genres worden bruggen gebouwd. Voorbeelden daarvan in
het aanbod van komend jaar: de Tunesische udspeler Anouar Brahem en zijn kwartet, Meral
Ari & Tombaz Ensemble, Cristina Branco.
9

2.3 Pop en dance
TivoliVredenburg neemt een bijzondere plaats in in het Nederlandse poplandschap. Met
zoveel verschillende zalen onder één dak hebben we de luxe om zowel beginnende bands
als wereldacts een podium te kunnen bieden. Die ’rek’ zit in alle fronten in ons aanbod: niet
alleen qua grootte, maar ook in sfeer en genre. Bij ons komen niet alleen de doorgewinterde
dance, indie- en hiphopliefhebbers aan hun trekken, maar ook de fans van het Nederlandse
levenslied en alles wat daartussen zit.
Vergelijkbaar is onze positie in de Utrechtse keten, waar we samenwerken met collegazalen als Ekko, De Helling en dB’s, die stuk voor stuk hun bijdrage leveren aan de rijke
muziekcultuur. En ook met lokale instanties als Cultuurhuis Kanaleneiland, Freedom City
Utrecht, Stranded FM.
Met Club Nine heeft TivoliVredenburg de kleinste zaal van de stad. Dat houdt in dat een
artiest in veel gevallen bij ons de eerste stappen op het podium zet en vandaar verder
opklimt, mogelijkerwijs naar Ronda of de Grote Zaal. Zo bouwen we aan duurzame relaties
met artiesten en een netwerk dat voor de doorstroom in de stad en de programmering van
TivoliVredenburg van grote waarde is.
Grote Zaal
Onze Grote Zaal heeft een sterk imago, ook internationaal. Bands
van naam en faam kiezen er nadrukkelijk voor om tijdens een
internationale tournee in TivoliVredenburg te spelen omdat
ze fan zijn van de Grote Zaal – met sta- en zitplaatsen in
een intieme sfeer. De laatste tijd zien we regelmatig
dat bands die de Royal Albert Hall Londen aandoen
ook bij ons willen spelen. We bespeuren een
toename in het aantal meerdaagse shows. Bands
treden liever twee of drie dagen achter elkaar
op in de Grote Zaal (of in Ronda) dan één
avond in Afas Live in Amsterdam. Volgend jaar
verwachten we een aantal meerdaagse shows,
namen zijn in dit stadium nog niet bekend.
50+
Popmusici gaan niet eeuwig mee, hun repertoire
in veel gevallen wel. Tributebands en coverbands
voorzien in een behoefte van de fans. Dat zijn
Editors

veelal vijftigplussers die ook live de muziek uit
hun jeugd willen horen, al dan niet in gezelschap van

Grote Zaal, 3-12-2018 •

Ben Houdijk

hun kinderen (16-30 jaar). En anders zijn er eenmalige
reünietours, om een historische plaat of gebeurtenis te
memoreren. Aan ons de taak het kaf van het koren te scheiden.
Komend jaar presenteren we: Simon & Garfunkel Revival (14 jan); Pink
Floyd Project’s The Wall 40 jaar (16 jan); Her Majesty (19 jan), ‘Legendary Albums Live’ 50
jaar Sticky Fingers met Jan Akkerman en Bert Heerink (13 feb); Bootleg Beatles (23 feb) en
Still Collins (14 mei).
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Nederlands
Het scala aan artiesten van eigen bodem is groot in TivoliVredenburg. De aansprekende
namen in rock, hiphop én het levenslied treden bij ons op. Het aanbod gaat van Frans Bauer
(20 feb) tot Waylon (29 feb), van Alex Roeka (16 jan) tot 3JS (27 feb), van Maan (28 feb) tot
Jett Rebel (17 april).
Roots & Americana
In de reeks ‘Shelter from the Storm’ bundelen we roots en americana. Muziek van singersongwriters met grote zeggingskracht die de traditionele folk, country en blues naar hun
hand zetten. Komend jaar zijn dat onder andere: Sam Baker (22 jan), David Luning (13 feb),
Dayna Kurtz (11 maart), Birds of Chicago (9 april), Chip Taylor (23 april).
Squad
Nederlandse hiphop en urban vormen de hoofdmoot in Pandora; de doelgroep zijn jongeren
(14-18 jaar). Gespreid over het jaar organiseren we vier edities tijdens de schoolvakanties.
Voor de XL-editie wijken we uit naar Ronda. We merken dat het bereik onder jongeren voor
deze avonden steeds groter wordt. Voor velen betekent Squad een eerste keer uitgaan met
vrienden.
ByNight
Met de parapluterm By Night vangt TivoliVredenburg de nachtelijke activiteiten. Het
is een zekerheid in het Utrechtse nachtleven: daar is altijd iets te doen, voor iedereen.
Het programma is laagdrempelig en divers. Met Park 6 beschikt
TivoliVredenburg sinds 2018 over een unieke en bruisende
ontmoetingsplek voor jong en oud met enkel Utrechtse
dj’s. Hier vervagen de scheidingslijnen tussen uitgaan

Remember The Future
Pandora, 25-5-2019 •

Mees Borst

en concertbezoek.
Daarnaast presenteren we een urgent, spannend
en inclusief programma met succesvolle nieuwe
formats als Remember The Future, waar het
Utrechtse Tinlicker en internationale acts
rondom melodieuze techno centraal staan.
Ook de hardere ‘UK’-sound op de avond
van Vato Gonzalez is razend populair.
Voor experiment is er ook ruimte.
In de Pandorafoyer krijgen lokale
organisatorische talenten en dj’s de
kans zich te ontwikkelen onder de
noemer Pandora BAR. Verder biedt het
nachtprogramma een mix aan muziek uit
verre windstreken die steeds populairder
wordt. Zo wordt de nachtprogrammering
met Mama Africa en Fiesta Macumba
almaar interessanter en kleurrijker.
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TivoliVredenburg op locatie
In de zomer van 2018 organiseerde TivoliVredenburg voor het eerst concerten in de slottuin
van Slot Zeist. In 2019 is het aantal uitgebreid van drie naar vijf concerten. Het succes toont
aan dat er behoefte is aan aantrekkelijk programma onder de vlag van TivoliVredenburg
op sfeervolle plekken in de stad en daarbuiten. In 2020 breiden we het aanbod verder uit
naar andere plekken in de stad. Samenwerkingen op locatie met dB’s en de Nijverheid zijn
in voorbereiding. Het gebruik van buitenplaatsen in de regio als concertpodium wordt
onderzocht.
Vuelta 2020
In het weekend van 14-16 augustus strijkt een van de drie grote wielerrondes neer in Utrecht.
Na de Tour de France doet de Vuelta Utrecht aan. TivoliVredenburg is betrokken bij het
bijbehorende muziek- en cultuurprogramma en zal enkele events en concerten organiseren.
Under your skin
Op 25 oktober 2019 presenteren we de eerste aflevering van Under your skin. Een nieuw
festival waar jonge songwriters en bands zich presenteren. Artiesten spelen solo of als
duo in Hertz, terwijl de bands in Pandora optreden. Dit festival selecteert doelbewust
geen gevestigde namen, maar artiesten die veelal voor de eerste keer in
Nederland spelen. Zij vertegenwoordigen de alternatieve kant van
het genre.
Baloji, Footprints Festival 2019

Festivals

Ronda, 26-01-2019 •

Jelmer de Haas

In 2020 bestaat het festivalaanbod popmuziek uit:

•
•
•

Footprints (8 februari)
Catch (21 maart)
Alles 100 (datum nog niet bekend), hiphopfestival
in samenwerking met 101Barz & Puna

•

Sencity (28 maart), het festival dat de
zintuigen prikkelt

•
•
•
•
•

Dewolffest (19 december)
Knaldrang (26 april, Koningsnacht)
Ramblin Roots (oktober)
Under your skin (oktober)
Le Guess Who? (november)

2.4 Kennis & Debat
TivoliVredenburg heeft in korte tijd zijn naam gevestigd als Kennis
& Debat-podium. Er is veel animo voor ons programma op het snijvlak van
wetenschap, politiek, cultuur, zingeving en media. Onze talkshows, lezingen, festivals en
discussieavonden over actuele onderwerpen zijn zowel informatief als entertainend. Op
deze manier maken we ons sterk voor een open samenleving waarin alle ruimte is voor het
delen van meningen, verhalen en ideeën en bevragen we actuele thema’s op nationaal en
internationaal niveau.
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Nieuwe feministische talkshow
Kennis & Debat presenteert vanaf januari 2020 een nieuwe talkshow over feminisme. Welke
thema’s houden vrouwen anno 2020 bezig? Onderwerpen als carrière, schoonheidsidealen,
gezondheid en religie komen aan bod in gesprekken met journalisten, schrijvers, politici
en activisten. De serie komt tot stand in samenwerking met programmamaker Teddy Tops
(onder andere bekend van spokenwordshow ‘Mensen Zeggen Dingen’ in Ekko). Doelgroep
zijn vrouwen en mannen van 20 tot 40 jaar.
UGlobe Café
Onze eigen Rabo Open Stage is de locatie van het gratis toegankelijke UGlobe Café. Daar
bespreken wetenschappers en journalisten circa vijf keer per jaar een actueel geopolitiek
onderwerp. Het UGlobe Café is een samenwerking tussen TivoliVredenburg en Centre
for Global Challenges van de Universiteit Utrecht waar onderzoekers van de vakgroepen
geschiedenis, conflictstudies, mensenrechten, geowetenschappen en internationale
betrekkingen samenwerken.
Zin in muziek
In oktober 2019 gaat de reeks ‘Zin in muziek’ van start: acht avonden met gesproken woord
en muziek over de betekenis van muziek op basis van de vier definities van zingeving van
filosoof René Gudde. De serie is gemaakt door Trouw-journalist Peter Henk Steenhuis en
altvioliste Annemieke Huls. Voorafgaand aan elke aflevering publiceert Trouw een artikel dat
aansluit bij de serie. Tevens neemt de NTR het programma op als podcast.
Het Zweefcafé
Driedelige reeks van de Kennis & Debat-redactie over zingeving en rust in deze hectische,
door social media gedomineerde wereld. Talkshowachtig format waar experts op het gebied
van mindfulness, meditatie en spiritualiteit in gesprek gaan met wetenschappers. Niet (te)
zweverig, wel zinvol. De eerste editie, in december 2019, gaat over gedachten.
‘Dat is de kunst!’
In een serie korte workshops geven experts een introductie tot verschillende kunstvormen
met de bedoeling de drempel tot de podia en kunstinstellingen te verlagen. De reeks
is een initiatief van TivoliVredenburg en collega-instellingen SSBU, Bibliotheek Utrecht,
Kunstuitleen Utrecht en Centraal Museum. TivoliVredenburg verzorgt drie workshops: over
klassiek, jazz en wereldmuziek.
Internationale literaire supersterren
Het Utrechtse Literatuurhuis is sinds enkele jaren een belangrijke speler in de
literatuurwereld met onder meer een prikkelend aanbod van internationale bestsellerauteurs
onder de noemer ILFU Book Talks. In 2020 vindt onder auspiciën van het Literatuurhuis
voor de derde keer het International Literature Festival Utrecht (ILFU) plaats.
TivoliVredenburg staat dan twee weken lang in het teken van literaire activiteiten.
Ander literair programma in samenwerking met het Literatuurhuis: NK Poetry Slam (31
januari) en de Nacht van de Poëzie die in 2020 zijn 38ste verjaardag viert.
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En verder ook nog
Vier keer per jaar besteedt de Fotodok Book Club, een
initiatief in samenwerking met het Utrechtse centrum
voor documentairefotografie Fotodok, aandacht
aan fotografieboeken en hun makers. Hashtech
is de talkshow over nieuwe technologie en haar
maatschappelijke implicaties in samenwerking met
Podium de Stadstaat. Het Haagsch College, leverancier
van colleges door journalisten en wetenschappers
over politieke thema’s, brengt o.a. Iran-correspondent
Thomas Erdbrink naar Hertz in april. Rondom het
uitkomen van zijn vervolg op het veelgeprezen boek ‘In
Europa’ organiseren we een hele avond in het teken van
en mét Geert Mak. Een reeks programma’s in aanloop
naar de presidentiële verkiezingen in de Verenigde Staten
in het najaar van 2020 is in voorbereiding. Op 3 november

Maarten van Rossem, Election Night 2016
Grote Zaal, 9-11-2016 •

Jelmer de Haas

(de officiële Election Night) becommentarieert Maarten van
Rossem het verloop van de verkiezingen net als vier jaar geleden
in onze Grote Zaal.
Festivals
In 2020 bestaat het festivalaanbod Kennis & Debat uit:

•

Seks Festival (nog te plannen, eigen productie in samenwerking met nader te noemen
partners)

•
•
•
•
•

School of Life Festival (18 april 2020)
International Literatuur Festival Utrecht (ILFU) (september)
Betweter Festival door Studium Generale/Universiteit Utrecht (oktober)
Waanzin Festival (o.v.), in samenwerking met Filosofie Magazine
Utrechts International Comedy Festival (6, 7 maart)

2.5 Connect
TivoliVredenburg levert met bijzonder programma een structurele bijdrage aan de
muziekeducatie en -participatie van uiteenlopende doelgroepen en leeftijden. Het
aanbod onder de titel Connect varieert van familieconcerten en schoolconcerten tot
meezingconcerten en openpodiumsessies voor amateurs. Scholieren leren componeren.
Musici uit oost en west delen het podium. Daklozen dragen poëzie voor. Amateurs zingen
mee in een groots opgezet klassiek concert. Een jonge band treedt op Rabo Open Stage
voor het eerst voor publiek op en aanstormend klassiek talent verrast winkelend publiek in
de Stadskamer.
De vaste partners in ons Connect-programma zijn onder meer: Operamakers, ZIMIHC, Brede
School Overvecht, DOX, Gerrit Rietveld College, ROC Midden Nederland, Stichting Dihya,
Afrovibes, Stichting Appeltaartconcerten, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Oorkaan, Leger des
Heils, Lister, Utrechts Conservatorium en Klépierre.
14

Amateurkunsteducatie
Met ingang van het seizoen 2019-2020 ziet het Utrechtse landschap voor
amateurkunsteducatie er anders uit. Na het faillissement van het UCK zijn er nieuwe
partijen opgestaan, die met elkaar naar een vruchtbare vorm van samenwerking zoeken.
Komend jaar staat in het teken van verkenning. Samen met De Utrechtse Muziekschool,
Theaterschool Utrecht en Dansatelier42 zet TivoliVredenburg zich in voor een levendige
amateurkunst in Utrecht en doorstroming in de keten.
Familieconcerten
In Sticks (1 maart) gaan de slagwerkers van Percossa op ontdekkingsreis met hun gehoor
van vierplussers. Wat is ritme? Wat is langzaam, wat is snel?
Dit Zwanenmeer (8 maart), gebaseerd op Tsjaikovski’s gelijknamige ballet, kreeg juichende
recensies. Holland Opera maakte de voorstelling voor kinderen vanaf zeven jaar.
In de Zapp Mattheus (11 april) van Amsterdam Bach Consort en gelauwerd
kinderboekenschrijver Simon van der Geest is het verhaal van Jezus en zijn apostelen
‘hertaald’ naar het voetbalveld. Over vriendschap, verraad en voetballen tot het donker wordt.
Dromen zijn echt, als je er leven in blaast. Het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet doet het
voor in De Dromenblazers (17 mei). Vrolijk en virtuoos, met muziek van Mahler, Gershwin en
Dvořák.
In de reeks Wie Wat Waar Waarom-familielezingen laat Kennis & Debat een jong publiek
kennismaken met uiteenlopende thema’s en onderwerpen.
Scholen
TivoliVredenburg initieert en begeleidt leerprojecten voor kinderen van alle leeftijden,
zoals MuziekRoute en Pronkstukken. MuziekRoute is ontwikkeld voor basisschoolkinderen
in Overvecht zodat zij tijdens schooltijd muziekles kunnen krijgen van vakdocenten. Voor
havo- en vwo-scholieren in de regio is er Pronkstukken. Zij krijgen compositieles en maken
een muziekstuk dat ze in schoolverband uitvoeren in TivoliVredenburg.
Natuurlijk zijn er het hele jaar schoolconcerten voor de groepen 1 t/m 8.
Vluchtelingen
In samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland organiseren
we ook in 2020 weer een concert voor kinderen uit azc’s uit
het hele land, waarbij honderden kinderen een bijzondere
muziekmiddag meemaken.
Traditiegetrouw vindt in januari het Catching
Cultures Festival plaats. Muziekprofessionals uit alle
windstreken spelen samen met aanstormend talent.
Ook het repertoire is een mix van genres afkomstig
uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Centraal
staat het Catching Cultures Orchestra onder
leiding van trompettist en dirigent Hermine
Schneider.
Catching Cultures Festival
Hertz, 27-01-2019 •

Dorien Hein
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Amazigh Nieuwjaar
Na een geslaagde eerste editie in 2019 komt er in januari een vervolg op de Amazighnieuwjaarsviering in TivoliVredenburg. Een groot deel van de Utrechters van Marokkaanse
afkomst hebben hun roots in de Rif. Zij maken deel uit van de Imazighen-cultuur. Een rijke
cultuur, die tijdens het nieuwjaarsfeest wordt gevierd met muziek, poëzie en eten. Daarbij
zal de programmering ook aantrekkelijk zijn voor een jongere doelgroep. Zo hopen we
verschillende generaties aan te spreken.
Duwtje in de rug
Connect organiseert projecten voor en in samenwerking met kwetsbare groepen. Cliënten
van het Leger de Heils treden op in een juichende zaal; ouderen uit verzorgingstehuizen
genieten van een feestelijk concert; psychiatrische patiënten leven zich in een veilige
omgeving uit in een muziekproject. Connect zet de kracht van muziek in waar die het hardst
nodig is.
No Limits
TivoliVredenburg organiseert in maart 2020 samen met No Limits een bijeenkomst voor
afgestudeerde jongeren met een biculturele achtergrond. Daarbij maken we ons sterk als
aantrekkelijke werkgever die werk maakt van diversiteit en inclusiviteit.
2.6 Zakelijke verhuur
De markt voor zakelijke events floreert. Er wordt veel buitenshuis georganiseerd en Utrecht
is een populaire bestemming voor zakelijk toerisme. De drukte in Amsterdam draagt bij aan
een trek naar het beter toegankelijke en vriendelijke Utrecht. Brancheonderzoek toont aan
dat opdrachtgevers steeds vaker zachte waarden noemen als criterium bij het kiezen van
een locatie (bron: Greater Venues, 2018). TivoliVredenburg speelt hierop in door zich nog
duidelijker te profileren als alternatief voor de gebruikelijke evenementenzalen. Beleving en
sfeer zijn immers anders bij ons.
De afdeling Zakelijke Verhuur van TivoliVredenburg zoekt zijn partners in de volle breedte
van de zakelijke markt. Opdrachtgevers zijn er in soorten en maten, veelal in Nederland en
soms ook internationaal. Daaronder bevinden zich directe opdrachtgevers en intermediairs,
zoals congresbureaus en eventbureaus.
Bij het benaderen van de markt proberen we opdrachtgevers aan te spreken die de
maatschappelijke positie en de programmering van TivoliVredenburg een warm hart
toedragen. Bij de zakelijke verhuur wordt niet alleen het prachtige
gebouw aangeprezen, inclusief de professionele catering en de
hoogwaardige technische middelen, maar ook de missie en
de visie van TivoliVredenburg als culturele instelling.
Tot onze opdrachtgevers in 2020 behoren
ministeries, scholengemeenschappen, medische
organisaties, bedrijfsleven, politieke partijen en
het verenigingswezen. We zijn er trots op dat we
een groot aantal opdrachtgevers aan ons hebben
kunnen binden. Zij komen terug voor verschillende
gelegenheden.

Nederland Kiest
Park 6, 19-3-2019 •

Stefan Heijendael
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3. PUBLIEK

Jungle By Night, Footprints Festival
Ronda, 26-01-2019 •

Jelmer de Haas

TivoliVredenburg is er voor iedereen, een leven
lang. Dit houdt in dat ons programma letterlijk
voor iedereen iets te bieden heeft: voor alle
leeftijden en alle doelgroepen. En natuurlijk hopen we dat onze bezoekers ons hun hele leven
trouw blijven. De verbreding van ons publieksbereik is ook in 2020 een prioriteit. Meer dan
groei willen we een nóg diverser publiek. In dit
hoofdstuk zetten we onze ambities op het gebied
van publieksbereik uiteen en gaan we in op onze
marketing- en communicatiestrategie voor 2020.
3.1 Bereik
Het bezoekersaantal van TivoliVredenburg is de afgelopen
jaren fors gegroeid. Die explosieve groei zal nu afvlakken, is
de verwachting. In het hoogseizoen en op piekmomenten is het
maximum immers al in zicht. Mogelijkheden tot groei zijn er wel: overdag en in de rustigere
voorjaars- en zomerperiode. Met een gelijkblijvend aantal producties verwachten we
komend jaar een groei van drie procent. Dat houdt dat in dat TivoliVredenburg in 2020 circa
1.236.000 bezoekers zal trekken.
Jong en oud
TivoliVredenburg weet met een divers programma veel verschillende doelgroepen aan zich
te binden. We zien dat het concept aanslaat en uitnodigend is. Delegaties uit binnen- en
buitenland laten zich inspireren door de manier waarop we gebouw en programma inzetten
voor een veelheid van publieksgroepen. TivoliVredenburg sluit aan bij de tijdgeest. De
popmuziek is niet meer het exclusieve domein van de jeugd. Sterker: popmuziek werkt
als een bindmiddel tussen de generaties. Popzalen zijn beter geoutilleerd, de pophelden
van weleer blijven optreden en de bezoekers blijven komen. Naar clubs én festivals.
Veertigplussers zijn geen uitzondering meer. En in veel gevallen nemen ze hun kinderen
mee. Het ontwikkelen van een eigen muzieksmaak is deel van de opvoeding geworden.
De belangstelling voor klassieke muziek gaat minder makkelijk over van de ene op de
andere generatie. Veel starters in de klassieke muziek ervaren een drempel. Die heeft
mogelijk te maken met de prijs en de duur van de concerten en de bijbehorende conventies.
Zoals alle klassieke zalen probeert TivoliVredenburg een antwoord te formuleren op
het probleem van de vergrijzing van het publiek. Dat doen we met vernieuwende
concertformules in een ambiance die ook voor jongeren aantrekkelijk is. Daarbij hebben
we de luxe dat veel potentieel publiek de weg naar ons gebouw al weet te vinden.
De allerjongste bezoekers bereiken we via onze familieconcerten, My First Festival en
ons Connect-programma op de scholen.
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Inclusief
Nog niet alle wijken in de stad worden evenredig vertegenwoordigd door onze bezoekers. Dat
geldt met name voor de wijken Overvecht en Kanaleneiland, waar relatief veel mensen met een
migratieachtergrond wonen.
In 2019 is een marketeer niet-westerse muziek en cross-over van start gegaan; een specialist die
de weg weet naar het publiek en over het juiste netwerk beschikt. Een beetje vooruitgang boeken we al, het aantal bezoekers uit Overvecht en Kanaleneiland is gegroeid. Zij komen vooral
naar onze danceavonden en onze urban popconcerten. Die groei willen we graag voortzetten.
Speciale aandacht gaat naar de jonge concertbezoekers rond de 15, 16 jaar. Voor hen is
concertbezoek in TivoliVredenburg vaak een eerste stap in het uitgaansleven. Wij zien het als
een belangrijke en leuke taak om jonge mensen uit Overvecht en Kanaleneiland te leren uitgaan.
We investeren in persoonlijke contacten om scholieren te informeren en werken hierin samen
met sociaal werkers op de verschillende scholen. Vragen die hen bezighouden zijn bijvoorbeeld:
waar koop je vooraf een kaartje, waar hang je je jas op, waar is de ingang? We hopen dat zij op
deze manier ondervinden dat dit gebouw ook van hen is.
Drempels wegnemen
We leveren extra inspanningen om drempels weg te nemen voor bezoekers die minder mobiel
zijn. We zien dat veel ouderen het lastig vinden om ons te bereiken, vooral ‘s avonds. Voor
deze groep is er de concertserie Uit & Thuis, waarbij we ook het busvervoer verzorgen. Ook
werken we samen met het Uitburo voor Ouderen en Stichting Vier het Leven, die het vervoer
naar een concert door vrijwilligers laten verzorgen.
Een speciale werkgroep houdt zich bezig met de toegankelijkheid van ons gebouw en de
service voor mensen met een beperking. Dankzij die werkgroep hebben we nu liftpassen, een
duidelijkere ticketflow, aparte rondleidingen en een duidelijkere communicatie.
Financiële drempel
Een concertbezoek is voor sommigen niet bereikbaar, simpelweg omdat het geld kost. Om
muziek in alle genres toegankelijk te maken, hebben we gratis concerten zoals de Rabo Open
Stage, de lunchpauzeconcerten en Klassiek in de Stadskamer. Ook werken we samen met
U-pas en CJP waarbij we korting geven op concerten. In 2020 willen we in samenwerking
met het TivoliVredenburg Fonds zoeken naar nog meer manieren en partners om muziek zo
toegankelijk mogelijk te maken.
Internationaal
De belangstelling voor Utrecht blijft groeien, de aantallen dagjesmensen en internationale
bezoekers nemen toe. Samen met Utrecht Marketing onderzoeken we hoe we deze
doelgroepen in de rustige zomermaanden kunnen ontvangen en vermaken. Wat zijn hun
bezoekmotieven? Willen ze een rondleiding door ons bijzondere gebouw? Misschien een
laagdrempelig jazzconcert in de hal?
We willen dat TivoliVredenburg nog aantrekkelijker wordt voor bezoekers uit het buitenland.
Al hebben we niet te klagen, met dank aan festivals als Le Guess Who? en Oude Muziek. Een
andere factor die het aantal bezoekers uit het buitenland gunstig beïnvloedt, is de trend van
grote artiesten die een paar avonden achter elkaar bij ons optreden. Een concertbezoek is
steeds vaker aanleiding voor een stedentrip.
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Online bereik en communities
Om de naamsbekendheid te verhogen, het imago te versterken en ons digitaal bereik te
verhogen, willen we online meer content creëren. Op deze manier bouwen we actief digitale
communities op rondom muziekstijlen en -smaken.
Komend jaar investeren we extra in bewegend beeld. Denk daarbij zowel aan
concertregistraties als aan sfeerverslagen en video’s die het unieke karakter van
TivoliVredenburg in beeld brengen en benadrukken.

Woonplaats ticketkopers eerste helft 2019

Leeftijd ticketkopers eerste helft 2019
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3.2 Waardering en binding
De bekendheid van TivoliVredenburg neemt toe. TivoliVredenburg is in het onderzoek van
Hendrik Beerda Brand Consultancy nummer vier op de ranglijst van sterkste cultuurmerken
en nummer twee op de ranglijst van sterkste podium- en (film)theatermerken van de
provincie Utrecht onder volwassenen. De merkkracht van TivoliVredenburg is binnen
de provincie Utrecht toegenomen in vergelijking met 2015 en 2017 en de waardering is
hoger. Het geldt voor volwassenen, maar ook voor jongeren (4-18 jaar), ons publiek van de
toekomst. In 2020 ondernemen we de volgende stappen om de waardering en binding van
bezoekers te vergroten.
Dat kan alleen in TivoliVredenburg
In 2019 zijn we actief begonnen met het promoten van een ‘compleet avondje uit’ in
TivoliVredenburg. Concertbezoek begint met dineren of borrelen vooraf. Althans, die
mogelijkheid bieden we. En na afloop kunnen ze blijven voor een drankje op de pleinen
of om te dansen in een van onze zalen. ‘Nee, je hoeft niet naar huis vannacht.’ Bezoekers
waarderen dit. In 2020 kijken we of we het verblijf nog aantrekkelijker kunnen maken
met een groepsarrangement of een package deal van twee concertavonden en een
hotelovernachting.
TivoliVredenburg is op haar best als alle zalen in gebruik zijn. Tijdens het jubileumweekend
in 2019 was het weer duidelijk te zien. Samen met de collega’s van programma gaan we
kijken hoe we de festivalaanpak kunnen aanwenden voor regulier programma. We gaan
op zoek naar (latente) samenhang in wat al geboekt is en presenteren een reeks avonden
of een weekend onder een aantrekkelijke noemer. In 2020 gaan we op deze manier een of
twee thema’s uitwerken en presenteren. Met de bundeling van hoofdacts en bijpassende
kleinere acts maken we een extra feestelijk en aantrekkelijk programma. In het budget
van Corporate Marketing wordt hiervoor geld vrijgemaakt. Op deze manier kunnen we het
unieke van TivoliVredenburg – een origineel festivalgebouw met spannende programmering
– extra onder de aandacht brengen.
Bruisend cultuurgebouw
Onze programmamarketeers doen hun uiterste best om het juiste publiek te vinden voor
dat ene concert. We hebben daarnaast de ambitie om TivoliVredenburg neer te zetten als
een bruisend cultuurgebouw, waar altijd iets te doen is en waar je ook terecht kunt als je
(nog) geen kaartje hebt. Waar is het te doen? Juist, bij TivoliVredenburg. Met een aantal
campagnes die zich richten op publiek op maximaal 30 minuten reizen van ons vandaan
willen we dat bewerkstelligen.
In 2020 beginnen we daarmee. We denken aan prikkelende campagnes van twee woorden,
die twee verschillende aspecten van TivoliVredenburg belichten. Bijvoorbeeld: Beethoven &
Seks; komend jaar, 2020, is het Beethovenjaar en we organiseren een seksfestival onder de
vlag van Kennis & Debat.
Maar het kan ook simpeler met een (landelijke) campagne: ‘Het is weekend, kom naar
TivoliVredenburg’. Corporate marketing versterkt de programmamarketing met een
overkoepelende campagne die bestaat uit mailings, filmpjes, posters en originele acties.
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Verhogen beleving
Bar-brasserie Danel en café Het Gegeven Paard spelen
tezamen met de pleinen en de foyers een belangrijke
rol in de beleving van ons gebouw. Hier stroomt het
publiek samen, voor of na of zonder concertbezoek.
Het gratis toegankelijke Park 6, de bruisende
stadstuin op de vijfde en zesde verdieping, is het
uitgaanscentrum van ons gebouw. Komend jaar
gaan we verder met het upgraden van Park 6. Dat
doen we samen met onze partner ABInbev. Muziek
en dans staan daar centraal. Er komt meer ruimte
voor kunst en videomapping. Het assortiment aan
(bijzondere) hapjes en drankjes wordt uitgebreid.

Park 6, 26-01-2019 •

Jelmer de Haas

De grote roltrappen in ons pand zijn voor sommige bezoekers
nog altijd wennen. De weg naar boven is inderdaad lang. Om die
interessanter te maken, zijn we in 2019 begonnen met het organiseren van foto-exposities
tussen de roltrappen in. Daar gaan we mee door. Sowieso: ons gebouw barst van de kunst.
In 2020 gaan we deze beter ontsluiten. Dat doen we ‘old skool’ met rondleidingen en
drukwerk, maar ook op een interactieve manier.
Herhaalbezoek
In 2020 blijven we ons CRM-systeem verder ontwikkelen. Doel van dit proces is meer
herhaalbezoek. We willen de uitval onder eenmalige bezoekers verlagen en bezoekers die
twee keer per jaar komen verleiden een derde keer te komen.
Omdat we TivoliVredenburg zijn, hebben we daar een culturele missie aan verbonden:
het verrijken van de muzieksmaak van onze bezoekers. Hoe kunnen we hen verleiden
tot avontuur zodat zij buiten de gebaande paden treden en kennismaken met nieuwe
stijlen en genres? We onderzoeken hoe we dat het best kunnen doen. Wellicht met miniabonnementjes of persoonlijke tipmails van programmeurs. We proberen het uit in 2020.
Online promotie
Onze website is op orde. Eindelijk kunnen we ermee doen wat we willen. Hierdoor is ruimte
gekomen voor het verder ontwikkelen van onze creatieve identiteit online. Dat doen we
bijvoorbeeld met videocontent en podcasts.
Facebook en Instagram zijn nu nog onze belangrijkste social media, maar veel traffic naar
onze site komt ook via Google. Sinds 2018 heeft TivoliVredenburg een data-analist in dienst.
Zij werkt samen met alle marketeers om de effectiviteit van de campagnes te meten en zo
het zelflerend vermogen van de afdeling te vergroten.
Ticketing
De meeste kaartjes worden online gekocht. Dat betekent dat de kassa steeds meer de
functie van servicebalie krijgt. In 2019 beginnen we met de verkoop van artikelen via de
webshop. Mogelijk breiden we de mogelijkheden uit met de verkoop van bijvoorbeeld een
diner- of een borrelarrangement.
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3.3 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, niet alleen voor onze bezoekers, maar ook voor onze artiesten en
hun crews.
Horecatrends en ontwikkelingen
Op horecagebied volgen trends en ontwikkelingen elkaar steeds sneller op. Bewezen
concepten moeten vaker worden herzien. Dikwijls is goed niet meer goed genoeg. Toch
willen we onze gasten blijven verrassen en hun verwachtingen overtreffen. Dat betekent
dat we met ons productassortiment sneller moeten inspelen op trends en ontwikkelingen.
Denk hierbij aan de toenemende vraag naar speciale koffies, cocktails en alcoholvrije
consumpties.
Horeca is bij ons altijd maatwerk. We kijken naar het type concert en naar de wensen van
onze bezoekers om het juiste assortiment en de bijbehorende service aan te kunnen bieden.
Park 6 dient hierbij steeds vaker als proeftuin. Bij geslaagde pilots rollen we verder uit in de
rest van het gebouw.
De Plint
De horeca in de plint van het gebouw is belangrijk voor de
levendigheid en de uitstraling van TivoliVredenburg als
plek in de stad, maar ook als onderdeel van onze visie
op een volledig verzorgde avond of middag. Grand
café Het Gegeven Paard is de afgelopen jaren een
begrip geworden in Utrecht voor ontmoetingen
de hele dag door. Onze bar-brasserie Danel wordt
steeds beter bezocht, door concertpubliek en door
bezoekers overdag. Danel is in 2019 heringericht,
gerestyled en daarmee een stuk toegankelijker
geworden. Er zijn doorgangen gemaakt naar de
foyer van de Grote Zaal. Zo is het voor ons publiek
nog aantrekkelijker en makkelijker geworden om
Het Gegeven Paard
26-02-2019 •

Tessa Spek

rondom het concert iets te eten of te drinken.
Wat ons betreft is de volgende stap de ontwikkeling
van de hoek grenzend aan het Vredenburgplein, om zo
de levendigheid van het plein te vergroten en een ‘culturele
entree’ naar de stad te creëren (zie hoofdstuk 4).

Veiligheid
Veiligheid en beveiliging vormen een wezenlijk onderdeel van de gastvrijheid, voor onze
gasten, artiesten en medewerkers. De doelstelling ‘open’ gaat gepaard met een verregaand
veiligheidsbeleid, dat ons en onze omgeving soms voor behoorlijke uitdagingen stelt. We
werken dagelijks aan de verbetering hiervan. De diverse aspecten van veiligheid (onder
andere brandveiligheid, crowdcontrol, veiligheid theatertechnische installaties, ARBO,
BHV, voedselveiligheid) worden door de best geoutilleerde teams en gespecialiseerde
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medewerkers gecoördineerd en zijn daarmee decentraal belegd. Reeds in 2014 hebben we
een kernteam veiligheid ingesteld dat de regie voert en onder meer zorgdraagt voor het
tijdig informeren van de organisatie.
Klantenservice en informatie
Wij willen in 2020 de zogenoemde bezoekersreis of ‘visitor journey’ verder in kaart brengen
en verbeteren. Die reis is veelomvattend: van het vinden van informatie op onze website
en het kopen van kaarten tot en met de bewegwijzering in en rondom het gebouw en de
service tijdens en na het bezoek aan het concert of evenement. Hoe kunnen we die reis
voor de bezoeker verder verbeteren? Omdat de reis niet voor alle bezoekers hetzelfde is,
is maatwerk nodig voor elke doelgroep. Een multidisciplinair team is begonnen met het
onderzoeken van de bezoekersreis van de klassieke bezoeker.
Gastvrijheid voor artiesten
TivoliVredenburg heeft een meer dan goede naam op te houden als het gaat om de
persoonlijke aandacht die artiesten en crew van ons krijgen. We willen verder gaan dan dat.
We willen hen beter informeren over de plek waar ze optreden en laten zien hoe bijzonder
het gebouw is. Daarvoor ontwikkelen we komend jaar video- en presentatiemateriaal.
Ons pand leent zich voor bijzondere ontmoetingen tussen artiesten, crews en muziekprofessionals uit verschillende genres en werelden. Wij gaan in 2020 onderzoeken hoe we
deze ontmoetingen mogelijk kunnen maken en artiesten meer aan ons kunnen binden.
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Centrale Hal, 3-11-2018 •

Ben Houdijk

4. PAND
Ons gebouw is groot en bijzonder en we vragen er veel van, onze eisen zijn hoog. We
ontvangen een grote variëteit aan publieksgroepen en solisten en ensembles. Voor de
meest uiteenlopende artiesten en bezoekers moet het gebouw aantrekkelijk, comfortabel
en toegankelijk zijn. Tegelijkertijd hebben we nogal wat logistieke - en opslagruimte
nodig voor productie- en horecadoeleinden, terwijl het gebouw heel intensief wordt
gebruikt. TivoliVredenburg wil immers liefst 24/7 open zijn: altijd levendig, aan alle kanten
uitnodigend. Dat houdt in dat het gebouw doorlopend om onderhoud en aanpassingen
vraagt. Komend jaar is dat niet anders.
4.1 In ons gebouw
Onderhoud
Het meerjarenonderhoudsplan wordt in 2019 geüpdatet. Daaruit hebben we geconcludeerd
dat we meer moeten investeren in preventief onderhoud, gelet op het intensieve gebruik. In
2020 gaan we de planning en de coördinatie van de schoonmaak in eigen beheer nemen.
Zo komen we tot een betere verhouding tussen prijs en kwaliteit.
Zalen en techniek
In 2019 is het hefmechanisme onder het beweegbare podium van de Grote Zaal vervangen
na veertig jaar. Maar ook minder oude installaties, met name op het gebied van licht en
geluid, zijn aan vervanging toe. De vervangingsinvesteringen spreiden we zoveel mogelijk
over de komende jaren, te beginnen in 2020.
De laatste jaren zagen we een flinke groei van relatief kleine producties: producties met een
of meer sprekers en hooguit een videoprojectie. Om deze producties
met minder personeel te kunnen uitvoeren, is een zogenoemde
‘plug & play-techniekschil’ geïntroduceerd. Deze in eigen
huis ontwikkelde techniek is in 2019 in drie zalen in
gebruik genomen en zal in 2020 worden uitgerold
op andere plekken in het gebouw.
Het aantal popproducties in de Grote Zaal
groeit. De zaal wint aan populariteit mede
door het grote aantal zitplaatsen, daar waar
de Ronda alleen staplaatsen heeft. Maar de
Grote Zaal is gebouwd voor symfonische
muziek. We gaan in 2020 onderzoeken
wat er nodig is om bij popconcerten de
akoestiek te verbeteren zonder dat dit
afdoet aan de akoestiek bij symfonische
concerten.
Jeroen van der Boom
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Grote Zaal, 19-01-2019 •

Tim van Veen

Het gebruik van Ronda kan efficiënter als we de capaciteit flexibel maken met behulp van
schuifwanden of gordijnen. Zo kunnen we de zaal ook geschikt maken voor concerten met
ongeveer duizend bezoekers. Daarnaast is een afscheiding tussen zaal en podium wenselijk.
De ombouw van concert naar dansevent kan ongestoord plaatsvinden, terwijl het publiek in
de zaal blijft. Beide opties willen we in 2020 onderzoeken.
Horeca
Ook de horeca-installaties worden intensief gebruikt. In 2020 zijn vervangingsinvesteringen
nodig voor een aantal barvoorzieningen. De techniek op het gebied van tapautomatisering
is inmiddels dusdanig gevorderd dat we er goede verwachtingen van hebben. Met de
introductie van tapautomatisering kunnen we het tapverlies zo veel mogelijk terugdringen.
Centrale Hal
De kassa en balie voor publiekinformatie in onze centrale hal hebben een upgrade nodig.
We willen de zichtbaarheid en de service voor onze gasten verbeteren en de werkplekken
van onze medewerkers efficiënter en comfortabeler maken.
In samenwerking met de Rabobank wordt de mobiele Rabo Open Stage vernieuwd en zo
mogelijk geïntegreerd in de houten trap in de centrale hal.
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
gebruik. We willen deze ruimtes beter benutten, zodat het gebouw op termijn de hele dag
door bruist van de activiteiten. Daarnaast kan ook de inrichting van verschillende ruimtes
nog een stuk aantrekkelijker. Uit de lange wensenlijst die we hebben, zijn de meest in het
oog springende waaraan we in 2020 werken:

•

Renovatie foyers Grote Zaal
We zijn er nog altijd trots op dat deze fantastische zaal, gebouwd in 1979, 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 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 publieksruimte die zich leent
voor het exposeren van beeldende kunst, workshops en kleinschalige events. De hele
doorloop krijgt zo een gemengde culturele functie die past bij de plek: een aanlokkelijke
route van en naar de binnenstad.

•

Ronda 1
De entree voor Ronda op de eerste verdieping (Ronda 1) gaan we herinrichten. Het is de
bedoeling dat dit een sfeervolle, multifunctionele verblijfsruimte wordt. Niet alleen voor
onze concertbezoekers, maar ook voor de zakelijke verhuur en voor onze medewerkers,
als extra overleg- en werkplek.
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•

Park 6
Op de vijfde en zesde verdieping van ons pand bevindt zich een unieke open ruimte met
een grandioos uitzicht over Utrecht. Op deze plek willen we de filosofie van onze organisatie
– open voor iedereen, een podium voor alle genres, een bruisende ontmoetingsplek – optimaal uitdragen. Het komende jaar gaan we Park 6 met onze partners verder ontwikkelen tot
een uitgaansbestemming waar publiek van allerlei pluimage samenkomt om te genieten van
muziek, dans, kunst, debat, licht- en videoprojecties.

•

De Punt
De foyer bij Hertz noemen we De Punt naar de vorm van de ruimte. Die willen we
herinrichten tot een fijne concertfoyer. De bezoeker van Hertz is doorgaans wat ouder en
verdient onze speciale aandacht. Op het gebied van toegankelijkheid en voorzieningen
zoals garderobe en toiletten kan de gastvrijheid rondom Hertz beter. Daar werken we aan.

Ruimtes voor artiesten
Ook onze artiesten willen we in de beste omstandigheden welkom heten in een aantrekkelijk
en comfortabel gebouw. Achter de schermen zijn de artiestenreceptie, expeditie en
kleedkamers aan een opknapbeurt toe. Voor onze dertig kleedkamers werken we vanaf
2020 met een meerjarenplanning; we willen ze up-to-date houden en als het even kan
aantrekkelijker maken.
Werkplekken
De afgelopen jaren hebben we in een aantal stappen de (flexibele) werkplekken op de
kantoorverdiepingen geoptimaliseerd. De oude kassaruimte op de begane grond is
omgebouwd tot vaste kantoorruimte. En nog steeds zit deze stevig gegroeide organisatie
in een krap pak. In extra flexwerk- en overlegruimte willen we voorzien door een aantal
publieksruimtes aan te passen op het gebied van meubilair, elektra en akoestiek.
4.2 Rondom ons gebouw
De herinrichting van het Vredenburgplein met een nieuwe bestrating van dertig tinten
graniet is inmiddels voltooid. TivoliVredenburg wil graag bijdragen aan de grootsteedse
uitstraling van het plein met een extra entree en een horecagelegenheid met
terras. Niet alleen het plein wint dan 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.
In samenwerking met de gemeente en andere
belanghebbenden werken we aan een plan om de sfeer
en de beleving in de straten Vlaamse Toren en de
Hollandse Toren te verbeteren en om te turnen tot
hoogwaardige verblijfsruimte 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.
Kensington op het dak van de foyer rond de Grote Zaal
Vredenburgplein, 05-06-2017 •

Melle Meivogel
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5. PARTNERS
Donateurs, partners en fondsen zijn voor TivoliVredenburg van groot belang. Zij maken het
mogelijk dat we bijzondere programma’s kunnen ontwikkelen op het gebied van educatie
en talentontwikkeling of projecten die bijdragen aan de kwaliteit en de toegankelijkheid van
ons gebouw en onze faciliteiten. Deze relaties zien wij als ons maatschappelijk kapitaal; zij
zijn onze ambassadeurs, onze vrienden, onze financiers.
In dit hoofdstuk geven we aan hoe we de ontwikkeling van deze relaties en onze
fondsenwerving in 2020 willen voortzetten.
5.1 TivoliVredenburg Fonds
In 2017 is het TivoliVredenburg Fonds opgericht door
betrokken Utrechters die zich onbezoldigd inzetten
voor de muziek en de cultuur van TivoliVredenburg.
Het TivoliVredenburg Fonds heeft een ANBI-status:
donateurs die via het fonds schenken genieten
fiscale voordelen. Particulieren die TivoliVredenburg
een warm hart toedragen, kunnen op verschillende
manieren bijdragen aan het TivoliVredenburg Fonds.
Vanaf 60 euro per jaar zijn zij Vriend. Vanaf 200 euro
per jaar kunnen donateurs een stoel adopteren in
Hertz en maken zij deel uit van onze zogenoemde
Hertz Kring.
Voor donateurs die een hoger bedrag willen schenken, is een mecanaatprogramma ontwikkeld met verschillende geefkringen: de Kring van Associés (vanaf 1.000 euro per jaar), de
Kring van Patronen (vanaf 3.000 euro per jaar) en de Kring van Mecenassen (vanaf 5.000
euro per jaar). Het TivoliVredenburg Fonds biedt donateurs de mogelijkheid fondsconcerten
bij te wonen; ook worden onze donateurs uitgenodigd voor speciale gelegenheden.
Uitbreiding donateurs
Met actief relatie- en netwerkbeheer werft het TivoliVredenburg Fonds ook in 2020 weer
nieuwe donateurs. Het werven van mecenassen vraagt om een persoonlijke benadering.
Daarnaast spelen speciale concerten en bijeenkomsten, zoals een huiskamerconcert op een
bijzondere locatie, ook in 2020 weer een belangrijke rol in het contact met de leden van
onze geefkringen.
Crowdfunding
In 2019 zijn de mogelijkheden onderzocht om aan deze geefkringen ook een vorm van
crowdfunding toe te voegen. In 2020 kunnen mensen die een kaartje bestellen ervoor
kiezen om een kleine donatie te schenken aan roulerende culturele of maatschappelijke
doelen waarvoor TivoliVredenburg zich inzet.
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5.2 Sponsoring
TivoliVredenburg werkt samen met een groot aantal partners: van lokale stakeholders tot
en met relaties in het bedrijfsleven. Met partners staan we sterk. Zij houden ons scherp,
zij zijn inspirerend en voegen waarde toe aan de organisatie. Dankzij hun netwerk, kennis
en (financiële) middelen kunnen we dingen doen die anders onmogelijk zijn. Met partners
kunnen we ook bijzondere maatschappelijke of culturele initiatieven of projecten ontplooien.
We werken met bedrijven en organisaties samen waarmee we waarden delen. Zo kunnen
we gezamenlijk relevante thema’s een impuls geven. Op het gebied van duurzaamheid
werken we bijvoorbeeld samen met drank- en horecaleveranciers die dit thema ook hoog
in het vaandel hebben staan, zoals ABInbev en Vrumona. Rabobank is de komende vijf
jaar een partner van TivoliVredenburg op educatief gebied. En met Universiteit Utrecht, de
Gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht werken we samen op thema’s met betrekking
tot stedelijke ontwikkeling. Vanuit deze benadering zullen we
de komende tijd potentiële partners inventariseren en
benaderen en een voor hen en ons interessante
propositie ontwikkelen.
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 of een debat. De
club vormt een vruchtbare bodem
voor nieuwe contacten, nieuwe ideeën
en nieuwe projecten, zowel voor de leden
als voor ons.

Introductie 0.0 bieren i.s.m. ABInbev
Park 6, 11-05-2019 •

Mees Borst

5.3 Fondsen
Naast particulieren en bedrijven benaderen we ook
actief private en publieke (vermogens)fondsen voor
de realisatie van ons programma. Wij krijgen steun van onder
andere het VSBfonds, Fonds Podiumkunsten, K.F. Hein Fonds en de J.C.P. Stichting. Ook
voor 2020 zijn bijdragen van deze fondsen van zeer groot belang.
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5.4 Samenwerking in de stad en regio
De regio is onze thuishaven, de wereld ons speelveld. TivoliVredenburg draagt bij aan de
ontwikkeling van een duurzaam muzikaal ecosysteem in de regio Utrecht. Dat doen wij op
verschillende manieren.
Connect
Onder het eerdergenoemde Connectprogramma ontplooien wij initiatieven gericht op
kinderen, ouderen, amateurs en achtergestelde groepen in Utrecht en omgeving.
Muziek voor stad en regio
Wij zetten onze kennis en kunde graag in om partners in de stad en de regio te helpen de
pleinen, buurten en parken te vullen met mooie muziek. Zo organiseren we met poppodium
De Peppel en de Gemeente Zeist al drie jaar op rij een uitverkochte serie nazomerconcerten
in de kasteeltuin van Slot Zeist. Ook geven medewerkers van TivoliVredenburg in 2020
weer trainingen, lezingen, inspiratiesessies en colleges over hun expertise aan studenten en
tijdens diverse bijeenkomsten in Utrecht en omgeving.
Versterking cultureel ecosysteem
TivoliVredenburg is een spin in het web van culturele instellingen in de stad. Regelmatig
contact en overleg met de collega-instellingen 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-overschrijdend, formeel en informeel. In het
kader van het aantrekkelijk maken en houden van de binnenstad vindt er onder andere
afstemming plaats met het Centrum Management Utrecht, de Gemeente Utrecht en
Klépierre (Hoog Catharijne). 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 in werkgroepen van Utrecht Marketing, PACT en de Utrechtse
onderwijsinstellingen (MBO, HBO en Universiteit).»

Reinbert de Leeuw
Slottuin Zeist, 16-08-2019 •

Anna van Kooij
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6. BEDRIJFSVOERING
6.1 Personeel en organisatie
Belangrijke onderwerpen op de HR-agenda zijn voor 2020: inclusiviteit, de Wet Arbeid in
Balans, organisatieontwikkeling, talentontwikkeling en opleiding en duurzame inzetbaarheid.
Inclusiviteit
TivoliVredenburg is er voor iedereen. Dat willen we nog meer tot uitdrukking laten komen in
de diversiteit van ons personeelsbestand. We geloven dat meer kleur, in de breedste zin van
het woord, 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.
Onze ambities liggen met name bij uitbreiding van medewerkers met een niet-westerse
culturele achtergrond, mensen met een beperking en bij VMBO’ers en MBO’ers. In 2019
hebben we een aantal belangrijke stappen gezet en hier gaan we in 2020 mee verder.
Wet Arbeid in Balans
De Wet Arbeid in Balans, die op 1 januari wordt ingevoerd, heeft nogal wat consequenties
voor TivoliVredenburg. Gezien de aard van de projectmatige activiteiten – met
seizoensinvloeden en andere pieken – maken we veel gebruik van een flexpool van zzp’ers,
oproepkrachten, payrollmedewerkers en contracten voor bepaalde tijd.
De nieuwe wet heeft consequenties voor zowel de kosten als het type contract dat we
met medewerkers aan kunnen gaan. Tijdelijke loondienstverbanden worden duurder door
de hogere WW-premie. Vergoedingen van medewerkers die niet in dienst zijn, worden
meer gekoppeld aan arbeidsvoorwaarden van medewerkers in dienst, wat ook een
kostenverhogend effect heeft.
Bij Burgundy Street zijn in 2019 al steeds meer medewerkers in dienst gekomen.
We onderzoeken binnen de stichting of we in 2020 (een deel van) onze 200
servicemedewerkers die nu via een payrollconstructie werken beter in dienst kunnen nemen.
Ook voor andere functies en medewerkers zullen we ons (contracten)beleid tegen het licht
moeten houden in relatie tot de veranderde wetgeving.
Organisatieontwikkeling
Diverse teams en afdelingen binnen de organisatie zijn in de afgelopen jaren heringericht;
ze draaien steeds beter en blijven zich ook in 2020 ontwikkelen. We zoeken naar optimale
werkvormen, de beste taakverdeling en interne samenwerking en nog meer efficiëntie om
de doelstellingen van TivoliVredenburg voor en achter de schermen te realiseren.
Extra aandacht gaat nog uit naar de teams facilitair en productievoorbereiding. Het team
facilitair is steeds beter in staat om zijn grote klus te klaren, maar zal nog tot in 2020 aan
een herinrichting werken. Ook de productievoorbereiding en de informatievoorziening in dit
proces blijven in 2020 belangrijke aandachtspunten, met name voor piekmomenten in het
seizoen. Hier hebben we als organisatie nog een belangrijke stap te zetten, zodat we drukke
periodes, groei en vernieuwing beter aan kunnen.
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Mogelijk moeten we de functionele organisatiestructuur (deels) kantelen naar een structuur
met multidisciplinaire teams om beter, sneller en efficiënter ons programma te kunnen
realiseren. Dat onderzoeken we en implementeren we, zo nodig, in 2020.
Talentontwikkeling en opleiding
We werken verder aan het ontwikkelen van vakkennis
en andere competenties van ons management en
onze medewerkers. We investeren in hun opleiding.
Deels wordt die collectief aangeboden, via het online
trainingsprogramma Goodhabitz bijvoorbeeld, en
deels op maat, gericht op de individuele leerbehoefte.
Het team HR organiseert ook in 2020 weer een aantal
kennissessies voor leidinggevenden over relevante HRonderwerpen, zodat zij hun rol nog beter kunnen invullen.
De paraplu waaronder we alle interne – en in de toekomst ook externe – educatie en
talentontwikkeling scharen, de TivoliVredenburg Academy, zal verder vorm krijgen aan de
hand van concrete plannen en toekomstvisies.
Onboarding is een belangrijk thema voor 2020. Hoe zorgen we ervoor dat nieuwe
medewerkers snel hun weg weten te vinden in onze complexe organisatie, in het gebouw
en in de werkzaamheden? De teams van HR en communicatie werken hier samen
aan. In 2019 zijn belangrijke stappen gezet in de opleiding en training van onze flexhorecamedewerkers waarvan we er jaarlijks ongeveer honderd inwerken. Er is geïnvesteerd
in een e-learningplatform en -modules. In 2020 willen we dit verder uitbreiden met extra
opleidingsmodules voor horeca en met trainingen voor andere teams zoals theatertechniek
en stagemanagement.
Bij Burgundy Street is de krapte op de arbeidsmarkt van zowel keuken- als bedienend
personeel een grote uitdaging voor zowel de kwaliteit als de kostenbeheersing. Onder
het motto ‘if you can’t find them, train them’ ontwikkelen we programma’s voor training,
opleiding, bijscholing en coaching van talentvolle medewerkers die kunnen doorstromen
naar moeilijk in te vullen functies. Ook werken we, inmiddels al redelijk succesvol, samen
met organisaties die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar werk begeleiden.
Duurzame inzetbaarheid
Gemotiveerde en vitale medewerkers zijn ook voor TivoliVredenburg cruciaal, zodat we
blijven presteren op de toppen van ons kunnen. In 2019 hebben we in samenwerking met de
OR het beleid voor duurzame inzetbaarheid geformuleerd. Dat zal in 2020 in praktische zin
handen en voeten krijgen met behulp van concrete preventieve maatregelen en begeleiding
van leidinggevenden.
6.2 Fair Practice
TivoliVredenburg onderschrijft de Fair Practice Code (FPC) voor werkenden in de culturele
sector. De FPC is een gedragscode voor ondernemen en werken in de culturele sector
op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en
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transparantie. De code nodigt uit tot kritische reflectie: het is een handreiking om voor alle
spelers in de sector tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk te komen.
De FPC gaat over alle soorten werkverhoudingen en richt zich tot opdrachtgevers,
werkgevers, werknemers, zelfstandige professionals, payrollers, gedetacheerden, stagiairs
en vrijwilligers. TivoliVredenburg voelt zich verantwoordelijk voor alle aan de organisatie
verbonden mensen: op, voor en achter het podium. Het gaat dus om onze medewerkers in
dienst van de stichting TivoliVredenburg en Burgundy Street BV, om de grote groep zzp’ers,
payrollers en gedetacheerden die bij ons veelal werkzaam zijn in de techniek, productie en
hospitality en om muzikanten, musici en andere makers die hun werk bij ons tonen.
De code reikt een aantal vragen aan die behulpzaam zijn om toe te lichten hoe we bij
TivoliVredenburg omgaan met Fair Practice. De beantwoording ervan levert meteen ook
aanknopingspunten op om gesprekken te voeren over Fair Practice binnen de organisatie
en met onze stakeholders. De komende tijd vertalen we de code op deze wijze naar een
hanteerbare werkwijze binnen onze organisatie. In dat kader werkt TivoliVredenburg als
pilot-organisatie samen met Kunsten ‘92.
6.3 Duurzaamheid
Binnen alle gelederen van TivoliVredenburg lopen projecten en programma’s om de
kwaliteit van de service te verhogen, de werkprocessen te verbeteren, het financiële
rendement te optimaliseren en onze footprint te verkleinen. We laten ons leiden door de
duurzaamheidsprincipes van People Planet Profit.
TivoliVredenburg participeert sinds 2018 in het convenant Green Stages 2020: circa twintig
podia en theaters streven samen naar een volledig duurzame cultuursector in 2030. In het
kader van de Zero Waste Expeditie, een project op initiatief van Rijkswaterstaat, laten we
ons adviseren door bureau Duurzaamheid in Podia en Musea (Bureau 8080) op het gebied
van duurzaamheid en afvalreductie. In het najaar van 2019 beginnen we met de eerste
maatregelen die moeten leiden tot het verkleinen van onze footprint. De maatregelen
worden in de loop van 2020 uitgebreid en geïntensiveerd. Een mooi voorbeeld van ons
streven naar zoveel mogelijk hergebruik van onze materialen is de nieuwe bestemming van
de podiumvloer van de Grote Zaal; na de vervanging van het podium in de zomer van 2019,
worden nu de oude podiumdelen gebruikt als basis voor nieuw meubilair in de foyers.
In 2019 hebben we een aantal grote meerjarige
inkoopcontracten vernieuwd, waarvoor een zorgvuldig
RFP-traject werd doorlopen. Hierbij is niet alleen gekeken
naar het beste financiële aanbod, maar ook naar de
doelstellingen van onze leveranciers op gebied van
duurzaamheid. We zijn blij met de uitkomsten en de
partners die deze aanpak heeft opgeleverd. Voor 2020
zullen we een vergelijkbaar traject doorlopen voor onze
schoonmaakwerkzaamheden.
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TivoliVredenburg wil in 2020 in aanmerking komen voor het duurzaamheidkwaliteitslabel
‘Green Key’. Een stagiair van de afdeling Hospitality PreProductie heeft in 2019
vooronderzoek gedaan naar de haalbaarheid ervan. De vooruitzichten lijken gunstig.

Afval verminderen, scheiden en recyclen
•
•
•
•
•
•
•

Het beter sorteren en scheiden van papierafval en karton
Beter (upfront) scheiden van afvalstromen afkomstig van onze gasten
Volledige (duurzaam) recyclen van ons PET-afval
Volledig recyclen van ons koffieresidu
Volledig duurzaam recyclen van ons glaswerk
Terugdringen van voedselverspilling bij horeca
Reductie van watergebruik bij horeca

Eerlijke en duurzame producten en logistiek
• Introductie van biologische & fairtrade koffie
• Introductie van schoonmaakmiddelen met duurzaamheidscertificaat
• Bannen van plastic rietjes (2019 Stichting, 2020 BV) en waar mogelijk
softplastics, of vervangen door milieuvriendelijke varianten

• Geen plastic disposables bij catering
• Duurzaam alternatief voor wegwerpkoffiebekers

Vermindering uitstoot en energieverbruik
• Drankbevoorrading met elektrische voertuigen
• Lichten uit waar mogelijk (kantoren, magazijnen, publieke ruimten,
die niet in gebruik zijn)

6.4 Automatisering, informatievoorziening en interne communicatie
Interne communicatie en informatievoorziening
Het blijft een flinke uitdaging om de communicatie met en tussen meer dan 800 medewerkers optimaal te krijgen. Daar blijven we aan werken. In 2020 onderzoeken we nieuwe
mogelijkheden om online werken te faciliteren. Ook het verbeteren van de toepassingsmogelijkheden van ons planningsprogramma Yesplan staat op de rol. Organisatorisch zal dit
investeringen vergen in mankracht, training en managementaandacht.
Managementinformatie en informatiesystemen
Er zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van financial - en businesscontrol en
managementinformatie, maar we zijn er nog niet. De uitwisseling tussen de operationele
informatiesystemen en de financiële systemen willen we verbeteren. In 2020 gaan we
hiermee verder. Een nieuw HR-informatiesysteem, het door ontwikkelen van ons CRM33

systeem en de introductie van management-dashboards worden onderzocht en waar
mogelijk doorgevoerd. Verdere automatisering van financiële aspecten van producties via
Yesplan en Inventive zal onze projectcontrole verbeteren en tijdwinst opleveren voor alle
disciplines.
TivoliVredenburg heeft te maken met een veelheid aan systemen en data. We hechten aan
Informatieveiligheid. De zorgvuldigheid waarmee we in 2018 hebben voldaan aan de AVGregelgeving, willen we op peil houden. Dat doen we met behulp van de benodigde software,
met up-to-date firewalls en 2-factor-identificaties, maar ook met interne procedures die de
naleving garanderen en controleren.

De medewerkers van TivoliVredenburg
K.F. Hein Foyer, 21-06-2019 •

Remco Lelsz
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7. BEGROTING
In dit hoofdstuk presenteren wij de begroting voor 2020. We gaan achtereenvolgens in op
de verwachte aantallen activiteiten per genre en per zaal, de daarbij behorende verwachte
aantallen bezoekers en de begrote Winst- en Verliesrekening.
7.1 Activiteiten
Tabel 1. Aantal activiteiten per zaal en per genre, begroting 2020
Grote
Zaal

Ronda

Hertz

Pandora

Cloud
Nine

Club
Nine

Gehele
gebouw

Pleinen

Buitenwereld

Totaal
2020

MJP
20

Symfonische
muziek

80

-

19

-

-

-

1

3

2

105

85

Kamermuziek

8

-

52

-

3

3

-

2

-

68

70

Genres

Jazz

6

4

17

14

57

30

1

18

4

151

97

Pop

72

112

21

81

64

66

1

2

16

435

240

Dance

-

58

-

118

17

-

9

14

-

216

199

Educatie &
participatie

11

-

12

2

19

5

9

7

5

70

35

Familie

2

-

4

1

13

-

-

3

-

23

20

Festivals

5

-

10

-

-

-

205

1

-

221

301

Gratis concerten

12

-

22

1

-

-

-

177

3

215

330

Overige
programmering *

7

6

27

17

57

22

1

18

-

155

74

Zakelijke verhuur

10

6

18

10

5

3

23

27

1

103

155

1

-

-

-

-

-

26

-

-

27

200

214

186

202

244

235

129

276

272

31

1.789

1.806

Rondleidingen
Eindtotaal
*

Overige programmering bestaat uit de genres Kennis & Debat • Wereldmuziek • Anders

TivoliVredenburg zal in 2020 in totaal ongeveer 1.789 activiteiten ontplooien, vergelijkbaar
met het meerjarenplan voor 2020 (1.806) en gelijk aan de prognose voor 2019. 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 10% meer
activiteiten gepland dan in het meerjarenplan.
In diverse genres 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
ouder publiek. Maar ook in onze kleinere zalen programmeren we meer pop, omdat we door
onze marketingkracht een goede promotiepartner zijn voor talentvolle bands uit binnenen buitenland. Ons in 2017 gestarte Kennis- & Debatprogramma heeft inmiddels ook een
stevige positie en toegevoegde waarde binnen ons programma en samenwerking met
(Utrechtse) partners.
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Het aantal symfonische concerten (Grote Zaal) en kamermuziekconcerten (met name
Hertz) dat we organiseren blijft stabiel tussen de 170 en 180 concerten per jaar, zowel in
vergelijking met het meerjarenplan als met de prognose van 2020. Ten opzichte van het
meerjarenplan organiseren we bijna 12% meer klassieke concerten in 2020. In dit genre bieden
we hiernaast ook de wekelijkse gratis lunchpauzeconcerten in de Grote Zaal en Hertz.
Op het gebied van (eigen) festivals zijn we ten opzichte van het meerjarenplan wat
behoudender in het aantal activiteiten. Dat zit niet zozeer in het aantal festivals maar
in het aantal activiteiten (acts of concerten) per festival. Het aantal gratis concerten en
activiteiten is wat ons betreft goed 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 op Park 6. Op het gebied van
zakelijke verhuur blijven we onder de verwachting van het meerjarenplan.
7.2 Bezoekers
Voor 2020 gaan we uit van een lichte groei van gemiddeld 3% in publieksaantallen ten
opzichte van de meest recente prognose die we maakten voor 2019, voor bijna alle genres.
Tabel 2. Aantal bezoekers per genre, begroting 2020 (x 1000)
Werkelijk 2017

Werkelijk 2018

Prognose 2019

Begroting 2020

MJP 2020

Symfonische muziek

93

88

86

88

85

Kamermuziek

24

20

21

21

27

Jazz

20

23

34

35

23

Pop

281

318

355

366

257

Dance

235

181

169

174

198

Educatie & participatie

18

18

22

22

25

Familie

4

5

6

6

10

Festivals

68

77

84

86

126

Gratis concerten

30

83

115

118

42

Overige programmering *

28

32

33

34

25

Zakelijke verhuur

49

45

41

43

86

1

2

1

1

5

Totaal

851

891

967

996

908

Burgundy Street B.V. **

218

321

315

325

301

1.069

1.212

1.283

1.321

1.209

Rondleidingen

Eindtotaal
*
**

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

In 2020 verwachten we 1,3 miljoen bezoekers, waarvan bijna 1 miljoen voor onze concerten
en andere activiteiten en ruim 0,3 miljoen voor Het Gegeven Paard en Danel. Dat zijn 9%
meer bezoekers dan in het meerjarenplan begroot werd. In 2020 willen we voor onze gratis
activiteiten, inclusief Park 6, 118 duizend bezoekers trekken.
Onze popconcerten zorgen met 24% van de activiteiten voor 37% van de bezoekers (Het
Gegeven Paard en Danel buiten beschouwing gelaten). Dance zorgt met 12% 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 (gerubriceerd onder
“gratis concerten”) draagt met 12% van de activiteiten bij aan 13% van de bezoekers.
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Tabel 3. Verhouding aantal activiteiten en aantal bezoekers per genre, begroting 2020
bezoekers x 1.000

activiteiten

Symfonische muziek

88

9%

105

6%

Kamermuziek

21

2%

68

4%

Jazz

35

4%

151

8%

Pop

366

37%

435

24%

Dance

174

18%

216

12%

Educatie & participatie

22

2%

70

4%

Familie

6

1%

23

1%

Festivals

86

9%

221

12%

Gratis concerten

118

12%

215

12%

Overige programmering

34

3%

155

9%

Zakelijke verhuur

43

4%

103

6%

1

0%

27

2%

996

100%

1.789

100%

Rondleidingen
Totaal

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.
Genreverdeling publiek

symfonische
muziek, 9 %
kamermuziek, 2%
jazz, 4%

zakelijke verhuur, 4%
overige programmering, 3%
gratis concerten, 12%

festivals, 9%

familie, 1%
Educatie & participatie, 2%
Pop, 37%
dance, 18%

7.3 Winst- en Verliesrekening 2020
De begroting voor 2020 wordt weergegeven in de volgende tabel. De begrotingsindeling is
voor de vergelijkbaarheid gelijk gehouden aan die indeling van MJP17-20, waarin de cijfers
van de deelneming Burgundy Street niet worden meegenomen. De indeling van de tabel
wijkt daarmee af van de geconsolideerde jaarrekeningen.
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Tabel 4. Begroting 2020
Stichting
TivoliVredenburg*
alle bedragen
x 1.000 euro

2016

2017

2018**

Werkelijk

Werkelijk

Werkelijk

2019

P/B

MJP

Begroting

B20/MJP

B20/P19

Begroting

Prognose

in %

2020

2020

in %

in %

Inkomsten
Producties

10.174

12.210

12.720

13.502

13.914

103%

11.826

14.192

120%

102%

Horeca

5.785

6.800

7.091

7.856

7.644

97%

7.583

7.797

103%

102%

Zakelijke verhuur

2.333

2.599

2.493

2.489

2.711

109%

3.785

2.711

72%

100%

Overige omzet

949

1.187

1.724

1.963

1.889

96%

Sponsoring en
donaties

683

556

664

571

690

121%

1.150

736

64%

107%

19.925

23.352

24.692

26.380

26.849

102%

24.344

27.380

112%

102%

Totaal Inkomsten

1.943

103%

Kostprijzen
Producties

11.540

14.187

14.671

15.287

16.140

106%

13.380

16.190

121%

100%

Horeca

3.285

3.335

3.472

3.812

3.453

91%

2.850

3.543

124%

103%

Zakelijke verhuur

1.406

1.435

1.306

1.244

1.411

113%

2.500

1.511

60%

107%

Overige omzet

202

220

288

215

267

124%

Sponsoring en
donaties

129

63

55

119

127

106%

115

133

116%

105%

16.561

19.239

19.792

20.677

21.398

103%

18.845

21.651

115%

101%

Producties

-1.365

-1.977

-1.952

-1.784

-2.226

125%

-1.554

-1.998

129%

90%

Horeca

2.501

3.465

3.619

4.044

4.191

104%

4.733

4.254

90%

102%

Zakelijke verhuur

927

1.164

1.187

1.244

1.300

104%

1.285

1.200

93%

92%

Overige omzet

748

967

1.437

1.748

1.623

93%

0

1.669

Sponsoring en
donaties

554

494

609

452

563

125%

1.035

603

58%

107%

3.364

4.113

4.900

5.703

5.451

96%

5.499

5.729

104%

105%

4.874

5.624

6.005

7.001

6.543

93%

5.741

7.078

123%

108%

Totaal Kostprijzen

274

103%

Brutomarge

Brutomarge

103%

Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingslasten

1.264

1.493

1.700

1.740

1.704

98%

Huisvestingskosten

5.430

4.144

4.634

4.584

4.751

104%

7.180

4.795

67%

101%

Overige beheerslasten

1.266

1.014

949

1.116

1.086

97%

840

1.135

135%

104%

-94

-40

-39

Totale beheerslasten

12.739

12.237

13.248

14.441

14.085

98%

13.761

14.803

108%

105%

Bedrijfsresultaat

-9.375

-8.124

-8.348

-8.737

-8.634

99%

-8.262

-9.074

110%

105%

345

150

33

45

-30

-67%

0

-10

-9.720

-8.274

-8.382

-8.783

-8.604

98%

-8.262

-9.064

110%

105%

9.735

8.360

8.510

8.783

8.783

100%

8.262

9.064

110%

103%

15

86

129

0

178

0

0

Brutomarge als %
van Inkomsten

17%

18%

20%

22%

20%

23%

21%

Beheerslasten als %
van Inkomsten

64%

52%

54%

55%

52%

57%

54%

Eigen inkomsten als
% van Totale
Inkomsten***

67%

74%

74%

75%

75%

75%

75%

Overige kosten

Rentelasten
Resultaat
Bijdrage Gemeente
Utrecht
Resultaat na bijdrage
Gemeente Utrecht

1.745

102%

50

33%

Kengetallen

*
**

Deze begroting is exclusief resultaat deelneming en niet geconsolideerd.
De V&W indeling is voor vergelijkbaarheid gelijk gehouden aan het meerjarenplan en kan op onderdelen afwijken van de rubricering
in de jaarrekening.
*** Totaal van Inkomsten en Bijdrage Gemeente
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In 2020 investeren we verder in inclusieve programmering, publieksbeleving, duurzaamheid en
uitstraling van gebouw en omgeving. Om de programmering te versterken ontvangt TivoliVredenburg € 200.000,- extra subsidie van de gemeente Utrecht. Deze wordt aangewend voor:
1.

Bespeling en benutting van het gebouw als geheel. Dit vullen we voor 2020 in met de
presentatie en doorontwikkeling van festivals zoals CATCH, Pieces of Tomorrow Festival,
Footprints, Ramblin’ Roots en een meerdaagse versie van Jazzfestival Transition. Ook
maken we hiermee belangrijke Utrechtse festivals als Le Guess Who?, Oude Muziek en
ILFU mede mogelijk. In 2020 ontwikkelen we daarnaast een nieuw eigen festival op het
gebied van indiepop en een Hiphopfestival.

2. Avontuurlijke en kwalitatief hoogwaardige programmering. Door de impulsgelden
kunnen we onder meer een internationaal aansprekend klassiek aanbod neerzetten.
In 2020 programmeren we onder meer het Luzerner Sinfonieorchester, het Orchestre
Philharmonique du Luxembourg en het Winnipeg Symphony Orchestra.
3. Programma’s gericht op het aantrekken van nieuw publiek, zoals bijvoorbeeld de
klassieke concertformule Pieces of Tomorrow en onze hiphop programmering gericht op
jongeren. Met het nieuwe festival Footprints en bijbehorende spin-off avonden bieden we
een programma met muziek uit alle windstreken en cross-overs van muzikale tradities.
Naast deze extra subsidie is een stijging van publiekbezetting per activiteit en besteding per
bezoeker noodzakelijk. Ook werken we verder aan operationele efficiency om de verdere
stijging van onze personeelskosten door CAO en WAB op te kunnen vangen.
We investeren verder in duurzaam personeelsbeleid en opleiding van onze werknemers.
De formatie zal in 2020 ten opzichte van 2019 in principe niet verder groeien. Wél zullen
we daar waar dat wenselijk is en onder invloed van wetgeving als de WAB, voorheen
ingehuurde medewerkers (op ZZP of Payroll basis) vaker in dienst nemen. Onze formatie
van medewerkers in dienst zal daarom wel stijgen, maar het aantal totale uren van
ingehuurde medewerkers en medewerkers in dienst zal niet stijgen.
Ook houden we, naast de eerste vervangingsinvesteringen, rekening met (gebruikers)
investeringen voor verbeteringen aan het pand en buitengebied, publieksvoorzieningen,
technische faciliteiten en informatietechnologie.
Bij het opstellen van de begroting wordt nog gewerkt aan een update van de meerjarenonderhoudsbegroting voor de komende jaren. Een mogelijk uitkomst is dat wordt
geconcludeerd dat (toekomstige) onderhoudskosten en daarmee de dotatie aan de
voorziening groot onderhoud zullen moeten stijgen. In de begroting voor 2020 is hier,
buiten een indexering van de huidige dotatie, nog geen voorschot op genomen.
Inkomsten
We begroten een taakstellende stijging van onze eigen inkomsten in 2020 ten opzichte van
de prognose 2019 met bijna 2% naar 27,4 miljoen. Ten opzichte van het meerjarenplan is dat
12% hoger.
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Voor bijna alle inkomstenstromen zetten we in op lichte groei door de eerder genoemde
toename van het aantal bezoekers. In de zakelijke verhuur begroten we een omzet en bruto
marge conform begroting 2019 en realisatie 2018. Dat ligt onder het meerjarenplan 2020 en
de prognose van 2019. We verwachten dat we hiermee voor 2020 realistisch maar ambitieus
begroten. De bezetting van het gebouw met programma-activiteiten is dusdanig hoog dat
dit geen extra ruimte biedt aan zakelijke verhuur voor verder groei. Daarnaast kon in 2019
een aantal grote congressen gehost worden die in 2020 niet gepland staan.
In de inkomstencategorie sponsoring en donaties begroten we in 2020 een groei ten
opzichte van 2019. Ten opzichte van het meerjarenplan constateren we dat de bijdragen
van fondsen, sponsoren en donateurs steeds vaker verbonden worden aan inhoud van ons
programma en niet aan TivoliVredenburg in het algemeen. Deze bijdragen worden verwerkt
onder inkomsten programma. Niettemin, zien we wel nieuwe kansen en een lichte maar
gestage groei voor 2020.
Ons % eigen inkomsten, vergeleken met het totaal aan inkomsten inclusief bijdrage van de
gemeente Utrecht, blijft in 2020 op 75%.
Brutomarge
De verwachte beheerslastenstijging in 2020 kunnen we niet opvangen met het subsidieaccres. We zullen een significante verbetering van onze brutomarge moeten realiseren
door keuzes in programma, besteding per bezoeker, procesoptimalisatie en efficiency en
daar waar nog mogelijk scherpere inkoop en verhoging van verkooptarieven. Dit moet een
brutomargeverbetering ten opzichte van 2019 opleveren van 5%.
Ons brutomargepercentage is de afgelopen jaren langzaam maar gestaag verbeterd, maar
we halen nog niet het niveau van het meerjarenplan.
Beheerslasten
De beheerslasten begroten we in 2020 5% hoger dan de prognose van 2019 en 8% hoger
dan in het meerjarenplan. Verhoudingsgewijs zijn onze beheerslasten als percentage van de
inkomsten met 54% lager dan in het meerjarenplan, waar deze op 57% waren begroot.
Ten opzichte van de prognose van 2019 stijgen met name de personeelskosten. Deze
stijging komt voornamelijk voort uit de CAO loonstijging van in totaal 5% (2% uit trede en
3% afgesproken indexatie) en daarnaast verwachte kosteneffecten door invoering van de
Wet Arbeid in Balans (WAB). Daarnaast tellen formatieversterking van facilitair, productie
en partnerships, die in de loop van 2019 gerealiseerd werden, in 2020 voor een heel jaar
mee in de begroting.
De huisvestingslasten nemen toe door de jaarlijkse huurverhoging, en daarnaast met name
door gestegen kosten van energie en schoonmaak. In de afschrijvingslasten houden we
rekening met zowel vervangings- als nieuwe investeringen.
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Investeringen en afschrijvingen
In 2020 verwachten we investeringen in MVA en IVA te doen voor een bedrag van circa 3
miljoen euro. In tabel 5 wordt een uitsplitsing gegeven van de afschrijvingen uit bestaande
en nieuwe activa. De nieuwe activa zullen zowel vervangings- als uitbreidingsinvesteringen
zijn. De vervangingen zijn noodzakelijk op het gebied van horecavoorzieningen, ICT en een
deel van licht- en geluidstechniek.
Tabel 5. Investeringen en afschrijvingen 2020
B20

P19

B20-P19

Afschrijvingen op bestaande activa per 1/1/2020

1.278

1.704

-426

Afschrijvingen nieuwe activa in 2020

467

Totaal afschrijvingen

1.745

Investeringen

3.050

Michiel Ton
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