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VOORWOORD
Wij zijn als Limburg Festival graag dichtbij ons publiek. In hun huiskamer, op het boerenerf, midden op het
plein in de stad of in de fabrieksloods. We brengen podiumkunsten in al haar facetten op onverwachte locaties.
Het publiek uitgenodigd wordt om buiten het meer bekende kader van een theater, kunst en cultuur te beleven.
Al bijna 40 jaar maken we dit festival met veel plezier, enthousiasme en passie. En niet zonder succes. Jaarlijks weten

context weet het Limburg Festival

meer dan 40.000 bezoekers ons te vinden op de meest bijzondere locaties in Midden-Limburg. Ons publiek is dan ook

een breed, divers en nieuw publiek te

niet vies van een wandeling, fietstocht en schrikt niet van theater op locaties waar alle zintuigen worden aangesproken.
In de laatste jaren zijn we gegroeid van een gewoon buitenfestival tot een buitengewoon festival. Met meer dan 125
voorstellingen in het hart van Limburg, op meer dan 35 bijzondere festivallocaties, doet het Limburg Festival ertoe.
We zijn op het gebied van locatietheaterfestivals verreweg de kleinste organisatie van Nederland. Wij zouden ons festival

enthousiasmeren voor locatietheater.
Het festival bewandelt onontdekte
paden en presenteert prikkelend

niet kunnen draaien zonder onze ruim 100 vrijwilligers. Met slechts 0,5 fte voor de gehele festivalorganisatie en een

theater op talloze bijzondere plekken

grote output waarbij ons festival meer dan 693 km2 beslaat in Midden-Limburg, 40.000 bezoekers en ruim 50 makers en

die Limburg rijk is. Vanwege het unieke

theatergezelschappen die per jaargang zorgen voor zo’n 125 voorstellingen staan we aan de vooravond van een grote
4

“Door de unieke, laagdrempelige

omslag. Het is tijd om tot volle bloei te komen en onze plek in het cultuurlandschap te verduurzamen.

karakter neemt het Limburg Festival
landelijk een bijzondere positie in.

Het Limburg Festival wil haar bezoekers blijven verrassen en ontmoeten, de jonge makers en gevestigde namen
programmeren en bijdragen in brede zin aan het versterken van het culturele klimaat in en vanuit Limburg. Een solide
organisatie, een duurzame bedrijfsvoering en een eerlijke beloning horen hier allemaal bij!

Niet alleen vanwege het aanbod,
maar juist ook vanwege het bereik

Door de jaren heen heeft het Limburg Festival een nieuwsgierig, open en ontvankelijk publiek aan zich weten te binden.
Ons festival slaagt erin podiumkunsten in de volle breedte en diversiteit dichtbij de mensen te brengen. Het Limburg
Festival heeft zich gespecialiseerd in het verleiden van juist de minder ervaren theaterbezoekers van alle leeftijden.

van het festival wens ik het Limburg
Festival een periode toe waarin ze niet
alleen kan stabiliseren, maar ook haar

Voor u ligt onze aanvraag Verreweg het dichtstbij. Zet met ons samen de volgende stap om dit bijzondere festival, het
best bewaarde geheim van Limburg te versterken, te laten groeien en te behouden voor de regio.

impact kan vergroten.”
Johan Gijssen

				
Jan Klompen		

Harry Tolkamp

Directeur		

Voorzitter bestuur

festivaldirecteur Le Quess Who?
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1A TERUGBLIK 2017-2020

wonden amper te helen. Vanuit research en interviews

• De theatertocht over het water, de TOM Cruise was

Bijzonder theater op unieke locaties was het speerpunt

reconstrueerde Het Nieuwstedelijk de gebeurtenissen

wederom uitverkocht net als de Dans Promenade waar

en ging op zoek naar hoe deze gebeurtenis nu nog

de bezoekers zich lieten verwonderen in kerken, parkeer-

van het festival voor de periode 2017-2020, ruim 40.000

steeds doorwerkt. De voorstelling maakte grote indruk

garages en buitenplaatsen in Roermond en Nederweert.

op het publiek dat zich voor een moment in dezelfde

• Voor ons jongere publiek programmeerden we in 2019

situatie bevond als de jongens die destijds kansloos hun

FLAT (6+) van Jansen en de Boer, een hedendaags

leven verloren en de brandweermannen die machteloos

muzikaal

moesten toekijken hoe het vuur genadeloos om zich

tweezaamheid kan veranderen, ook als je bijna honderd

de kerk, de boot en de fiets als podium en ontmoetingsplek.

heen greep. Regisseur Christophe Aussems gaf aan dat

bent. Een voorstelling die van de Theaterkrant lovende

hij bij het Limburg Festival voor het eerst echt het gevoel

recensies kreeg. Deze bijzondere voorstelling die het

Enkele hoogtepunten van deze periode waren:

had dat de voorstelling ‘thuiskwam’. Een mooi voorbeeld

thema eenzaamheid op een unieke manier gestalte

hoe een met zorg uitgezochte locatie een voorstelling

geeft, zal in de Kunstenplanperiode 2021-2024 worden

meerwaarde gaf. En omgekeerd.

teruggehaald naar het festival om te spelen in enkele

bezoekers vonden hun weg naar het Limburg Festival.
Ook

steeds

meer

podiumkunstenaars,

makers

en

gezelschappen uit het regionale en landelijke netwerk
kiezen voor het Limburg Festival. Wij bieden hen de straat,
het bos, de schuur, de heide, de waterkant, de fabriekshal,

• De voorstelling Breeknacht van Nanna Tieman en
Romijn Coonen in 2019. Al eerder stonden ze op het
Limburg Festival in 2015, vlak daarna sloeg het noodlot
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sprookje

over

hoe

eenzaamheid

verzorgingshuizen in Midden-Limburg.

toe. Romijn krijgt achter het stuur op weg naar huis een
herseninfarct. Van de ene op de andere seconde is
het leven van Nanna en Romijn 180 graden gedraaid.
7

Een lange weg van revalidatie en wederopbouw volgt.
Omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, maakt
Nanna nu opnieuw een voorstelling: Breeknacht.
Over het leven voor en het leven na die afschuwelijke

Theater naar bijzondere plekken brengen, een nieuwe generatie makers kansen geven om op unieke podia te spelen en ons publiek
te blijven verwonderen en uit te dagen zijn ons speerpunten. We blijven trouw aan onze missie om vanuit Midden-Limburg de motor
te zijn om natuur en publiek uit dorp en stad aan elkaar te verbinden door de inzet van bijzondere podiumkunsten. We innoveren
publieksfavorieten om onszelf en ons publiek uit te blijven dagen en we zetten fors in op de diversificatie van ons publiek.

in

zwarte septembernacht. Breeknacht, een indringend en
waargebeurd verhaal, kroop bij bezoekers onder de huid.
• Ook de productie Vuur uit 2017 van het Belgische
theatergezelschap

Het

Nieuwstedelijk

was

een

voorstelling om niet snel te vergeten. Zij zijn met de
voorstelling Vuur neergestreken in het leegstaande
klooster Mariabosch in Baexem. De voorstelling vertelt
het waargebeurde verhaal over een brand die op 23
januari 1974 uitbrak in het college van Berkenbos,
Heusden-Zolder. Drieëntwintig jongens in de slaapzaal
van het internaat lieten het leven. Niet enkel de regio,
maar het hele land werd in diepe rouw gedompeld. Nog
steeds laat de brand haar sporen na. De tijd lijkt de

Willem woont in de Wegflat aan de flatweg. Een flat waar alleen ouderen wonen, waar iedere dag gelijk is aan de dag ervoor of de
dag die nog moet komen. Eenzaamheid loert er om de hoek. Tot de kamer naast de zijne vrijkomt en er een nieuwe buurvrouw in de
Wegflat komt wonen. Dan wordt álles anders.

Het Limburg Festival organiseert elk jaar in een andere

met € 62.500,00 per jaar; voor de periode 2017-2020

1B VOORUITBLIK 2021-2024

daarbij een doel op zich. Naast zelf bijzondere plaatsen

Het Limburg Festival is niet zozeer op zoek naar landelijke

een beetje brutaal zijn en veranderingen durven aan te

deelnemende gemeente de opening van het festival,

hadden we echter € 125.00,00 aangevraagd. Ondanks de

bekendheid maar wil graag het best bewaarde geheim in

gaan om ons publiek opnieuw te verassen.

grote aanmoediging van provincie Limburg om verder te

Theater naar bijzondere plekken brengen, een nieuwe

te ontsluiten in ons festival, worden we inmiddels ook

bij voorkeur op een bijzondere locatie. In 2019 vond

gevraagd om dit te doen voor gemeenten. Het Limburg

festivalland zijn. En zich op die manier via de geleidelijke

de opening plaats in het AZC in Weert waar ook de

professionaliseren bleef bovengenoemde hogere subsidie

Festival is door de gemeente Maasgouw en het Belgische

weg wel ontsluiten voor een groter landelijk publiek.

Het Limburg Festival ontwikkelt zich steeds meer van een

openingsvoorstelling George en Eran worden racisten van

om dit te realiseren uit. Hierdoor is de organisatie onder

Rivierenpark Maasvallei en Natuurmomenten gevraagd

Redenen voor de aanvraag van landelijke financiering zijn

gewoon buiten festival in een buitengewoon festival. Voor

Syriër George Elias Tobal en Israëliër Eran Ben-Michaël

grote druk komen te staan. De nieuwe positieve financiële

om voor de herinrichting van het gebied de Walburg in

onder andere de inbedding in de regio en de artistieke

het grote publiek nog relatief onbekend. Daardoor voelen

ten tonele werd gebracht. Deze voorstelling werd in 2018

inzet van gemeente Weert en Nederweert gaf ons wel de

Stevensweert verhalen van deze plek terug tot leven te

kwaliteit van het festival. Ook de actuele festivalcultuur

we ons ook het best bewaarde geheim in het Nederlandse

door Trouw, NRC en de Volkskrant uitgeroepen tot een van

moed om door te gaan.

wekken. Hierbij betrekken we ook publiek en makers uit

waarbij bezoekers steeds meer zoeken naar meerdaagse

podiumkunsten festival landschap. En daar zijn we maar

Belgisch-Limburg.

unieke ervaringen speelt hierin een rol.

wat trots op.

publiek.

Ten aanzien van publiekssamenstelling en publieksbereik

We programmeren al jaren nationaal toptalenten uit eigen

Maar dit best bewaarde geheim moet ook mogelijk

willen we onze bezoekersaantallen behouden van rond

regio zoals Martijn Crins en Sanne Samina Hansen en

gemaakt worden voor onze 40.000 bezoekers. Het is

In de periode 2021-2024 ontwikkelen we nieuwe activiteiten

de 40.000 en zetten we niet zozeer in op groei maar op

theatergezelschappen die bij voorkeur op bijzondere

noodzakelijk om de organisatie te professionaliseren en

diversifiëring van onze bezoekers. Door het programmeren

locaties werken. Voorbeelden hiervan zijn Afslag Eindhoven

de (hoogte van) financiële inzet van alle stakeholders te

van activiteiten in de wijk in coproductie met het jeugdwerk

Afslag Eindhoven, Het Groote Hoofd, BOT en George en

vergroten en te verduurzamen. We zetten koers op een

en het kinderprogramma in samenwerking met de ECI

Eran Producties. Op internationaal gebied komen namen

landelijke financiering, op een innigere samenwerking met

Cultuurfabriek te Roermond zetten we in op het bereiken

voorbij als Het Nieuwstedelijk (B), Ekaterina Levental

de provincie Limburg en onze gemeentelijke stakeholders.

van een jonger publiek en hun familie. Zo creëren we op

(Uzb), Timo Tembuyser (B), Desmadre Orcestra (Arg) en

We blijven ruimte bieden aan jong talent zowel voor de

termijn door artistieke programmering een meer diverse

Klub Girko (Ch).

schermen en binnen onze programmaonderdelen zoals

de vijf beste festivalvoorstellingen van 2018 en paste qua

opening: ze ontvingen de gasten, verzorgden de hapjes,
speelden muziek en de kinderen van het AZC maakten
een schilderij dat als openingshandeling onthuld werd.

verbindingen tussen natuur en stad en het publiek door
de inzet van bijzondere podiumkunsten. We innoveren

met de (grens) regio verder te verdiepen en te versterken.

betekent in je thuisland en wat het betekent om in Weert te

Zo realiseren we in coproductie met TheaterHotel De

wonen. Met deze speciale voorbereiding met de bewoners

Oranjerie te Roermond en talentontwikkelingsorganisatie

van het AZC legden we een mooi begin van een verdere

voor professionele podiumkunsten in en vanuit Limburg

samenwerking die in 2021-2024 verder onderzocht zal

VIA ZUID, De Nieuwe Generatie op Locatie waarin jong

worden.

gemeenten in Midden-Limburg. Zo sloten de gemeenten

missie om vanuit Midden-Limburg de motor te zijn van

om een nog breder publiek aan te trekken, ook de band

De opdracht hierbij was om weer te geven wat cultuur

op het verkrijgen van additionele financiering van

dagen zijn ons speerpunten. We blijven trouw aan onze

dagen en we zetten fors is op de diversificatie van ons

het asielzoekerscentrum werden volop betrokken bij de

Om onze financiële situatie te verbeteren is fors ingezet

spelen en ons publiek te blijven verwonderen en uit te

publieksfavorieten om onszelf en ons publiek uit te blijven

thematiek als gegoten in deze omgeving. De bewoners van
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generatie makers kansen geven om op unieke podia te

podiumkunstentalent alle kans krijgt een nieuw publiek te

vergroten we onze inbedding in de regio en houden we vast

We maken ook scherpe keuzes in 2021-2024. Om onze

fors inzetten op professionalisering, blijven we vasthouden

aan het hoge kwaliteitslabel van het Limburg Festival.

ambities en doelstellingen waar te maken is het nodig om

aan onze artistieke handtekening die staat voor kwaliteit.

het principe ‘kill your darlings’ toe te passen zonder daarbij

Daarom hebben we die 40.000 bezoekers, zij verwachten

Omdat het in 2021 honderd jaar geleden is dat Pierre

de vaste kernwaarden van het festival los te laten. Want ook

van ons het allerbeste, meest bijzondere, enerverende en

Cuypers, de beroemde architect van het Rijksmuseum

al doet het pijn, elk cultureel evenement moet zo nu en dan

wonderlijke theater op locatie. En dat gaan we ze geven.

en oud-inwoner van Roermond, overleed, willen we in

haar ambities aanscherpen en voor vernieuwing zorgen.

samenspraak met Gemeente Roermond bezien op welke

De zeer succesvolle onderdelen Gekleurde Stad en TOM

wijze het Limburg Festival hier aandacht aan kan besteden.

Cruise zullen geen deel meer uitmaken van het programma

Mogelijkheden die besproken worden zijn het, in opdracht

vanwege het hoger doel; het nóg beter kunnen voldoen aan

door te doen.

van het festival, creëren van een locatievoorstelling in het

ons artistiek profiel. Middels locatievoorstellingen willen

Cuypershuis, de straten om het Cuypershuis heen, in de

we verhalen vertellen van gister, van nu en van morgen

De natuurlijke omgeving vormt een grote en blijvende

Teekenschool op de Godsweerderstraat en in de nabije

op unieke plekken in Midden-Limburg. Beide onderdelen

gemeenten zoals Roerdalen waar ook enkele bijzondere

passen minder goed in ons artistieke profiel en daarnaast

werken van zijn hand staan.

willen we ook laten zien aan ons publiek dat we nog steeds

bereiken. Ook pakken we onze rol als coproducent stevig

“Het Limburg Festival is vrij van overbodige
pretenties en heeft precies tot doel wat een

op en bieden we makers uit Noord en Midden-Limburg een
traject aan waarbij de ontmoeting met publiek en locatie
gedurende een heel jaar centraal staat. Zo zetten we in op

Weert en Nederweert aan in 2017. Dit leverde naast een

festival moet doen: verrassende producties

financiële extra inzet ook een verbreding op binnen onze

voor een publiek brengen in een regio waar op

en Midden-Limburg dezelfde kansen als makers werkzaam

een enkel theater na weinig cultuuraanbod is”

in Stedelijke Cultuurregio Zuid. Hierbij werken we samen

mogelijkheden van programmering. Echter ervaren we
een grote druk voor het doen van de jaarlijkse incidentele
projectaanvragen bij de diverse instanties en overheden.
Daarom willen we met onze financiële partners in gesprek
om de projectfinanciering in 2021-2024 meerjarig te maken.
‘Lean en mean’ is binnen de organisatie van het Limburg
Festival de afgelopen jaren te letterlijk doorgevoerd.
Provincie Limburg heeft ons de afgelopen vier jaar gesteund

een ‘jaar lang leren’; dit geeft talenten in de regio Noord

met de gemeenten in de Cultuurregio Noord en MiddenLimburg binnen de kaders van het plan Samen ontwikkelen

Geert Jonkers
Muziektheatergroep BOT

Nestvlieders, maar ook achter de schermen. Naast het

en duurzame samenstelling van ons publiek. Hiermee

inspiratiebron voor het Limburg Festival. Het ontsluiten van
bijzondere plekken in de natuur voor publiek en makers is

9

Het Limburg Festival is een onderscheidend podium-

Roerdalen en Echt/Susteren, en brengt publiek in aan-

kunstenfestival dat het waterrijke en natuurrijke hart van

raking met toegankelijke voorstellingen. Het festival ver-

Limburg midden in de zomer op de kaart zet, en waar

smelt natuur, cultuur en geschiedenis met het publiek.

Limburg, en Midden-Limburg in het bijzonder, trots op is. Het

Door theater, dans, circus, muziek en multidisciplinaire

festival is laagdrempelig, toegankelijk en brengt bijzondere

voorstellingen van hoge artistieke kwaliteit op bijzondere

vormen van theater, dans en andere podiumkunsten zoals

locaties neer te zetten, verkrijgt het landschap een extra

vergaande verrassing, nieuwsgierigheid

muziek dichtbij de mensen.

dimensie en worden locaties op een vernieuwende manier

en verwondering! Zo veel verscheidenheid

beleefd. Hiermee draagt het Limburg Festival bij aan de

HET FESTIVALHART
In een plaats die menig ander niet weet aan te wijzen bruist het in augustus volop. In het festivalhart, Hotel

versterking van de culturele infrastructuur. Bijzondere

menten om enerzijds hun inwoners bijzondere ervaringen

voorstellingen die door reguliere theaters in Limburg niet

de stad en in het buitengebied.

te bieden en anderzijds om een bijdrage te leveren aan

geprogrammeerd (kunnen) worden, zijn op het Limburg

een prettige culturele dynamiek. We worden als festival

Festival te zien en worden daardoor toegankelijk voor het

Vele kleinschalige voorstellingen maken

vaak gevraagd om mee te denken met gemeenten over

publiek.

2A MISSIE EN VISIE

worden we gevraagd om voor specifieke doeleinden met

Het Limburg Festival vertelt verhalen van nu, van gisteren

ons festival een bijdrage te leveren: bijvoorbeeld voor het

en van morgen op unieke plekken in Midden-Limburg.

laagdrempelig toegankelijk festival is

onder de aandacht brengen van bijzondere plekken in

Op één groot openluchtpodium verbinden we ons publiek

(en het enige van zijn soort in Midden-Limburg),

een gemeente. Er ontstaat door de inzet van cultuur een

aan (jonge) makers en gezelschappen die theater, dans,

aangenaam leef- en toerismeklimaat.

muziek, mime, poppenspel, performance en straattheater

bereikt het festival ook een diverse groep

Het Limburg Festival heeft zich in de afgelopen jaren ont-

dichtbij het publiek brengen.

kilometers afleggen om dit bijzondere locatietheaterfestival

zich kenmerkt door monumentale panden in de steden,

te bezoeken. Maar ook voor de gemeenten die het Limburg

boerenerven, kilometers bossen en rivieren die dorpen en

tafereel. De nadruk ligt niet op de buitenkant van het festival maar op de binnenkant, op de maker in

Festival ook inzetten voor hun eigen vraagstukken met

gehuchten aan elkaar verbinden zet het Limburg Festival

een afgelegen Kloosterhotel waar je na een welverdiende fietstocht je hart ophaalt. Juist dit nomadische

betrekking tot cultuur en leefomgeving. Verder wordt het

‘zijn tent’ op. Wij verknopen cultuur, natuur, boeren, stads

Limburg Festival uitgenodigd door de gezamenlijke Midden-

volk en toeristen aan elkaar. Wij brengen ‘ver weg’ héél

Limburgse gemeenten om uit te leggen hoe het er als enige

dichtbij.

organisatie in Midden-Limburg daadwerkelijk in geslaagd

						

is om alle gemeenten in Midden-Limburg te verbinden en

Het Limburg Festival heeft de kennis en kunde op het

samen op te laten trekken.

gebied van bijzondere podiumkunsten-op-locatie in huis,

karakter is onze troef!

en neemt altijd de volledige artistieke en productionele
Het festival ontsluit schitterende plekken op de as van
Roermond,

Leudal,

Maasgouw,

Nederweert,

Weert,

Omdat het ook nog eens een erg

mensen. Het Limburg Festival is een culturele
parel die qua deelnemende gemeenten

wikkeld als onmisbare troef voor Midden-Limburg. Zowel
In het hart van het Limburgse cultuurlandschap dat

Geen hoogdravende horeca met foodtrucks of omgebouwde stadspleinen maar een haast nostalgisch

het een grootschalig festival.

verbeteren zoals in 2019 in de gemeente Leudal. Ook

voor de inwoners uit de regio als voor mensen die graag wat

de Abdij in Horn, komen vele bezoekers wandelend of per fiets een praatje maken en ervaringen delen.

op zoveel mooie bijzondere plekken in

Veel gemeenten zijn op zoek naar onderscheidende evene-

de inzet van cultuur om het leefklimaat in stad of dorp te
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Het Limburg Festival betekent voor mij

eindverantwoordelijkheid.

groeit en goed bezocht wordt!
We werken samen aan groei, zodat nog
meer mensen zich kunnen laten verrassen!
Geert Gabriels,
wethouder Cultuur gemeente Weert
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Nijmegen

2B ONS PUBLIEK

Eindhoven
Asten
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Mönchengladbach

muziek, mime, poppenspel, beeldende performances en

meerwaarde aan de voorstellingen. Podiumkunstenaars

nieuwe publieksgroep die, zonder extra inzet van onze kant,

circus. Ons onderscheidend vermogen ten aanzien van

en collectieven die doorgaans vooral voorstellingen voor

uit inwoners van de gemeenten Roermond, Weert, Leudal,

niet met het aanbod van het festival in aanraking zouden

collegafestivals in Limburg en Nederland kristalliseren we

reguliere theaterzalen maken, zoeken deze belevenis met

Nederweert, Echt/Susteren, Roerdalen en Maasgouw.

komen. Om dit te realiseren werken we nadrukkelijk samen

verder uit. We willen onze publieksgroepen diversifiëren

het publiek op en kiezen er bewust om te spelen op het

Daarnaast bereiken we ook publiek uit grotere plaatsen

met maatschappelijke organisaties zoals het stedelijke

naar leeftijd en culturele achtergrond door bewuste

Limburg Festival.

die binnen een straal van 50 kilometer liggen zoals Venlo,

jeugdwerk.

keuzes te maken in onze programmering. Unieke locaties
in steden, dorpen, gehuchten ontsluiten voor publiek en

Het Limburg Festival wil de werking van het festival binnen

podiumkunstenmakers, blijft een van onze voornaamste

de natuurlijke omgeving van Midden-Limburg verstevigen

Het Limburg Festival wil nadrukkelijk groeien binnen

doelstellingen. Dát is precies wat het Limburg Festival

door nog nadrukkelijker publiek en makers op te zoeken

haar unieke festivalwerking zonder daarbij het bijzondere

nastreeft: podiumkunsten dicht bij het publiek brengen.

uit de regio, het land en het nabije buitenland. We willen

grotere publieksgroep komen van over de grens, mede

2C. AMBITIES EN DOELSTELLINGEN

dankzij de grensoverschrijdende samenwerking die we met
plaatsen als Wassenberg (Duitsland) en Kinrooi (België)
hebben opgezet. Er liggen nog volop kansen om een groter

karakter van het festival te verliezen. Menig bezoeker

publiek te bereiken in steden als Maaseik, Hasselt en

noemt ons festival “het best bewaarde geheim”. Naast

PROGRAMMEREN EN PRODUCEREN OP LOCATIE

nadrukkelijk beter inspelen op de behoeftes van een jonger

Mönchengladbach.

artistieke doelstellingen en publieksgroei zetten we stevig

Het Limburg Festival programmeert en coproduceert met

publiek, gezinnen met kinderen (4-12 jaar) en jongeren (13-

in op een professionalisering van onze organisatie en

samenwerkingspartners voorstellingen die, mede door de

18 jaar).

Naast dat we het publiek in Limburg en het nabije

bedrijfsvoering. Deze stap is noodzakelijk om de werking

unieke locatie, nieuwe betekenis geven aan verhalen en

buitenland als vaste bezoeker mogen verwelkomen is

van het festival op artistiek niveau en qua publieksbereik

aan de omgeving. Bezoekers worden geïnspireerd door de

In de periode 2021-2024 besteden we extra aandacht

er de laatste jaren een toename van een nieuw publiek

te kunnen blijven ontwikkelen. Eerst worden onze artistieke

totaalbeleving van de voorstelling, alle zintuigen worden

aan diegene die minder mobiel zijn zodat ook zij mee-

uit het Nederland, Vlaanderen en het Ruhrgebied, de

doelstellingen en ambities toegelicht, daarna gaan we in

aangesproken. Nieuwe inzichten en perspectieven worden

genomen kunnen worden in de wereld van theater en

zogenoemde festivalganger, cultuurkenner en toerist die

op de ambities en doelstellingen voor onze organisatie en

verkregen door de vele nagesprekken tussen publiek en

podiumkunsten. Zo zal FLAT van Jansen & de Boer, een

bewust kiest voor het meerdaagse en regionale karakter

bedrijfsvoering.

makers. Verhalen functioneren daarmee als spiegel voor de

hedendaags muzikaal sprookje over hoe eenzaamheid in

van het festival.

Kinrooi
Maaseik

Wassenberg
Heinsberg
Sittard

Maasmechelen

dicht op de huid van het publiek, bieden een intrinsieke

we eerder niet bereikten. Hiermee richten we ons tot een

Venlo

Panningen

gevarieerd pallet aan theater op locatie, dans, opera,

Het publiek van het Limburg Festival bestaat voornamelijk

Panningen, Asten, Venray en Eindhoven. We zien een

Venray

in Roermond en Weert en voor specifieke doelgroepen die

identiteit van een individu, maar ook voor de ontwikkeling

tweezaamheid kan veranderen geprogrammeerd worden

Onderstaande ambities op zowel artistiek als op het vlak

van een regio. Midden-Limburg mist belangrijke pijlers in

in verzorgingstehuizen in Midden-Limburg.

DOELGROEPEN EN CULTURELE

van organisatie en bedrijfsvoering zijn opgesteld vanuit

het culturele veld die deze verhalen vertellen.

Daarnaast gaan we ook publiek uitnodigen uit wijken

ACHTERGROND PUBLIEK

de doelstelling om een duurzaam podiumkunstenfestival

Van oudsher bestaat het publiek van het festival uit

vanuit Midden-Limburg te realiseren in samenwerking met

Het Limburg Festival onderscheidt zich als verhalenverteller

komen. Dit doen we onder andere door het verbreden

40-70-jarigen. De laatste zes tot acht jaar zien we een

bijzondere partners.

van andere culturele spelers en is daarom van essentieel

van de kindermiddag naar een extra locatie in Roermond

belang voor (Midden) Limburg.

(winkelcentrum Donderberg en Gotcha in combinatie

verschuiving: er zijn meer bezoekers van 25-55 jaar

Hasselt
Heerlen
Maastricht

de band met ons publiek versterken, intensiveren en

die normaliter niet met het Limburg Festival in aanraking

bijgekomen, jongvolwassenen en jonge gezinnen weten

ARTISTIEKE DOELSTELLINGEN EN AMBITIES

het Limburg Festival steeds beter te vinden. De komende

Het Limburg Festival wil als hedendaags locatietheater-

Daarom blijft het Limburg Festival zoeken naar nieuwe

kinderen en hun familie met een Kindermiddag in Weert

periode zetten we in op het behouden van deze jongere

festival in het hart van de Provincie Limburg, bijzondere

verhalen en ook jonge theatermakers die de perspectieven

en de samenwerking met Angelo Martinus met het project

doelgroep en kiezen we er bewust voor om ons publiek nog

podiumkunsten op unieke plekken programmeren en

van een nieuwe generatie met zich meebrengen.

ouderen en hiphop in Weert. Door bewust in deze steden ook

meer te diversifiëren. Dit doen we door het aanbod van het

produceren. We blijven inzetten op het creëren van een

Ook steeds meer ervaren podiumkunstenaars kiezen

buiten het centrum te programmeren geven we publiek uit

Limburg Festival toegankelijk te maken in bepaalde wijken

groot openluchtpodium van Midden-Limburg met een

bijzondere locaties of de straat als podium. De locaties,

deze wijken de kans om het festival in hun eigen omgeving

met de Cruyff Court), het uitbreiden van activiteiten voor
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te ervaren. Daarmee verlagen we een belangrijke drempel

van wat ze zijn, straattheater onderdelen, toch iets

of tegen een laag tarief beschikbaar werden gesteld, zoals

onze financiële partners bij de deelnemende gemeenten

genereren van inkomsten uit bedrijven blijkt zeer lastig,

publieksevenementen zoals Natuurlijk Theater (2000

en ontmoeten wij nieuw publiek.

minder aan onze ambitie.

bijvoorbeeld dranghekken, worden nu tegen commerciële

willen we groeien van projectsubsidie naar meerjarige

niettemin zetten we in 2021-2024 daar toch op in om er zorg

bezoekers per speeldag) wisselen we af met meer intieme

tarieven aan ons doorberekend. Er zijn substantieel minder

subsidie. Van de provincie Limburg vragen we een

voor te dragen dat we een uitgekiende financieringsmix

publiekstrekkers zoals de Dans Promenade.

kunnen behouden.

Naast bovengenoemde ambities zijn onderstaande doel-

ORGANISATORISCHE EN BEDRIJFSMATIGE

grote bedrijven en/of vermogensfondsen in Midden-Limburg

substantieel hoger bedrag om onze organisatie verder te

stellingen van vitaal belang voor de kwaliteit van ons

DOELSTELLINGEN EN AMBITIES

waardoor ook het werven van additionele financiering in de

kunnen professionaliseren en ons programma en werking

festival:

Tot op heden is er sprake van een eenhoofdige directie

vorm van sponsoring een haast onmogelijke taak is. Met

verder te versterken. Gebaseerd op het feit dat er een

TEGENVALLENDE RESULTATEN

STEDEN

● Programmeren van nationale en internationale top-

(0,5 fte) met een vrijwilligersteam die jaarlijks een

de recente oprichting van Cultuur in Bedrijf Limburg zien

scheve subsidieverdeling is tussen Noord-Midden en Zuid

Ons financiële beleid is erop geënt dat we, geen

Het dorp, het gehucht, de doodlopende straat die eindigt

gezelschappen, podiumkunstenaars, collectieven en

vrijwilligersvergoeding krijgen. Om al onze ambities en

we hier wel nieuwe kansen voor, zelf ondernemen we al

– Limburg en een betere verdeling van middelen recht

onverantwoorde financiële verbindingen aangaan, zorgen

in plakkerige modder. De mannen van de biljartclub die de

jonge makers.

doelstellingen te realiseren zetten we fors in op de groei

stappen om aansluiting te verkrijgen bij de grote groep

doet aan de enorme bezoekersaantallen en werking van

voor voldoende financiële fundering en bewaking van

gordijnen opzijschuiven om het theater te zien, de boer die

● Vergroten van de internationale samenwerking met

van onze organisatie. De directie wordt uitgebreid naar een

ondernemers en zzp’ers in Limburg door het oprichten van

het Limburg Festival zien wij een hogere subsidie met

gelden. We streven ernaar om een financiële buffer te

zijn erf nog even aanveegt voordat het publiek binnenkomt,

Duitsland en België ten aanzien van de programmering

tweehoofdige directie waarbij er sprake is van een algemeen

de Club van 100.

vertrouwen tegemoet. Temeer ook omdat de Provincie

kunnen aanleggen om eventuele klappen in de toekomst

zo dichtbij brengen we cultuur. Inwoners uit dorpen komen

en de coproducties van het festival.

directeur en een artistiek directeur. Het programmeursteam

Limburg

Zuid

te kunnen opvangen. Daarnaast geldt dat we alleen

in aanraking met verhalen die herkenbaar zijn mede door

gezel-

(thans een persoon) wordt uitgebreid naar 1 fte. De

Het Limburg Festival wil groeien van een vrijwilligers-

enerzijds en Noord en Midden anderzijds meer dan terecht

experimenten aangaan mits de financiering daar voldoende

de plek waar het verhaal zich afspeelt. De verstilling van de

schappen die zich willen toeleggen op het werken op

marketing- en participatie afdeling krijgen versterking als

organisatie met een compact kernteam onder leiding van

predikt. ‘Practice what you preach’ zouden we dan ook

voor is. Er wordt veel tijd uitgetrokken voor evaluatie en het

natuur maakt de tekst van de acteur nog indringender en

locatie of de wens te hebben hun werk in de context van

ook de financiële administratie met in totaal 0,5 fte. In 2020

een tweekoppige directie naar een duurzame vorm. De groei

willen zeggen.

aanscherpen van ons financiële beleid. Hierbij betrekken

dichterbij dan in het theater. Het feit dat je ‘wat moeite moet

de locatie te presenteren.

beginnen we met gastcuratoren die de nieuwe generatie

van het kernteam naar een vaste aanstelling is van groot

we nadrukkelijk ons bestuur.

doen’ om er te komen; te voet, met de fiets of per boot,

op locatie programmeren en vanaf 2021 zal dit een vast

belang voor de verduurzaming van de werking het festival.

Om onze regionale, landelijke en internationale rol verder

onderdeel van de programmering zijn.

Het kernteam krijgt per functie op het gebied van marketing,

te versterken vragen we ook een subsidie aan bij het Fonds

participatie, financiële administratie, een aanstelling van

Podiumkunsten. We vragen de volgende subsidies aan:

2C POSITIONERING VAN HET FESTIVAL IN DE
REGIO: PLATTELAND EN STAD.

● Uitnodigen

van

bijzondere

(inter)nationale

● Ontwikkelen, uitproberen en door ontwikkelen van
14

VERBINDING DORPEN, GEHUCHTEN, NATUUR EN

nieuwe formules tot grote publiekstrekkers ter vervanging
van onder andere De Gekleurde Stad.

deze

evenwichtiger

verdeling

tussen

geeft het publiek een unieke belevenis die alle zintuigen
aanspreekt. De geuren, kleuren en de beelden van het
landschap maar ook de gebouwde omgeving geven een

● Om de ambities waar te maken was het ons inziens

Daarnaast willen we een eerlijke beloning hanteren

0,4 fte. Het bestuur blijft eindverantwoordelijk voor het

€ 135.000,00 van de provincie Limburg, € 25.000,00 van

De regio is ons kloppend hart en bepaalt in sterke mate ons

extra dimensie aan de podiumkunsten en zorgen zo voor

nodig om op gezette tijden het ‘kill your darlings’-principe

voor mensen voor en achter de schermen. Ondanks

functioneren van de directeur.

Fonds Podiumkunsten, € 103.000,00 van de Gemeenten

artistiek profiel, het programma, de locaties en de uitstraling

een blijvende herinnering. Het Limburg Festival geeft met

toe te passen. Zonder daarbij de vaste kernwaarden van

dat de provincie Limburg de Fair Practice Code niet als

Roermond, Weert, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Echt/

van het festival. Juist dit landschap, een natuurlijke biotoop,

haar inzet plattelandsgemeenten in Midden-Limburg een

het festival los te laten. Want ook al doet het pijn, elk

voorwaarde stelt, zullen wij deze wel als voorwaarde

We staan uitgebreid stil ten aanzien van de Governance in

Susteren en Roerdalen/Stadt Wassenberg (DE).

moet en blijft de kern vormen van de werking van het

nieuw stukje elan en vitaliteit. Van een drempel om dit

cultureel evenement moet zo nu en dan haar ambities

toepassen om zo een volwaardige speler te blijven binnen

hoofdstuk 7.

aanscherpen en voor vernieuwing zorgen. Ook al gaat

de festivals van Nederland zodat makers en gezelschappen

dat ten koste van de onderdelen waar je in de loop

zich blijven verbinden aan ons. Naast ons sterke artistieke

der jaren als het ware verliefd op bent geworden. Zo

profiel is er meer nodig; een eerlijke beloning is daarbij

schrappen we de voor het festival de ‘precious darlings’
Gekleurde Stad en TOM Cruise uit het programma

festival. Juist binnen de context van natuur en door de

kwaliteitstheater te bezoeken is geen sprake, het is in de

EIGEN INKOMSTEN			

verbinding tussen dorp en stad komen de verhalen van

schuur om de hoek. En dat is precies wat het festival al

FINANCIËLE PARTNERS

We halen als festival op verschillende manieren eigen

makers en gezelschappen tot volle bloei.

jaren nastreeft; theater dicht bij de mensen brengen.

Maar liefst acht gemeenten en zes culturele fondsen

inkomsten binnen. Kaartverkoop levert jaarlijks ongeveer

een uitgangspunt. Het toepassen van de code vraagt een

hebben het festival de afgelopen jaren gesteund in de

€ 25.000,00 op. Daarnaast ontvangen we een bijdrage

Mede door de ligging in Midden-Limburg is het festival

In de steden Roermond en Weert worden we omarmd door

grote financiële inzet. We merken ook dat de prijzen van

vorm van projectsubsidies. Deze brede steun willen we

van ongeveer € 10.000,00 middels de ruim 550 Vrienden

grensoverschrijdend, zowel in programmering als in

de vaste partners als de ECI Cultuurfabriek en Theater de

vanwege het hoger doel; het nog beter kunnen voldoen

leveranciers toenemen en gezelschappen steeds minder

doorzetten in de komende kunstenplanperiode. Om de

van het festival en enkele kleine sponsoren. Echter de

publieksbereik. Lokale cultuurmakers en het lokale

Oranjerie in Roermond en Theater de Huiskamer en het

aan ons artistiek profiel. Het via locatievoorstellingen

eigen technische materialen ter beschikking stellen of

groei en verduurzaming van het festival mogelijk te maken

grootste bron van inkomsten ontvangen wij in natura zoals

en regionale aanbod van cultuur krijgt ook dankzij het

Franciscushuis in Weert. Het ontsluiten van bijzondere of

vertellen van verhalen van gister, van nu en van morgen

geen eigen technicus hebben waardoor de gehele techniek

zetten we in op een nieuwe financieringsmix waarbij

bijvoorbeeld gratis huren van ruimtes die dienst doen als

festival een belangrijke impuls doordat bewoners, publiek,

niet voor de hand liggende locaties zorgt voor een nog

op unieke plekken in Midden-Limburg. En deze twee

op de schouders van het festival valt dat zorgt voor een

we uitgaan van zowel gemeentelijke, als provinciale en

speelplekken, huur van grotere vervoermiddelen zoals een

theatermakers en organisatie elkaar op ongebruikelijke

hogere publieksdeelname. Het in verbinding brengen

onderdelen van het festival voldeden vanwege de staat

grote extra kostenpost. Veel materialen die eerder gratis

landelijke meerjarige financiering. In samenspraak met

vrachtwagen, of de gratis huur van een aggregaat. Het

locaties en momenten ontmoeten en inspireren. Grote

van publiek met de nieuwe generatie makers vindt zijn
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connectie in De Nieuwe Generatie op Locatie, een
ontdekkingstocht voor publiek en makers organiseren
in een stadse omgeving. Het is de perfecte aanvulling
op de theaterwandelroute Nestvlieders dat zich al jaren
manifesteert als het onderdeel voor jonge makers dat zich
meer op het platteland afspeelt.

2D LANDELIJK BEREIK
Het Limburg Festival is het enige theaterfestival in het

toepasselijke plekken, bij voorkeur op maat
voor de desbetreffende voorstellingen.
Van een lege fabriekshal tot een plek in

zuiden van Nederland dat locatietheater in zowel stad

een afgelegen weide, het festival maakt

als platteland centraal stelt. Door de programmering van

nauwelijks concessies, dat maakt het ook

bijzondere en kwalitatieve producties van theatergezelschappen met een grote voorliefde voor locatietheater

bijzonder. Ook al loopt het publiek op weg naar

zoals onder andere Nieuwe Helden/Lucas de Man, Hoge

de voorstelling de kans om in een koeienvlaai

Fronten/Lieke Benders, Circo Ripopolo (België), Ulrike

te stappen, moet publiek gedurende de

Doszmann en Guus Voermans (Duitsland en Nederland),
Zwermers, Mediaridders, Dansgezelschap Rohiet Tjon
16

“Het Limburg Festival zoekt immer naar

voorstelling in de sterk riekende geur van

Poen Gie bouwen we aan een sterk landelijk bereik. De

de mest van de varkens zitten, als het verhaal

combinatie met een langer verblijf voor publiek uit de

van de voorstelling verhaalt over een

rest van Nederland wordt aanzienlijk versterkt door de
bijzondere omgevingsfactoren.

varkensboer dan weet je dat je die kans loopt.
En juist die combinatie van omstandigheden
rondom de voorstelling en de voorstelling
zelf zijn vaak uniek en tillen de voorstelling
niet zelden tot een hoger level.”
Gerard Aerts,
festivaldirecteur ILF HoutHalen België
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3A KERN VAN PROGRAMMERING

VERDUURZAMEN SAMENWERKING MET

Dans Promenade: wandeltochten door de stad waarbij

Theater op locatie is onlosmakelijk verbonden met het

THEATERGEZELSCHAP AFSLAG EINDHOVEN

het publiek maar liefst vijf korte dansvoorstellingen ziet

Afslag Eindhoven staat al jaren met veel succes

op verrassende locaties in het centrum van Nederweert

geprogrammeerd op het Limburg Festival met onder

en Roermond. Iedere wandeling verbindt bijzondere

andere de voorstellingen De helaasheid der dingen,

voorstellingen van bekende en minder bekende talenten uit

Bokkenvet, Arend en Stallerhof. Op bijzondere locaties

de danswereld met elkaar.

Limburg Festival, theater op unieke plekken in MiddenLimburg het kloppend hart van de programmering. In een
relatief korte tijd van vijf dagen bieden wij ons publiek een
gevarieerd kwalitatief programma aan. Voorstellingen die
doorgaans moeite hebben om redelijke publieksaantallen
te bereiken, gedijen goed in het kader van het festival.
Publiek gaat, mede door de goede inbedding van het
Limburg Festival in de regio graag een experiment aan.
Door bijzondere samenwerkingspartners, ook over de
grens en het blijven zoeken naar nieuwe verbindingen is
het programma voor elke festivaleditie weer verrassend.
Het publiek komt in aanraking met locaties waar zij eerder

18

PROGRAMMERING EN ACTIVITEITEN

nog geen kennis van had of met plekken die, zelfs exclusief
voor het Limburg Festival, toegankelijk zijn gemaakt. Een
inzet om een diverser publiek aan te trekken uit zich in het
versterken van bestaande programmaonderdelen voor
kinderen en jongeren en nieuwe festivalonderdelen in de
wijken in de steden Roermond en Weert. Ook is de keuze
voor het bieden van een podium voor jonge, aanstormende

Veel interessante (landelijke) gezelschappen komen terug naar het Limburg Festival. Hierdoor is het publiek in staat een gezelschap te volgen

podiumkunstenaars een belangrijk kernpunt. Met een extra

en krijgt het gezelschap de kans om de band met het publiek te verstevigen. Het is en blijft dé uitdaging om de intrinsieke waarde van cultuur

programma bieden we het publiek een verdieping aan om

(l’art pour l’art) sterk te blijven koppelen aan de maatschappelijke waarde voor de samenleving. We slagen daar goed in, sterker nog, het is
een van de stevige pijlers die we al jaren krachtig maken. Er is altijd publiek, groot in getal en nieuwsgierig van aard. De mensen komen niet
voor één specifieke voorstelling maar voor het meerdaagse avontuur, in weer en wind, van voorstelling naar voorstelling, dicht op de huid van
de maker.

zo hun theaterervaring te verbreden. Door het organiseren
van een nagesprek bij enkele voorstellingen krijgt het
publiek de kans om vragen te stellen aan en in gesprek te
gaan met de theatermakers.

brengt Afslag Eindhoven voorstellingen over mensen in
een vaak verontrustende wereld vol grote, doordenderende

Nestvliedersroute: een wandelroute door het Midden-

ontwikkelingen. Het theatergezelschap werkt veel samen

Limburgse landschap waar het publiek oog in oog staat met

met acteurs afkomstig uit Noord- en Midden-Limburg zoals

jonge makers van verschillende kunstopleidingen die een

Martijn Crins uit Leveroy en Sanna Samira Hannsen uit

verscheidenheid aan disciplines laten zien, theater, muziek

Kessel-Eik.

en performance.

De komende vier jaar zullen we intensief gaan samen-

De Nieuwe Generatie op Locatie: drie dagen lang

werken door hen jaarlijks een plek te geven op het

wordt het gehele gebouw en omgeving van Theaterhotel

Limburg Festival. De vorm hiervan kan telkens anders zijn,

De Oranjerie in Roermond het speelveld voor jong

afhankelijk van de projecten van Afslag Eindhoven en de

podiumkunstentalent. Er wordt een prikkelende theatrale

behoefte van het Limburg Festival. Als voorwaarden stellen

wandeling door het even fraaie als onbekende gebouw

we daarbij wel dat van minimaal een van deze producties

uitgezet waarbij het publiek op even voor de hand liggende

het thema ingebed is in onze regio.

(op de bühne) als onbekende plekken (waskelder, keuken)
in aanraking komt met diverse vormen van kunst van

ENKELE HIGHLIGHTS:

installaties tot dans en van poëzie tot toneel.

Theaterfietstocht Natuurlijk…Theater: gezinsvriendelijke
theaterfietstochten in de natuur die bezoekers op

Bijzonder theater op bijzondere locaties in Midden-

milieuvriendelijke wijze kennis laten maken met de

Limburg, ziet het Limburg Festival als haar kernactiviteit

natuur en laten genieten van laagdrempelig theater op

en meest onderscheidende karakter van het festival. De

onverwachte locaties zoals boerderijen, waterbekkens,

hoofddoelstelling voor 2021-2024 is dan ook het verdiepen

kastelen, natuurgebieden en ruïnes. De fietstocht trekt als

van deze doelstelling en het gebruiken van de reeds

een karavaan door drie Midden-Limburgse regio’s waarbij

opgebouwde expertise en het daarmee vergroten van de

het publiek in aanraking komt met internationale artiesten

zeggingskracht van het festival. Dit willen we doen door

zoals Les Goulus (Frankrijk), Duo Laos (Argentinië) en Men

deze karakteristieke eigenschap verder te ontwikkelen

in Back (Duitsland).

waarmee we een onderscheidende bijdrage willen leveren
aan de ontwikkeling van de podiumkunsten in en vanuit
Limburg.
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Oerol Terschelling

3B SAMENWERKINGSVERBANDEN

Vanuit de overtuiging dat we als festival ook een belangrijke

verbindingen, versterken we het klimaat voor locatietheater

DEELNAME AAN LANDELIJKE FESTIVALPLATFORMS

We blijven trouw aan onze vaste partners maar gaan ook

opdracht hebben gezelschappen uit Limburg onder de

en vestigen we op een bijzondere manier de aandacht op

EN SAMENWERKINGSVERBANDEN

aandacht te brengen, is er in ons festival veel aandacht

beide festivals.

We maken deel uit van zowel de Vereniging van Buiten-

steeds op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking.
We willen groeien van een louter programmerend festival
naar een meer coproducerend festival. Het is daarom
van belang om onze partnerschappen met organisaties
binnen en buiten de cultuursector te verstevigen en
nieuwe partnerschappen aan te boren. Denk hierbij aan

theater Festivals Nederland als De Verenigde Podium-

Dansgezelschap Maastricht, Lieke Benders/ Hoge Fronten,

kunstenfestivals. Samen met onder andere Oerol, Over

Opera Zuid en Toneelgroep Maastricht.

het IJ-festival, Festival Boulevard, Zeeland Nazomer en
Spoffin Amersfoort

NIEUWE PARTNERS
Er zijn intensieve contacten met onder meer Festival

menten, Rivierpark Maasvallei en gemeente Maasgouw

CEMENT (Den Bosch), Oerol (Terschelling), Karavaan

inzake de herontwikkeling van Stevensweert. Met belan-

festival, (Alkmaar), StadsFestival Zwolle (Zwolle) en

genorganisatie LLTB onderzoeken we nieuwe vormen van

Theaterfestival Boulevard (Den Bosch). Dit resulteert

Festival de band met de regio.

samenwerking. Het aangaan van nieuwe verbintenissen

volop in uitwisseling en afstemming van bepaalde

met eigenaren van bijzondere locaties en buitengebieden

programmaonderdelen, op gebied van landschapstheater,

VASTE PARTNERS

vormt een rode draad in onze partnerschappen. Dit blijft

(multidisciplinair) theater, crossovers en jonge makers.

een grote inzet vragen van onze organisatie.

Deze gedeelde interesse werkt versterkend en is goed voor

regionale bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties
zoals het jeugdwerk Wel.kom en natuurorganisaties. Echter
blijft het grootste samenwerkingsverband van het Limburg

Onze vaste partners blijven ook in de periode 2021-2024
trouw aan het festival. Zo kunnen we doorbouwen aan het
bieden van een podium voor jonge makers. TheaterHotel

de gespreide afzet van de podiumkunsten.
Verder bezoeken we festivals in binnen- en buitenland om

Er zijn in Nederland weinig festivals van een vergelijkbare

de actualiteit in de festivalwereld goed te blijven volgen.

grootte

het

Voorbeelden zijn Festival Circolo, Tilburg, Festival Mondial

Limburg Festival. Uitzondering is Karavaan hét jaarlijkse

des Théâtres de Marionnettes in Charleville-Mézières

podiumkunstenfestival boven het Noordzeekanaal. Met

(Frankrijk), Spoffin in Amersfoort, Tête-à-Tête in Rastatt

programma in de wijken.

locatietheater van nationaal gerenommeerde én jonge

(Duitsland), H80 in Arnhem, Namur en Mai in Namen

theatermakers op cultuurhistorische en bijzondere plekken

(België), Gaukler Fest in Koblenz (Duitsland), Theater

Voor VVV Midden-Limburg is het festival een welkome

in de regio Alkmaar. Om het belang van de podiumkunsten

op de Markt in Hasselt (België), De Gevleugelde Stad in

wordt nu ook decor van een driedaags project voor de jonge
generatie op locatie. De ECI Cultuurfabriek in Roermond
en O’ASIG uit Weert, Wel.Kom uit Roermond zijn partners
in het programma voor kinderen en hun familie en voor het

aanvulling op hun aanbod. Voor toeristen is het festival
een reden tot een meerdaags bezoek. Hierdoor zijn er
aantoonbaar extra overnachtingen bij te schrijven in de
regio dankzij het festival. Volgens recente schattingen van
VVV Midden-Limburg en toeristische platforms in de regio
gaat het om zo’n 500 tot 1000 extra overnachtingen.

H80 Arnhem

Boulevard Den Bosch
Festival Circolo Tilburg
Onderstroom Vlissingen

Theater aan Zee Oostende

BIJZONDERE SAMENWERKING
MET HET KARAVAAN FESTIVAL

De Oranjerie te Roermond blijft de ticketing verzorgen en

StadsFestival Zwolle

Cultura Nova.
Nieuwe partnerschappen gaan we aan met Natuurmonu-

organisaties op het gebied van toerisme en leisure, het
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voor het bijzondere werk van Het Laagland, SALLY

Karavaan Alkmaar

met

eenzelfde

artistieke

signatuur

als

verder te versterken zetten we in op het coproduceren van
voorstellingen met het Karavaan festival. Daarbij nemen
we wel als uitgangspunt dat de voorstellingen zich lenen
voor inbedding in de regio. De samenwerking krijgt in 2021
concreet vorm door de gezamenlijke ontwikkeling van de
nieuwe muziektheatervoorstelling Kiem van Herman van de
Wijdeven. Door deze samenwerking leggen we duurzame

Kiem is een voorstelling over de mens die de natuur volledig naar zijn hand zet. De mens die zich God waant. Over
ons tanende vermogen om te leven met tegenslag en onvolmaaktheid. Een vertelling waarin mededogen door de kieren
van een kil systeem kruipt, en liefde ondanks alles toch weer
uitbot en opbloeit. Kiem geeft een kritische, maar hoopvolle
kijk op een groot thema: het steeds verdergaande menselijke
ingrijpen in het diepste wezen van het leven. Een voorstelling
die vragen stelt bij de maakbaarheid van deze wereld.
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MiraMiro Gent
Theater op de Markt Hasselt
De Gevleugelde Stad Ieper

Namur en Mai Namen
Gaukler Fest Koblenz

Ieper (België), Onderstroom in Vlissingen, MiraMiro in Gent
(België) en Theater aan Zee, Oostende (België).
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
Charleville-Mézières

Tête-à-Tête Rastatt

4A PODIUM VOOR JONGE
PODIUMKUNSTENAARS

fen, performers, regisseurs, schrijvers en componisten op

een bezoek maar een praktische functie vervullen.

weg naar een zelfstandige beroepspraktijk. VIA ZUID vindt

Het programmaonderdeel De Nieuwe Generatie op Locatie

De nieuwe generatie podiumkunstenaars omvat multi-

het belangrijk dat makers een eigen artistieke koers leren

tijdens het Limburg Festival betekent een beroep op de

varen en dat ze proactief toewerken naar zelfstandigheid.

nieuwsgierigheid van publiek én een investering in de

Naast het onderzoeken en verdiepen van hun artistieke

talentontwikkeling van jonge makers. De productie is in

handtekening, zijn het versterken van publieksbewustzijn

handen van het Limburg Festival. De artistieke leiding van

en ondernemerschap belangrijke criteria. Ook moeten de

VIA ZUID doet de selectie in nauwe samenspraak met de

makers kunnen motiveren waarom ze in en vanuit Limburg

programmeur van het Limburg Festival.

disciplinaire makers die samenwerken en maatschappelijk
engagement tonen. Ze gebruiken theater, performances,
mixed media, film, dans/mime, spoken word, poppen,
objecten en muziek om zich uit te drukken. Niet zelden
betrekken ze het publiek actief bij hun werk. Ze zijn gretig
op zoek naar nieuwe locaties om te spelen en het veroveren

als plek waar jonge makers mogen experimenteren en

4D GASTCURATOREN

wil een podium bieden aan deze jonge podiumkunstenaars.

nieuwe theatrale concepten kunnen testen.

Omdat het Limburg Festival het van groot belang vindt om

4B VIA ZUID, PARTNER IN DE
PODIUMKUNSTEN

4C DE NIEUWE GENERATIE OP LOCATIE
Het Limburg Festival wil jonge podiumkunstenmakers

programmaonderdeel De Nieuwe Generatie op Locatie

In samenwerking met VIA ZUID, dé Limburgse organisatie

graag een podium bieden. Dit resulteert in een nieuw

de rol van ‘curator’ op zich te nemen. VIA ZUID selecteert

programmaonderdeel tijdens het Limburg Festival: De

de theatermakers en zorgt voor dramaturgische, artistieke

Nieuwe Generatie op Locatie. In TheaterHotel De Oranjerie

en zakelijke ondersteuning. Anders dan bijvoorbeeld in

in Roermond zal een breed palet aan jonge makers

een museale context hebben de theatermakers zelf al de

gedurende drie dagen theatrale concepten in de mix gaan

context van hun werk bepaald in de vorm van teksten,

presenteren. Dans, toneel, muziektheater, performance,

bewegingen en beelden.

van een eigen en deels nieuw publiek. Het Limburg Festival
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TALENTONTWIKKELING

voor talentontwikkeling, geeft het Limburg Festival jonge
theatermakers een podium. Bijzondere locaties vormen de
speelplekken voor een nieuwe generatie theatermakers.
Het Limburg Festival wil hiermee investeren in de toekomst
en een bijdrage leveren aan een dynamische en gezonde
culturele infrastructuur in Midden-Limburg. De ambitie is

We bieden jong talent de kans zich te ontwikkelen, te verhouden tot de omgeving van het festival en een bijdrage te leveren aan de

om jong talent de kans te bieden zich te ontwikkelen en te

vernieuwing van podiumkunsten in en vanuit de regio gedurende het hele jaar. Daarnaast draagt onze inzet op talentontwikkeling

verhouden tot de omgeving van het festival en vernieuwing

bij aan de vruchtbare samenwerking met lokale en regionale culturele partners waardoor talentontwikkeling stevig verankert
in de regio.

willen werken. Het Limburg Festival is bij uitstek geschikt

van podiumkunsten in de regio.

de nieuwe generatie makers ook op de stoel van curator
te plaatsen hebben wij VIA ZUID gevraagd om voor het

installaties; alle vormen van theater komen voorbij. Daarbij
mogen de jonge makers TheaterHotel De Oranjerie letterlijk

De gast-curatoren hanteren een eigen programmabudget

van top tot teen in gebruik nemen.

en zijn, afhankelijk van de plek waar ze werken,
verantwoordelijk voor de financiële onderhandelingen met

Twee keer per dag kunnen de bezoekers een tocht door

makers. Deze constructie zorgt voor een eerlijke verdeling

het theatergebouw maken, waarbij ze nieuw werk van

van de kansen in de podiumkunsten. Een gastcurator

jonge, eigenzinnige en onderscheidende theatermakers

selecteert andere kunstenaars en gezelschappen dan de

ontmoeten. Het belooft een prikkelende theatrale wandeling

festival-programmeur, ontwikkelt verdiepingsprogramma’s

door het even fraaie als onbekende gebouw te worden.

en betrekt andere samenwerkingspartners. Op deze manier

voor artistieke kwaliteit.

Niet alleen de kunstvormen zullen prikkelend zijn, ook de

blijft het Limburg Festival zichzelf vernieuwen en open voor

locaties waar de performances plaatsvinden. Denk aan het

nieuwe perspectieven, theatermakers en vertelvormen.

VIA ZUID is de talentontwikkelingsorganisatie voor de pro-

dak van het theater, de bruidssuite, de waskelder als ook

Het Limburg Festival biedt voor de jonge podiumkunstenaar
de ideale context voor deze wederzijdse kennismaking en
beleving omdat we conventionele kaders overschrijden, het
liefst op bijzondere locaties presenteren en garant staan

fessionele podiumkunsten in en vanuit Limburg. Zij ondersteunen beginnende, talentvolle makers, zoals choreogra-

de belendende parkeergarage. De jonge makers zullen
plekken in gebruik nemen die normaliter niet uitnodigen tot
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4E NAGESPREKKEN MET MAKERS EN
PUBLIEK
Sinds 2019 houden we bij een aantal voorstellingen een
nagesprek waarbij het publiek de kans krijgt om vragen
te stellen aan de theatermakers. Met dit extra programma
willen we het publiek een verdieping aanbieden om zo

Ik heb in de afgelopen jaren een hele goede

hun theaterervaring te verbreden. Hierbij zoeken we een

en warme relatie opgebouwd met het Limburg

zo breed mogelijke doelgroep op door bij verschillende

Festival. Het festival heeft een goede manier

voorstellingen dit nagesprek aan te bieden. Zo hielden
we in 2019 een nagesprek bij de voorstelling KEIHARD

gevonden om hedendaagse dans te presenteren

van SALLY Dansgezelschap Maastricht als ook bij de

aan het publiek: dans wordt niet in een niche

voorstellingen George en Eran worden Racisten van

geplaatst, maar maakt een belangrijk deel uit van

George en Eran Producties en Breeknacht van Nanna
Tieman. Voor de editie van 2020 zullen er in ieder geval

het festival en wordt naar het publiek toegebracht.

nagesprekken plaatsvinden bij de voorstellingen Hybris
van het Nieuwstedelijk en Zusje van Silke van Kamp.
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Elk jaar zie ik dan ook steeds meer publiek,
dat ook diverser is dan ik op veel andere
festivals tegenkom; veel verschillende
generaties bij elkaar.
Ook voor mij als choreograaf is het een fijn
festival; ik heb er altijd interessante gesprekken
en het is een hele dynamische omgeving.
Jelena Kostić
Nederlands-Servische choreografe
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5A PARTICIPATIE
Om bij te dragen aan het lokale en regionale podiumkunstenklimaat gaat het Limburg
Festival samenwerkingsverbanden aan met verschillende theaterscholen in de regio
zoals Luid Zuid van de ECI Cultuurfabriek in Roermond. Ook zetten we in op het
realiseren van programma-onderdelen in de wijken Donderberg (Roermond) en
Fatima (Weert) in samenwerking met het jeugdwerk en andere maatschappelijke
organisaties zoals Stichting Leergeld. Door het betrekken van de jeugdige generatie
theaterliefhebbers kunnen we de programmering beter afstemmen op hun interesses
en gedurende het hele jaar de contacten warm houden.

5B RUIMTE VOOR LOKAAL TALENT
Niet alleen landelijke en internationale gezelschappen worden tijdens het Limburg
Festival gepresenteerd, ook provinciaal en lokaal artistiek talent wordt getoond.
Het festival vindt het van belang om deze talenten de gelegenheid te bieden
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SAMEN (MOGELIJK) MAKEN

zich te presenteren en zo ervaring op te doen en publiek te kunnen opbouwen.
Voor een aantal gezelschappen en makers heeft het festival al als springplank
gediend waardoor ze landelijke zijn doorgebroken. Denk bijvoorbeeld aan Joost
Vrouenraerts en Nieke Nasserian.
We zoeken hierbij de samenwerking op met het Huis voor de Kunsten Limburg en
met het netwerk DKCL (directies Kunstencentra Limburg) om lokale talenten in beeld
te brengen. Talenten in de breedste zin van het woord, niet alleen jonge acteurs

Als festival willen we onze rol in de regio verstevigen zodat lokale amateurgezelschappen, makers en culturele instellingen ook de vruchten

en dansers in de dop maar ook jongeren met talent voor marketing, decorbouw en

kunnen plukken van onze werking. We geloven in deze samenwerking tussen professionele makers en amateurs. Al eerder, in 2017, brachten we

productie.

amateurmuzikanten met professionele cabaretier en zanger André Manuel in contact, dat resulteerde in een geweldig optreden. Door breed in te

5C CULTUUREDUCATIE

zetten op participatie creëren we niet alleen meer binding met de regio maar werken we ook aan een nieuwe publieksdoelgroep.

Omdat het Limburg Festival midden in de vakantieperiode plaatsvindt is het niet
realistisch om educatieve activiteiten te ontplooien in samenwerking met scholen
uit het basis- en middelbaar onderwijs. We kiezen ervoor om ons te richten op
talentontwikkeling en participatie.
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Het Limburg Festival mag rekenen op een enorme groep

vaste bijdrage van € 250,00 krijgen de ondernemers en

6C AMBASSADEUR

van maar liefst 100 vrijwilligers, in leeftijd variërend van 18

zzp’ers als lid van de club van 100 een aantal voordelen

tot 70 jaar. Onze vrijwilligers zijn in de regel afkomstig uit

en worden ze betrokken bij het festival. Zo ontvangen ze

In 2019 mochten wij vol trots de nieuwe ambassadeur van

de eigen regio en vormen bijzondere goede ambassadeurs

een uitnodiging voor de opening van het festival, gratis

voor ons festival. Om de binding voor en achter de

kaartjes voor de openingsvoorstelling, twee gratis kaarten

schermen verder te verstevigen zetten we een club van

voor een voorstelling naar keuze en wordt er voor de leden

100 op, optimaliseren we onze Vrienden van het Limburg

een speciale avond georganiseerd in samenwerking met

Festival en continueren we de samenwerking met de

het recentelijk opgericht platform Cultuur in Bedrijf Limburg.

ambassadeur van het festival Kiki van Aubel.

Het festival heeft een ANBI status, donateurs van culturele

6A DE VRIENDEN VAN HET LIMBURG FESTIVAL
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PUBLIEKSWERKING
En er wordt gereisd, ook vanuit de rest van de provincie. Ons festival heeft een uitstraling in heel Limburg,
aantoonbaar ook naar de Brabantse buurgemeenten (Someren, Asten, Maarheeze en Eindhoven) maar ook
landelijk.

omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Dit maakt

Het aantal Vrienden van het Festival groeit gestaag.

het voor de ondernemers en zzp’ers interessant om lid te

Momenteel heeft ons festival 587 vrienden. Dit aantal

worden van de club van 100. Om de club interessant te

is mede te danken aan de gerichte intensieve acties om

houden zetten we in op maximaal 100 deelnemers. Het doel

Vrienden te werven en te behouden. In de komende periode

is om voor het einde van de kunstenplanperiode minimaal

2021-20204 gaan we onderzoeken hoe we de vrienden

50 leden van de Club van 100 aan ons te verbinden.

van het Limburg Festival een grotere rol kunnen geven;
een idee is om hen te betrekken bij de programmering.
De betrokkenheid en communicatiemogelijkheden van de
Vrienden wordt daarmee vergroot en is een aanleiding voor
bijvoorbeeld verdere crowdfunding.

In de meesten aan het festival deelnemende gemeenten is de opkomst van de inwoners nog steeds groeiende.

ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel,

Na jarenlang hetzelfde tarief te hebben gehanteerd (€
15,00), wordt de vriendenbijdrage vanaf 2020 verhoogd
naar € 25,00. Hiervoor krijgen de vrienden de digitale
festivalkrant thuisgestuurd, voorrang bij de kaartverkoop en
speciale promotieacties van onze partners zoals de ECI
Cultuurfabriek en TheaterHotel De Oranjerie in Roermond
en het Munttheater in Weert.

6B SAMENWERKING MET ONDERNEMERS EN
ZZP’ERS UIT DE REGIO
Speciaal voor ZZP’ers en het MKB zal er vanaf 2021
een Club van 100 worden opgericht; de voorbereidingen
hiervoor vinden al in 2020 plaats. Voor een jaarlijkse

het Limburg Festival presenteren. Actrice Kiki van Aubel
uit Maastricht heeft de eer deze mooie rol te vervullen
de komende jaren. Van Aubel is onder andere actrice bij
jeugdtheater Het Laagland, Toneelgroep Maastricht, Lieke
Benders/Hoge Fronten, doet de festivalregie bij DocFest,
is jurylid bij Toneelhuis LFA, recensent voor L1 radio en
actrice in diverse films. De ambassadeur bezoekt veel
voorstellingen van het festival, spreekt tijdens de opening
van het festival en deelt via haar sociale mediakanalen
haar mening en tips tijdens het Limburg Festival. Het
doel is hiermee om ons publiek op een andere manier te
betrekken, online interactie op te zoeken en om nieuw
publiek te bereiken. We zetten de ambassadeurswerking
ook in de periode 2021-2024 voort.
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6D MARKETING EN COMMUNICATIE

optimaal gebruik gemaakt van bestaande netwerken en

Het Limburg Festival strekt zich uit over heel Midden-

kunnen de gevers van een Toegift er gerust op zijn dat hun

Limburg. Hierdoor staan wij voor de uitdaging om het
festival breed bekend te maken. Ervoor te zorgen dat men
niet alleen een specifiek onderdeel of een voorstelling
die zich in eigen dorp afspeelt kent, maar het festival als
geheel. Los van het kerktorendenken, een breed gebied,
een breed theateraanbod en hierdoor een breed publiek.
Daarom gaat onze marketing ook de breedte in. In bijlage 2

gift goed terecht komt.
In 2019 hebben we deze sympathieke actie voortgezet
en bleven we trotse uitdrager van dit project. Wij kozen
hiervoor de familievoorstelling Flat van Jansen & de Boer
uit. Om het project te stimuleren hebben we als Limburg
Festival het Toegift-kaartje voor deze voorstelling bewust

is het marketing- en communicatieplan opgenomen.

laag gehouden. Men betaalde slechts € 7,- per kaartje.

6E GEEF EEN TOEGIFT

Vluchtelingenwerk Roermond kwamen de kaartjes bij de

In de periode 2021-2024 gaan we door met Geef een

juiste personen terecht.

Via samenwerkingsverbanden met Stichting Leergeld en

Toegift. Het project Geef een Toegift is in 2018 gestart en
is een landelijke campagne van de Verenigde Podiumkunstenfestivals. Een samenwerkingsverband van meer dan
40 landelijke festivals - waaronder het Limburg Festival
30

- die voortkomt uit de ambitie een nieuwe stap te zetten
in het toegankelijk maken van de podiumkunsten en een
breed en nieuw publiek te bereiken. De festivals zetten in
op inclusiviteit en diversiteit en benadrukken hiermee hun
verbindende kracht.
Naar analogie van de ‘uitgestelde koffie’ (een project waarbij

“Het was weer top, geweldig geregeld met vrijwilligers die zoals het leek zich het
festival toe-eigenden. Alsof ze persoonlijk verantwoordelijk waren, maar die vooral een
trots uitstraalden over hun festival. Kortom we hebben weer optimaal genoten van de luchtige
uitvoeringen, maar zeker van het wat serieuzere werk, waar we thuis mee aan de slag kunnen.

in koffiezaken bij het afrekenen van een kop koffie voor een
tweede kop betaald kon worden, die later door iemand met
minder financiële middelen gedronken kon worden) komen
de festivals met het ‘uitgestelde kaartje’. Bij aankoop

Het Limburg Festival ontwikkelt zich hoe langer hoe meer naar een speler waar in
het culturele klimaatrekening mee gehouden kan worden.

van een kaartje wordt aan de bezoeker van het Limburg
Festival gevraagd of hij of zij een extra kaartje wil kopen
voor iemand die graag een concert of een voorstelling zou
bezoeken, maar niet de financiële mogelijkheden heeft. De
tickets die op deze manier extra worden gekocht komen bij
geïnteresseerden terecht via partnerschappen met lokaal
gewortelde sociale organisaties. Op deze manier wordt

Heel erg bedankt dus en bij leven en welzijn zijn we er volgend jaar weer. “
Bezoeker editie 2019.
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GOVERNANCE CODE CULTUUR 2019

Toezichtmodel. Hierbij zullen we ondersteuning vragen

FAIR PRACTICE CODE

De organisatie en het bestuur van het Limburg Festival

van

Momenteel, stand januari 2020 volgen we nog niet de Fair

onderschrijft en hanteert de acht principes van het raadvan-toezicht-model, zoals beschreven in de Governance
Code Cultuur 2019. De bestuursleden worden benoemd
voor een periode van 4 jaar en kunnen maximaal tweemaal
worden herbenoemd. Als een aftredend bestuurslid wordt
benoemd tot voorzitter, dan mag deze in totaal maximaal
vier termijnen blijven. Het bestuur bestaat uit tenminste
drie leden, er is geen maximumaantal bestuursleden. De
stichting werkt volgens een Raad van toezicht model.
Naast een toezichthoudende functie heeft het bestuur een
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CULTURELE CODES EN UITGANGSPUNTEN PROVINCIAAL BELEID

stimulerende en adviserende functie ten aanzien van het
bestuur. Artikel 8, lid 8 van de statuten stelt dat de leden
van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden
genieten. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door
hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het
bestuur goedgekeurde kosten. Het Limburg Festival is niet
aangesloten bij een CAO maar volgt de beloningen voor de
directeur conform de CAO Nederlandse Podia.

Landelijk zijn er drie codes te weten de Governance Code Cultuur 2019, Code diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code.

We passen de Governance Code Cultuur 2019 op ver-

Het Limburg Festival werkt al jaren met de Governance Code Cultuur die in 2018 is herzien. De provincie Limburg heeft de Code

schillende manieren toe. Zo wordt de agenda voor de

Culturele Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code niet als uitgangspunt genomen voor haar beleid, echter is het van
belang wel te noemen wat wij hieraan doen en hoe wij hiermee omgaan in onze organisatie. De drie codes en de reflectie op
de aansluiting bij het provinciale beleid zoals vastgelegd in het Collegeprogramma 2019 – 2023 “Vernieuwend Verbinden” ten
aanzien van uitgangspunt 2 (inclusieve, open en participatieve samenleving) wordt beschreven.

vergaderingen zo opgesteld dat bij elk punt helder is

Cultuur+Ondernemen,

de

landelijke

organisatie

gespecialiseerd in governance. In de periode 2021-2024
zetten we in op een Raad van Toezichtmodel, de eerste
stappen worden hiervoor al in 2020 gezet om per 1-1-2021
te kunnen werken met een Raad van Toezichtmodel. Het
zoeken van nieuwe toezichthouders zal starten in 2020,
een eerste stap hierin zijn al gezet. De eerste gesprekken
met potentiële nieuwe toezichthouders zoals Johan Gijsen,
directeur van Le Ques Who? zijn gevoerd. Formele zaken
zoals het aanpassen van de statuten en reglementen zal
ook in 2020 opgestart worden.

Practice Code voor de interne en externe organisatie. De
afspraak is om per 2021 de afspraken rondom eerlijke
beloning toe te passen. Ten aanzien van de externe relaties
zoals de makers en theatergezelschappen volgden we in
2017-2020 in grote lijnen de afspraken rondom eerlijke
financiering al. In de nieuwe kunstenplanperiode gaan we
dat nog nadrukkelijker doen. Maar we dienen ook zorg
te dragen voor een gezonde werkpraktijk. Dit laatste zal
vooral terug te zien zijn in het beter verdelen van taken die
tot 2020 grotendeels bij een persoon, zijnde de directeur,

Op de agenda van het bestuur en per 2021 Raad van
Toezicht zal steevast als agendapunt de evaluatie van het
eigen handelen worden opgenomen. De werkwijze, taken
en verantwoordelijkheden zijn beschreven in het reglement,
dit reglement zal in 2020/2021 worden herzien wederom in
samenwerking met Cultuur +Ondernemen. De leden van
het bestuur en per 2021 raad van toezicht ontvangen geen
vergoeding.

lagen. We streven ernaar om voor alle medewerkers de
CAO Podia te volgen. Bovenstaande is ook terug te zien in
de begroting en verder beschreven in de toelichting bij de
begroting. Ondanks dat de Provincie Limburg deze code
nog niet als voorwaarde heeft opgenomen, is het voor de
subsidie van Fonds Podiumkunsten van groot belang en is
het ook een overtuiging van het Limburg Festival dat het
toepassen van deze code de enige juiste stap is voor de
toekomst.

Onderstaand het huidige rooster van aftreden.

aangegeven vanuit welke rol dit op de agenda staat: ter
informatie, ter advisering of ter goedkeuring. Bestuursleden
en vanaf 2021 raad van toezicht leden worden altijd

NAAM

FUNCTIE

1E TERMIJN

2E TERMIJN

UITZONDERINGSTERMIJN

geworven via een open procedure, op basis van een profiel

Dhr. G. Tolkamp

Voorzitter

2011-2015

2015-2019

2019-2023

waarbij volgende punten belangrijk zijn: het zorgen voor

Dhr. T. Tummers

Penningmeester

2008-2012

2012-2016

2016-2020

Dhr. P. Janmaat

Secretaris

2011-2015

2015-2019

2019-2023

Dhr. R. Hoekstra

Algemeen Lid

2017-2021		

Mevr. C. Aquarius

Algemeen Lid

2011-2015

een diverse samenstelling in leeftijd, woonplaats, gender
en culturele achtergrond.
Op basis van de code en vanuit onze eigen wens gaan
we het bestuur binnen afzienbare tijd (periode van
2 jaar) vernieuwen en omzetten naar een Raad van

2015-2019

2019-2023
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AANSLUITING BIJ DE UITGANGSPUNT 2:
INCLUSIEVE, OPEN EN PARTICIPATIEVE
SAMENLEVING EN DE LANDELIJKE CODE
DIVERSITEIT & INCLUSIE

het publiek te brengen in stad, dorp en gehucht. Door

die anders de festivalkrant zouden laten liggen vanwege

activiteiten voor een lage prijs of gratis aan te bieden. Ook

bijvoorbeeld laaggeletterdheid. Onze festivalkrant ligt in alle

draagt de unieke programmering, midden in het natuurlijke

supermarkten, in de gemeentehuizen van de deelnemende

landschap van Limburg bij aan een dagje-uitgevoel. Met

gemeenten, bij de jeugdzorg instanties, de verschillende

Cultuur bereikbaar maken voor een divers en inclusief

een rugzak vol eigen broodjes en drinken om tussen de

wijkcentra en in de kroegen. De honderd vrijwilligers

voorstelling te gebruiken is het Limburg Festival voor veel

spreken mensen aan en helpen ze veel op weg, allemaal

mensen een uitje dat betaalbaar en bijzonder is. Om nog

gericht op zoveel mogelijk deelname van publiek!

publiek in Limburg is van een andere orde dan in bijvoorbeeld
de Randstad. Diversiteit en inclusiviteit draait in Limburg om
onder andere het bereiken van publiek dat laaggeletterd is,

dichter bij publiek te komen dat zich door cultuur niet per
definitie aangesproken voelt, zetten we in op programma’s

Tevens zetten we ook, zoals eerder gezegd, in de periode

in de wijk waarin we met een culturele partner, eenpitter

2021-2024 Geef een Toegift door De deelnemende

gaan omdat er simpelweg onvoldoende middelen zijn.

of collectief samenwerken. Ook gebruiken we sterk

festivals zetten hiermee in op inclusiviteit en diversiteit en

beeldmateriaal waarbij uitgaan van het credo: een beeld

benadrukken hiermee hun verbindende kracht

Het Limburg Festival draagt bij aan een meer inclusieve en

zegt meer dan duizend woorden. Door te werken met

uit het buitenland komt en niet de Nederlandse taal spreekt,
niet de mogelijkheden heeft om naar een regulier theater te

diverse deelname aan cultuur door veel activiteiten dichtbij

kleuren, symbolen en beeld bereiken we ook doelgroepen
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Het Limburg Festival is voor George en Eran Producties een belangrijke partner. Het festival is een warm bad in het zuiden van Nederland waarin we elk jaar
hartelijk worden ontvangen door publiek en alle medewerkers van het festival. Door te spelen op het Limburg Festival kunnen we een band opbouwen met het
Limburgs publiek. Door de locaties krijgen onze voorstellingen een bijzondere laag waardoor de betekenis van de voorstelling nog nadrukkelijker wordt.
Bij voorstelling ‘George en Eran worden racisten’ moest het publiek door het AZC lopen om de speelplek te kunnen bereiken. Na het zien van de voorstelling
merkten wij dat het publiek op een andere manier die looproute ervoer dan hoe ze binnen kwamen. Dat is een voorbeeld waarop we zien dat het Limburg
Festival keuzes maakt waarmee de impact en relevantie van onze voorstellingen vergroot worden en de ervaring van het publiek verscherpt wordt.
George Elias Tobal
Artistiek leider van George en Eran Producties
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DE NASTOOT

Theaterrecensent van Dagblad De Limburg, Jos Prop, vond de editie van 2019 van ons festival van hoog niveau
en beloonde ons festival met maar liefst 4****.
Alle seinen staan op groen, wij staan er klaar voor om jaarlijks vier sterren binnen te halen. De ideeën zijn talrijk, de mensen

Het Limburg Festival is er klaar voor!

gemotiveerd, het landschap en de stad wachten op de nieuwe makers en publiek, sponsoren en partners staan klaar, de
gemeenten als financiële ruggensteun en ons publiek als blijvende motivator en ambassadeurs van de podiumkunsten.
Wij zijn er, we blijven en komen steeds dichterbij.

LIMBURG FESTIVAL: VERREWEG HET DICHTSTBIJ.
Januari 2020
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9A LANGE TERMIJNVISIE

9B SWOT ANALYSE 2021-2024

Over vijf jaar zien we een coproducerend, financieel gezond
en professioneel gerund zomerfestival voor ons, dat
volledig ingebed in de regio niet langer het best bewaarde
geheim in theaterland zal zijn maar hét evenement waar
men elk jaar zowel in eigen regio als ver daarbuiten
reikhalzend naar uit zal kijken. Dat zal opereren als motor

STERKE PUNTEN
Bijna 40 jaar een succesvol theaterfestival met een
gevarieerd aanbod en bezoekers van alle leeftijden.

Kleine organisatie die op onderdelen dringend vraagt
om verdere professionalisering

Trouw publiek dat elk jaar terug blijft komen.

Ieder jaar opnieuw projectsubsidies aanvragen door
gemis aan meerjarensubsidies

Sterke basis van trouwe, nieuwsgierige, nuchtere en zeer
betrokken vrijwilligers die door ervaring professioneel
handelen

Programmering is afhankelijk van de late financiële
toezegging van gemeenten, waardoor de agenda’s van
gewenste gezelschappen volgeboekt zijn

Veel ervaring in talentvol productieteam dat creatieve
oplossingen verzint voor last-minute problemen

Kernteamleden werken voor het Limburg Festival naast
hun vaste baan waardoor de prioriteiten soms ergens
anders liggen.

In tegenstelling tot omliggende theaters kiest het Limburg
Festival voor gelaagde en experimentele voorstellingen
op locatie.

Het publiek is aan het vergrijzen

Sterke merknaam bij publiek en gezelschappen

Niet het hele jaar zichtbaar, noch met programmering,
noch in de media.

Bezetting betalende voorstelling is gemiddeld 87%.

Afhankelijk van vrijwilligers in plaats van professionals.
Tegelijkertijd één van de speerpunten voor de komende
periode, professionalisering.

Laagdrempeligheid door goede balans entreeprijs/
kwaliteit. Valt op in vergelijking met festivals in het land

Niet alleen directie maar ook Marketing en PR-team
verdienen substantiële versterking.

2100 nieuwsbriefontvangers, ruim 500 Vrienden en
150 vrijwilligers.

Te weinig aandacht voor overdracht van kennis en
ervaring op jongere aanwas

Unieke verbinder van de regio door alle MiddenLimburgse gemeenten te betrekken.

Missen van publiekelijk festivalhart waar het bruist en
waar muziek geprogrammeerd kan worden. Gemis van
financiële middelen.

Improviserend vermogen, organisatie is goed in staat
om in te spelen op veranderingen

Sprake van kerktorendenken in het op cultureel gebied
veelal conservatief denkende Midden-Limburg.

Het Limburg Festival als ‘best bewaarde geheim’
wordt steeds meer omarmd door het publiek

Te weinig zichtbare samenhang tussen verschillende
onderdelen.

voor de regio, als verbinder van verschillende partijen en
als aanjager van podiumkunstentalent. Met zijn artistieke
kwaliteit en laagdrempelige entree zal het Limburg Festival
dan gezien worden als verteller van grote en kleine verhalen
en zal fungeren als pionier van intieme settings waarbij het
publiek oog in oog staat met bijzonder theater op bijzondere
locaties. Als belangrijkste stip op de horizon zetten we ons
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BIJLAGE 1 | BEDRIJFSPLAN

publiek: over vijf jaar is onze publieksgroep diverser van
leeftijdsopbouw (meer kinderen, jongeren en hun families)
en worden er structureel nieuwe publieksgroepen uit wijken
of plekken zoals verzorgingstehuizen verbonden aan het
festival. Tenslotte zien we een goede financieringsmix
voor ons waarin lokale overheden en de provincie Limburg
onze ruggengraat zijn die zich meerjarig verbinden aan
het festival, Fonds Podiumkunsten dat ook vanaf 2025
ons meerjarig ondersteunt en wij zelf zorgen voor een
goede aanvulling ten aanzien van sponsorinkomsten en
publieksinkomsten.

ZWAKKE PUNTEN
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Transformerend vermogen van straattheater naar
locatietheater waardoor de artistieke kwaliteit van het
festival is gestegen

Vertekenend imago van straattheaterfestival vanuit het
verleden. Daardoor nog te weinig bekend als ‘locatietheaterfestival’

Een podium bieden aan nieuwe en jonge theatermakers.

Moeilijkheid om grote sponsoren voor lange termijn te
werven

Maakt op diverse vlakken verbindingen door de
hoeveelheid fiets- en wandeltochten

De organisatie is te veel afhankelijk van 1 of 2 dragende
mensen

Hanteert programmering die elders in Limburg niet te
zien is in cultureel schraal gebied

Lastig om jongeren als publiek aan het festival te binden

Grote kennis en ervaring van theaterwereld en programmering

Succesvolle benadering van de regionale pers is miniem

KANSEN

BEDREIGINGEN

Politiek Midden-Limburg nog meer laten inzien dat ze
met het Limburg Festival goud in handen heeft wanneer
het gaat om het behouden van een prettig florerend
leefklimaat in de regio.

Wegvallen van de twee dragende mensen zou het
einde van het festival kunnen betekenen

Inhoudelijke samenwerking met (internationale) culturele
partners krijgt steeds meer gestalte maar verdient nog
meer aandacht.

Steeds lastiger om sponsoring binnen te halen
vanwege het ontbreken van grote bedrijven in de regio
Midden-Limburg

Veel publiek nog te winnen in de eigen regio, het
opzetten van een bruisend herkenbaar festivalhart zou
een mooie eerste aanzet kunnen zijn.

Vanwege ontbreken van middelen te weinig in kunnen
spelen op vernieuwing en uitdaging waardoor het festival
voorspelbaar wordt

Verder gericht inzetten van sociale media biedt
mogelijkheden.

Grote festivals in dezelfde periode (Cultura Nova,
Zomer Park Feesten, Theaterfestival Boulevard,
Theater op de Markt (B))

Aangaan langdurige samenwerkingsverbanden met
zowel gezelschappen als gelijkgestemde festivals
waardoor je kunt profiteren van elkaars expertise en
niet steeds opnieuw het wiel uit hoeft te vinden.

Enorme keuze aanbod activiteiten in de vrije tijd.
Volle agenda’s bezoekers. In het bieden van meerwaarde
op sociaal vlak kan het Limburg Festival nog groeien

Inzet van gastcuratoren bij specifieke onderdelen zorgt
voor programmering van nog niet-geziene theatermakers

Hogere toegangsprijzen door hoge productiekosten.

Het verbinden van commerciële partners aan het festival
en genereren van andere geldstromen (bijv. profitsector).
Professionele sponsorwerver(s) is daarbij een pré.

De nieuwe generatie laat zich niet makkelijk met theater
verrassen

Uitdragen van de Best Bewaarde Geheim- status.
Het prikkelt mensen om ‘erbij’ te willen horen

Minder koopkracht bij het publiek

Uitbreiding van publiciteit naar nieuwe media en inzet
nieuwe PR/communicatiemiddelen

Moeilijk om kwalitatief goede, jonge en gepassioneerde
mensen te vinden voor het festival. Enkel in de vorm van
een baan

Verder professionaliseren van de organisatie (structuur,
opzet, tijdsbesteding vrijwilligers en omvang organisatie)

Er gaapt vaak een gat tussen bestuurlijke betrokkenheid
- zowel op gemeentelijke als provinciaal niveau - en de
daadwerkelijke uitvoering daarvan. Er wordt daarin te
weinig het practice what you preach principe toegepast.

Coproduceren waardoor nog meer podium voor jonge
theatermakers.
Programmeren van grote namen en voorstellingen
met het oog op meer naamsbekendheid zonder het
vernieuwende en het meer kwetsbare theater uit het
oog te verliezen of te laten ondersneeuwen
Nieuw publiek bereiken door meer muziekgerelateerde
voorstellingen te programmeren.

ANALYSE VAN DE SWOT ANALYSE
De SWOT-analyse maakt vooral duidelijk dat het Limburg
Festival een sterk product is met heel veel positieve
elementen. Het Limburg festival leunt op een sterk
vrijwilligerscollectief, door de unieke opzet een heel sterke
verbinder is, een oersterke merknaam heeft en door
een enorme trouwe publiekschare zich steeds inniger
omarmd weet. Een publieksschare die ook nog steeds
groeit. Daarmee is dan ook meteen de achilleshiel van
de organisatie genoemd. Het steeds maar groeiende
festival is eenvoudigweg niet langer door een veredelde
vrijwilligersorganisatie te runnen.
Ondanks dat deze analyse uitwijst dat er nog voldoende
kansen liggen om te groeien (o.a. zichtbaar, bruisend
festivalhart, coproduceren, gerichter inzetten social
media), kan dit enkel met een professionaliseringsslag op
korte termijn. Wat ons betreft een absolute ‘must’. Op het
gebied van PR en Marketing maar vooral op directieniveau
dient deze noodzakelijke slag gemaakt te worden. Dan
kunnen we ook een gezonde bedrijfsvoering voeren die het
mogelijk maakt om voldoende substantiële middelen op
het gebied van bijvoorbeeld sponsor- en fondsenwerving te
vinden. Deze professionaliseringsslag is echter ook nodig
om andere reële bedreigingen die het festival boven het
hoofd hangen het hoofd te kunnen bieden. Denk hierbij aan
eventueel opvangen van dragende mensen mochten die
plotseling wegvallen en het op een professionele manier
dichten van het gat tussen bestuurlijke betrokkenheid, op
zowel gemeentelijke - als provinciaal niveau enerzijds en
die van de festivalorganisatie anderzijds.
We staan op een keerpunt in deze ontwikkeling. Het is hoog
tijd dat het Limburg Festival zijn artistieke en organisatorische potentie kan verwezenlijken.
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9C MARKETING EN COMMUNICATIEPLAN

vanuit de strategie de komende jaren al onze marketing en

voor vrijwilligers, vacatures en locaties. Instagram is vooral

Offline wordt echter een steeds grotere uitdaging omdat

We vinden het als festival van groot belang om onze

communicatie gaan vormgeven en uitvoeren.

voor de bekendmaking van de artiesten met bijbehorende

vele lokale weekbladen wegvallen. Om toch bij de mensen

sfeerbeelden. Tijdens het festival zelf zetten we dit ook in

onder de aandacht te komen, zijn we op zoek naar een

ONLINE MARKETING

voor live stories. Iedere maand sturen we onze nieuwsbrief

sponsor die samen met ons huis-aan-huisreclame wil

We zijn als festival actief op onze website, Facebook en

uit naar onze vrienden, sponsoren, partners, meewerkende

maken door middel van bijvoorbeeld een gedeelde flyer.

Instagram. Onze website is het algemene informatiekanaal.

gemeentes en instanties. In de nieuwsbrief staat het laatste

Hier staat de line-up per dag en per onderdeel. Ook vind

nieuws op het gebied van onder andere artiesten, nieuwe

LOKALE, REGIONALE EN LANDELIJKE MEDIA

je er het speelschema, overzicht van de sponsoren, het

locaties en kaartverkoop. We doen dit bewust het gehele

We werken samen met lokale tv-zenders die zowel van

laatste nieuws, onze visie en missie, de historie, vrienden

jaar om dichtbij ons publiek en partners te blijven. In de

tevoren het festival promoten als filmreportages maken

en meer. De site bouwt zich naar het festival toe verder

periode 2021-2024 zal de nieuwsbrief nog belangrijker

tijdens het festival. We hebben ook al meerdere malen

op en na het festival wordt deze opgeschoond en vind je

worden omdat er dan ook gedurende het hele jaar

geprobeerd om zichtbaar te worden op L1, maar helaas

onze online marketing te verbreden.

de terugblikken. De website wordt jaarlijks herzien met de

talentontwikkelingstrajecten plaatsvinden.

is dit alleen mogelijk als we betalen voor uitzending.

Ook in de periode 2021-2024 blijven we jaarlijks een nieuwe

van alle programmaonderdelen.

marketing en communicatie zo breed mogelijk in te zetten
om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Vanuit de filosofie
dat we ons festival met alle bijzondere theater-, dans-,
muziekvoorstellingen zo dichtbij mogelijk willen maken voor
iedereen. Dit doen we door bijzondere partnerschappen te
onderhouden zoals bijvoorbeeld met de supermarktketen
Jan Linders. Bij alle filialen in ons werkgebied ligt de
festivalkrant in de winkel. Maar ook maken we bewust
gebruik van publiekswerking met een groep jongeren om

poster uitgeven. Net als het festival moet het posterbeeld
blijven verbazen, prikkelen en uitdagen. Op al onze uitingen
komen de vaste huisstijlelementen terug zoals de zwarte
42

‘look & feel’ van het thema van het Festival en de invulling

NIEUWE MEDIA: PUBLIEKSGROEPEN,

Helaas ontbrak hiervoor in 2017-2020 budget. In de
Het VVV Midden-Limburg stelt al haar kanalen ter beschik-

periode 2021-2024 wil het festival graag uitbreiding van het

king om het Limburg Festival in en buiten Limburg te

aantal mediapartners. Momenteel zijn die partners vooral

promoten en neemt ons op in de regionale campagnes.

regionaal. Onder andere ML5, RTV Roermond, Weert FM

FACEBOOK EN INSTAGRAM

en OR6 en vrije nieuwsgaring via Dagblad de Limburger.

Als festival willen we zeker online up-to-date blijven. Hier-

OFFLINE MARKETING

Er is duidelijk behoefte aan bovenregionale partners. We

voor zoeken we de samenwerking met jongeren die thuis

Omdat nog steeds niet alle doelgroepen online actief

gaan investeren in de werving van meer aandacht bij de

zijn in de wereld van vloggen, snapchat, tiktok en meer.

zijn, vinden we het heel belangrijk om ook offline actief

provinciale media, hierbij zoeken we de samenwerking op

Zij weten hoe je de jongere doelgroep het beste kunt

zichtbaar te zijn. Daarom adverteren we in regionale

met partners zoals Festival Cultura Nova in de Stedelijke

benaderen en hebben social media als tweede natuur.

weekbladen, plaatsen we advertenties in cultuurmagazines

Cultuurregio Zuid. Zo kunnen we ervaringen en contacten

Buiten deze samenwerkingen volgen we met enige

en brengen we onze eigen festivalkrant uit. De krant wordt

uitwisselen en daarmee ook bijdragen aan de promotie van

samen met Ontwerpburo M.

regelmaat workshops op dit gebied.

door heel Limburg en Zuid-Brabant verspreidt op zo’n 300

de podiumkunsten voor heel Limburg. Trots zijn we op de

Ook wordt er, vanuit onze strategie voor marketing om

adressen. Plekken zoals de supermarkten, VVV-kantoren,

groeiende landelijke zichtbaarheid zoals de trailer van het

Om onze missie en visie nog beter uit te dragen en eer

met het publiek samen te werken, gewerkt met een groep

bibliotheken, gemeenschapshuizen. Door de hele provincie

festival in de NS-treinen, de artikelen in het landelijke Dans

jongeren aan nieuwe media. Hierdoor bereiken we niet

wordt door partner Citydogs onze A2 posters en A5 flyers

Magazine en in de VPRO-gids.

alleen grotere groepen publiek maar optimaliseren we ook de

verspreid.

balk met de website, de gekleurde blokjes (elke kleur is
een programmaonderdeel van het festival) en het hartje
met logo. Dit zorgt voor de herkenbaarheid richting onze
bezoekers. Al jaren wordt onze marketing gerund door
een vast team van vrijwilligers. Voor de opmaak van onze
festivalkrant en verdere grafische pr-uitingen werken we

te doen aan de titel van dit beleidsplan Verreweg het
dichtstbij gaan we de marketing van ons festival verder
professionaliseren door nadrukkelijk in te zetten op
scholing van onze vrijwilligers, het bestendigen van de
samenwerking met de vormgeving van ons festival en
het aantrekken van een medewerker voor de marketing.
In het begin van de kunstenplanperiode 2021-2024 zullen
we onze marketingstrategie verder ontwikkelen zodat we

wisselwerking tussen publiek en programma. Verspreiding
van het woord via de nieuwe media (bijvoorbeeld posten

Verder sturen we in de aanloop naar het festival pers-

van nieuwtjes op Facebook) is tenslotte een moderne vorm

berichten naar landelijke week- en maandmagazines en

van mond -tot -mondreclame.

lokale on- en offline media. Vlak voor het festival zijn we

Op Facebook plaatsen we het laatste nieuws, informatie

door middel van de A0 driehoeksborden goed zichtbaar in

over de voorstellingen en kaartverkoop. Maar ook oproepen

heel Midden-Limburg.
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STICHTING LIMBURG FESTIVAL
Postbus 3732 | 6088 ZG Roggel
info@limburgfestival.nl

WWW.LIMBURGFESTIVAL.NL

