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Inleiding
Voor je ligt het verslag 2019 van
Stichting Cultura Mosae (verder
SCM). Een verslag waarin op
hoofdlijnen de activiteiten van deze
stichting zijn opgenomen.
Om een impuls te geven aan
de vernieuwing en het aanbod
van culturele activiteiten in
Maastricht en de Euregio is
Cultura Mosae in 2016 opgericht.
In 2017 heeft de transformatie
om culturele activiteiten van
Centrummanagement uit te
laten voeren door SCM verder
vorm gekregen. In 2018 is de
stichting, inclusief bestuur, volledig
losgekoppeld en verzelfstandigd.
Het bestuur van de stichting heeft in
2018 formeel vorm gekregen en telt
sindsdien vijf leden.
In 2019 hebben er geen
bestuurswijzigingen
plaatsgevonden. Het doel dat het
bestuur en team zich stellen is het
op innovatieve wijze blijven aangaan
van de uitdaging om culturele en
creatieve projectvoorstellen aan
te bieden aan de stad Maastricht,
haar bewoners, (internationale-)
studenten en bezoekers.
Eind 2019 is de stichting gestart met
een samenwerking met Yongbloed,
een communicatiebureau dat samen
met Cultura Mosae werkt aan het
uitwerken van de identiteit van de
stichting en het sterker positioneren
hiervan in 2020 en de verdere
toekomst.
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Resumé
Op de volgende pagina volgt een resumé
van de meest prominente activiteiten die
in 2019 hebben plaatsgevonden.
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1.

Bruis x Het Parcours

Cultura Mosae kreeg in 2019 wederom de eer en taak van Stichting UIT om Het Parcours te
organiseren. Dit jaar werd er in samenspraak met Stichting UIT, vereniging KOM en Bruis/de
Muziekgieterij gekozen voor een intensieve samenwerking en daarmee nieuwe vorm (Bruis x
Het Parcours). Deze editie zou de eerste stap zijn naar een nieuw stadsfestival als ‘Opening
van het Culturele Seizoen’, waar Cultura Mosae samen met de grote culturele instellingen in
Maastricht naar streeft. In 2020 zal dit verder vorm krijgen.
Er is een succesvolle editie tot stand gekomen waarin op het nieuwe festivalterrein, de
Stadsweide, allerlei kunst- en cultuuruitingen met elkaar verbonden werden. (Pop)muziek,
theater, dans, professionals en amateurs kwamen samen en boden diverse en kwalitatieve
programmering voor jong en oud. Ook werd er door de stad een ‘parcours’ uitgestippeld langs
de culturele instellingen, richting de nieuwe Stadsweide. Hierdoor werden ook de beeldende
kunstinstellingen betrokken bij het geheel en werden de bewoners en bezoekers van de stad
richting het nieuwe festivalterrein geleid.
Na grondige evaluatie, zowel intern als met de samenwerkende partijen, is de stichting tot de
conclusie gekomen dat het amateurveld, dat Het Parcours al jaren draagt, in deze editie niet
volledig tot zijn recht gekomen is. In de editie 2020 wordt deze les meegenomen en zullen er
aanpassingen worden gedaan om hen de plek te bieden die ze verdienen.
SCM kijkt met plezier terug op dit project. Het was een mooie gelegenheid om de culturele
diversiteit die Maastricht e.o. te bieden heeft, aan een groot publiek te tonen.

2.

Culturele Programmering
Magisch Maastricht

Van 14 december 2019 tot en met 5 januari 2020 vond voor de tiende keer de culturele
programmering tijdens Magisch Maastricht plaats. Ook dit jaar werden er op diverse locaties
geprogrammeerd, waaronder Mosae Forum, Kesselskade, Cörversplein, Amorsplein, Entre
Deux, de Stationshal, het Stokstraatkwartier, de Ruimte en het Jekerkwartier. De spreiding
door de stad was weloverwogen en een essentieel onderdeel van het project. In totaal hebben
er tweehonderd optredens plaatsgevonden met meer dan duizend deelnemers, verdeeld over
honderttwintig gezelschappen. De optredens werden begeleid door in totaal vijfentwintig
vrijwilligers. Er werd dit jaar ingezet op meer doordeweekse programmering met onder
andere diverse straattheater acts. Ook werd er flink uitgepakt met bijzondere highlights, om
het jubileum te benadrukken:
•

•

•

•

•

14 en 15 december: Spetterende aftrap van het cultuurprogramma door Emma Heesters en
Glennis Grace. Ook was er een niet te missen voorprogramma: op zaterdag de bands Jick
Munro & the Amazing Laserbeams en Solomon en op zondag stonden Maxime x Glyn als
aanstormende talenten in het voorprogramma.
21 december: Limburgse kerstmiddag met Beppie Kraft en Martin Hurkens. L1 deed hier
een live radio-uitzending. In het voorprogramma van Beppie waren er optredens van Erwin,
Ziesjoem, Frans Pollux en Linda Zijlmans. Het kerstconcert van Beppie Kraft met Martin
Hurkens werd op L1 TV uitgezonden tijdens de kerstdagen.
22 december: Wereldberoemde illusionist Christian Farla gaf een spectaculaire magicshow
met zijn assistentes ‘The Showgirls of Magic’. In het voorprogramma stonden Roots
Heritage Orchestra en de DIVA christmas special.
28 december: Het oudejaarsweekend werd afgetrapt met de jazzy sounds van de winnaar
van The Voice of Holland 2019: Dennis van Aarssen. Voorafgaand aan zijn concert traden
The Detain en Nancy Grooves op.
29 december: Belle Perez sloot 2019 af met een spetterend optreden bij Mosae Forum. In
het voorprogramma stond het jonge talent Lotte Walda (met haar band).
5

3.

TEFAF & the City – Secret Music Sessions

Maastricht Marketing is in 2019 gestart met de campagne ‘TEFAF & the City’. Zij vroegen
SCM om tijdens de koopavond en het weekend van TEFAF de onderdelen ‘Music & Shopping
Night’ en ‘Secret Music Sessions’ te organiseren. In samenwerking met Conservatorium
Maastricht hebben er op donderdagavond 21 maart en in het weekend van 16 en 24 maart
maar liefst vierenzestig optredens plaatsgevonden. Deze werden verzorgd door vierentwintig
gezelschappen bestaande uit studenten van de klassieke- en jazzopleiding van het
Conservatorium Maastricht. De groepen werden begeleid door tien vrijwilligers. De optredens
vonden plaats bij het Dominicanerplein, voor de Bijenkorf, Mosae Forum en op het Onze Lieve
Vrouweplein.

4.

Ticker-Tape Parade 75 Jaar Bevrijding Maastricht

September 2019 stond voor Maastricht in het teken van ’75 jaar bevrijding’. In dit kader
werden er in het weekend van 14 en 15 september allerlei activiteiten georganiseerd in en om
de binnenstad. Een onderdeel hiervan was een ‘Ticker-Tape Parade’, waarvoor Cultura Mosae
door Gemeente Maastricht werd gevraagd om de coördinatie en begeleiding te verzorgen.
Tijdens deze parade, waar veteranen, oorlogsvoertuigen en harmonieën deel van uitmaakten,
zorgde Cultura Mosae samen met een team van vrijwilligers voor het vooraf plannen,
overleggen en samenstellen, alsook op de dag zelf voor het coördineren en daarmee goed
verlopen van de stoet. Een eenmalig en daarmee bijzonder project voor Cultura Mosae om
een bijdrage aan te mogen leveren.

5.

Helpoortconcert

Op zaterdag 7 september 2019 organiseerde SCM samen met Stichting Jekerklassiek een
speciaal concert: het ‘Helpoortconcert’, met musici van philharmonie zuidnederland, in het
kader van de herdenking en viering van 75 jaar bevrijding van Limburg. Zeven musici brachten
Stravinsky’s L’Histoire du Soldat ten uitvoering samen met verteller Bart Moeyaert. Bezoekers
die geen plek wisten te bemachtigen bij de Helpoort aan de St. Bernardusstraat zouden
het concert live kunnen volgen op een projectiescherm aan de andere kant van de wal, in
het Stadspark. De toegang voor het concert was gratis. Aangezien het slecht weer was, is
het concert uiteindelijk verplaatst van de Helpoort naar de Waalse Kerk. De bezoekers die
geen plek meer kregen in de kerk, konden via een scherm kijken op het Rijksarchiefplein. Het
concert in de Waalse Kerk was volledig “uitverkocht”.

6.

Cultuur op Zondag

In 2019 heeft SCM er weer voor gezorgd dat winkelend Maastricht gedurende de
openingstijden vergezeld en verrast werd door verschillende culturele optredens. Er vond een
programma plaats op diverse locaties in de binnenstad. Lokale en (eu)regionale amateur- en
semiprofessionele gezelschappen verzorgden deze optredens en zorgden voor extra sfeer in
de stad op deze zondagen. In totaal werd er veertig keer ‘Cultuur op Zondag’ georganiseerd.
De optredens werden door vrijwilligers begeleid.

7.

Kingsday

Op zaterdag 27 april werd Koningsdag in Maastricht weer traditioneel gevierd met een
cultureel programma. Stichting Oranje Comité Maastricht en Cultura Mosae hebben wederom
de handen ineengeslagen om invulling te geven aan het programma, dat van 13.00 tot 17.00
uur plaatsvond in en rondom de kiosk op het Vrijthof. Het cultuurprogramma bestond uit een
6

breed scala aan optredens met genres als dans en muziek, voor jong en oud. De presentatie
was in handen van Dyanne Sleijpen. Het Oranje Comité bestond 75 jaar en daarom werd er
extra feestelijk uitgepakt.

8.

Immersive Theatre

In september 2019 heeft Toneelgroep Maastricht contact opgenomen met Cultura Mosae
om samen te kijken naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een nieuw project
(‘Immersive Theatre’) dat TGM eind 2020 zou willen starten. Cultura Mosae begeleidt TGM
sindsdien met het vinden van een geschikte locatie, opstellen business plan en verdere
strategische zaken wat betreft de opstart van een project van dergelijke omvang. TGM streeft
ernaar het project eind 2020 te starten en openen voor publiek. Tot die tijd zal Cultura Mosae
waar nodig begeleiden en adviseren.

9.

Overigen (Amstel Gold Race, Maastrichts
Mooiste, 5 Sterrenstad, Seminar Muziek
& Organisatie)

In samenwerking met het evenementenbureau The PEPr Company, organiseerde Stichting
Cultura Mosae een cultuurprogramma tijdens de sportevenementen Amstel Gold Race en
Maastrichts Mooiste. Tijdens de toerversie van de Amstel Gold Race op zaterdag 14 april 2019
konden de deelnemende wielrenners genieten van een cultureel programma waarbij mooie
cross-overs ontstonden tussen cultuur en sport. Diverse samba bands uit Maastricht zorgden
voor een opzwepend programma.
Lopers en toeschouwers konden op vrijdag 10 mei tijdens de City Centre Trail en zondag 16
juni tijdens de hardloop klassieker ‘Maastrichts Mooiste’ genieten van een divers cultureel
programma voor jong en oud.
In 2019 is Centrummanagement Maastricht gestart met het nieuwe gastvrijheidsproject ‘5
Sterrenstad’. In het kader van dit project worden er vijf keer per jaar, telkens in een andere
wijk van de binnenstad, gastvrije evenementen georganiseerd voor ondernemers, bewoners
en bezoekers. Cultura Mosae werkt nauw samen met Centrummanagement Maastricht door
de culturele aankleding te verzorgen tijdens deze evenementen. Zo werden er tijdens Route
du Soleil op 21 juni en de Dag van de Vlaai op 25 oktober diverse muziekgezelschappen en
dansworkshops geprogrammeerd.
Op 21 november organiseerden Stichting Cultura Mosae en Stichting Culturele Educatie
Maastricht in de St. Janskerk een seminar Muziek & Organisatie, met als thema “Orde op
Zaken”.
Het seminar Muziek & Organisatie ging over de impact van muziek op een organisatie en
zijn medewerkers. Prof. Dr. Mathieu Weggeman, hoogleraar Organisatiekunde aan de TU
Eindhoven, nam de bezoekers mee op reis in een bijzondere muzikale interactie met Studium
Chorale onder leiding van Hans Leenders.
Een unieke, leerzame cultuurervaring waar na afloop ervaringen gedeeld konden worden
onder het genot van een hapje en een drankje. Het seminar was toegankelijk voor iedere
geïnteresseerde.
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Personeel
Vanaf 1 januari 2018 bestaat de personeelsbezetting uit Renske Thomas en Tom Berghmans.
Paul ten Haaf geeft facultatief ondersteuning aan Cultura Mosae.
Renske Thomas ondersteunt Centrummanagement Maastricht met back-office activiteiten.
Haar inzet wordt doorbelast aan CMM. In 2019 hebben er geen personeelsmutaties
plaatsgevonden.
Verder werkt SCM samen met communicatiebureau Youngbloed en met Zuyd Hogeschool en
Leeuwenborgh wat betreft het aanbieden van interessante en leerzame stageplekken. Veelal
studenten die een meeloopstage zoeken, kunnen bij de stichting terecht voor een gevarieerde
plek waarop ze de ins en outs meekrijgen van de stichting. Per jaar vinden ongeveer 2 tot 4
studenten een geschikte plek op het kantoor van Cultura Mosae.
Een ander belangrijk onderdeel wat betreft personeel, is het inzetten van vrijwilligers. Er is een
kerngroep van enthousiaste en betrouwbare vrijwilligers die van grote toegevoegde waarde
zijn voor de projecten van de stichting.

Bestuur
Het bestuur van SCM heeft in 2018 al vorm gekregen en bestaat momenteel uit de volgende
bestuursleden:
•
Robin Berben, voorzitter
•
Richard Loomans, penningmeester
•
Robert Hoogenboom, secretaris
•
Frank Steijns
•
Immy Willekens
In 2019 hebben er geen bestuurswijzigingen plaatsgevonden.
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