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Voor je ligt het activiteitenplan van de stichting Cultura Mosae (verder SCM). Ook dit jaar zal SCM diverse 
projecten organiseren en realiseren die aansluiten bij de missie en visie van de stichting. Er is gekozen voor 
een beknopt plan dat de doorlopende activiteiten van de afgelopen jaren weergeeft, aangevuld met nieuwe 
initiatieven.

SCM zet zich in voor cultuur in Maastricht e.o. in de meest brede zin van het woord. Naast het bieden van een 
podium aan de amateurgezelschappen en verenigingen uit Maastricht en haar omgeving, zet de stichting zich 
in voor het leggen van verbindingen tussen amateurs en professionals en voor de verschillende culturele in-
stellingen in de stad. De stichting probeert op een laagdrempelige manier een zo breed mogelijk aanbod aan 
cultuur aan de bewoners en bezoekers van de stad te laten zien. De focus ligt veelal op meerjarenprojecten. 
De organisatie is erop gericht om optimaal gebruik te maken van de kansen die zich aandienen en te antici-
peren op ontwikkelingen in het culturele veld. Dat maakt de plannen dynamisch waardoor er gaandeweg de 
periode activiteiten kunnen worden opgepakt die aansluiten bij de doelstellingen, maar die niet zijn opgeno-
men in dit plan. 

SCM is een no-nonsense organisatie die van aanpakken weet en graag nieuwe initiatieven oppakt en zich 
eigen maakt.

Activiteiten
Onderstaand volgt een resumé van de voorziene activiteiten in 2020.

Frontenfestival
Cultura Mosae had de afgelopen 4 jaar de eer en taak om in opdracht van Stichting UIT ‘Het Parcours’ te 
organiseren op de tweede zondag van september. Een project dat perfect aansluit bij de missie en visie van 
Cultura Mosae. Bij de uitvoering ervan wordt georganiseerd, gefaciliteerd, en worden verbindingen gelegd 
tussen professionals en amateurs en tussen de verschillende kunst- en cultuurdisciplines. Aan amateurs en 
verenigingen in de stad wordt op deze manier een podium geboden en de stichting kan meedenken over 
vernieuwingen in het culturele veld. Het Parcours is altijd een eendaags evenement geweest maar in 2019 is 
dit in een fusie met Bruis uitgegroeid tot een weekend-evenement (Bruis x Het Parcours – Opening van het 
Culturele Seizoen). In 2020 wordt deze koers voortgezet onder de naam ‘Frontenfestival’; een samenwerking 
van Stichting UIT, de Muziekgieterij en Cultura Mosae. Het is een vernieuwend evenement waarin art, science 
en society samenkomen. Het Frontenfestival is voor Cultura Mosae dé gelegenheid om de culturele diversiteit 
die Maastricht e.o. te bieden heeft, aan een groot publiek te tonen en de verbindingen in het culturele veld 
sterker te maken.

Cultuurprogramma Magisch Maastricht 
Dit project is onderdeel van de overkoepelende campagne Magisch Maastricht; een samenwerking tussen de 
Gemeente, Maastricht Marketing, Centrummanagement Maastricht en Cultura Mosae. In 2010 is Centrumma-
nagement Maastricht (CMM) gevraagd om, naast de sfeerverlichting, ook de culturele programmering tijdens 
deze periode te verzorgen. In 2017 is deze opdracht van CMM aan Cultura Mosae overgedragen. Tot 2017 
heette het ‘Magisch Cultuur Festival’, maar omdat het woord ‘festival’ niet de lading dekte van wat het evene-
ment in essentie was, is er vanaf 2018 gekozen voor de naam ‘Cultuurprogramma Magisch Maastricht’. Ook in 
2020 zal Cultura Mosae er middels dit project op inzetten de spreiding van bezoekers aan de stad tijdens deze 
drukke periode maximaal te bevorderen. Het cultuurprogramma zorgt ervoor dat een groot deel van de ama-

2



teurs  een podium krijgt en dat bezoekers en bewoners verrast worden met een divers aanbod aan cultuur 
in de publieke ruimte. Ook wordt er aan de naamsbekendheid van de stichting en van de stad gewerkt door 
bekende artiesten/highlights te programmeren. 

Cultuur op Zondag 
In 2013 is door de Gemeenteraad besloten dat Maastricht een vaste koopzondag kreeg met de voorwaarde 
dat er op deze dag culturele invulling moest zijn in de stad. Cultura Mosae zorgt er al jaren voor dat er elke 
zondag minstens 1 gezelschap wordt geprogrammeerd in de verschillende stadsdelen binnen het centrum. 
Ook wordt regelmatig samenwerking gezocht met andere evenementen die (o.a.) op een zondag plaatsvin-
den zoals Jekerklassiek, Maastrichts Mooiste e.a. Ook in 2020 zal Cultura Mosae op zoveel mogelijk zondagen 
culturele invulling verzorgen.

Borrel Noten
In de periode tussen de concerten van André Rieu op het Vrijthof en het Preuvenemint zijn er in Maastricht 
en regio weinig culturele activiteiten. In diverse Europese landen zijn er in deze zomerperiode juist erg veel 
optredens die zorgen voor een perfecte aanvulling op een mooie zomeravond. Cultura Mosae ziet kans een 
soortgelijke sfeer te creëren voor bezoekers en bewoners van Maastricht. Dit jaar voor het eerst zal van 22 juli 
t/m 23 augustus iedere woensdag t/m zondagavond bij d’n Hiemel in het Jekerkwartier een serie concerten 
worden georganiseerd onder de naam ‘Borrel Noten’. Hier kunnen bezoekers met een drankje en een hapje 
genieten van een muzikaal programma met genres als Jazz, Klassiek en Mediterraans/Zuid-Europees, die 
passen bij de sfeer en uitstraling van de omgeving. 

TEFAF Secret Music Sessions
In 2019 is er vanuit de werkgroep TEFAF & the City de vraag gekomen of Cultura Mosae het cultuurprogramma 
wil organiseren tijdens de koopavond en het weekend van TEFAF. Dit werd toen gerealiseerd met de klassie-
ke- en jazz afdelingen van het Conservatorium. Op deze manier kan Cultura Mosae jong talent in opleiding 
een podium bieden tijdens een drukke en goedbezochte periode in de stad. In 2020 organiseert Cultura 
Mosae wederom de weekendprogrammering tijdens TEFAF met dezelfde afdelingen van het Conservatorium. 
Ook wordt gesproken met Ondernemersvereniging Stokstraatkwartier, om tijdens deze periode in samenwer-
king extra invulling te geven aan de wijk.

Immersive Theatre
In 2019 is vanuit Toneelgroep Maastricht de vraag bij Cultura Mosae neergelegd om te helpen bij de opzet en 
realisatie van een nieuw project, ‘Immersive Theatre’. Cultura Mosae ondersteunde vooralsnog bij het onder-
zoeken van mogelijkheden wat betreft locatie, hielp bij het uitwerken van een businessmodel en het opstellen 
van een plan wat betreft de financiën. In 2020 zal Cultura Mosae Toneelgroep Maastricht waar nodig verder 
begeleiden en op weg helpen met het starten van dit project. Of er in het verdere, inhoudelijke proces taken 
liggen voor Cultura Mosae is nog onduidelijk.

Kingsday
Al jaren wordt Cultura Mosae door het Oranje Comité gevraagd om een cultureel programma aan te bieden 
tijdens Koningsdag. In het verleden werden diverse kinderactiviteiten georganiseerd en werd een aantal mu-
zikale gezelschappen gevraagd invulling te geven aan de dag. In 2020, vanwege het bezoek van het konings-
paar, zal Koningsdag grotere vormen aannemen en wordt dit door de Gemeente Maastricht georganiseerd. 
Cultura Mosae is door de Gemeente gevraagd hier een rol in te vervullen en een onderdeel van de route te 
coördineren op deze dag.
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Amstel Gold Race en Maastrichts Mooiste
In samenwerking met evenementenbureau The PEPr Company zal Cultura Mosae ook in 2020 een cultuur-
programma verzorgen tijdens de sportevenementen Amstel Gold Race en Maastrichts Mooiste. Tijdens deze 
goedbezochte evenementen, biedt Cultura Mosea een podium aan diverse verenigingen en amateurgezel-
schappen. Sport en cultuur komen zo op een mooie manier samen.

5-Sterrenstad Maastricht
Bij de invulling van het project ‘5 Sterrenstad Maastricht’ van CMM, wordt sinds 2019 veel samengewerkt met 
Cultura Mosae, die de inzet van cultuur op zich neemt. In 2020 zal dit gebeuren tijdens het evenement ‘Com-
mon Ground’ op de Dag van Europa (9 mei) in het Sphinxkwartier, tijdens de ‘Route du Soleil’ op 20 & 21 juni in 
Wyck en tijdens de ‘Dag van de Vlaai’ op 25 oktober in de oude binnenstad. Voor het muzikale programma van 
de ‘Route de Soleil’ zullen dit jaar tien harmonieën & fanfares én Kumulus aantreden. Ook voor de invulling van 
de overige twee, nog op te starten, evenementen in het Jekerkwartier en het Stokstraat kwartier zal de onder-
steuning van Cultura Mosae worden ingezet.
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De onderwerpen en activiteiten zullen gedurende het jaar worden geactualiseerd. Cultura Mosae richt zich 
voornamelijk op activiteiten en projecten waarbij continuïteit en lange termijn de leidraad zijn.

Initiëren, organiseren en verbinden zijn de drie kernwoorden die centraal staan bij Cultura Mosae. Kennis van 
cultuur + kennis van- en ervaring met organiseren + de hands-on werkwijze van een klein, gedreven team = 
de succesformule waarmee de projecten en initiatieven vorm krijgen en slagen. Ook in 2020 zal de stichting 
samen met partners de schouders eronder zetten om een bijdrage te leveren aan het (toegankelijk maken van 
het) culturele aanbod van de stad Maastricht. Wanneer meer details of achtergrondinformatie over de activitei-
ten van de stichting gewenst zijn, kan de website geraadpleegd worden: www.culturamosae.nl of kan contact 
worden opgenomen met projectmanager Renske Thomas. Email renskethomas@cmmaastricht.nl of telefoon 
+31 6 12084722.
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