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Voor je ligt het activiteitenverslag 2020 van Stichting Cultura Mosae (verder SCM). Een verslag waarin op
hoofdlijnen de activiteiten van de stichting zijn opgenomen.

Onderstaand volgt een resumé van de meest prominente activiteiten die in 2020 zijn uitgevoerd door SCM.

1. TEFAF & the City – Secret Music Sessions
RIVM en de overheid, hebben vele evenementen niet kunnen plaatsvinden. SCM heeft haar uiterste best
gedaan om op een creatieve manier toch verbindingen te leggen tussen cultuur & kunst en de mensen thuis
en om cultuurmakers juíst in deze moeilijke tijden een podium te bieden. Het resumé dat volgt, geeft inzicht in
de oplossingen die de stichting gevonden heeft op de corona-uitdagingen van 2020. Zo hebben er toch een
aantal evenementen kunnen plaatsvinden die een bijdrage hebben geleverd aan een positieve cultuurbeleving in Maastricht.

Achtergrond
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 2020 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 (internationale) studenten, bewoners en bezoekers. Eind 2019 is de stichting gestart met een samenwerking met Yongbloed, een communicatiebureau dat samen met Cultura Mosae
werkt aan het verder vormgeven van de identiteit van de stichting en het sterker positioneren hiervan in 2020
en de verdere toekomst.

Maastricht Marketing is in 2019 gestart met de campagne ‘TEFAF & the City’. Zij vroegen SCM om in 2020 in de
weekenden wederom ‘Secret Music Sessions’ te organiseren rondom deze campagne. In samenwerking met
Ondernemersvereniging Stokstraatkwartier en Conservatorium Maastricht hebben diverse optredens plaatsgevonden. De locaties voor de optredens waren: Mosae Forum, Dominicanerplein, pleintje Mestreechter Geis
en voor de Bijenkorf. De focus lag op het Stokstraatkwartier in de Havenstraat, Stokstraat en de Plankstraat.
Het programma was gepland tussen 7 en 15 maart. Vanwege COVID-19 werd het programma op 11 maart
gestopt.

2. Lockdown #thuisblijfoptredens
Tijdens de COVID-19 lockdown in maart, april en mei heeft SCM (na een social media oproep te hebben
gedaan) zoveel mogelijk ingezonden video’s van cultuurmakers gedeeld op de kanalen van Cultura Mosae
en Visit Maastricht. Deze werden verspreid met de hashtags #thuisblijfoptreden #samenmakenwecultuur
#voorelkaar #bymaastricht #samensterk #staysafe #visitmaastricht. Ca. 30 gezelschappen hebben hieraan
deelgenomen. Zo werd er in die bizarre tijd toch voor verbinding gezorgd.
Kijk op https://www.youtube.com/playlist?list=PLhLOQok9mpmV9pY43ZBFP0wcLCshJcRjF voor een overzicht
van alle thuisblijfoptredens!

3. Lockdown livestreamconcerten
Cultura Mosae organiseerde tijdens de lockdown in het eerste kwartaal wekelijks (op vrijdag) livestreamconcerten. Het programma bestond uit onder andere Lotte Walda, Roger Villevoye, Erwin, Janine Kitzen, Enzo
Kok en Frank Steijns. De optredens werden gestreamd vanuit unieke locaties in Maastricht zoals de toren van
het Stadhuis, de toren van de Sint Janskerk, het Bonnefanten museum, Rooftopbar BOLD, Café Van Bommel
en de Café de Vogelstruys. In samenwerking met Visit Maastricht werd op deze wijze cultuur bij de mensen
thuis gebracht en werd er een digitaal podium geboden aan diverse culturele gezelschappen en artiesten uit
Maastricht en omgeving. Zo werden er op gepaste afstand positieve boodschappen, sfeer en saamhorigheid
verspreid. Iets wat in deze tijd hard nodig was.

4. Cultuur op Zondag
In 2020 heeft SCM er opnieuw voor gezorgd dat winkelend Maastricht gedurende de winkelopening op
zondag 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. De optredens werden
door enthousiaste vrijwilligers begeleid. In totaal vond er 10 keer Cultuur op Zondag plaats. De Cultuur op
Zondag-optredens hebben minder vaak plaats kunnen vinden dan de jaren hiervoor vanwege de COVID-19
maatregelen.
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5. Borrel Noten

7. Cobble

Cultura Mosae organiseerde in 2020 voor het eerst “Borrel Noten – Open Air Concerts”. In juli en augustus
hebben op het pittoreske pleintje bij de Pater Vincktoren vele Maastrichtenaren en verblijfstoeristen in de
avondzon kunnen genieten van kwalitatief hoogstaande, muzikale performances. SCM werkte hiervoor samen
met JekerJazz en Café d’n Hiemel. Van 22 juli tot en met 23 augustus 2020 hebben 25 concerten plaatsgevonden, altijd van woensdag tot en met zondag, van 21.00 uur tot 22.30 uur. Het programma bestond uit 4 genres:
klassiek, jazz, mediterraan en pop. Alle concerten vonden corona-proof plaats en er hebben in totaal ongeveer
4.000 mensen het evenement bezocht. Borrel Noten was het eerste evenement in de binnenstad van Maastricht na een stille periode in de cultuursector wegens COVID-19. Cultura Mosae zorgde tijdens Borrel Noten
voor een sterke verbinding tussen cultuur, cultuurmakers en cultuurliefhebbers. Iets waar bijzonder veel behoefte aan was. De concerten waren gratis toegankelijk. Bij 23 van de 25 concerten waren alle plaatsen bezet.

Passend in het tijdperk van digitalisering liet Cultura Mosae een app ontwikkelen waarmee een augmented
reality (AR) kunstroute kan worden gevolgd door de verschillende kwartieren van de stad. Met behulp van
deze app wordt Maastricht getransformeerd tot een innovatieve en digitale kunststad. De kunstwerken die te
vinden zijn via de app zijn door een aantal (lokale) kunstenaars ontwikkeld, waaronder kunst- en multimediastudenten van het Maastricht Institute of Arts (voormalig MAMDT).
De kunstenaars hebben zich door verschillende historische locaties in de stad laten inspireren en er met passend werk op gereageerd. Met de app word je meegenomen en verleid om nieuwe, hedendaagse kunst op je
mobiel te bekijken, een andere kijk op digitale kunst te ontwikkelen en tegelijkertijd meer plekken in de stad te
ontdekken.
Cobble werd op 10 december gelanceerd mede als onderdeel van de Culturele Decemberprogrammering,
maar blijft nog zéker t/m december 2021 online. De inzet van Cultura Mosae is gericht op een verdere ontwikkeling en uitbreiding van de app. De app draagt bij aan spreiding van de bezoekers over de binnenstad en
zorgt daarmee voor meer veiligheid.

Er werd een sfeervol podium geboden aan een mix van amateurs, semi-profs en professionals en met behulp
van 8 enthousiaste vrijwilligers zijn deze artiesten en hun luisteraars goed ontvangen en begeleid. Onder 534
bezoekers werd een enquête afgenomen. Zij gaven het evenement gemiddeld een 8.9.
Borrel Noten is een voorbeeld geweest van hoe kleinschalige evenementen op een veilige manier, corona-proof, kunnen plaatsvinden. Zo was er deze zomer toch verbinding en saamhorigheid in de binnenstad van
Maastricht.

6. Culturele Decemberprogrammering
SCM heeft alles op alles gezet om tijdens Magisch Maastricht toch een culturele programmering te realiseren
in de binnenstad van Maastricht. Toen een nieuwe lockdown werd aangekondigd en er geen buitenoptredens
meer mochten plaatsvinden, besloot de stichting om het evenement volledig online te verzorgen.
Being Home for Christmas
Tussen 11 december en 30 december bracht Cultura Mosae ‘Magisch Maastricht’ bij de mensen thuis. Samen
met de Muziekgieterij werd ervoor gezorgd dat huiskamers gevuld werden met diverse (kerst)optredens,
onder het motto: ‘Being Home for Christmas’. In de Muziekgieterij werden de voorstellingen live opgenomen
en gestreamd. Iedereen kon hier veilig en warm, vanuit de eigen huiskamer, van genieten. Het programma was
divers, waarbij de samenwerking is opgezocht met lokale artiesten en de Maastrichtse culturele instellingen.
Zo waren er optredens van onder andere André Rieu & Het Maastrichts Salon Orkest, Beppie Kraft, de Nederlandse Dansdagen, Charlotte Haesen, philharmonie zuidnederland en Solomon. Er werden drie compilaties
uitgezonden van de optredens. Deze werden door RTV Maastricht op televisie uitgezonden.
bekijk de compilaties op
culturamosae.nl/being-home-for-christmas/
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Vanaf 1 januari 2018 bestaat de personeelsbezetting van SCM uit Renske Thomas en Tom Berghmans. Paul ten
Haaf geeft facultatief ondersteuning aan Cultura Mosae. Renske Thomas ondersteunt Centrummanagement

Het bestuur van SCM heeft in 2018 vorm gekregen en bestaat momenteel uit de volgende bestuurs leden:

bij Stichting UIT (vertegenwoordiging van het culturele veld in Maastricht). Ook Tom Berghmans heeft in 2020
wegens COVID-19 ondersteunende activiteiten verricht voor CMM. In 2020 hebben er geen personeels- wijzigingen plaatsgevonden.

–
–
–
–
–

Verder werkt SCM sinds eind 2019 samen met communicatiebureau Yongbloed en al jaren 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 en ervaring kunnen opdoen bij de organisatie van culturele evenementen. Per jaar vinden ongeveer 2 tot 4 studenten een geschikte plek op het kantoor van Cultura Mosae. In
2020, wegens COVID-19 en daarbij behorende thuiswerk-regeling, heeft de stichting geen plek kunnen bieden
aan stagiairs.

Robin Berben, voorzitter
Richard Loomans, penningmeester
Robert Hoogenboom, secretaris
Frank Steijns
Immy Willekens

In 2020 hebben er geen bestuurswijzigingen plaatsgevonden.

SCM werkt daarnaast veelal met vrijwilligers. Er is een kerngroep van enthousiaste en betrouwbare vrijwilligers
die van grote toegevoegde waarde is voor de projecten van de stichting.
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