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STATEMENT
Als moderne stad zit Utrecht vol grenslijnen.
Tussen jong en oud, wit en zwart, gezond en ziek,
oost en west, religieuzen en atheïsten, Tuindorp
en Overvecht, Lombok en Oog in Al, hier en elders
geboren, handwerkers en universitair geschoolden,
creatief en uitvoerend, leiders en volgers, inwoners
en beleidsmakers. Tussen mensen die zich wel of niet
bewust zijn van klimaatverandering, mensen die veel
of weinig technologie in hun leven gebruiken, mensen
die queer zijn, hun gender ter discussie stellen, of
niet. Tussen mensen die hun mening durven en mogen
verkondigen, en zij die gebukt gaan onder censuur of
beperkt worden in hun mening. Residenties in Utrecht
zet deze grenslijnen om in artistieke vraagstukken
en nodigt internationale denkers/makers uit om zich
langdurig aan de stad Utrecht te binden. Middels hun
kunst en kennis werken ze intensief met de diverse
gemeenschappen uit de stad Utrecht.
www.residentiesinutrecht.nl
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INLEIDING

VOORBEELDEN VAN
RESIDENTIES

Scene 1:

Gelijkwaardigheid wordt tastbaar
In het haar toegekende verblijf in Het Vijfde Kwartier van Altrecht in Den Dolder, heeft
choreograaf Amparo González Sola koffie en koekjes klaargezet en klinkt ontspannende muziek. In de tussentijd druppelen de deelnemers van de workshop binnen. De
meeste deelnemers zijn cliënten van Altrecht en hun therapeuten, maar ook onderzoekers, dansers en andere geïnteresseerden uit de praktijk sluiten aan. Amparo zet
de deelnemers aan het werk. “Vorm duo’s, en zet de topjes van jullie wijsvingers tegen
elkaar aan.” De een moet leiden in een beweging, de ander volgt. De rollen worden
een keer omgedraaid. Dan schaft Amparo het principe van leiden en volgen af. De
deelnemers gaan op in de ruimte, voelen zich meer en meer gelijkwaardig aan elkaar
en hiërarchie vervaagt. Daarna volgen nog een aantal oefeningen met beweging als
thema. Enkelen huppelen door de zaal. Plots roept een deelnemer: “Ik moet plassen!”

Scene 2:

Hoopvolle muziekverbinding
Op het podium van de Grote Zaal in TivoliVredenburg staat een vleugel. Een slanke
jongeman neemt plaats en speelt zijn muziek. Aehem Ahmad komt uit Syrië en staat
bekend als de Pianist van Yarmouk. Terwijl zijn stad aan diggelen werd geschoten
maakte Ahmad met zijn piano muziek op straat, om hoop te verspreiden. Totdat dit
ook voor hem te onveilig werd: IS heeft alle muziek verboden. Ahmad komt naar Duitsland, en gebruikt muziek om zijn vredesboodschap te verspreiden. In Utrecht speelt
en praat hij met vluchtelingen, met ROC’ers, en is hij in TivoliVredenburg het centrale
punt van een meezingactiviteit. Op de tribunes zingen honderden middelbare scholieren luidkeels mee met muziek van zijn hand. In Het Wilde Westen in Utrecht werkt
Ahmad zijn eigen harmonieën en improvisaties uit met professionele musici uit de wijk,
onder wie ook vluchtelingen uit het nabijgelegen AZC.

Scene 3:

Verbinden zonder taal
De leerlingen van de IMC Weekendschool komen vooral uit Overvecht. Ze komen
niet vaak in de binnenstad maar tijdens Le Guess Who? brengen ze een bezoek aan
TivoliVredenburg, waar de acrobaten van het Ethiopische kindercircus Debre Berhan
hen opwachten. Zonder dat ze elkaar kunnen verstaan, leren de acrobaten hun Overvechtse leeftijdsgenoten een aantal trucs zoals jongleren, of rijden op een eenwieler.
De leerlingen zijn onder de indruk. Ook omdat ze doorkrijgen dat de jonge acrobaten
een inkomen hebben, waardoor ze in staat zijn om voor hun families te zorgen. De
acrobaten genieten zichtbaar van dit respect. De medewerkers van TivoliVredenburg,
Le Guess Who? en de IMC Weekendschool kijken gezamenlijk naar dit schouwspel.

Scene 4:

Open en online data ontvouwen
“Jullie moeten nu wel opschieten hoor, jullie zijn al erg lang aan het woord.” De begeleider van een groep studenten journalistiek van de HU is streng, maar dat moet ook
wel. Na een weekend ‘bootcampen’ met vertegenwoordigers van onderzoekscollectief
Bellingcat van Eliot Higgins hebben de deelnemende studenten niet alleen veel informatie boven water gehaald, ook raken ze door hun enthousiasme niet uitgepraat. De
eerste groep heeft het schietincident in de Utrechtse tram onderzocht. Aan de hand
van open en online data – dat is de crux van Bellingcat – hebben ze een minutieuze
tijdlijn geconstrueerd van de gebeurtenissen en dat ook nog eens creatief in beeld
gebracht. De studenten, de begeleiders, de zaal en ook Bellingcat, zijn geschokt over
de hoeveelheid details van het incident op openbare en sociale media.
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HOOFDSTUK 1

VISIE, MISSIE &
UITGANGSPUNTEN

1.1 Wat zijn dat, Residenties?
Residenties zijn sociale, interactieve en educatieve ontmoetingen tussen een internationale gast en de stad Utrecht. Het zijn langdurige trajecten waarbij een internationale maker/denker zich als een artist-in-residence aan Utrecht verbindt en samenwerkt
met diverse organisaties uit de stad en hun achterban. Per jaar vinden twee nieuwe
residenties plaats die feitelijk geen einddatum hebben. Het volgende staat centraal:
Internationale makers/denkers verbinden zich aan Utrecht voor intensieve werk
trajecten in cultuur, onderwijs en samenleving. De nadruk ligt op interactief con
tact en op een zo klein mogelijke afstand tussen maker en deelnemend publiek,
om zo bij te dragen aan een veerkrachtige samenleving.
De makers/denkers zijn toonaangevend, verrassend, kundig en inspirerend. Ze
komen uit de kunst en cultuur. Ze brengen eigen expertise mee, in meerdere
disciplines, en halen nieuwe ervaringen op. De werkprocessen zijn wederkerig.
Omdat zij uit het buitenland afkomstig zijn, brengen ze Utrecht nieuwe expertise,
hebben zij een frisse blik op de stad, roepen ze nieuwsgierigheid op en wil het
lokale netwerk graag met ze samenwerken.
Makers/denkers worden uitgenodigd door organisaties die deel uitmaken van
het voortdurend groeiende netwerk van Residenties in Utrecht. Dat zijn culturele
organisaties, onderwijsinstellingen en organisaties uit het sociale domein.
Betrokken partners en organisaties denken actief mee over activiteiten en laten
hun achterban actief deelnemen aan de inhoud hiervan. Publieksevenementen
kunnen het gevolg zijn van samenwerking, maar zijn geen doel op zich.
Doordachte samenwerking tussen artistieke makers/denkers, uiteenlopende orga
nisaties en hun achterban is essentieel, waarbij kunst zorgt voor verbindingen in
de samenleving en bijdraagt aan stadsbrede talentontwikkeling.
1.2 Onze missie
In een geïndividualiseerde en gefragmenteerde samenleving bestaat er spanning
tussen verschillende groepen en achtergronden. Residenties in Utrecht (kortweg
Residenties) beweegt op die breuklijnen met als doel deze spanning te relativeren.
Residenties creëert situaties waarin de een in contact komt met de ander, dwars door
de lagen van de samenleving, rond actuele vraagstukken, aangereikt door internationale kunstenaars. Residenties biedt ontwikkelkracht en nieuwe invalshoeken aan de
groeiende en veranderende stad Utrecht, opdat meer ruimte ontstaat voor wat inwoners van Utrecht bindt, of juist uniek en anders maakt. We dragen bij aan de veerkracht van de gemeenschap en geven vorm en inhoud aan diversiteit en inclusiviteit.
Residenties bewerkstelligt dit door een netwerk van diverse Utrechtse organisaties
samen te brengen, waar onze residenten zich doorheen bewegen. Residenten maken
zelf keuzes over hoe zij hun langdurige verblijf in Utrecht willen inrichten. Tijdens hun
verblijf krijgen ze de tijd om te experimenteren en om uitdagende, grensverleggende
vormen te ontwikkelen in een hun onbekende stad. Hierbij genereren zij op hun beurt
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nieuwe ideeën voor hun eigen artistieke ontwikkeling. Organisaties en hun achterban
dagen we uit om uit hun comfortzone te stappen en deel te nemen aan een niet eerder
vertoonde ontmoeting met elkaar en met de resident. Hiermee inspireren we tot rich
tinggevende keuzes. We doorbreken muren en verleggen grenzen.
1.3 Onze visie
Vanuit Residenties in Utrecht stellen we ons de taak om in de stad en regio Utrecht
verbondenheid te realiseren en grenzen tussen organisaties en identiteiten ter discussie te stellen op te heffen, vloeibaar te maken, eraan vast te houden of juist te
vernieuwen, door:
a) 		te bouwen aan een actief en krachtig netwerk van lokale organisaties op het ge

bied van cultuur, onderwijs en samenleving, die geïnspireerd door de resident met
elkaar samenwerken in intensieve werktrajecten rond actuele vraagstukken
b) 		een internationale maker/denker met brede artistieke focus en maatschappelijk
engagement een residentie in Utrecht aan te bieden en te werken met mensen uit
de achterban van een divers palet aan organisaties, waarbij
c) 		de maker/denker een culturele achtergrond heeft of met het thema cultuur kan
werken, omdat we geloven dat veelal kunstenaars in staat zijn om zichtbaar ver
andering te bewerkstelligen en inwoners aan te sporen vanuit hun eigen culturele
bagage te communiceren, waarbij
d) 		samenwerkingen niet leiden tot eenmalige oplossingen maar zorgen voor een
structurele omslag in (samen)werken/denken die niet zomaar gebeurt maar wel
nodig is, en waarbij
e) 		inwoners van Utrecht geraakt worden en keuzes maken aangaande eigen cultu
rele, educatieve of persoonlijke ontwikkeling die bijdragen aan een veerkrachtige
samenleving, en waarbij
f)		de maker op zijn beurt met de in Utrecht opgedane ervaringen en inspiratie zijn
carrière elders in de wereld voortzet.
1.4 Onze droom
Residenties in Utrecht bestaat sinds 2014 en werkt sindsdien met de opgedane
kennis en ervaring doorlopend aan haar vorm. Desondanks is ons doel onveranderd
en dromen we van toenemende verbinding ter bevordering van een inclusieve stad.
Vertrekkend vanuit de cultuur, door de connectie met de internationale maker tijdens
zijn verhaal, dans of workshop, ontstaat bij organisaties en deelnemers een gedeelde
verantwoordelijkheid om de ervaring door te geven en op te volgen. Soms wordt dit
gevoel alleen geprikkeld, soms volgt direct actie.
Organisaties en deelnemers slaan op hun eigen manier en tempo een brug naar nieuwe
mensen, instellingen, plekken of netwerken. We initiëren en faciliteren werkprocessen
die verandering stimuleren in denken en doen van mensen in de stad en/of in de cultuur
van organisaties. We dromen dat residenten met nieuwe artistieke inspiratie naar hun
thuisland teruggaan, dat organisaties een omslag maken en dat deelnemers richting
gevende keuzes maken voor zichzelf, onze stad en samenleving. Vanuit deze invalshoek
vouwen we graag de handen ineen met de gemeente Utrecht. Om onze stad vanuit
cultuur te kleuren en ons bewust te zijn van de noodzaak van verbinding en gemeen
schappelijkheid en het accentueren van diversiteit.
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1.5 De werkwijze van Residenties in Utrecht in zeven punten
1. 		Onze filosofie is helder in de basis en flexibiliteit is de kern van onze werkwijze.

De internationale makers/denkers worden uitgenodigd om werktrajecten naar hun
eigen hand te zetten. We zoeken hierbij altijd een balans tussen flexibel werken
op basis van intuïtie en gevoel en vaste structuren met criteria en kaders.
2. 		Residenties gaat uit van een lerend karakter en van reflectie: door te doen en

terug te kijken worden we beter en bevorderen we creativiteit. Elke residentie mag
anders zijn in vorm, inhoud, partners (en dus deelnemers), de doelstellingen blijven
hetzelfde. Residenties is fluïde in vorm, zonder concessies aan de kwaliteit.
3. 		Residenties stuurt aan op een groeiend netwerk van partnerorganisaties in

Utrecht. In de afgelopen jaren is een aanzienlijk actief netwerk aan podia, fes
tivals, instellingen, scholen (universiteit, hbo, mbo), wijkcultuurhuizen en andere
instellingen opgebouwd en zichtbaar gemaakt. Steeds meer maatschappelijke
organisaties sluiten zich bij ons netwerk aan. Niet alle aangesloten organisaties
doen altijd aan dezelfde residentie mee.
4. 		De keuze om met culturele makers/denkers te werken komt voort uit hun gretig

heid in het ontregelen, benutten van uitdagingen en herkennen van talent. Door
hun internationale oorsprong kijken zij met frisse blik op Utrecht en maken ze
nieuwsgierig tot een kennismaking. Een intense verbinding ontstaat pas echt als
een maker/denker vaker en langer naar Utrecht komt. Per jaar starten twee nieu
we Residenties die door hun duur, vorm en inhoud voor gelaagdheid zorgen.
5. 		Residenties is een duidelijke verleider tot (actieve) cultuurparticipatie. Het streven

is verregaande inhoudelijke verdieping, waarbij de rol van publiek overgaat van
toehoorder in deelnemer. We vinden het belangrijk dat deelnemers door onze
activiteiten oorspronkelijke ervaringen meemaken en ‘besmet’ worden om zichzelf
te ontplooien.
6. 		Residenties is uniek en ongezien elders in de wereld. We spannen ons voortdurend

in om de organisatie en onze werkvorm te bestendigen voor de toekomst, zonder
daarbij te verzanden in structuren en navelstaren.
7. 		Onze oorsprong ligt in het themajaar Utrecht Muziek 2014, op initiatief van Gau

deamus. Inmiddels werken we samen met de gehele cultuursector, het onderwijs
en instellingen uit het sociale domein. Door de sectoren overstijgende structuur
zijn we ervan bewust dat Residenties in Utrecht niet helemaal binnen de kaders
van de cultuurnota past. Hoewel we normaal schoppen tegen kaders en gretig
structuren doorbreken, dienen we met toewijding en geheel volgens de kaders
onze aanvraag in voor de Cultuurnota 2021-2024.
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Als initiator en nauw betrokkene zie ik dat Residenties
in Utrecht een ware verrijking voor de stad is geworden.
Door bijzondere creatieve mensen, kunstenaars, denkers,
wetenschappers naar Utrecht te halen en hen langdurige,
diepgaande verbindingen in alle lagen van de stad te laten
maken, zijn prachtige projecten ontstaan, vaak onverwachte
samenwerkingen en nieuwe zienswijzen. Ook voor de
residenten zelf blijkt een residentschap een verrijking, want
Utrecht heeft hen ongelofelijk veel te bieden; véél meer
dan zij wellicht zelf aanvankelijk dachten of verwachtten.
Dit maakt Residenties in Utrecht een voor andere steden
jaloersmakend fenomeen.
Henk Heuvelmans
directeur Gaudeamus

Dankzij de verbindende rol die Residenties heeft gespeeld,
is ROC Midden Nederland een inspirerende samenwerking
aangegaan met onderzoekscollectief Bellingcat. Residenties
was en is een belangrijke schakel in het vorm en inhoud
geven van deze samenwerking. Residenties deelt actief haar
netwerk en brengt daardoor snelle verbindingen tot stand
tussen verschillende partijen. Door de directe betrokkenheid
van Residenties blijven de lijnen kort en dat komt de
inhoudelijke ontwikkeling van onze opleiding ten goede.
Aukje de Boer
docent Mediaredactie ROC Midden Nederland Media, ICT & Design College
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HOOFDSTUK 2

ARTISTIEK & INHOUD

2.1 Kwaliteit
De Utrechtse cultuursector staat erom bekend dat er veel samen wordt opgetrokken.
De wens tot samenwerken ontstaat vaak aan de borreltafel of in één van de diverse
culturele overleggen die Utrecht rijk is. Daar eindigt die wens helaas ook vaak, of het
blijft bij een eerste of anderszins kortstondig project. Residenties in Utrecht vervult
de rol van aanjager die in de basis stuurt op samenwerking die meer stabiel, meer
verrassend, en meer verspreid is over de hele stad.
Cultuur en creativiteit zijn het startpunt van die samenwerking en staan bij uitstek
voor verwondering, scherpe vragen en verbondenheid. Artistieke makers/denkers
uit het buitenland ervaren Utrecht voor het eerst en bieden een expertise die nieuw
is in de stad of regio. Dit roept interesse op in het lokale netwerk. Internationale
makers/denkers worden hierdoor zo goed als mogelijk ondersteund in het vormgeven
van hun eigen, stadsbrede residentie. Doel is dat zij in samenwerking met Utrechtse
organisaties en hun achterban, werken aan verbindende projecten, met duurzame bek
lijving, zonder te moeten scoren.

Walid Ben Selim repeteert in Kytopia 2015. Foto: Wineke van Muiswinkel
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De kwaliteit van Residenties kun je ook wel ‘pure overhead’ noemen: we maken zelf
niets, want we zijn faciliterend met de stad als artistieke speelplaats. Met de stad be
doelen we makers, studenten en andere inwoners, in de openbare ruimte, of universiteit,
opleidingen, bibliotheken, ateliers, wijkcultuurhuizen, podia, enzovoorts. We zien Resi
denties in Utrecht als een horizontaal, stadsbreed platform, waarbij artistieke k waliteit
ontstaat door interactie tussen maker, stad en deelnemers, verankerd door een divers
samengesteld bestuur en een redactieraad met vertegenwoordigers van lokale organi
saties (zie Bijlage 1). We kiezen niet voor gecentraliseerde artistieke leiding, maar voor
gezamenlijk gedragen uitgangspunten om de juiste gasten uit te kunnen nodigen:
De resident (hij/zij/anders, vanaf nu: hij) is een maker/denker pur sang. Hij is
gedreven door een creatief proces en zijn kunstenaar-/denkerschap is onbetwist.
Residenten hebben een brede artistieke focus en maatschappelijk engagement.
De resident is uit het buitenland afkomstig. Hij brengt voor Utrecht vernieuwen
de expertise mee, en daarmee een oorspronkelijk perspectief, en roept vanwege
thema en statuur nieuwsgierigheid en de wens tot samenwerking op.
De resident ziet mogelijkheden in het worden van een stadsresident, is uit op ver
binding en blijft niet binnen geïnstitutionaliseerde kaders. Hij beweegt zich actief
door de stad en legt verbindingen die er anders niet zouden zijn.
De resident werkt interdisciplinair en trekt betrokkenen uit hun comfortzone. Hij
heeft ambitie en capaciteit om kunst en kennis te delen met de diverse gemeen
schappen in de stad en is in staat om zijn boodschap aan elk van hen over te
brengen.
De resident ziet de potentie van het Utrechtse netwerk, wil dat benutten om
eigen vragen verder te ontwikkelen, is bereid om die te delen en om te leren. Hij
is zich bewust van de wederkerigheid van dit proces. De resident wordt zelf ook
rijker en neemt ervaringen mee naar eigen land en in eigen carrière.
Met behulp van Residenties in Utrecht is de internationale maker/denker in staat
om een eigen programma en route door het groeiende Utrechtse netwerk uit te
stippelen zie Bijlage 2 voor een overzicht van samenwerkingen binnen en buiten
Utrecht).
Toepasselijke kernwoorden op het niveau Kwaliteit:
EXPERIMENT, ENGAGEMENT, WEDERKERIGHEID
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2.2 Inhoud
Als moderne stad zit Utrecht vol grenslijnen. Tussen jong en oud, wit en zwart, gezond
en ziek, oost en west, religieuzen en atheïsten, Tuindorp en Overvecht, Lombok en
Oog in Al, hier en elders geboren, handwerkers en universitair geschoolden, creatief
en uitvoerend, leiders en volgers, inwoners en beleidsmakers. Tussen mensen die zich
wel of niet bewust zijn van klimaatverandering, mensen die veel of weinig t echnologie
in hun leven gebruiken, mensen die queer zijn, hun gender ter discussie stellen, of
niet. Tussen mensen die hun mening durven en mogen verkondigen, en zij die gebukt
gaan onder censuur of beperkt worden in hun mening. Ons programma komt tot stand
door te kiezen voor residenten die met deze vraagstukken bezig zijn in hun culturele
uitingen.
Door nadrukkelijk te kiezen voor een specifieke resident, ontwikkelen we bijzondere
werkvormen en snijden we gerichte thema’s aan. We merken dat het thema ‘grenzen’
altijd boven komt drijven. Ten eerste in de vorm: door samen te werken en diverse groe
pen bijeen te brengen worden grenzen beslecht. Ten tweede in de inhoud: in een stad
die groeit, in een wereld die verandert en in kunst die in ontwikkeling is, staan grenzen
ter discussie. Waar ervaren we grenzen? Hoe maken we grenzen zichtbaar en veran
deren we ze? Zijn er überhaupt wel grenzen en zijn er nieuwe grenzen nodig of moeten
bestaande vervallen? Dit is ons hoofdthema dat altijd terugkomt.
Toepasselijke kernwoorden op het niveau Inhoud:
GRENZEN, MODERNE STAD, CULTURELE UITINGEN

Birgitta Jonsdottir @ Hacking Habitat 2016
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2.3 Programma
In 2020 lopen de volgende residenties door die al eerder zijn opgestart, met tussen
haakjes de partners die dit jaar participeren:
Aehem Ahmad (sinds februari 2018), Damascus, Syrië, muzikant/componist
(met Bibliotheek Nieuwegein, ROC Midden Nederland, Operamakers, HKU Conservatorium, Bevrijdingsfestival, HU master Community Development).
De Syrische pianist Aeham Ahmad is een langdurige verbinding aangegaan met
Utrecht. Met de combinatie van zijn talent als pianist, verteller en componist, zijn
open blik op verschillende culturen en zijn verhaal als ‘de Pianist van Yarmouk’
heeft hij de stad veel te bieden. Hij komt in voorjaar 2020 voor de zesde keer naar
Utrecht, onder meer om te vertellen en te spelen bij het Vrijheidsdiner van ROC
Midden Nederland en in de bibliotheek van Nieuwegein.
Eliot Higgins/Bellingcat (sinds juni 2018), UK, journalist/researchcollectief
(met Impakt, DUIC, Journallab,Total Design, grafisch designers Utrecht, ROC
Midden Nederland, Nimeto, Pax for Peace, Design Academy Eindhoven).
Eliot Higgins ontwikkelde een eigen researchmethode, waarmee burgerjournalis
tiek met behulp van online beschikbare opensourcegegevens mogelijk is. In 2014
richtte hij Bellingcat op, recentelijk nog winnaar van de Machiavelliprijs. In zijn
residentie brengt Higgins de Bellingcat-methode naar Utrecht. Hij geeft in 2020
wederom een reeks workshops en bootcamps rond lokale onderwerpen. Dit levert
steeds weer een zeer gemengde samenstelling op van jonge journalisten waar
bij grenzen tussen opleidingsniveaus vervagen. Dat komt doordat ieders eigen
specifieke kwaliteiten bijdragen aan het gezamenlijk behalen van een zo c ompleet
mogelijk onderzoeksresultaat. Als onderdeel van deze residentie heeft ROC
Midden Nederland in 2019 als eerste onderwijsinstelling de Bellingcat-methode
opgenomen in het curriculum van de opleiding Mediaredactie.

Amparo González Sola in Den Dolder 2019

Amparo González Sola (sinds mei 2019), Buenos Aires, Argentinië,
choreograaf/danser/onderzoeker (met Altrecht, Het Vijfde Seizoen, gemeente
Zeist, Ithaka-ISK, individuele kunstenaars, en de afdelingen Creative College,
Dans en Gezondheidszorg van ROC Midden Nederland, HU master Community
Development).
In 2019 verbleef Amparo González Sola twee lange periodes in Utrecht en Den
Dolder. Bij psychische zorgverlener Altrecht doorbrak ze de afstand tussen
cliënten en therapeuten door dansworkshops te geven. Daarbij is het voor A
 mparo

MEERJARENBELEIDSPLAN 2021-2024 RESIDENTIES IN UTRECHT

14

essentieel om het Utrechtse netwerk van Residenties te kunnen betrekken. Ze
zoekt expliciet hulp van dansers van onder meer het ROC Midden Nederland, van
wetenschappers (studenten en docenten), van community-experts van de Hoge
school en Universiteit Utrecht en van studenten en docenten van de zorgopleidin
gen van het ROC. Amparo creëert de komende maanden het dansstuk ‘Reciprocity’
uit het materiaal dat haar onderzoek in Utrecht opleverde. Dit doet ze in samen
werking met kunstenaars uit Utrecht. Op verzoek van therapeuten en een aantal
opleidingen, zet zij haar werk in en met Utrecht dit voorjaar voort. Gemeente
Zeist is om ondersteuning gevraagd, ook financieel, om het stigma vanuit het dorp
Den Dolder richting Altrecht te verkleinen.
Richard Gregory (sinds november 2019), Manchester, UK, theatermaker
(met SPRING, en mogelijk HKU, Vocal Statements, Bibliotheek Nieuwegein,
HU master Community Development, gemeente Utrecht afdeling Inclusie, NEVA).
Richard Gregory is theatermaker en artistiek leider van theatergezelschap
Quarantine. Zijn werk is een creatieve reactie op het dagelijks leven en het
alledaagse, waarbij hij werkt met thema’s als representatie, populisme, uitsluiting
en inclusiviteit. Richard en zijn gezelschap willen ruimte geven aan mensen die
normaal geen connectie hebben met kunst en hen de vraag stellen waarom ze
zich niet door kunstenaars vertegenwoordigd voelen. Met die centrale vraag werkt
Richard Gregory vanaf november 2019 aan zijn netwerk in Utrecht. Hij bereidt met
uiteenlopende inwoners het kunstproject ‘Ark’ voor dat tijdens SPRING 2021 op
een centrale plek in de stad te zien is.
De volgende residenties zijn in de onderzoeksfase en kunnen bij positief oordeel in
2020 opgestart worden en eventueel doorlopen in de jaren daarna:
Neo Muyanga Soweto, zanger/componist (samenwerking mogelijk met vmbo-
onderwijs, Gaudeamus, HKU Conservatorium, Stranded FM, Hogeschool en
Universiteit Utrecht).
De muziek van Neo Muyanga is een wonderlijke samensmelting van culturen,
getekend door zijn levensloop. In Italië studeerde de Afrikaanse Neo Muyanga,
naast filosofie en natuurkunde, zang in de Italiaanse madrigalen traditie. Als
componist en verhalenverteller is Neo een belangrijke culturele inspiratie in Zuid-
Afrika, waar hij zijn eigen akoestische popduo startte met groot succes, eerst
in Zuid-Afrika en vervolgens ver daarbuiten. Neo opende zijn eigen Pan-African
Space Station en balanceert in zijn muziek voortdurend tussen geavanceerde
pan-Afrikaanse muziek, geluidskunst en traditionele muziek. Zo laat hij zien hoe de
muziek van de toekomst kan klinken. Neo is tot eind 2022 gast van Vocal State
ments - met onder meer de opdracht een koorwerk te maken voor de viering van
Utrecht 900 jaar Stadsrechten - en Nationale Opera en Ballet, voor wie hij zijn
eerste productie voor grote zaal maakt. Aangedragen door Vocal Statements.
Es Devlin & Rob Sinclair (samenwerking mogelijk met Gaudeamus, HKU,
Universiteit, TivoliVredenburg, De Helling, Het Huis Utrecht).
Es Devlin is kunstenaar en setdesigner, bekend om haar creaties van grootschalige
performatieve sculpturen die muziek, taal en licht laten samensmelten, onder meer
voor Beyoncé, U2, Adele, The Weeknd en Kanye West, en in vele ontwerpen voor
opera, theater en dans wereldwijd. De nieuwste technologieën maakt ze onder
deel van haar werk. Ze ontwerpt het Britse paviljoen op de Wereldtentoonstelling
2020 in Dubai. Ze werkt samen met lichtontwerper Robert Sinclair, met wie al
eerder gesproken is over een residentie in Utrecht.
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Jordan Wolfson VS, beeldend kunstenaar (samenwerking mogelijk met ROC
Midden Nederland VR-opleiding, HKU, SETUP, Creatieve Industrie, Nederlands
Film Festival, ’t Hoogt).
VR-technologie wordt steeds meer gebruikt als hulpmiddel bij maatschappelijke
vraagstukken. Kan je hulpverlening verbeteren, als je invoelbaar kan maken wat
je patiënten meemaken? Deze vorm van het inzetten van kunst en technologie in
de maatschappij groeit. Jordan Wolfsons ‘Real violence’ doet je ervaren als nooit
tevoren wat geweld is en hoe je je als toeschouwer erbij betrokken voelt. Op aan
vraag van ROC en HKU.
Tabita Rezaire Frans-Guyana, kunstenaar/denker (samenwerking mogelijk
met Impakt, Centraal Museum (expo begin 2021), Universiteit (genderstudies,
postkoloniale studies), beeldende kunst, technologie.
Tabita is mediakunstenaar, arts, en brengt een geheel eigen niet-westerse optiek
mee op de betekenis van techniek (in Afrika), de combinatie van technologie met
niet-westerse religies en alternatieve gezondheidszorg, waarbij ze niets ont
ziend vooroordelen aan de kant schuift. Ze wordt gezien als een van de beste
multi-mediamakers, innovators en opiniemakers van het Afrikaanse continent.
Aangedragen door Impakt.
Voor de jaren 2021-2024 starten we twee nieuwe residenties per jaar. Omdat
Residenties in Utrecht inspeelt op de actualiteit kunnen we nu nog geen concrete
programma’s vermelden. We noemen actuele en complexe vraagstukken met daarbij
mogelijke gasten, die zijn voorgesteld door onze Utrechtse partners:
Vraagstuk: Mens & Machine
De mens gebruikt enorm veel technologie in het dagelijks leven, plaatst technologie
in de ruimte om ons heen en implementeert technologie in het lichaam. Sommigen
stellen dat we hierdoor een ander type mens zijn geworden ten opzichte van vroeger.
Een groot aantal kunstenaars stelt in hun werk vragen over deze ontwikkeling. We
nodigen graag een internationale maker uit om deze vragen ook in Utrecht nader te
behandelen. Bijvoorbeeld:

Holly Herndon - Mat Dryhurst met Gaudeamus&HKU in TivoliVredenburg 2016. Foto: Jelmer de Haas

Holly Herndon & Mat Dryhurst
Holly Herndon en Mat Dryhurst waren al eerder onze residentiegasten. Zij waren
in 2016 in de stad rondom de opening van Hacking Habitat en gaven een concert
in TivoliVredenburg. Herndon is muzikant/componist en maakt avant-gardistische,
elektronische muziek die bol staat van hedendaagse technologieën. Met Dryhurst
ontwikkelde ze ‘Spawn’, een eigen vorm van Artificial Intelligence.
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Vraagstuk: Censuur versus vrijheid
In de landen om ons heen zien we musici die de mond wordt gesnoerd vanwege de
teksten die gebruikt worden. Russische bands verdwijnen van hitlijsten. Muziek en
tekst in Roemenië en Hongarije krijgen publicatieverbod opgelegd. Hoe zit dat bij ons?
Er zijn discussies over liedteksten die sommige rappers hanteren; soms snijden tekstschrijvers een thema bewust niet aan. Houden we ons in, omdat we bang zijn commentaar te krijgen? Wat betekent dat voor onze kunstenaars? Moeten we in Nederland
oppassen met wat we zeggen en doen? Voor dit vraagstuk zoeken we een maker als:
Salah al Hamdani Irak, dichter, schrijver, acteur en theaterregisseur.
Salah is geboren in Irak en woont sinds 1975 in Frankrijk. Salah is een groot poëet
en heeft, sinds hij op 20-jarige leeftijd zijn eerste gedichten in de gevangenis
schreef, een enorm oeuvre opgebouwd. Salah liet zich niet de mond snoeren,
verzette zich tegen de dictatuur van Saddam Hussein en verliet zijn geboorteland.
Zijn werk is nauw verbonden met de gebeurtenissen in de maatschappij in Irak en
Frankrijk. Hij verzet zich in zijn gedichten, theaterscripts en films tegen dictatuur,
oorlog en terrorisme.
Mogelijke samenwerkingspartners: Utrechts Dichtersgilde, Universiteit, Bibliotheek
Utrecht, De Tweede Verdieping - Bibliotheek Nieuwegein, International Literature
Festival Utrecht (ILFU), ROC Midden Nederland, HKU, individuele schrijvers.
Vraagstuk: Ondergrondse wegen in de stad, met nieuwe Utrechters
Meestal werken we met gasten die speciaal voor een residentie vanuit het buitenland
naar Utrecht komen, maar het loont ook om te kijken naar internationale makers en
denkers die hier al dan niet tijdelijk wonen. Want ook zij zijn in staat om met frisse
blik naar de stad te kijken en nieuwe verbindingen te leggen. Hierbij valt te denken
aan naar Utrecht gevluchte kunstenaars die hun werk hier voortzetten. Het is interessant om in een residentie gerelateerde thema’s te behandelen en mensen bijeen te
brengen, met gasten als:
Randa Awad Palestijns schrijver, gevlucht uit Saoedi-Arabië, wonend in
Nederland.
Awad werkt aan een boek over verhalen van de tiener-vluchtelingen in de stad;
de misstanden die zich vaak onbewust voordoen. Waar staan zij, vijf jaar na
aankomst in Utrecht?
Samenwerking mogelijk met Voorkamer, AZC, ILFU, Al Fitrah Overvecht, Centre for
the Humanities, onderwijs (vmbo), moskee Anwar E Qoeba, Connecting Cultures,
Ithaka - Internationale Schakelklassen
Shelter City
Het Shelter City-programma wil haar gasten, naast een veilig gevoel en een goed
programma, vooral ook de mogelijkheid bieden om met Utrechtse organisaties
kennis en ervaring uit te wisselen en om deel te nemen aan het Utrechtse leven.
Samenwerking mogelijk met gemeente Utrecht, Pax for Peace, onderwijs - van IMC
Weekendschool, Ithaka, vmbo-onderwijs tot Universiteit, Bellingcat
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We kunnen ons ook voorstellen dat deze (gevluchte) kunstenaars een specifieke rol
innemen in de organisatie van de residenties en de samenwerking met de nieuwe
residenten. Zij zijn hier, wonen hier, kennen Utrecht in meer of mindere mate, en kunnen
de programma’s van de residenten versterken.
Andere thema’s die we de komende jaren in het programma opnemen:
De stad (openbare ruimte, architectuur, tweedeling, urbanisatie, gezond stedelijk
leven, gezond samenleven, bebouwing/wijken die in- en uitsluiten).
Gender/queer/diversiteit/inclusie (identiteit, afkomst, eigen keuze, meedoen,
activisme).
Religie (doorkruist hele samenleving, roept ook grootste tegenstellingen op,
secularisering maar toch houvast voor velen).
Ecologie, voedsel, duurzaamheid, energietransitie, klimaat, aarde.
Toepasselijke kernwoorden op het niveau Programma:
GRENSVERLEGGEND, ACTUALITEIT BEVRAGEN, SCHUREN

Circus Debre Berhan in Wilhelmina Kinderziekenhuis 2016. Foto: Joy Kobussen
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2.4 Output
Residenties doorbreekt muren. We overbruggen en verbinden vanuit kunst en c ultuur,
waarbij we andere domeinen actief betrekken. We streven naar verandering en vernieuwing bij onderwijsinstellingen en hun studenten/leerlingen, m
 aatschappelijke
instellingen en hun achterban, en daarmee in ook onze samenleving. Residenties
draait om wederkerigheid: het levert iets op voor zowel de Utrechters die deelnemen
aan de activiteiten als de internationale makers/denkers:
De lokale impact is groot. Residenties stelt zich ten doel ontmoetingen te
veroorzaken. Een internationale, interesse opwekkende kunstenaar helpt daar
bij. Waar je ook woont en wie je ook bent, je beschikt over culturele bagage die
via Residenties kan worden geactiveerd en verbonden. Zo leert Utrecht van de
makers/denkers. Talentontwikkeling in brede zin is hierbij essentieel. We sporen
inwoners aan om uit hun comfortzone te komen en vervolgens een stap voor
waarts te zetten. We willen dat deelnemers groeien in zelfvertrouwen en gretiger
worden.
De residenten krijgen een lokaal netwerk aangereikt dat in de basis geen grenzen
kent. De impact is hiermee internationaal. Internationale gasten krijgen langdurig
de tijd om in Utrecht, terwijl ze experimenteren met nieuwe werkvormen, hun
ideeën in praktijk te brengen in een voor hen nieuw netwerk. Dit zorgt voor inspi
ratie waar zij op voortbouwen in hun latere werk en waarbij ze Utrecht meenemen
als voorbeeld stellend. De residenten worden ambassadeurs voor de stad. Utrecht
verkent zo haar (inter)nationale contacten en netwerken, breidt ze uit of bouwt
ze op.

Aehem Ahmad improviseert met studenten HKU Conservatorium en ROC Midden Nederland (2018)

Per residentie zoeken we minstens één grootschalige activiteit die aansluit bij het
programma van de residenties. Zo presenteerde in 2019 Aeham Ahmad zijn verhaal
en missie bij VPRO Vrije Geluiden voor een publiek van ruim 100.000 kijkers. Met het
Bevrijdingsfestival zijn we in gesprek om een Bellingcat-sessie, gerelateerd aan vrijheid,
te programmeren. Amparo González Sola presenteert haar bevindingen in Den Dolder
en Utrecht op twee internationale evenementen, het International Fascia Congress in
Scheveningen (januari 2020) en het International Community Art Festival in Rotterdam
(maart 2020).
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Als we het over ons publiek hebben, zeggen we plagend: iedereen is onze doelgroep.
Door stelselmatig en intensief samen te werken met verschillende organisaties in de
stad bereiken we de opstapeling van al hun doelgroepen. Dat zijn culturele o
 rganisaties
en hun bezoekers, maar ook onderwijsinstellingen en hun studenten en sociale
voorzieningen en hun cliënten. Hiermee nemen we wat afstand van de doelgroep
benadering. Onze doelstellingen zijn vooral kwalitatief:
We creëren unieke, onvergetelijke ervaringen voor internationale makers, lokale
organisaties en hun achterban, die een doorslaggevende factor kunnen zijn bij de
invulling van iemands verdere leven.
We tuigen werkprocessen op die voor verandering zorgen in iemands denken of
in de cultuur van een organisatie. We zoeken niet naar instant-oplossingen maar
naar een omslag in werken/denken die niet zomaar gebeurt maar wel nodig is. We
volgen hoe het werk van een resident zich internationaal verder ontwikkelt door in
Utrecht opgedane ervaringen.
We leggen een extra nadruk op het betrekken van jonge mensen. Utrecht is een
jonge stad en een kwart van onze inwoners studeert. Deze jonge mensen nemen
volop deel aan het openbare leven, zijn bezig met zelfontplooiing, staan open voor
nieuwe vormen/ervaringen en zijn daarom voor ons ideaal om mee te werken.
We slaan onze vleugels uit over de hele stad. We werken ook buiten de singels in wij
ken als Overvecht en Hoograven. In Leidsche Rijn en het Werkspoorkwartier ontstaan
initiatieven die we in toenemende mate in ons netwerk kunnen opnemen. We kijken naar
initiatieven in wijken als Cartesiusdriehoek, Jaarbeurskwartier en M
 erwedekanaalzone.
De rol van Residenties in de wederkerige relaties is aan verandering onderhevig. Als
organisaties elkaar vinden in een samenwerking minderen we onze aanjaagfunctie
of trekken we ons langzaam maar zeker terug. Maar het kan ook maar zo zijn dat
Residenties na enige tijd, in een andere vorm, weer samenwerkt.
Toepasselijke kernwoorden op niveau Output:
INNOVATIE, ONTPLOOIING, LOKAAL

Workshop Juan Onofri @ DOX 2016. Foto: Herre Vermeer
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2.5 Bredere context: tussen gast en stad
Residenties kan niet bestaan zonder de stad. De wisselwerking tussen internationale
gast en stad staat aan de basis van ons initiatief. Maar blijkt ook door hoe we tot
residenties komen en de rollen die de stad daarbij inneemt:
De internationale makers/denkers worden aangedragen door een culturele
organisatie uit de stad die denkt dat een kandidaat Utrecht kan verrassen.
Makers/denkers kunnen ook vanuit het maatschappelijk domein of onderwijs
instellingen worden voorgesteld.
Noodzaak van een residentie komt voort uit artistieke inhoud en urgentie. De
actuele betekenis van het werk van de residenten is doorslaggevend bij selectie
en wordt door een brede waaier van organisaties onderschreven en herkend. Dat
vergt een goed balanceren in samenspel met de Utrechtse organisaties.
Utrechtse organisaties werken kort of langer tijdens een residentie met elkaar
samen. Zij kunnen plaatsnemen in de redactieraad die gevraagd en ongevraagd
meedenkt over de koers van het project en de selectie van de residenten.
Middels een zogeheten Residentie Café brengen we voor ons minder bekende of
onbekende netwerken en individuen uit Utrecht samen. In een informele setting
brainstormen mensen en organisaties over toekomstige thema’s en gasten.
We zien dat steeds meer culturele instellingen communitymanagers/cityconnec
tors aanstellen, of over zo’n functie nadenken. Voor ons zijn dit ideale gespreks
partners.
Het projectbureau van Residenties heeft binnen dit proces een coördinerende en
regisserende rol. Residenties verzamelt de mogelijke kandidaten, genoemd door
de stad, spreekt deze door, in en met de stad, legt lijnen, ziet verbanden, en merkt
welke potentiële residenten de meeste kans van slagen hebben.
Na selectie van een resident wordt een eerste bezoek aan Utrecht georganiseerd,
waarin de resident in gesprek gaat met de instellingen die passen bij de gestelde
vragen en daarna wordt het programma opgestart en doorontwikkeld.
Tijdens een residentie is het projectbureau aanwezig bij de activiteiten van de
resident. Er wordt besproken of de verwachtingen van betrokkenen voldoen of
aansturing behoeven. Residenties in Utrecht communiceert met de residenten en
documenteert het proces.
Residenties controleert met de resident en de Utrechtse instellingen of de pro
grammadoelen van de resident, met of zonder resident, kan beklijven in de stad
met mogelijk afnemende bemoeienis van het projectbureau.
Toepasselijke kernwoorden op niveau Bredere context:
VOOR IEDEREEN DOOR IEDEREEN, STADSBREED, SAMENBRENGEN
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Tijdens mijn residentie kon ik verbindingen leggen met
mensen die anders denken en doen, in een context waarin
meningen en denkwijzen anders zijn dan in mijn eigen
context. Die ontmoetingen op het gebied van anders denken
en doen verrijken de kennis en de kunde aan beide zijden:
de inwoners en de organisaties van de stad Utrecht met
wie ik mijn activiteiten opzette, en zeker ook ikzelf. Deze
ontmoetingen veranderen ons en ontsluiten onze horizonten.
Amparo González Sola
choreograaf, danser, onderzoeker en resident

De ontmoetingen die we bij Het Wilde Westen hebben
gerealiseerd met Residenties in Utrecht werken lang na. Het
bezoek van Aeham Achmad bracht een aantal studenten
Docent Muziek, musici van Het Wilde Westen en muzikanten
uit het AZC bij elkaar in onze theaterzaal. De muziek klonk
in de kantine, terwijl er Syrisch eten gemaakt werd en men
zachtjes meezong in de keuken. Ook het meedenken over
residenties en de gesprekken met een bijzonder diverse
groep mensen die je niet zomaar bij elkaar ziet, zijn
waardevol. Het snelle schakelen en durven improviseren
maken dat Residenties in de stad iets toevoegt en, sterker
nog, écht kan inspelen op wat er nodig is.
Dorothe Lucassen
directeur Het Wilde Westen
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HOOFDSTUK 3

ZAKELIJKE KWALITEIT

3.1 Bestuur en governance
Na enkele jaren als project onder twee bestaande stichtingen te hebben
gefunctioneerd, is Residenties in Utrecht sinds juli 2019 een zelfstandige stichting.
De stichting is ingericht volgens het bestuursmodel. Het bestuur bestaat uit enkele ervaren bestuursleden, aangevuld met jong talent, is divers samengesteld en
afkomstig uit verschillende netwerken in de stad. Zie voor namen Bijlage 1.
Vertegenwoordigers van het Utrechtse netwerk nemen plaats in onze redactieraad
(zie voor namen redactieraad Bijlage 1) die meedenkt over het beleid en de keuze voor
residenten. De redactieraad komt enkele malen per jaar bijeen en adviseert, gevraagd
en ongevraagd. De verantwoordelijkheden van de redactieraad zijn formeel vastgelegd
in het bestuursreglement van de stichting.
Residenties werkt aan de hand van de Governance Code Cultuur en onderschrijft alle
principes. Juist vanwege het aantal jonge en minder ervaren bestuursleden, wordt de
code vaak expliciet besproken om onze manier van werken te ontwikkelen en als be
stuur een gezamenlijk beeld te vormen van rollen en verantwoordelijkheden.
Residenties onderschrijft in haar werkwijze de Code Diversiteit en Inclusie. Verbinding
is ons hoofddoel, het doorbreken en bevragen van grenzen is ons thema. Aan onze
residenties doet iedereen mee van knappe koppen tot creatieve doeners. Diversiteit en
inclusiviteit is onderdeel van ons bestaansrecht en blijkt niet alleen uit onze residenten,
organisaties en hun achterban, maar ook uit ons personeelsbestand en de samenstel
ling van ons bestuur en onze redactie.
Residenties wil overgaan tot Fair Practice. In het projectbureau werken drie mensen
(een coördinator die het dagelijkse werk verricht en twee communicatiemedewerkers)
met een bescheiden parttime contract, die vanuit de huidige financiering van
Residenties summier worden betaald. Voor 2021-2024 vragen we meer budget aan
voor een eerlijke betaling naar inzet, alsmede voor uren voor nieuwe medewerkers.
De internationale makers/denkers ontvangen een marktconform bedrag dat, door de
wederkerige vraagstelling van de residentie en door de langdurige samenwerking, lager
is dan op basis van korte inhuur.
Residenties zou graag een alinea schrijven met concrete en afrekenbare doelstellingen
op het gebied van duurzaamheid. De praktijk leert echter dat we weinig winst kunnen
boeken. Als duurzaamheidsmaatregel kiezen we ervoor geen eigen kantoor te hebben
en te werken op flexplekken of bij onze netwerkpartners in de stad. Als we zelf rei
zen nemen we de trein. Onze internationale gasten laten we eveneens liefst per trein
komen. Duurzaamheid (inclusief klimaat, energie en voedsel) laten we graag onderdeel
van ons programma zijn.
Toepasselijke kernwoorden op niveau Bestuur en govervance:
DESKUNDIG, DIVERS, FLEXIBEL
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3.2 Organisatievorm
Residenties is een collectief platform van Utrechtse instellingen met een gemeenschappelijk belang, dat wordt georganiseerd door een kernteam, in nauwe samenspraak met bestuur en redactie. Redactieraad- en bestuursleden zijn geworteld in
de stad; zij vertegenwoordigen de sectoren kunst, onderwijs en maatschappelijk
welzijn middels de organisaties waar zij voor werken. De organisatie is daarmee een
afspiegeling van de stad.
De organisatie van Residenties wordt uitgevoerd door een klein projectbureau (0,7 fte
in 2019), geleid door een parttime projectcoördinator, daartoe aangesteld door het
bestuur. De coördinator stelt waar nodig derden aan, die in de uitvoering een deeltaak
op zich nemen. In de praktijk gaat het vooralsnog om twee parttime communicatieme
dewerkers, waarvan de een meewerkt aan strategie en het binden van partners en de
ander zich bezighoudt met documentatie en zichtbaarheid (met name website en social
media).
Het projectbureau houdt zich bezig met het ophalen van nieuwe residenties in samen
werking met de partners uit de stad, het agenderen van thema’s, het uitdiepen van
artistieke inhoud, het samenstellen van een programma in overleg met de resident en
genoemde partners, het creëren en toepassen van werkvormen, het behouden van de
regie, het communiceren over en documenteren van de residenties, het uitbreiden van
het netwerk van Residenties in Utrecht en het bestendigen van de residenties, ook na
vertrek van de resident.

Studenten van ROC Midden Nederland gebruiken de Bellingcat-methode 2019.

De structuur van Residenties is nieuw; we hebben ons de afgelopen jaren met stevige
stadsprojecten neer kunnen zetten. We zijn een platform van Utrechtse instellingen,
onze organisatie is niet-hiërarchisch, is verankerd in de stad, is gebaseerd op artistieke
kwaliteit; inclusie is de basis van onze werkwijze en in de projecten van onze residen
ten. Onze ambitie is om onze werkwijze te verduurzamen. Dat behoeft onderzoek om
overdraagbaar te worden. Daar vragen we tijd en ruimte voor. We willen eind 2024 een
meer steady organisatie zijn, met meerdere residenten duurzaam aan ons verbonden,
dwars door de stad, met nationale en internationale verbintenissen.
Toepasselijke kernwoorden op niveau Organisatievorm
PLATFORM, REGIE, ZICHTBAARHEID
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3.3 Marketing & Communicatie
Het succes van Residenties in Utrecht staat of valt met goede communicatie en
wisselwerking met residenten, organisaties en deelnemers. Als spin in het web van een
groeiend netwerk zetten we marketing en communicatie in op drie manieren:
1.	Volgend aan het netwerk: nieuwe partners in het netwerk voorzien we van

informatie met als doel dat ze meedoen en meedenken.
2.	Verbindend in het netwerk: alle partners krijgen informatie-updates met als doel

dat ze op de hoogte zijn van activiteiten, deelnamemogelijkheden, enzovoorts.
3.	Voorwaardelijk aan deelname: residenten en organisaties zetten hun eigen com

municatiekanalen in gedurende een residentie en maken berichten voor hun en
onze kanalen en websites.
Veel belang hechten we aan het documenteren van residenties. Aan de hand van tekst,
foto, video en podcast (gemaakt door eigen medewerkers, ingehuurde professionals of
deelnemers van de activiteiten) maken we inzichtelijk hoe een specifieke residentie zich
ontwikkelt, maar ook meer algemeen wat onze werkwijze is en wat dit oplevert voor de
stad.
Communicatiekanalen zijn:
Informeel overleg met potentiële en bestaande gasten en organisaties over
strategie en kansen;
Structurele nieuwsbrief naar Utrechtse stakeholders (zoals artistiek leiders,
beleidsmedewerkers, docenten) met updates en oproepen;
Eigen website met nieuwsberichten, updates en reportages over nieuwe en
lopende residenties, alsook archief met afgesloten residenties;
Social media (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn) voor het delen van
momenten en verhalen en/of het uitzetten van vragen;
Persbenadering (contacteren van journalisten die verhaal maken over inzet en
resultaat van een residentie).
We geven de voorkeur aan gerichte communicatie aan organisaties die mogelijk on
derdeel kunnen worden van het netwerk, of dat al zijn. We zien onszelf hierbij als een
fundament, als de verbinder, als een kwaliteitskeurmerk. Marketing richting het grote
publiek heeft minder de nadruk bij ons, vooral ook omdat we geen tickets hoeven te
verkopen.
Communicatie richting publiek laten we grotendeels over aan de organisaties die mee
doen in een residentie. Hierin proberen we op de grote lijnen regie en overzicht te hou
den. Het vergt meer aandacht, tijd en mankracht om de boodschap en betekenis van
Residenties in Utrecht over het voetlicht te brengen. De komende periode onderzoeken
we concrete oplossingen om dit verder op te pakken.
Toepasselijke kernwoorden op niveau Marketing & Communicatie:
B2B, CREATIEF, SLIM
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3.4 Financiering
Residenties in Utrecht is vanaf het begin gefinancierd door de afdeling Culturele
Zaken van de gemeente Utrecht. Hiermee dekken we de basiskosten: de personeelskosten, een onderzoeksbudget om tot een goede selectie van nieuwe residenten te
komen en een aandeel in de communicatie. Middels deze aanvraag verzoeken we de
gemeente Utrecht zorg te dragen voor de bestendiging van onze werkwijze door de
basiskosten voor de jaren 2021-2024 te financieren. De Utrechtse organisaties waarmee we samenwerken dragen bij aan financiering middels investeringen in personeel,
locaties, techniek, communicatie, documentatie en natura.
Daarnaast zien we voor aanvullende financiering (voornamelijk op projectbasis) de
volgende mogelijkheden:
Met de gemeentelijke afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (Inclusie) voeren
we gesprekken over samenwerking en ondersteuning.
We zoeken aansluiting bij de regio. In Amersfoort, Den Dolder/Zeist en Nieuwe
gein vinden al onderdelen van residenties plaats. We praten met deze gemeenten
over ondersteuning en gaan ook op gesprek bij de provincie Utrecht.
Via deelnemers aan de residentieactiviteiten komen inkomsten binnen; deze wor
den deels door de individuele deelnemers zelf betaald. Ook komt het voor dat de
mee-organiserende instellingen deze kosten voor haar deelnemers op zich neemt.
We werven fondsen, al dan niet samen met partners. In 2019 heeft dit geleid
tot een toegezegd bedrag van € 45.000 aan subsidies, waarvan € 7.000 voor
Residenties algemeen (Fentener van Vlissingen Fonds, Elise Mathilde Fonds) en
€ 38.000 is geoormerkt voor de residentieprogramma’s van Amparo González Sola
(K.F. Hein Fonds) en Eliot Higgins (Stimuleringsfonds voor de Journalistiek).
Toepasselijke kernwoorden op niveau Financiering:
ONDERNEMERSCHAP, COFINANCIERING, TOEKOMSTBESTENDIG

Robert Henke in TivoliVredenburg 2016. Foto: Mahmoud Forouhi

Robert Henke in TivoliVredenburg 2016 foto: Mahmoud Forouhi
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3.5 Aangevraagd bedrag en begroting
Stichting Residenties vraagt in het kader van de Cultuurnota 2021-2024 een bedrag
aan van gemiddeld € 122.500 per jaar.
Voor de hoogte van dit bedrag, hoger dan in 2019 en 2020 is toegekend, hebben we
een aantal argumenten:
Residenties is een stadsbreed project, dat uniek is in de wereld, zich bewezen
heeft in bijzondere projecten die inclusief zijn en zorgen voor een veerkrachtiger
samenleving, en dat de Utrechtse visie over diversiteit en inclusie verweeft in haar
activiteiten.
Het project moet overdraagbaar worden gemaakt en zich kunnen bestendigen.
Dat kost tijd, arbeidsinzet en daarmee geld.
De stad groeit en daarmee ook het aantal organisaties dat al meedoet of mee
wil doen aan Residenties in Utrecht. Nieuwe netwerken moeten kunnen worden
opgenomen in de residentie/activiteiten.
Onze formule is in de loop der tijd aangepast aan de vragen en ontwikkelingen in
de stad. Residenties beklijven, en gasten komen vaker terug.
Residenties in Utrecht is een zelfstandige stichting geworden; uit de werkwijze
vloeit voort dat inkomsten uit publieksevenementen naar de organiserende
instellingen gaan. Een en ander heeft tot gevolg dat de Belastingdienst heeft
besloten dat geen btw kan worden teruggevorderd.
We zien in toenemende mate dat onderzoek en monitoring naar resultaten nodig
is, mede omdat de werkwijze van Residenties nieuw en fluïde is. We betrekken
hierbij onder meer het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling van de
Hogeschool Utrecht.
Dit alles leidt ertoe dat tot nog toe vastgestelde aantal uren (0,7 fte) niet meer
voldoen; er is inmiddels sprake van structureel overwerk. In de begroting van 2021-2024
wordt van een groeiend aantal uren uitgegaan, van 0,7 fte in 2019, naar 1,2 fte in 2021,
daarna groeiend naar 1,5 fte in 2024.
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Hieronder de begroting op hoofdlijnen. Uitgewerkte begrotingen (ons eigen format, en
dat van de Cultuurnota) vindt u in twee separaat toegevoegde documenten.

Begroting

2021

2022

2023

2024

Personeel

50.500

52.500

54.500

56.500

Onderzoek, Monitoring

25.000

25.000

25.000

25.000

Programma

148.500

157.000

168.500

176.500

Communicatie

31.000

31.500

34.500

34.500

Kantoorkosten

11.500

11.500

12.000

12.000

Totaal begroting

266.500

277.500

294.500

304.500

Gemeente Utrecht Cultuurnota

117.000

121.000

124.000

128.000

Partners, eigen inkomsten

77.500

78.000

80.000

80.500

Fondsen, gemeenten, provincie

72.000

78.500

90.500

96.000

Totaal dekking

266.500

277.500

294.500

304.500

Beknopte toelichting op de begroting:
Bestendiging: de uren voor coördinatie en communicatie nemen toe. We ramen
nieuwe uren voor het opleiden van medewerkers (zoals stagiaires) en voor een
zakelijk medewerker die verantwoordelijk wordt voor het werven van aanvullende
inkomsten via andere overheden en fondsen.
Onderzoek: we hebben behoefte aan het uitgekiend voorbereiden van mogelijke
residenties. Met een uitgebreidere onderzoeksfase kunnen we het netwerk ver
nieuwen en vergroten met organisaties en publieksgroepen, dat netwerk beter op
maat snijden per residentie en de effectiviteit en efficiëntie ervan verhogen. Ook
willen we met behulp van onderzoek beter in beeld krijgen hoe we ons verhaal
beter kunnen communiceren naar stakeholders.
Monitoring: we gaan de komende jaren investeren in inzicht in het kwalitatie
ve succes van een residentie voor de stad en regio Utrecht. Dat doen we mede
samen met het lectoraat Participatie en Stedelijke ontwikkeling van Hogeschool
Utrecht. Dit lectoraat is vanwege diens onderzoekslijn ‘Maatschappelijke impact
van kunst en cultuur’ nieuwsgierig naar de werkwijze van Residenties en draagt
graag bij aan onze verdere professionalisering.
Toepasselijke kernwoorden op niveau Aangevraagd bedrag en begroting:
KWALITEITSWAARBORGING, ONTWIKKELRUIMTE, DOORGEVEN
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3.6 Risicobeheersing
Middels hogere subsidie van de gemeente Utrecht maken we Residenties toekomstbestendiger, kunnen we de medewerkers een eerlijke vergoeding bieden, de organisatie
uitbreiden door nieuw talent op te leiden.
De werkwijze moet overdraagbaar worden gemaakt. Daar plannen we stappen voor. We
onderzoeken onze werkwijze. We zoeken naar creatieve wegen om bijvoorbeeld studen
ten van de HKU-opleiding Kunst & Economie (expertise Verbinden) of HU Community
Development op te leiden binnen onze werkvorm.
Inhoudelijk zitten er weinig risico’s aan Residenties. Potentiële residenten worden uit
gebreid beoordeeld op artistieke meerwaarde en aansluiting op het Utrechtse netwerk
die door het aandragen van mogelijke gasten al mede-eigenaar zijn. Met de residenten
wordt besproken in hoeverre hij aansluit op de Utrechtse vragen, kansen, het netwerk
en of Utrecht voldoende te bieden heeft voor de ontwikkeling van de resident. Wordt
er onvoldoende aansluiting gevonden, dan wordt geen residentie aangegaan. Dat is de
afgelopen jaren meermalen het geval geweest. De financiële risico’s bij deze werkwijze
zijn te verwaarlozen. Het onderzoeksbudget, dat tot de basiskosten van Residenties in
Utrecht behoort, is tevens onze risico- en beheerstrategie.
Toepasselijke kernwoorden op niveau Risicobeheersing:
RISICOBEHEERSING, ORGANISATIEONTWIKKELING, TOEKOMSTBESTENDIGHEID

Daan Roosegaarde bij HKU - Impakt 2015. Foto: Peter Menninga
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Als initiërende en verbindende organisatie slaat Residenties
de juiste bruggen en creëert het mogelijkheden om
internationale kunstenaars een uitstekende en inspirerende
voedingsbodem te geven. Residenties brengt als een
waardevolle organisatie nieuw elan in het Utrechtse
kunstenveld. Daarmee is deze organisatie niet alleen
betekenisvol voor de kunstenaars en het publiek, maar
vooral ook voor de vele organisaties die elkaar leren kennen,
weten te vinden en versterken. Amparo creëerde ruimte voor
onze cliënten, therapeuten en overige medewerkers, waarin
zij met dansoefeningen ervaarden tegelijk te bewegen en
bewogen te kunnen worden, in een wederkerige relatie.
Esther Vossen
directeur Het Vijfde Seizoen

Residenties is uniek in de wereld. Het project geeft mij
een openheid waardoor ik weer teruggeworpen word op de
vragen die voor mij als kunstenaar essentieel zijn. Utrecht
ontpopt zich als een stad die met je meedenkt en wordt zo
één grote snoepdoos, waaruit ik kiezen mag.
Richard Gregory
theatermaker, resident
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HOOFDSTUK 4

BETEKENIS VOOR
DE STAD
INTERVIEW TUSSEN
CULTUURNOTA EN
RESIDENTIES IN UTRECHT

4.1 Pluriformiteit
Cultuurnota (CN) vraagt: Is er in het plan sprake van een reflectie op de eigen positionering binnen Utrecht, in landelijk en eventueel internationaal perspectief?
Residenties in Utrecht (RiU) antwoordt: “We profileren ons graag als een geschikt vehi
kel om duurzame verbindingen te leggen in de stad. Daarin onderscheiden we ons, want
in Utrecht stuurt geen andere instelling zo structureel op zo’n diverse vorm van samen
werking en ook landelijk is er geen vergelijkbare instelling. Mogelijk zelfs nergens in de
wereld, dat horen we ook van onze residenten terug. We volgen de strategie en hebben
de doelgerichte doelstelling om in Utrecht een ideaal netwerk van samenwerkende
organisaties op te richten. Steeds weer treden we buiten de voorspelbare eigen cirkel
van organisaties, door nadrukkelijk ook buiten de binnenstad actief te zijn en daar de
eigen cirkel actief in mee te nemen. Ons doel is dat internationale gasten en Utrechtse
deelnemers ongekend dichtbij elkaar komen en moeiteloos van elkaars inbreng kunnen
profiteren. In onze werktrajecten verkleinen we de afstand tussen maker en afnemer
en ontstaat de vraag of die begrippen nog wel bestaan. Activiteiten van Residenties
in Utrecht zijn aanvullend op het reguliere werk van de partners en dubbelen niet met
bestaande initiatieven.”
Of zoals Johan Gijsen, directeur Le Guess Who? het ziet: “Residenties helpt om de mis
sie, die we als Le Guess Who? geformuleerd hebben in een andere context te bereiken.
Residenties overstijgt culturele instellingen en brengt ons in contact met de kenniseco
nomie waar Utrecht voor staat, aangevuld met burgerinitiatieven en zorginstellingen.
Residenties biedt ons dat netwerk, bindt heel veel aspecten en organisaties in de stad
aan elkaar. De impact van zo’n bezoek aan Utrecht voor de kunstenaar wordt hiermee
veel diepgaander. Voor de kunstenaar en voor de stad.”
4.2 Inclusie
CN: Is er sprake van een integrale, duurzame visie op diversiteit en inclusie, vanuit het
eigen artistieke en inhoudelijke profiel geformuleerd en passend bij de aard en werking
van de organisatie en vinden activiteiten gespreid over de stad plaats?
RiU: “Dit is mogelijk ons sterkste punt, want als verbinder in Utrecht streven we naar
cultuur voor iedereen, deelname door iedereen en vervoering voor iedereen. Van crea
tieve doener tot aan knappe koppen en mbo’er naast CEO. We zien dit als de ultieme
vorm van inclusie. Opstapeling van communities zorgt voor maximale output. Verspreid
over de hele stad. Excuus voor deze oneliners trouwens.”
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Eric Holtman, directeur ROC Midden-Nederland (Creative College, Media, ICT &
Design) zegt hierover: “Residenties creëert nieuwe verbindingen in de stad. Niet alleen
tussen organisaties maar met name ook tussen publieksgroepen en studenten van
verschillende achtergronden en onderwijsorganisaties waardoor nieuwe netwerken in
de stad ontstaan.
Ik vind het belangrijk namens het ROC Midden Nederland deel uit te maken van de Re
sidenties. Als grote educatieve organisatie met ruim 24.000 studenten is het belangrijk
om verbonden te zijn met de stad, de UU, de HKU, de HU en tal van culturele partners
in de regio. Het is belangrijk om de vele doelgroepen, waaronder kwetsbare jongeren,
op mbo-niveau in aanraking te laten komen met kunst en cultuur om hen een bredere
blik op de wereld mee te geven.”
Aart van der Maas, opleidingsmanager Master Community Development, Hogeschool
Utrecht vult aan: “Ik zie Residenties als een platform, een faciliterende maakplaats, met
de stad als artistieke speelplaats. Artistieke kwaliteit wordt bij residenties verkregen
tussen de makers en publiek. Wederkerigheid is daarbij een belangrijke basis voor het
bevorderen van een inclusieve stad Utrecht. Voor de master Community Development is
Residenties een belangrijk voorbeeld van hoe communities in de stad op een inclusieve
manier versterkt kunnen worden.”
4.3 Creatief vermogen
CN: Is sprake van een visie op het gebied van cultuureducatie en publiekswerking en is
deze voldoende uitgewerkt?
RiU: “Gezien ons innoverende en mogelijk ook wel afwijkende karakter, zijn cultuuredu
catie en publiekswerking voor ons ingewikkelde begrippen. Bij Residenties gaat het om
intensieve werktrajecten waar publiek echt aan deelneemt. Want door makers/denkers
via organisaties te koppelen aan individuele deelnemers, stappen beide groepen uit hun
comfortzone en werken ze aan ontwikkeling en zelfvertrouwen. Zo’n ervaring kan voor
een leerling/student doorslaggevende reden zijn met eigen ontplooiing bepaalde rich
ting op te gaan. En kan voor maker/denker opleveren verder te gaan met een thema
tiek, of zich kwetsbaar op te stellen bij een totaal andere doelgroep. We activeren wat
reeds aanwezig is bij iemand en versterken het unieke van elk los individu, dat zit echt
bij ons in de basis.”
Eugene van Erven, hoofd Media- en Cultuurwetenschappen, Universiteit Utrecht ziet
het zo: “Residenties in Utrecht brengt geëngageerde makers en creatieve denkers in
levenden lijve naar de collegezalen van de universiteit. Dat is van levensbelang voor
de toekomst van de steeds internationaler wordende culturele sector in onze stad en
ons land. Veel van onze alumni gaan daarin als jonge professionals aan de slag. En de
rechtstreekse ervaringen met gedreven kunstenaars en denkers van elders uit de wereld
helpen hen het kunstenaarschap vanuit een breder en diverser perspectief te beschou
wen.
Lisette Boeren, kennismanager HKU Expertisecentrum voor Onderzoek en Innovatie
zegt: “Als HKU verbinden we ons graag aan Residenties in Utrecht. We leren onze
studenten dat zij zich moeten verhouden tot de samenleving en veranderingen daar
binnen. Als HKU zoeken we samenwerking met externe partners om onze studenten
een netwerk aan te reiken, waardoor zij nieuwe verbindingen aangaan, die kunnen
leiden tot verrassende toepassingen binnen de creatieve industrie waar zij gaan
werken. We h
 erkennen in Residenties eenzelfde ambitie en werkwijze en bieden onze
studenten graag de kans om binnen het netwerk van Residenties als jong talent van de
internationale expertise te leren.”
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4.4 Ontwikkelruimte
CN: Is er sprake van het bieden van artistieke, fysieke of financiële ruimte aan de
ontwikkeling van makers? Is sprake van een bijdrage aan internationale ontwikkeling?
En wordt door (op termijn) eerlijke beloning te hanteren gewerkt aan de ontwikkeling
van de eigen organisatie en sector?
RiU: “We zien ons graag als een black box/open lab waarvan de ingaande facto
ren door wisselwerking en variabele mix van enerzijds maker/denker en anderzijds
de organisaties en deelnemers, steeds een andere en onverwachte output oplevert.
Ook het traject van elke individuele residentie is onvoorspelbaar, omdat elke resident
een andere route uitstippelt en nieuwe vormen zoekt. Het aftasten en onderzoe
ken vinden wij heel belangrijk en zeker ook het idee dat niet alles hoeft te scoren.
Ontwikkelruimte noemen wij dan ook heel graag ‘klooiruimte’. Omstandigheden zijn
professioneel, samenwerking brengen we voortdurend een stapje verder, dingen mogen
al experimenterend mislukken, maar betrokkenen leren altijd en het proces leggen we
vast.”
Cobie de Vos, directeur Het Huis Utrecht zegt: “Door Residenties in Utrecht hebben we
de mogelijkheid om internationale ‘helden’ naar Utrecht te halen en deze te verbinden
met een groot veld van kunst, onderwijs en maatschappelijke instellingen. Met de resi
denten maken we impact in de stad. Daarbij zet het programma Utrecht internationaal
steviger op de kaart. Als directeur van Het Huis Utrecht vind ik het van groot belang
dat Utrecht zich internationaal roert. Met Residenties in Utrecht wordt de stad verrijkt
en wordt er over sectoren heen met elkaar samengewerkt. Ik vind het belangrijk dat
mensen in de residenties iets komen brengen, maar ook dat ze het gevoel hebben dat
ze iets hebben kunnen halen. Dat je je hebt kunnen voeden.”
CN: Bedankt voor deze goede antwoorden, ik ben echt heel erg enthousiast.
RiU: “Fijn. Jij bedankt voor de vragen.”

MEERJARENBELEIDSPLAN 2021-2024 RESIDENTIES IN UTRECHT

33

Ik vind het heel mooi om te zien hoe Residenties creatieve
makers kan verbinden aan jongeren om ze zo te inspireren
en hun horizon te verbreden. Jongeren uit de wijk Overvecht
komen niet vanzelfsprekend in contact met internationale
kunstenaars, daar heb je een schakel voor nodig. Het
contact met Residenties verliep heel soepel, er wordt
meegedacht over de voorbereiding en inhoud van de gastles,
dat wordt erg gewaardeerd!
Loubna Adahchour
jaarcoördinator IMC Weekendschool

Ik vind het een sterke vorm als je uitgaat van de vraag:
wie zijn interessante personen en hoe kunnen we die onder
de aandacht krijgen van Utrechtse festivals en culturele
initiatieven? Je wordt hierdoor getriggerd: wie wordt er
uitgenodigd en kunnen wij als organisatie daar iets mee?
Die uitwisseling gaat daarbij twee kanten op. We denken
bij zo’n residentie vaak: wat hebben we er als stad aan?
Maar volgens mij is het ook belangrijk om je af te vragen
wat je zo iemand mee kunt geven. Wat draag je uit als
stad richting de rest van de wereld? Dat is ook precies wat
wij mij met onze concourswinnaars proberen te doen en
Residenties in Utrecht is met deze werkwijze een goede
toevoeging aan de culturele sector van Utrecht.
Rob Hilberink
directeur Internationaal Franz Liszt Pianoconcours
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BESTENDIGE
ORGANISATIE

BIJLAGE 1

Bestuur en redactieraad vormen samen een redelijke afspiegeling van Utrecht. Cultuur,
onderwijs, jong, oud, gevestigd, startend, financieel, creatief, marketing, bicultureel
opgegroeid. Dat kan altijd diverser. Bij wisselingen van de wacht in bestuur en
redactie wordt nadrukkelijk gekeken om nog niet vertegenwoordigde Utrechters aan
Residenties te binden. Gezien de aantrekkingskracht die Residenties op een zeer
divers potentieel blijkt te hebben, zijn we er niet bang voor dat we hen niet vinden.
Toen we in oktober 2019 een wervingsavond organiseerden in Het Huis Utrecht voor
nieuwe bestuursleden, kwamen daar circa 30 geïnteresseerden met elk volstrekt een
eigen identiteit op af.
Bestuurssamenstelling:
Sanne Scholten voorzitter, directeur Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en
Amateurkunst, voorzitter Stichting Utrecht Wereldmuziek
Alexandra Mientjes projectmanager IT Concertgebouw
Ayden Carlo Dijkstra tekstschrijver communicatieadviesbureau
Jill Senhorst fondswerver Prins Bernhard Cultuurfonds
Marian ter Haar expert kennisontwikkeling over het gebruik van sport, bewegen
en cultuur als middel bij publieke vraagstukken in het sociale domein)
Nina van der Zouwen urban dancer, dansmaker, oprichter NEVA
Rohan Poldervaart koordirigent, artistiek leider Vocal Statements
Semina Ajrovic onderzoeksjournalist de Volkskrant
Redactieraad
Aart van der Maas opleidingsmanager Master Community Development,
Hogeschool Utrecht
Cobie de Vos directeur Het Huis Utrecht
Eric Holtman directeur Media, ICT, VR & Design, ROC Midden Nederland
Eugene van Erven hoofd Media- en Cultuurwetenschappen, Universiteit Utrecht
Johan Gijsen directeur Le Guess Who?
Lisette Boeren kennismanager HKU Expertisecentrum voor Onderzoek en
Innovatie
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SAMENWERKINGEN
BINNEN EN BUITEN
UTRECHT

BIJLAGE 2

Residenties in Utrecht bestaat doordat onderstaande organisaties en individuen zich
verbinden met elkaar en met ons, om de programma’s van de internationale makers/
denkers vorm te geven. Soms zijn deze samenwerkingen intensief, soms kortstondig.
Samenwerkingspartners 2014 - 2019
Utrecht
Cultuur
Centraal Museum | City2Cities / International Literature Festival Utrecht | Concertzender |
Connecting Cultures | Cultuurpromotie Utrecht | De Coöperatie | Gaudeamus | Festival
Oude Muziek | Hacking Habitat | Het Huis Utrecht | Het Literatuurhuis | Het Wilde
Westen | Impakt | Internationaal Franz Liszt Pianoconcours | Kytopia | Le Guess Who? |
Nederlands Film Festival | NEVA | Operamakers / Vocal Statements | RASA | Sonar
Traffic | SPRING | Stadsschouwburg Utrecht | Studio Stekker | TivoliVredenburg | VERS
Poetry | Vers Vermaak | Universiteitsmuseum | ZIMIHC
Onderwijs
HKU Hogeschool voor de Kunsten (HKU Conservatorium // HKU Kunst en Economie //
HKU Muziek en technologie // HKU Scenografie) | Hogeschool Utrecht (Journalistiek //
Master Community Development) | IMC Weekendschool |
Ithaka - Internationale Schakelklassen | Nimeto | ROC Midden Nederland (Creative
College // G
 ezondheidszorg) Universiteit Utrecht (Bestuurs- en Organisatiewetenschap
// Centre for the Humanities // Maison Descartes // Musicologie // Neurosciences //
School of Governance // S
 tudium Generale // Theaterwetenschap)
Maatschappelijk domein
Asielzoekerscentrum Joseph Haydnlaan | Altrecht | Bibliotheek Utrecht |
De Correspondent | De Voorkamer | DUIC | Gemeente Utrecht (Culturele Zaken //
Inclusie) | Pax for Peace | Politie Midden-Nederland | Stranded FM | Utrecht Science
Park | Wilhelmina Kinderziekenhuis
Utrechtse makers
Ine Gevers, curator | Allert Aalders, muzikant | Vinny Jones, lichtontwerper | Nilton
Moreira da Silva, beeldend kunstenaar | Konstantine Georgoleus, dramaturg | Ingmar
Heytze, dichter
Buiten Utrecht
Cultuur
Het Vijfde Seizoen | International Community Art Festival Rotterdam
Onderwijs
Design Academy Eindhoven | Fontys Academie Journalistiek | IMC Weekendschool on
Tour | ROC Midden Nederland - Media, ICT & Design | St Joost Academy
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Maatschappelijk domein
Altrecht | Bibliotheek Nieuwegein, De Tweede Verdieping | De Limburger | Eindhovens
Dagblad | Fivoor | International Fascia Congress | Omroep Brabant | Uitgeverij Atlas
Contact | VPRO Vrije Geluiden
Makers
Wineke van Muiswinkel, curator | Hadas Neuman, filmmaker | Akwasi, muzikant |
DJ DNA, muzikant | Erik Bosgraaf, muzikant | Jorrit Tamminga, muzikant | Thiemo Wind,
musicoloog
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BIJLAGE 3

ONTSTAAN EN
ONTWIKKELING
In 2014 ontstond Residenties in Utrecht als onderdeel van het gemeentelijk muziekjaar
Utrecht Muziek, als idee voor dit jaar aangedragen door Gaudeamus die tot voor kort
nadrukkelijk meestuurde. De gemeenteraad besloot per motie een jaar lang Utrecht
als stad vol muziek te promoten naar aanleiding van de opening van TivoliVredenburg.
Een van de projecten van het muziekjaar was het optuigen van een aantal
gezamenlijke initiatieven van podia en festivals rond hun eigen a
 rtists-in-residence.
Haalde een festival een aansprekende internationale gast naar Utrecht, dan wilden
andere podia daar vast ook iets mee doen, zo was het idee. Alleen moest dat wel
even geregeld worden.
Deze werkwijze zorgde ten eerste voor een achttal aansprekende publieksevenementen
met meer evenementen en dus meer rendement rond een internationale artiest, maar
zorgde vooral voor nog meer samenwerking in de Utrechtse muziekscene. Want waar
organisaties aan de borreltafel nog vaak de wens tot samenwerken uitspraken, werd
deze wens nu een feit en doorvertaald naar de praktijk. De afdeling Culturele Zaken
van de gemeente Utrecht zag vooral op het gebied van structurele aansporing tot
samenwerking, met daarbij ook een geheel nieuwe vorm van artistieke content, een
meerwaarde en subsidieerde Residenties vanaf 2015 als een zelfstandig project. Voor
de jaren 2017-2020 werd een subsidieaanvraag ingediend, die door de toenmalige
commissie als subsidiabel werd geacht, maar vanwege overintekening geprioriteerd
met geen budget. Residenties leek om te vallen, maar maakte toch een doorstart.
Sinds 2015 maakte Residenties in Utrecht een gestage ontwikkeling door. Eerst werd
de scope van alleen muziek verbreed naar cultuur en al snel sloten ook organisaties
op het gebied van onderwijs en samenleving zich aan. Hiermee is een brede w
 aaier
van structurele samenwerking instellingen opgezet: van Le Guess Who? tot ROC
Midden-Nederland en van alle hogescholen tot aan DUIC. Ook is gekozen is om het
aantal nieuwe residenties te beperken tot twee nieuwe per jaar, waarbij gasten langer
blijven en vaker terugkomen, om zo te zorgen voor meer artistieke en inhoudelijke diep
gang. Onveranderd is ons uitgangspunt dat gasten een culturele of artistieke achter
grond hebben en/of werken met culturele thema’s.

Tegenwoordig ligt de nadruk minder op publieksevenementen en meer op culturele en
actieve werk- en ontwikkeltrajecten, waarbij gasten, organisaties en hun achterban
intensieve werkvormen aangaan. Tenslotte is ook de organisatievorm bestendiger
gemaakt, waarbij de zelfstandig opererend projectcoördinator structureel wordt
bijgestaan middels een redactieraad, met daarin vertegenwoordigers van de
samenwerkende organisaties.
Residenties begon als onderdeel van Utrecht Muziek bij Stichting Cultuurpromotie
Utrecht, kwam daarna onder de stichting PUMP (onder auspiciën van Gaudeamus), en
is nu een zelfstandige stichting geworden met een eigen bestuur. Vernieuwend hierin
is dat het merendeel van de bestuursleden weinig bestuurlijke ervaring heeft en zij in
staat zijn om een nieuw netwerk en vooruitstrevende werkvormen aan te leveren.
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BIJLAGE 4
OVERZICHT ACTIVITEITEN
TOTNOGTOE

RESIDENTIE
AEHAM AHMAD

Wat doet een resident zoals in de stad Utrecht? In het geval van Aeham Ahmad hebben we al zijn activiteiten op een rij gezet:
trainingen aan docenten muziek Operamakers / Vocal Statements
ontmoeting met winnaars Internationaal Franz Liszt Pianoconcours en gesprek
over de carrières van allen als pianist
introductiedag studenten HKU Conservatorium
werken aan technieken harmonieleer met musici vanuit Het Wilde Westen
concert en lezing in Bibliotheek Utrecht, met voorlezen van Ozan Aydogan
introductie aan leerlingen vmbo Trajectum College
introductie aan studenten ROC Midden Nederland Creative College
studio-opname met ROC-studenten Fuat Okatan en Darko Fardjour
concertavond in Het Wilde Westen met musici uit de wijk en muziek en poëzie
vanuit Asielzoekerscentrum Joseph Haydnlaan
gesprekken met docenten muziek van meerdere instellingen over de toekomst van
muziekonderwijs in onze kosmopolitische samenleving
improvisatietrainingen aan studenten ROC MN Creative College en HKU
Conservatorium tegelijk
optreden in TivoliVredenburg met 800 vmbo-leerlingen
training aan studenten HU Community Development
gesprekken met docenten en studenten Universiteit Utrecht (Arts & Society en
Musicologie)
uitzending Vrije Geluiden
ontmoeting met wethouder Anke Klein
paneldiscussie over muziek van alle culturen met componisten tijdens
Gaudeamus Festival
radio-uitzending over zijn residentie in Utrecht bij Stranded FM
vele gesprekken met individuele muziekmakers, podia, docenten

Voor mij persoonlijk is deze residentie van groot belang.
De stad Utrecht is creatief, open en wil steeds iets nieuws.
Elke kunstenaar zou wel in deze stad willen leven. En door
hier te spelen en te praten heb ik hier een aantal inzichten
opgedaan. Ik begrijp beter wat ik met mijn leven wil, en wat
ik wil betekenen. De residentie geeft me echt een plan: over
twee of drie jaar wil ik een educator zijn.
Aeham Ahmad
pianist, componist, resident
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