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Utrecht, 13 december 2012 
 
Betreft: Meerjarig cultureel perspectief  
 
 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
De cultuursector staat klaar voor de volgende stap. We hebben twee weken gehad om het 
teleurstellende nieuws over de afgewezen kandidatuur voor Cultureel Hoofdstad te verwerken en gaan 
nu weer verder. Terugkijken is belangrijk, en moet gebeuren, maar het is nog belangrijker om te kijken 
welk perspectief er voor ons ligt. We geloven in deze stad en in onze cultuur en willen de uitdaging 
oppakken om met z’n allen door te werken aan een langjarig perspectief tot ver na 2018. 
 
We hebben ons ingezet voor een collectief programma waarin de ontwikkeling van cultuur in deze stad 
en het versterken van de relatie tussen die cultuur en de inwoners van de stad centraal staat. Dit 
gebeurde met het oog op het verkrijgen van de titel Culturele Hoofdstad 2018, maar in het besef dat de 
investeringen en programma’s op zichzelf van belang zijn voor de stad en provincie, voor de instellingen 
en kunstenaars, en voor de bewoners en bezoekers van de stad en regio. 
 
We willen dat besef vasthouden en de energie en dynamiek die dit proces op gang heeft gebracht 
gebruiken voor de ontwikkeling van cultuur én stad. We zijn onder de indruk geraakt van de inzet van 
gemeente, provincie, onderwijs en bedrijfsleven en waarderen het feit dat Utrecht in deze moeilijke tijd, 
tegen de stroom in, zich blijvend inzet voor cultuur. Zeker ook nadat we de afgelopen tijd hebben gezien 
wat een negatieve (politieke) toonzetting kan betekenen voor onze sector.  
 
We willen alle betrokkenen, inclusief Gemeente en Provincie oproepen in woord en daad te volharden 
in de ambitie om cultureel onderscheidend te zijn en in te zetten op cultuur als belangrijke 
maatschappelijke én economische versterking van de stad. Het onderschrijven van de ambitie dit traject 
voort te zetten geldt als eerste stap. We blijven samen optrekken bij de vervolgstappen in dit traject, 
waarbij iedereen zijn eigen rol opneemt.  
 
De instellingen geloven in hun programma’s en ambities en zijn vastberaden die te realiseren en de 
uitdagingen die aan de culturele sector worden gesteld op te pakken. Per sector in de cultuur werd en 
wordt al gesproken over de plannen die er zijn en nu verder ontwikkeld worden. Wat we van de 
kandidaatstelling voor culturele hoofdstad vast willen houden is dat we dit gesprek breed voeren. 
Daartoe willen we als culturele sector met gemeente, provincie, onderwijs en bedrijfsleven van 
gedachte blijven wisselen. De vorm van onze communicatie over en weer zal variëren van individuele 
instellingsgesprekken, sectorgerichte sessies, publieke bijeenkomsten en brede culturele debatten.  
 
  



Wij zijn er zoals gezegd klaar voor en willen deze uitslag niet meer zien als een verloren strijd, maar als 
begin van een culturele ontwikkeling waar de gehele stad en regio Utrecht als winnaar uit naar voren 
komt. Deze brief is ondertekend door instellingen die een afspiegeling vormen van het totale culturele 
veld en geeft aan dat de wens om de energie vast te houden en nu door te pakken breed gedragen 
wordt.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Arjan van Meeuwen 
zakelijk leider, BAK basis voor actuele kunst 
 
 
 
 
 
 
 
Ondertekening namens onderstaande instellingen: 
 
AAMU 
Akademiegalerie 
Autobahn 
BAK, basis voor actuele kunst 
Centraal Museum Utrecht 
CARTESIUS MUSEUM 
Casco 
Dutch Game Garden 
Expodium 
Festival Oude Muziek 
Fort van de Verbeelding  
Fotodok 
Gaudeamus Muziekweek 
Genootschap Kunstliefde 
Het Filiaal 
Het Huis (voorheen Huis aan de Werf) 
Het Literatuurhuis 
Impakt 
Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland 
Nederlands Film Festival 
Museum Catharijneconvent 
Muziekhuis Utrecht 

Pastoe Fabriek Utrecht 
Rasa 
Rood|Noot  
Room with a View / Dries Verhoeven 
Schweigman& 
SETUP 
Sint Maartensberaad Utrecht  
Stichting Cultuurpromotie Utrecht 
Stichting Utrecht Biennale/Utrecht Manifest 
Storm Projecten / Tweetakt 
Stut  
Spring (voorlopige naam van voorheen Festival 
a/d Werf en Springdance) 
Stadschouwburg Utrecht 
SWK030 creatieve huisvesting 
Theatergroep Aluin  
Theater EA  
Theater Kikker 
Universiteitsmuseum  
Vereniging Utrechtse Musea 
Via Vinex-De Vrijstaat 
ZIMIHC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. Deze brief wordt ook apart aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Utrecht en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht verstuurd. 
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