Aan de leden van de Utrechtse Provinciale Staten

Betreft: pleidooi voor een sterke culturele festivalsector in de Provincie Utrecht
Utrecht, 16 december 2019

Geachte leden van Provinciale Staten,
Het Utrechts Festival Overleg (UFO) is een netwerk van 25 culturele festivals in de provincie
Utrecht. In de bijlage vindt u ons activiteitenverslag 2019 met daarin ook een overzicht van de
aangesloten leden.
De festivals aangesloten bij het UFO willen graag een beroep op u doen om bij te dragen aan een
sterke Utrechtse culturele festivalsector.
De festivals aangesloten bij het Utrechts Festival Overleg zijn van vitaal belang voor de
gemeente en provincie Utrecht en de gemeentes Zeist, Houten en Amersfoort. Deze culturele
festivals vormen een belangrijk onderdeel van de culturele activiteiten die jaarlijks
plaatsvinden. De festivals zijn verrassend, inspirerend, vernieuwend, verbindend en bieden
kwaliteit. Ze bieden een ontmoetingsplek voor uiteenlopende doelgroepen en zijn ieder
specialist in hun eigen genre. De festivals dragen in belangrijke mate bij aan het
maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur.
In de afgelopen jaren heeft het UFO zich ontwikkeld van een stedelijk netwerk naar een
provinciaal netwerk, mede dankzij het beleid en de steun van de Provincie Utrecht. Er zijn in
korte tijd festivals uit Amersfoort (Amersfoort Jazz, September Me en Spoffin), Zeist (Zeister
Muziekdagen en Internationaal Liedfestival) en Houten (Loeren bij de Boeren en FORTE, via
Cultuur aan de Slinger) aangesloten. We verwachten dat in 2020 nieuwe festivals uit de Provincie
Utrecht zullen toetreden.
We zien veel ontwikkelingen in de regio en via het UFO brengen we die met elkaar in verbinding.
De kracht van UFO zit hem met name in de onderlinge uitwisseling tussen de festivals.
In die kruisbestuiving leren de festivals van elkaar. Kleine festivals leren van de grote festivals,
de jonge festivals leren van de gevestigde festivals, en vice versa. Zo werkt het ook voor de
stedelijke en de regionale festivals: over een weer heeft men baat bij de uitwisseling van kennis
en inzichten.

Op deze manier werken we aan de versterking en professionalisering van de individuele festivals,
maar ook aan een versterking van de sector als geheel. Hierbij is het van belang dat al die
verschillende (grote, kleine, startende, gevestigde, stedelijke, regionale) soorten festivals
kunnen blijven bijdragen.
Ons pleidooi aan u is dus om rekening te houden met deze balans in uw festivalbeleid voor de
komende jaren. Zodat dat daar plaats is voor kleinere en nieuwe festivals, alsook voor grotere
en gevestigde festivals. Voor regionale festivals én stedelijke festivals. Wij bevorderen de
aansluiting bij UFO, zodat de festivals gebruik kunnen maken van elkaars expertise, over en
weer.
Voor ons is het van belang dat het complete palet aan festivals zich kan blijven ontwikkelen met
steun van de provincie. Zeker ook gezien de ontwikkelingen in het landelijk
cultuursubsidiebeleid, die er - zoals het zich nu laat aanzien – toe zullen leiden dat sommige
festivals het met veel minder financiële ondersteuning moeten gaan doen.
We hopen dat u ons appèl mee wilt nemen in de besluitvorming over het nieuwe festivalbeleid.
Mocht u aanvullende informatie nodig hebben, neemt u dan contact op met ondergetekenden.
Met hartelijke groeten,
Namens alle leden van het Utrechts Festival Overleg,
Henk Heuvelmans (voorzitter, henk@gaudeamus.nl)
Jeltsje In der Rieden (voorzitter, jeltsje.inderrieden@springutrecht.nl)
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