
Beste statenleden, 

Op woensdag 30 oktober organiseert Erfgoed en Cultuur in de Stadsschouwburg Utrecht “Factor 

Publiek” waarin we de ruitkomsten presenteren van het publieksonderzoek Cultuur dat de provincie 

Utrecht uitvoerde in 2017-2019.  

We beseffen dat u op deze woensdagmiddag niet in de gelegenheid zal zijn om hierbij aanwezig te 

zijn, maar we willen u wel graag informeren over de bijeenkomst. 

Met vriendelijke groet, 
namens het team Cultuur, Erfgoed en Recreatie, 
Geerte Wachter, Hans Gommer en Mirjam Cloo en Rianne Pot 
 

 

UITNODIGING
 

 

 

 

‘FACTOR PUBLIEK’ 

Presentatie Publieksonderzoek Cultuur 
 

 

 

woensdag 30 oktober 
van 13.00 tot 17.00 uur 
Stadsschouwburg Utrecht 

 

 

Hooggeëerd publiek, 

Met veel plezier nodigen wij u uit voor ‘Factor Publiek’ op woensdag 30 oktober van 

13.00- 17.00 uur in de Stadsschouwburg Utrecht. 

We delen graag met u de uitkomsten van het publieksonderzoek Cultuur dat de provincie 

Utrecht uitvoerde in 2017-2019. Dit onderzoek bestaat uit verschillende delen: kwantitatief 

dataonderzoek, onderzoek naar culturele profielen van gemeenten en praktijkgericht 

publieksonderzoek in Living Labs, oftewel samenwerkingsverbanden tussen culturele 

instellingen. 



Op vernieuwende en interactieve wijze nemen we u mee in de uitkomsten van het 

onderzoek. U gaat het ervaren in de expeditie en tijdens de keynote komt u alles te weten 

over Waarde bepalen: praktijkgericht publieksonderzoek.  Bij de inspiratietafels gaan niet 

alleen de provincie maar ook vele andere organisaties u inspireren en met u in 

gesprek  over de ‘Factor Publiek’. 

De inloop is van 12.45-13.00 uur, om 13.00 gaan we van start! 

 

U komt toch ook?   

Laat u ons weten of u aanwezig bent door het formulier uiterlijk 18 Oktober in te vullen? Er 

is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus meldt u zich op tijd aan! 

Ook als u niet aanwezig kunt zijn maar wel geïnformeerd wilt worden, vragen wij u het 

formulier in te vullen. 

Na aanmelding ontvangt u ongeveer een week voor de bijeenkomst de laatste informatie. 

Voor vragen kunt u via de mail contact met ons opnemen. 

 

 
Tot ziens op 30 oktober! 
 
Geerte Wachter, Hans Gommer en Mirjam Cloo 

 

 

 

 

 

 

https://formulieren.provincie-utrecht.nl/provincieutrecht1/EXT_Aanm_FactorPubliek30102019
mailto:cultuur@provincie-utrecht.nl?subject=Bijeenkomst:%20Presentatie%20publieksonderzoek%20cultuur%2030%20oktober%202019

