


Utrechts Festival Overleg 

is een provinciaal platform  

voor festivals die vanuit  
een artistieke en/of maatschappelijke drive werken


er zijn 25 festivals aangesloten





in de stad 
Utrecht



in de provincie



muziek



theater



beeldcultuur



dans



cross-over



Utrechts Festival Overleg …
• wisselt uit (kennis en ervaring, bijvoorbeeld via workshops) 

• vertegenwoordigt en behartigt belangen 


• legt connecties, bemiddelt en creëert voorwaarden


• is gesprekspartner voor andere organisaties 


• doet al het mogelijke om bij te dragen aan een goed en bijzonder 
cultureel klimaat in stad en provincie Utrecht



cĳfers 2018*
• gespreid over het hele jaar (maart tot en met november) 

• 120 festivaldagen (van 1 dag tot 32 dagen)


• 2200 voorstellingen, vertoningen, activiteiten tijdens het festival


• 486 voorstellingen, vertoningen, activiteiten buiten het festival


• 130 voorstellingen, vertoningen, activiteiten in het buitenland 

• 608.100 bezoeken
* op basis van de gegevens van 18 festivals



samenwerking
• 291 inhoudelijke samenwerkingsrelaties in Utrecht 

• 365 samenwerkingsrelaties in het buitenland



de belangrĳkste partners in stad en regio

TivoliVredenburg, HKU, Theater Kikker, Universiteit Utrecht, Stadsschouwburg Utrecht, 
Gemeente Utrecht, Center for the Humanities, EKKO, Het Huis Utrecht, Utrechts Studenten 

Concert, Leeuwenberg, Muziekhuis Utrecht, KuuB, Concertzender, ComedyHuis, Prins 
Bernhard CultuurFonds, Rabobank, Provincie Utrecht, ROC Midden Nederland, Theater 

Utrecht, Stichting Vrijheidscolleges, De Berenkuil, Utrechtse café’s, De Helling, RTV Utrecht, 
Open Tuinendag, Oude Hortus, Michaelskapel, NPAC, Piccola Accademia Montissi, 
Bibliotheek Utrecht, Nederlands Kamerkoor, Museum Catharijneconvent, Utrechtse 

theatergezelschappen, Utrechtse boekhandels, KNMO, Orkesten Netwerk Utrecht Blaast, 
Bachvereniging, Domstad Jeugdorkest, Studio Dries Verhoeven, ’t Hoogt, VVV Utrecht, 
Louis Hartlooper, Centraal Museum, Kunst Centraal, CineMec, bioscopen/filmhuizen, 

OneSeconds, Creative Coding, Tech Solidarity, Sonar Traffic, wijkcultuurhuizen, Schaalwerk, 
Zuilens Fanfarecorps, Museum Speelklok, Culturele Zondagen, Venue, Utrecht Marketing.  

(Amersfoort) Scholen in de Kunst, Amersfoort Jazz, Theater Lieve Vrouw, Aegtenkapel, 
Mannenzaal, Observabnt, horecaondenemers, Holland Opera, Theater Flint, Circus 

Amersfoort, Theater Terras



financieel
Totale omzet van de festivals: € 14,8 mln 

Totaal eigen inkomsten: € 7,4 miljoen (50%)



menskracht
• in totaal zijn ruim 1900 medewerkers, freelancers en vrijwilligers 

actief in de organisatie van de festivals


• hiervan zijn er 77 in loondienst (47 fte) 

• 695 freelancers 


• 1360 vrijwilligers



UFO festivals….
• bieden ruimte aan experiment, vernieuwing en talentontwikkeling


• bereiken diverse doelgroepen


• zijn laagdrempelig 


• zijn een plek waar nieuw publiek geïnteresseerd kan worden voor cultuur


• hebben een hoge artistieke kwaliteit



UFO festivals….
• werken veel en graag samen met anderen


• hebben internationaal een uitstekende reputatie en netwerk


• zijn ondernemend


• zijn goed in het maken van cross-overs tussen disciplines



UFO festivals….
• dragen bij aan duurzaamheid, inclusie en toegankelijkheid


• versterken het leef- en vestigingsklimaat


• dragen bij aan de lokale economie


• dragen bij aan de profilering van de provincie




