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Algemeen.
Sinds het begin van de Cultuurnota-periode 2017-2020 neemt Muziekhuis Utrecht een
infrastructurele plaats in binnen het muziekleven van Utrecht en heeft aldus een louter
faciliterende rol; een ogenschijnlijk bescheiden maar niet minder wezenlijke rol in het
totaal van de muziek-infrastructuur in stad en regio.
Muziekhuis Utrecht is voorwaardenscheppend voor zowel amateur- als professionele
muziekbeoefenaars, met verbinding naar opleidingen, ensembles, festivals en podia.
Het biedt een plaats waar musici hun projecten kunnen voorbereiden en waar ruimte,
instrumenten en technische begeleiding voor hen klaar staan. Zodoende vormt
Muziekhuis Utrecht een wezenlijke schakel in een levendig muziekveld in de stad, met
niet alleen grote en kleinschalige podia maar ook broedplaatsen voor experiment en
try-outs.
Er is een lichte stijging waarneembaar in het gebruik van het Muziekhuis in 2018.
Sommige vaste huurders vertrekken, maar nieuwe huurders komen weer. Eind 2017
werden met verhuurder SWK (nu DePlaatsmaker) gesprekken gestart over efficiëntere
inrichting van de grote kantoorruimte op de benedenverdieping en foyers in het
gebouw, om deze dan mede aantrekkelijker te maken en voor meer huurders te
kunnen gebruiken. Ook verhoging van de herkenbaarheid van het gebouw aan de
buitenkant moet in die aanpassingen meegenomen worden. Met o.a. de gemeente werd
gesproken over mogelijke steun hierbij. Wij hopen met een eerste fase van deze
aanpassingen in 2019 te kunnen beginnen.
Het jaar 2018 is afgesloten met een klein positief resultaat en dat is voor het eerst
sinds jaren. Daarom zien bestuur en Raad van Toezicht de toekomst voor Muziekhuis
Utrecht met vertrouwen tegemoet.

Henk Heuvelmans,
Directeur / bestuurder.
Utrecht, 25 mei 2019
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Gebruik van ruimtes.
Stichting Muziekhuis Utrecht huurt het pand Loevenhoutsedijk 301 van Stichting SWK,
inmiddels DePlaatsmaker. In 2018 was het gebruik van de studio’s en grote zaal van
Muziekhuis Utrecht stabiel: niet alleen professionele Utrechtse en landelijk
opererende ensembles maar ook studenten van verschillende opleidingen en
amateurgezelschappen gebruiken die ruimtes voor hun repetities en bijzondere
presentaties. Er wordt voortdurend door het Muziekhuis en DePlaatsmaker via
relevante kanalen gezocht naar nieuwe huurders, omdat nog niet alle beschikbare
momenten bezet worden.
Diverse groepen zijn vaste gebruikers van het gebouw en anderen komen regelmatig
terug: Funfare, Big Band Jazz West, Big Dipper Big Band, Nederlands Film Orkest,
Yamato Taiko School, Lunatree, Professioneel Zingen, Spaargaren Muziekfabriek,
Jazzalike Big Band, Zuilens Fanfare Corps, Koninklijke Brassband Utrecht, Legendary
Movie Orchestra, Big Band Utrecht, Ensemble Insomnio, Kobrani, U-Jazz, Ines Leijens
Muziek-producties, Familie van Zingen, Kamerkoor Next, Vocaal Talent Nederland,
Stichting Leuke Muziek, Young Jazz Society, Spijkerpakkenband, en een hele reeks solo
musici zoals Maya Fridman, Anne Veinberg, Maud Nelissen enz.
Diverse studenten van de HKU Musician 3.0 opleiding organiseerden hun
eindexamenpresentatie in de Grote Zaal. Diverse workshops werden gegeven door Ujazz en jazzmusici als Steven Kamperman, Arnold Ammerlaan, Ineke van Doorn, Ines
Leijen, Mark Tissen, Sjoerd van Ratingen.
Er werden CD-opnames gemaakt door TRPTK voor o.a. Maxim Shalygin’s compositie
“Lacrimosa”.
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Een aantal Utrechtse organisaties zoals Ensemble Insomnio, Gaudeamus Muziekweek,
HKU, Operamakers, Parmando 24Culture, Stichting Conlon, gebruiken de verschillende
ruimtes regelmatig voor repetities, opnames, bijeenkomsten, workshops en dergelijke
en zetten speciale producties op in het Muziekhuis:
Ensemble Insomnio startte in seizoen 2017-18 een serie “Meet the Musician”, waarbij
steeds één van de musici van het ensemble centraal staat en een
zondagmiddagprogramma cureert. In een informele setting kan het publiek kan zo
kennis maken met het ensemble en de individuele musici. Na 3 edities in het najaar
van 2017 volgden in de eerste helft van 2018 nog fluitiste Jana Machalett, klarinettist,
Lars Wouters van den Oudenweijer, harpiste Sabien Canton en pianiste Laura Sandee.

Ook houdt Insomnio alle repetities in het Muziekhuis voor zijn concerten in stad en
land en producties zoals het “Utregts Requiem”.
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Al geruime tijd organiseert Gaudeamus de zgn. Gaudeamus Sessies in en in
samenwerking met Muziekhuis Utrecht: een laagdrempelig podium om jong talent een
kans te geven of om try-outs te geven van nieuwe producties of voortgang te tonen van
wat er in residenties ontwikkeld wordt. De Sessies hebben een informele sfeer. De
reeks bestond in 2018 uit de volgende concerten:
• 4 maart: Gaudeamus Sessie #18, met de duo’s Ivan Vukosavljevic / Il Hoon Son
en Maya Fridman / Gagi Petrovic, en een interview met Thanasis Deligiannis
• 22 maart: KUUB-concert, met Ezequiel Menalled en Maribeth Diggle
• 22 april: Gaudeamus Sessie #19: het ensemble Fors Seulement gaf een try-out
van de voorstelling Vulnus, er was een interview met Aurelie Lierman over haar
nieuwe productie (die in het Muziekhuis opgebouwd en getest wordt) en de
groep Microchaps gaf een try-out van de interactieve installatie Microcakes /
Sonic Food:

•

19 mei: Gaudeamus Sessie #20, met Ensemble Cross Meeting (werk van Rieteke
Hölscher), HKU-studenten met werken van Esteban Zapata en Homayoon
Kazemi, en een try-out van de muziektheaterproductie Koerikoeloem van
Miranda Driessen.

De opleiding “Musician 3.0” van de HKU Utrechts Conservatorium heeft sinds 2012
nauwe aansluiting bij Muziekhuis Utrecht. Studenten krijgen de opdracht nieuwe
werken te maken voor willekeurige plekken in het gebouw, variërend van de studio’s
en de zaal tot de foyers, opnamestudio, opslagruimtes en zelfs tot in het
invalidentoilet. Studenten komen een aantal keren langs om groepsgewijs de
voorbereidingen te treffen voor de slotpresentatie . Ook organiseren studenten hier
hun eindexamens.
Ook de afdeling Muziek & Technologie van de HKU komt regelmatig met studenten
langs om projecten uit te testen. De technische faciliteiten van het Muziekhuis en de
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rust waarin men hier kan werken zijn essentiële voorwaarden voor het succes van
deze jonge makers.

De nieuwe Yamaha Enspire Pro Disklavier van Stichting Conlon is in een van de
studio’s van Muziekhuis Utrecht opgesteld. Verschillende componisten en pianisten
maken hier studie van dit bijzondere instrument en werken aan nieuwe composities,
zoals Anne Veinberg, Marcel Wierckx, Felipe Noriega, en studenten van diverse
conservatoria en HKU/Muziek & Technologie, dit alles onder deskundige begeleiding
door bestuursleden van de Stichting Conlon. Regelmatig worden workshops gegeven.

Van 30 augustus t/m 5 september vond de Gaudeamus Academy plaats. Het
Muziekhuis Utrecht was in die dagen (voorafgaand aan het festival Gaudeamus
Muziekweek) een hotspot vol jonge én gevestigde muziekpioniers. Tijdens de Academy
werkten professionele musici (o.a. Asko|Schönberg, Bozzini Quartet, Ensemble
Insomnio) en de vele internationale componisten intensief samen aan nieuwe werken,
waarbij er ook veel ruimte was voor discussie en reflectie.
Door het jaar heen nodigt Gaudeamus diverse componisten en musici in-residence uit
om nieuwe plannen uit te werken, te experimenteren, nieuwe vormen van
samenwerking uit te proberen e.d. In 2017/18 was dat celliste Maya Fridman; zij
creëerde nieuw werk voor cello, zang en elektronica in samenwerking met Gagi
Petrovic, en werkte aan een nieuwe lange cyclus van componist Maxim Shalygin. Tryouts werden gegeven in het kader van de Gaudeamus Sessies; uitvoeringen o.a. tijdens
Utrecht Centraal. Componisten Thanasis Deligiannis en Jerzy Bielski waren composerin-residence en werkten regelmatig in het Muziekhuis aan hun grootschalige
muziektheaterproducties die in 2019 in première zullen gaan bij SPRING en
Gaudeamus Muziekweek.
Kantoorruimtes.
De kantoorruimtes in Muziekhuis Utrecht werden in 2018 gebruikt voor eigen staf, en
werden verhuurd aan Ensemble Insomnio, Gaudeamus, Parmando-TV en De
Fanfarecoach. Sinds 2018 is ook de Stichting Operamakers in het Muziekhuis
aanwezig; vooralsnog voor enkele vergaderingen en gebruik van de studio’s en try-out
zaal; naar verwachting zal Operamakers in 2019 meer gebruik gaan maken van het
Muziekhuis, ook van kantoorruimte. Regelmatig vinden bijeenkomsten en
vergaderingen plaats van netwerken als het Utrechts Festival Overleg, Utrechts
marketingoverleg en Utrechts Muziek Overleg.

Financiën.
In 2018 ontving Muziekhuis Utrecht voor zijn exploitatie subsidie van Gemeente
Utrecht. Overige inkomsten kwamen uit de verhuur van de kantoorruimtes, de
instrumentenopslag, de twee studio’s en de try-out-zaal, en (in mindere mate) de
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verkoop van drank tijdens repetities e.d.. Extra uren van de technicus van het
Muziekhuis werden, indien van toepassing, doorberekend aan gebruikers. De
jaarrekening 2018 is door het bestuur vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van
Toezicht.

Organisatie.
De Raad van Toezicht bestond in 2018 uit: Johan Kolsteeg (voorzitter), Mathieu
Heinrichs en Mijke van den Brand, en vergaderde één keer in 2018.
Henk Heuvelmans was bestuurder/directeur.
De stichting handelt volgens de Code Cultural Governance.
De bureau-organisatie telde een technicus/gebouwbeheer: Ruud Kluten, voor 0,45 fte.
De financiële administratie werd gedaan door Stichting ASK in Amsterdam.

NEVENFUNCTIES:
Raad van Toezicht:
Johan Kolsteeg, voorzitter.
- Eigen functie: Docent / onderzoeker Universiteit van Groningen.
- Nevenfunctie: Expert Europese Commissie Education, Arts, Culture Executive
Agency; Bestuurslid Stichting Robot Love DNT; Bestuurslid Stichting Transatlantic
Mijke van den Brand, lid
- Eigen functie: advocaat
- Nevenfunctie: redactielid bij SDU
Mathieu Heinrichs, secretaris
Bestuur / Directie:
Henk Heuvelmans, directeur Muziekhuis Utrecht
- Nevenfuncties: directeur Gaudeamus Muziekweek; secretaris European Conference
of Promoters of New Music; bestuurslid Stichting Percussion Products; voorzitter
Stichting De Klankkaatser; voorzitter Stichting Present Bass Clarinet; voorzitter
Stichting Trace21; secretaris/penningmeester Stichting Exploitatie Utrecht 3
(begeleid-wonen-project)
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