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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. Ook voor de volgende
Cultuurnota-periode 2021-2024 zal Muziekhuis Utrecht weer in deze rol voorzien.
Muziekhuis Utrecht is voorwaardenscheppend voor zowel amateur- als professionele
muziekbeoefenaars, met verbinding naar opleidingen, ensembles, festivals en podia,
maar ook naar creatieve organisaties met een indirecte link naar het muziekveld. 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.
Samen met DePlaatsmaker wordt voortdurend gewerkt aan de zichtbaarheid van het
Muziekhuis in de stad. Ook binnen het Utrechts Muziek Overleg is Muziekhuis Utrecht
voor het hele muziekveld herkenbaar. Er is in 2019 dan ook een lichte stijging
waarneembaar in het gebruik van het Muziekhuis. Zowel voor het gebruik van
kantoorruimte als voor de studio’s en zaal meldden zich nieuwe huurders. Juist
organisaties die kantoorruimte huren maar daarnaast ook hun eigen activiteiten in de
studio’s en zalen uitvoeren zijn dan vanzelfsprekend extra welkom. Dat gold al voor
Gaudeamus en Insomnio, maar nu ook voor Parmando, Operamakers en Brood&Beleg.
Die activiteiten maken die organisaties ook zichtbaarder voor elkaar en zo ontstaan
steeds meer onderlinge samenwerkingen.
Zo blijft het veld voortdurend in beweging, en beweegt Muziekhuis Utrecht mee. In
2019 werden op verschillende platforms toekomstplannen gemaakt voor zgn.
Ontwikkelinstellingen. Op advies van de Raad voor Cultuur heeft de minister van OCW
voor de volgende Cultuurnota-periode 2021-2024 extra financiële ruimte vrijgemaakt
die makers in de volle breedte van de cultuur en gespreid over Nederland tijd en
middelen moet geven om (onder de hoede van gevestigde instellingen) hun talenten te
ontwikkelen en dan resulterende producties beter te kunnen presenteren. In de regio
Utrecht hebben Gaudeamus, Spring, Het Filiaal, De Coöperatie, Holland Opera en Het
Huis daartoe “Standplaats Midden” opgericht en in aanvragen bij ministerie en
gemeente plannen hebben uiteengezet voor een groot aantal activiteiten. Bij de
uitwerking van die plannen zal ook Muziekhuis Utrecht ruim plaats kunnen bieden aan
makers die gedurende langere tijd ideeën willen testen, willen experimenteren en aan
nieuwe producties willen werken. Tevens is voor een soortgelijke maar dan landelijke
ontwikkelinstelling door Gaudeamus een aanvraag gedaan, waarbij nogmaals het
Muziekhuis ingezet kan worden. Bij honorering van deze plannen kan de positie van
het Muziekhuis vanaf 2021 dus aanzienlijk versterkt worden.
Gebeurtenissen na balansdatum.
Het jaar 2019 is afgesloten met een klein positief resultaat. Dit jaarverslag wordt
echter opgesteld midden in de corona-crisis van 2020 waarbij het Muziekhuis al sinds
weken geen activiteiten in haar gebouw kon toelaten en aldus duizenden euro’s
huurinkomsten mist zonder aanspraak te kunnen maken op door de rijksoverheid
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ingestelde generieke voorzieningen. Het Muziekhuis is geen “onderneming” en kan
vanwege zijn bijzondere status (zoals hierboven aangegeven) slechts hopen dat de
situatie snel normaliseert; met verhuurder DePlaatsmaker worden weliswaar reeds
gesprekken gevoerd over uitstel van betaling van de huur, maar duidelijk moge zijn dat
latere betaling niet gemakkelijker wordt omdat gebruikers niet plotseling méér dan
anders van het Muziekhuis gebruik zullen komen maken. De met moeite in de eerste
jaren van deze cultuurnota-periode (en nu dus ook met het positieve resultaat van
2019) opgebouwde reserve zal in 2020 kortom weer voor een groot deel verdwenen
zijn als er geen extra steun van de overheid komt.
Ondanks deze negatieve gevolgen van de corona-crisis en zien Bestuur en Raad van
Toezicht van Muziekhuis Utrecht de toekomst voor Muziekhuis Utrecht positief
tegemoet, omdat zij met vertrouwen uitkijken naar wat in de naaste toekomst mogelijk
zal zijn.

Henk Heuvelmans,
Directeur / bestuurder.
Utrecht, 25 mei 2020
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Gebruik van ruimtes in 2019.
Stichting Muziekhuis Utrecht huurt het pand Loevenhoutsedijk 301 van Stichting
DePlaatsmaker. In 2019 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.
Diverse groepen zijn vaste gebruikers van het gebouw en anderen komen regelmatig
terug: Zuilens Fanfare Corps, Nederlands Kamer Koor, Big Band Utrecht, Ensemble
Insomnio, Funfare, Big Band Jazz West, Big Dipper Big Band, Nederlands Film Orkest,
Yamato Taiko School, Lunatree, Professioneel Zingen, Spaargaren Muziekfabriek,
Jazzalike Big Band, Millennium Jazz Orchestra, Utrechts Blazers Ensemble, Legendary
Movie Orchestra, Kobrani, U-Jazz, Ines Leijens Muziek-producties, Familie van Zingen,
Stichting Leuke Muziek, Holland Baroque, Stichting Leuke Muziek, Young Jazz Society,
Spijkerpakkenband, Stichting Want, Kamerorkest Pulcinella, en een hele reeks solo
musici zoals Maya Fridman, Anne Veinberg, Paolo Gorini, enz.
Diverse studenten van de HKU Musician 3.0 opleiding organiseerden hun
slotpresentatie in de Grote Zaal, waarbij de studenten alles uit de kast haalden en de
mogelijkheden van de zaal optimaal benutten om hun multimediale voorstellingen aan
de eindexamencommissie te tonen:

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
rust waarin men hier kan werken zijn essentiële voorwaarden voor de ontwikkeling
van deze jonge makers.
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Diverse workshops en privé-lessen werden gegeven door U-jazz en musici als Steven
Kamperman, Arnold Ammerlaan, Ineke van Doorn, Ines Leijen, Sjoerd van Ratingen,
Winde Reijnders.
Utrechtse organisaties zoals Ensemble Insomnio, Gaudeamus Muziekweek,
Operamakers, Parmando 24Culture, Stichting Conlon, gebruiken de verschillende
ruimtes regelmatig voor repetities, opnames, bijeenkomsten, workshops en dergelijke
en bereiden speciale producties voor in het Muziekhuis.
Er werden CD- en DVD-opnames gemaakt door TRPTK voor o.a. het Keuris Saxofoon
Kwartet. Parmando maakte video-opnames met o.a. pianist Jeroen van Veen.

Al geruime tijd organiseert Gaudeamus de zgn. Gaudeamus Sessies in het Muziekhuis
Utrecht. De reeks bestond in 2019 uit de volgende concerten:
- 9 februari: Gaudeamus Sessies #21: presentaties van The Hair, Flora Koene en
van Yael Levy en Nikos Kokolakis van het Catchpenny Ensemble.
- 13 april: Gaudeamus Sessies #22: Oorspel van Wilbert Bulsink door Rosa
Ensemble, werken van Vanessa Lann en Juan Felipe Waller door pianiste
Nadezda Filippova
- 1 juni: Gaudeamus Sessies #23: Gagi Petrovic & Trash Panda Collective speelden
Overcome van Gagi Petrovic; Merel Vercammen – viool en Maya Fridman – cello
improviseerden samen, en Maya Fridman speelde werk van Lou Reed en Fjola
Evans
Van 30 augustus t/m 4 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 en ensembles en de vele internationale componisten
intensief samen aan nieuwe werken, waarbij er ook veel tijd was voor discussie en
reflectie. Alle ruimtes van het Muziekhuis worden dan hiervoor ingezet.
Door het jaar heen nodigt Gaudeamus diverse componisten en musici in-residence uit
om nieuwe plannen uit te werken, te experimenteren, nieuwe vormen van
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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. Componist Jerzy Bielski was composer-in-residence en werkte in het
Muziekhuis aan zijn muziektheaterproductie die in 2019 in première ging.
De Yamaha Enspire Pro Disklavier van Stichting Conlon is in een van de studio’s van
Muziekhuis Utrecht opgesteld. Verschillende componisten en pianisten en studenten
van diverse conservatoria en HKU/Muziek & Technologie maken hier studie van dit
bijzondere instrument en werken aan nieuwe composities, dit alles onder deskundige
begeleiding door bestuursleden van de Stichting Conlon. Op 8 mei werd een open dag
georganiseerd voor belangstellenden. In december werden 4 binnen- en
buitenlandse componisten uitgenodigd in een residency om gedurende een week
nieuwe werken te realiseren; deze werden op 21 december 2019 in een slotconcert in
de Grote Zaal in première gebracht.

Al die activiteiten van organisaties die in Utrecht gevestigd zijn maken Muziekhuis
Utrecht tot een onmisbare ontwikkelplek voor de makers die zij aan zich verbinden.
Muziekhuis Utrecht was in 2019 tweemaal Stemlokaal voor de buurt bij de
gemeenteraads- en Europese verkiezingen op 20 maart en 23 mei. Zo zagen ook de
buurtbewoners in groten getale het Muziekhuis van binnen.

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 2019 is ook de Stichting Operamakers in het Muziekhuis aanwezig
voor vergaderingen en gebruik van de studio’s en try-out zaal; in 2020 zal
Operamakers ook kantoorruimte in het Muziekhuis huren. Regelmatig vinden
bijeenkomsten en vergaderingen plaats van netwerken als het Utrechts Festival
Overleg, Utrechts marketingoverleg en Utrechts Muziek Overleg.
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Financiën.
In 2019 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
verkoop van drank tijdens repetities e.d.. Extra uren van de technicus van het
Muziekhuis werden, indien van toepassing, doorberekend aan gebruikers. Het kleine
surplus over 2019 wordt toegevoegd aan de reserves: naast algemene reserve is er een
bestemmingsreserve om te kunnen inzetten bij al of niet verwachte kosten voor de
typische infrastructuur die Muziekhuis Utrecht in zijn gebouw nodig heeft om te
kunnen functioneren (zoals muziekinstrumenten, geluidsapparatuur). De jaarrekening
2019 is door het bestuur vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Organisatie.
De Raad van Toezicht bestond in 2019 uit: Johan Kolsteeg (voorzitter), Mathieu
Heinrichs en Mijke van den Brand.
Henk Heuvelmans was bestuurder/directeur.
De stichting handelt volgens de principes van de Code Cultural Governance. De leden
van bestuur en Raad van Toezicht hebben een achtergrond in besturen of directies van
organisaties binnen o.a. het hoger onderwijs of culturele / maatschappelijke
organisaties. Hun deskundigheid en ervaring nemen zij mee in het besturen van en
toezicht houden op Stichting Muziekhuis Utrecht om zo de doelstelling van de
organisatie te realiseren. Zij zijn onafhankelijk en spreken dus niet namens de sector
waarbinnen zij werkzaam zijn / waren of namens een organisatie binnen die sector of
organisaties waar zij mogelijk een nevenfunctie bekleden. Die (neven)functies zijn
bekend (zie hieronder). Men is integer en alert op mogelijke belangenverstrengeling.
Gestreefd wordt naar een diverse samenstelling van de Raad van Toezicht; deze bestaat
momenteel uit 3 leden die volgens een rooster van aftreden stapsgewijs per 3 of 6 jaren
vervangen worden. In 2019 werd één keer vergaderd; tussendoor was regelmatig
overleg via email of telefoon. In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd van de
werkzaamheden, de aandachtspunten en de toepassing van de code.
De bureau-organisatie telde een technicus/gebouwbeheer: Ruud Kluten, voor 0,45 fte.
De financiële administratie werd gedaan door Stichting ASK in Amsterdam.
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NEVENFUNCTIES:
Raad van Toezicht:
Johan Kolsteeg, voorzitter.
- Eigen functie: Docent / onderzoeker Universiteit van Groningen.
- Nevenfunctie: Lid Kunstraad Groningen, bestuurslid Stichting Transatlantic.
Mijke van den Brand, lid
- Eigen functie: advocaat en mediator
- Nevenfunctie: redactielid bij SDU
Mathieu Heinrichs, secretaris
Bestuur / Directie:
Henk Heuvelmans, bestuurder / directeur Muziekhuis Utrecht
- Nevenfuncties: directeur Gaudeamus Muziekweek; voorzitter Stichting Percussion
Products; voorzitter Stichting De Klankkaatser; secretaris Stichting Conlon; voorzitter
Stichting Trace21 (tot juli 2019); co-voorzitter Utrechts Festival Overleg; secretaris
Stichting Exploitatie Utrecht 3 (begeleid-wonen-project)
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