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1.  Inleiding  

 

Stichting Culture Connection wil met haar activiteiten een bijdrage leveren aan duurzame  

interculturele samenwerking binnen Nederland en aan duurzame internationale culturele 

uitwisseling met landen rond de Middellandse Zee.  

 

2.  Doelstellingen en activiteiten conform statuten  

 

De doelstellingen van Culture Connection zoals vastgelegd in de statuten van de stichting luiden als 

volgt:  

- Het ondersteunen, stimuleren en initiëren van al het geen verband heeft met internationale 

culturele uitwisseling en interculturele samenwerking in het algemeen en gericht op de landen 

rond de Middellandse Zee in het bijzonder;  

- Het streven naar duurzaamheid en brede inbedding van haar programma’s in de kunstensector 

in het bijzonder en in de samenleving in het algemeen.  

 

De activiteiten conform de statuten zijn:  

- Ontwikkelen en uitvoeren van interculturele samenwerkingsprojecten binnen Nederland of 

grensoverschrijdend; 

- Ontwikkelen en uitvoeren van projecten en programma’s met als vertrekpunt de culturele 

pluriformiteit en superdiverse context waarbinnen we in Nederland opereren;  

- Ontwikkelen en uitvoeren van multidisciplinaire culturele programma’s die omlijst worden met 

verdiepende informatieve activiteiten;  

- Ontwikkelen en uitvoeren van internationale cultuuruitwisselingsprogramma’s met artiesten en 

culturele partners uit het Noord-Afrika en het Midden-Oosten; 

- Ontwikkelen van programma’s in nauwe samenwerking met artiesten (collectieven), relevante 

maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en onderwijs.  

 

3.  Middelen  

 

Stichting Culture Connection financiert haar projecten en activiteiten met publieksinkomsten en 

bijdragen van projectpartners, overheden, fondsen en sponsors. De projecten vinden alleen 

doorgang vinden bij toekenning van voldoende bijdragen.  

 

4.   Korte terugblik 2017 

 

Culture Connection heeft zich in 2017 geprofileerd als een proactieve speler op het gebied van 

ontmoeting en dialoog tussen artiesten en burgers met uiteenlopende culturele en religieuze 

achtergronden en tevens op het gebied van culturele samenwerking met de Arabische wereld.  

2017 was een bijzonder succesvol jaar met optredens op toonaangevende festivals in het kader van 

project ‘Arabic Crossroads – Music & Poetry’ en een schitterende editie van het project ‘Sacred 

Songs’ in Rotterdam.  Quotes uit publieksreacties Sacred Songs Rotterdam: 

“Geweldig concert dat een groot gevoel van verbondenheid gaf”  

“In een tijd van harde polarisatie in de samenleving was deze avond helend voor de ziel”  

 

  



Jaarverslag 2017 

Stichting Culture Connection 

2 

 

5. Activiteiten 2017 

 

De geplande activiteiten voor 2017 waren: 

1. Vervolg geven aan Sacred Songs in Rotterdam en aanvullende fondsenwerving; 

2. Vervolg geven aan Sacred Songs in Amsterdam en aanvullende fondsenwerving; 

3. Vervolg geven aan Arabic Crossroads – Music & Poetry; 

4. Investeren in de interne organisatie: bedrijfsprocessen stroomlijnen 

 

 

5.1.  Sacred Songs Rotterdam 

 

In 2017 organiseerde Culture Connection met podium Grounds en andere Rotterdamse partners het 

project Sacred Songs in Rotterdam. Sacred Songs vierde de diversiteit van de havenstad met een 

productie waarin zestig Rotterdamse vocalisten van verschillende culturen, religies en 

levensbeschouwingen samenwerkten. Na een voorbereiding van drie maanden was de première van 

de vocale productie op 1 december in de Pelgrimvaderskerk in Delfshaven. In aanloop naar de 

uitvoering vonden vanaf september previews in de stad plaats, onder andere in de Laurenskerk, de 

Paradijskerk, ontmoetingscentrum Open Haard en Grounds.  

 

 
Monica Akihary tijdens Sacred Songs Rotterdam in Pelgrimvaderskerk 

 

 

 

 

 

De line up van Sacred Songs Rotterdam bestond uit vijf koren en drie solozangers. Zij zongen liederen 

geïnspireerd door het thema Pelgrimage, daarbij puttend uit hun eigen religieuze en culturele 
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tradities. Artistiek leider Monica Akihary creëerde met het repertoire één wereldcompositie, die de 

vocalisten vanuit verschillende posities in de kerk en bewegend door de ruimte ten gehore brachten. 

In één doorlopende uitvoering klonken black gospel en anasheed (islamitische gospel), liederen uit 

de katholieke en Kaapverdiaanse kerk, joods liturgische teksten en spiritueel repertoire uit Turkije, 

India en het Midden-Oosten. De uitvoering verliep zeer succesvol; de zangkwaliteit van alle 

deelnemers was van hoog niveau. Het concert was volledig uitverkocht en het publiek was laaiend 

enthousiast. Bijzonder was de aanwezigheid van een delegatie van de universiteit van Ambon en 

opnames voor de Kaapverdiaanse televisie door Osvaldo Brito van ‘Letra das Ilhas’. 

 

 
Kaapverdiaans koor Nazareno in Sacred Songs Rotterdam 

 

Research naar deelnemers Sacred Songs 

In het voorjaar 2017 ging het team van Culture Connection op zoek naar geschikte koren en zangers 

voor Sacred Songs Rotterdam en vonden zo’n vijftig werkbezoeken en overleggen plaats bij 

partnerorganisaties als Grounds, Codarts Conservatorium, Cultuur Concreet, SKIN en SPIOR en aan 

kerken, moskeeën, koorrepetities etc. Uiteindelijk werden 5 koren en 3 solisten geselecteerd: zestig 

vocalisten die de rijke Rotterdamse diversiteit aan zangstijlen, culturen, talen en geloofsopvattingen 

representeerden. Deelnemers waren: Leo Davelaar & Gospel Project; het Marokkaanse koor Al 

Wahda; Jordão Évora & het koor Nazareno van de Kaapverdiaanse Paróquia Nossa Senhora da Paz; 

Marc Schaap & de Kathedrale Laurentius & Elisabeth Cantorij; zangeres Rasha Mansour; de Irakees-

Koerdische zanger Shwan Sulaiman van Codarts; chazzanit Hannah Verhulst van de Liberaal Joodse 

Gemeente; Prewien Pandohi-Mishre met een koor van zijn muziekschool Rasique.  
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Overzicht activiteiten Sacred Songs Rotterdam 

datum activiteit locatie Bezoekers/ 

deelnemers 

7 september Presentatie over SSR bij Platform 

Levensbeschouwing en Religie 

Paradijskerk (Oudkatholieke 

kerk) Rotterdam 

45 

23 september Kick-off SSR met Monica Akihary, 

koren en organisatie 

Grounds 50 

29 oktober Preview: gospel workshop en 

optreden Leo Davelaar 

Centrum Open Haard 

(voorheen st. Nida)  

60 

2 november Meet&Greet met projectpartners Grounds 20 

2 november Eat&Meet met zangers en koren Grounds 40 

5 november Preview Shwan Sulaiman & Sinan 

Arat bij Open Dag Dialoog 

Laurenskerk 220 

12 november Preview Al Wahda koor bij 

Festival Werelds Delfshaven 

Grounds 120 

19 november Previews: workshop en optreden 

Prewien Pandohi met tablaspeler 

Centrum Open Haard 50 

22 november Repetitie met alle koren Grounds 45 

25 november Preview Jordão Évora (Nazareno)  Leeszaal Rotterdam-West 

 

50 

30 november Generale Repetitie Pelgrimvaderskerk 70 

1 december Uitvoering Pelgrimvaderskerk 300 

 

 

Promotie 

De volgende communicatiemiddelen werden ingezet: 

 A5 flyer met aankondiging concert en omlijstende 

programma’s  

 A3 poster  

 Vermelding van concerten in de reguliere promotie 

uitingen van Grounds en de Pelgrimvaderskerk 

 Vermelding op websites Culture Connection, Grounds, 

Pelgrimvaderskerk en van alle koren, deelnemers en 

partners 

 Nieuwsbrieven met updates en resultaten via Culture 

Connection, Grounds en via deelnemende koren 

 3 persberichten verspreid over de periode september tot 

en met november 2017 

 Social media: berichten op Facebookpagina’s Grounds, 

Culture Connection, etc. 

 Voorverkoop met kortingsprijzen bij alle previews. 
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Samenstelling publiek 

Zowel bij de uitvoering op 1 december als bij de previews was het publiek divers met achterban van 

de betrokken partners, vertegenwoordigers van verschillende geloofsgroepen, liefhebbers van zang, 

professionals vanuit het Rotterdamse culturele, sociale en politieke veld, interreligieuze initiatieven, 

cultuurminnend publiek en in religie/filosofie/levensbeschouwing geïnteresseerden.  

 

Organisatie en partners 

De organisatie was in handen van stichting Culture Connection en stichting Podium Grounds. 

Het Culture Connection team bestond uit:  

Jeanneke den Boer – projectleiding 

Monica Akihary – artistieke leiding  

Guénaëlle de Graaf – artistieke productie 

Davidson Rodrigues – uitvoerende productie  

Marjolein van Ruiten – perspromotie 

Nevel Karaali – ontwerp logo en flyer 

Wineke van Muiswinkel en Erik Kampherbeek – fotografie  

Aangevuld vanuit Grounds met: 

Ausra Listaviciute –  programmacoördinatie Delfshaven, scouting   

Nishant Harcharan – productie 

Francis Pronk – promotie 

Projectpartners waren Codarts conservatorium, Rotterdam in Dialoog, Nederland in Dialoog, 

Rotterdams Volkstheater, Wereld Delfshaven, Open Rotterdam, Stichting Open Haard, Leeszaal 

Rotterdam-West, SPIOR, SKIN en vele religieuze en culturele gemeenschappen in Rotterdam. 

 

Evaluatie  

Na afloop heeft Culture Connection met de koren en de partners geëvalueerd. Over de hele linie was 

er grote tevredenheid over deelname en samenwerking en een grote wens om het project jaarlijks te 

laten terugkeren. 

 

Financiën 

Subsidiënten waren Prins Bernhard Cultuurfonds, Kerk en Wereld, Gemeente Rotterdam, Elise 

Mathilde fonds, Erasmus stichting en J.E. Jurriaanse stichting. 

 

  



Jaarverslag 2017 

Stichting Culture Connection 

6 

 

5.2. Sacred Songs Amsterdam 

 

In 2017 stond tevens een editie van Sacred Songs in Amsterdam gepland in samenwerking met 

stichting Stadsherstel die meerdere kerken in Amsterdam beheert. In het voorjaar verrichtte Culture 

Connection aanvullende fondsenwerving bij het Amsterdams Fonds voor de Kunsten (AFK) en de 

P.W. Janssen’s Friesche stichting. Alleen het AFK kende subsidie toe en minder dan gevraagd. 

Culture Connection besloot in september om de Amsterdamse versie een jaar uit te stellen en in 

2017 alle aandacht te richten op Sacred Songs Rotterdam. Hiervoor vroeg ze toestemming van het 

Prins Bernhard Cultuurfonds en het AFK, die het uitstel goedkeurden.  

 

 

5.3. Arabic Crossroads – Music & Poetry  

 

Stichting Culture Connection organiseerde in juni en november 2017 het internationale 

samenwerkingsproject ‘Arabic Crossroads – Music & Poetry’ met Utrechtse en landelijke partners. 

Speciale gast was de Marokkaanse muzikant Walid Ben Selim voor een programma vol workshops, 

optredens en muzieksessies.  

In 2017 was ud-speler Jaber Fayad actief betrokken. Hij ontmoette Walid Ben Selim in 2016 tijdens 

een muzieksessie in het AZC in het kader van het project. In juni en november 2017 traden Walid en 

Jaber met groot succes op als duo. 

 
Jaber Fayad & Walid Ben Selim in De Voorkamer juni 2017 

 

In juni was er veel aandacht voor spoken word, het leren om gedichten te voordragen, een 

gedichtenwedstrijd en een bijzondere muzieksessie tijdens de ramadan. 

In november 2017 organiseerde Culture Connection een extra projectweek met muzieksessies in de 

Kytopia-studio, geluidopnames voor een cd en slotconcerten van Arabic Poetry meets Kytopia in 

Podium Grounds en TivoliVredenburg, inclusief een inhoudelijke verdiepingsprogramma over 

Arabische poëzie en een podium voor spoken word. 
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Workshop- en participatie programma 

 Tijdens de projectweken in juni en november bezocht Walid Ben Selim het AZC Utrecht aan de 

Haydnlaan waar pianist en componist Jonas Bisquert en stichting De Vrolijkheid op diverse 

avonden culturele activiteiten organiseren. Zo gaf Walid Ben Selim workshops en was hij te gast 

bij open muzieksessies, bij repetities met professionele muzikanten die woonachtig zijn in het 

AZC, bij een avondvullend concert en een spontane sessie in het nabijgelegen theater ’t Wilde 

Westen. Bewoners van het AZC verzorgden heerlijke maaltijden na afloop van de muzieksessies 

in ’t Wilde Westen. Daarnaast gaf hij muziek- en poëzieworkshops aan jongeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muziekavond in Wilde Westen juni 2017 

 

 Het Literatuurhuis Utrecht organiseert jaarlijks U-Slam, een wedstrijd voor Poetry Slam. Tijdens 

de jaarfinale op 7 juni 2017 in Utrecht was Walid Ben Selim de special guest en verzorgde hij in 

het propvolle café De Bastaard een indrukwekkend solo performance voor een enthousiast 

publiek.  

 Poetry Circle Nowhere Amsterdam ontving Walid Ben Selim voor een workshop over Arabische 

poëzie, spoken word en muziek. Samen met vier enthousiaste en geïnteresseerde jonge 

schrijvers leidde Walid Ben Selim een diepzinnig gesprek over onder andere het gebruik van oude 

poëzie in hedendaagse kunst, de rijkdom van het Arabische en het creëren van nieuwe woorden.  

 Op het ISK (Internationale Schakelklas Ithaka), een schakelschool voor niet-Nederlandssprekende 

jongeren voordat ze naar regulier middelbaar onderwijs gaan, gaven de in Utrecht woonachtige 

Koerdisch-Irakese dichter Baban Kirkuki en Walid Ben Selim poëzie/rapworkshops. Deelnemers 

waren leerlingen in de leeftijd van 16 tot 19 jaar, van wie de meeste Arabischsprekend en 

afkomstig uit Syrië, maar ook uit o.a. Palestina, Zuid-Afrika, Somalië en Polen.  

 

Studiosessies en optredens Walid Ben Selim & Kytopianen 

 De muzikale samenwerking in Kytopia vond plaats onder leiding van Arjen de Vreede, dj en 

producer, docent aan de Hogeschool voor de Kunsten en een van de creatieve geesten van 

Kytopia. Walid ging in juni en november de studio in samen met Arjen de Vreede, percussionist 

Gino Bombrini (Skip&Die), violiste Tseroeja van den Bos en celliste Guusje Ingen Housz. 
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 Aan het slot van de projectweek in november waren er optredens van Walid Ben Selim en de 

Kytopianen in TivoliVredenburg Utrecht en Podium Grounds Rotterdam. De concerten waren 

prachtig, het repertoire zeer gevarieerd en trokken een zeer gemixt publiek, dat voor een groot 

deel via de samenwerkingspartners was gemobiliseerd. 

 In TivoliVredenburg verzorgde arabist en musicoloog Anne van Oostrum (Universiteit van 

Amsterdam) een inleiding over Arabische poëzie en spoken Word artist Zeinab El Bouni (Zaii) het 

voorprogramma met persoonlijke en geëngageerde teksten.  

Optreden Arabic Poetry Meets Kytopia in TivoliVredenburg  Spoken word artiest Zaii 

 

VPRO Vrije Geluiden maakte in oktober 2016 een speciale televisie-uitzending over Kytopia.  

Hierbij registreerden ze ook het project met Walid Ben Selim en Widad Broco, interviewden ze Arjen 

en Walid en legden ze het repetitieproces vast in de prachtige setting van de grote zaal in Kytopia, 

het voormalige Tivoli Oudegracht. De uitzending was te zien op 15 januari 2017 en is herhaald in 

augustus 2017. https://www.vpro.nl/vrije-geluiden/lees/artiesten/kytopia.html  

 

Optredens akoestisch duo Walid Ben Selim & Jaber Fayad 

Walid Ben Selim en de Syrische oud-speler Jaber Fayad ontmoetten elkaar tijdens de eerste editie 

van Arabic Crossroads – Music & Poetry in oktober 2016. In AZC-Utrecht vonden muzieksessies met 

Walid Ben Selim plaats waar Jaber Fayad aan deelnam. Er was direct een klik tussen beide 

muzikanten; beide zijn goed thuis in spiritueel soefi-repertoire, wat leidde tot verdere samenwerking 

en optredens in juni en november 2017. De intense zang van Walid Ben Selim past uitstekend bij het 

vrije, moderne luitspel van Jaber Fayad. 

 De belangstelling voor optredens van Walid Ben Selim & Jaber Fayad was groot. Ze traden op  

tijdens Festival 010 Says It All Rotterdam (3 juni), Festival Werelds Delfshaven in Rotterdam (4 

juni), Culturele Zondagen – Utrecht Centraal (5 juni) in Hotel Karel V, in De Voorkamer in Lombok 

en op het Stadhuisplein, op Festival Le Guess Who? (10 november) 

De Concertzender toonde veel interesse in Arabic Crossroads. Op 5 juni stonden Walid Ben Selim 

& Jaber Fayad op het podium tijdens een live-uitzending, met aansluitend een interview met 

Walid Ben Selim en Culture Connection. De enthousiaste reacties leidden tot een 

vervolgoptreden van het duo in het programma Acoustic Roots op 10 november. Eveneens met 

uitgebreid interview over zowel de achtergrond van het project als inhoudelijke verdieping over 

de muziek en teksten. https://www.concertzender.nl/programma/acoustic_roots_431918/ 

https://www.vpro.nl/vrije-geluiden/lees/artiesten/kytopia.html
https://www.concertzender.nl/programma/acoustic_roots_431918/
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Walid Ben Selim & Jaber Fayad bij Festival Le Guess Who? 

 

Overzicht activiteiten Arabic Crossroads – Music & Poetry 

Voorjaar 2017 

datum activiteit locatie Bezoekers/ 
deelnemers 

31 mei 2017 2 poëzieworkshops Baban Kirkuki 
op ISK 

Internationale Schakelklas 
(ISK) Ithaca Maarssen 

45 

3 juni Optreden Walid Ben Selim  Festival Poetry International / 
010 Says It All / Poetry Circle 
Nachtsalon Rotterdam 

200 

4 juni Optreden Walid Ben Selim & Jaber 
Fayad  

Festival Werelds Delfshaven 
(Rotterdam) 

80 

5 juni Optreden Walid Ben Selim & Jaber 
Fayad 

Culturele Zondag in De 
Voorkamer Lombok Utrecht  

70 

5 juni Optreden Walid Ben Selim & Jaber 
Fayad  

Culturele Zondag in Hotel 
Karel V Utrecht 

90 

5 juni Live radio-optreden Walid Ben 
Selim & Jaber Fayad  

Culturele Zondag voor 
Concertzender Utrecht 

70 

6 juni 2017 Workshop Poetry Circle Nowhere 
door Walid Ben Selim 

Poetry Circle Nowhere 
Amsterdam 

4 

7 / 8 juni 2017 3x Workshop Walid Ben Selim  ISK Maarssen 45 

7 juni 2017 Muzieksessie en workshop door 
Walid Ben Selim en Jonas Bisquert 
met bewoners AZC-Utrecht 

AZC-Utrecht 30 

7 juni Optreden Walid Ben Selim  Finale U-Slam in Theatercafé 
de Bastaard Utrecht 

100 

8 juni 2017 Muzieksessie/iftar AZC/ Vrolijkheid 
Walid Ben Selim en Jonas Bisquert 

Wilde Westen Utrecht 70 

3 juli 2017 Prijsuitreiking Gedichtenwedstrijd  
Baban Kirkuki/Culture Connection  

ISK Maarssen 45 

6,7,8 juni 2017 3 studiosessies met Walid Ben 
Selim en Kytopianen 

Kytopia Utrecht 20 
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Najaar 2017 

2 november Muziekworkshop door Culture 
Connection/Jonas Bisquert  

AZC-Utrecht 30 

10 november Concert Walid Ben Selim & Jaber  
Fayad 

Kargadoor Utrecht 
Een uur lang live opnames 
voor Concertzender  

10 

10 november Concert Walid Ben Selim & Jaber  
Fayad 

Festival Le Guess Who? 
Antoniuskerk Lombok Utrecht 

300 

11 november Jamsessie Walid Ben Selim & 
musici AZC plus eten na afloop 

Het Wilde Westen Utrecht 80 

13,14 en 15 
november 

Repeteren en opnames door Jan-
Wouter Stam en 3 HKU-studenten 
in studio met Arjen de Vreede en 
Kytopia musici 

Kytopia Utrecht 30 

16 november Optreden Walid & Kytopianen Grounds Rotterdam 60 

17 november Verdiepingsprogramma met lezing 
door Anne Van Oostrum  

TivoliVredenburg Utrecht 55 

17 november Spoken word door Zai TivoliVredenburg Utrecht 200 

17 november Optreden Walid & Kytopianen TivoliVredenburg Utrecht 300 

 

Promotie 

De volgende communicatiemiddelen werden ingezet: 

 Flyer Arabic Poetry meets Kytopia Part II  

 Poster Arabic Poetry meets Kytopia Part II  

 In juni: flyers met tourschema van Walid Ben Selim 

door Culture Connection  

 Vrijkaartenactie Arabic Poetry meets Kytopia Part II 

voor o.a. AZC en ISK  

 Persberichten en actieve persbenadering door 

Marjolen van Ruiten 

 Nieuwsbrieven van Culture Connection 

 Updates Website Culture Connection 

 Facebookberichten Culture Connection 

 Facebookberichten via partnerorganisaties 

 Radio-interview met Culture Connection op 

Concertzender 

 Radio-interview op ‘Over Muziek en Poëzie’ 

 Aankondiging concert via o.a. DUIC, tip van VPRO Vrije Geluiden, Literaire Ladder 

 
Organisatie en projectpartners 

De organisatie was in handen van Culture Connection en het team bestond uit: 

Jeanneke den Boer – project- en programmaleiding 

Hilde Swart – programmaontwikkeling, productie en artiestenbegeleiding  

Malin Weerdenburg en Faten Bouraoui – publieksontvangst en -begeleiding  

Arjen de Vreede – artistieke leiding muziekproductie 

Marjolein van Ruiten – perspromotie 

Nevel Karaali – ontwerp logo en flyer 

Maarten Mooijman – fotografie 
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Projectpartners waren: Kytopia, TivoliVredenburg, dichter Baban Kirkuki, oud-speler Jaber Fayad, 

HKU, Festival Le Guess Who / Lombok Festival, Festival 010 Says It All (onderdeel van Poetry 

International), Poetry Circle Nowhere, Podium Grounds, Festival Werelds Delfshaven, Culturele 

Zondagen, Concertzender, De Voorkamer, Het Literatuurhuis, Stichting de Vrolijkheid en Ithaka 

Internationale Schakelklassen (ISK), Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland, Jongeren Cultuurspot 

Overvecht, Trajectum College, Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam. 

 

Evaluatie 

Na afloop zijn alle activiteiten geëvalueerd met de artistiek leider, Walid Ben Selim en alle 

projectpartners. Leerzame en nuttige punten uit de evaluaties worden meegenomen in een nog te 

plannen vervolgtraject. 

 

Financiën 

Arabic Crossroads – Music & Poetry was mede mogelijk met financiële steun van Fonds 

Cultuurparticipatie, VSB Fonds, Gemeente Utrecht, KF Hein Fonds, Stichting Carel Nengerman Fonds, 

Fentener van Vlissingen Fonds en STUW (Stichting Utrecht Wereldmuziek).  

 

 

5.4. Investeren in interne organisatie 

 

Culture Connection is een flexibele, hands-on organisatie toegesneden op het werken in een 

superdiverse en internationale omgeving. Bestuurder van de stichting is Jeanneke den Boer van DB 

Consult. De Raad van Toezicht bestaat uit professionals met bestuurlijke, management en juridische 

expertise. Voor de uitvoering en promotie van de activiteiten van 2017 werkten op projectbasis 

freelancers, medewerkers via payroll service bureaus en stagiaires. 

Team Sacred Songs Rotterdam 
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Pool freelancers 

Vanaf de eerste projecten in 2008 zijn diverse freelancers betrokken bij de activiteiten van Culture 

Connection. Een aantal van hen hebben meerdere keren voor projecten gewerkt. Het zijn 

professionals die werkzaam zijn in het culturele veld, op verschillende terreinen: van productieleiding 

tot programmering en van Europese fondsenwerving tot promotie. De onderlinge samenwerking is 

altijd bijzonder plezierig en stimulerend. 

 

Investeren in bedrijfsvoering 

Culture Connection bestond in augustus 2017 tien jaar en heeft in haar bestaan stap voor stap 

gebouwd aan de projectorganisatie. Er is geleidelijk aan een bedrijfsvoering op het gebied van 

financiën, human resources, backoffice, computeraangelegenheden en relatiebeheer opgezet. 

In 2017 heeft Culture Connection een aantal bedrijfsvoering processen doorgelicht op efficiency en 

de nodige verbeteringen in de processen aangebracht. Het computernetwerksysteem is kritisch 

doorgelicht; het opslagsysteem via SharePoint is opnieuw ingericht; de computerbeveiliging is 

aangescherpt. Hiernaast is het systeem van projectadministratie en boekhouding opnieuw ingericht. 

 

 

5.6. Internationalisering 

 

Culture Connection maakte in 2017 promotie voor haar activiteiten via internationale muziekbeurzen 

als Babelmed in Marseille Frankrijk en Womex in Katowice Polen. Alle opgedane contacten worden 

zorgvuldig onderhouden en vormen een onderdeel in de planvorming voor het komende 

meerjarenbeleidsplan. 

 

 

6. Financiën 

 

Stichting Culture Connection heeft geen eigen vermogen of doorlopende subsidierelatie met een 

overheid. De inkomsten van de stichting bestaan uit de partner- en subsidiebijdragen voor de 

projecten. Naast de projectkosten zijn er doorlopende uitgaven voor het onderhoud van de stichting 

zoals bestuurskosten; het voorbereidende werk voor projecten waaronder research en 

projectplannen schrijven; fondsenwerving; relatiebeheer; overall promotie voor de stichting; de 

website. Deze ‘onderhouds’- en ontwikkelwerkzaamheden zijn een eigen investering. 

Fondsenwerving is een arbeidsintensieve aangelegenheid en projecten kunnen pas aangevraagd 

worden, als er al veel voorwerk is verricht. Culture Connection voert die ontwikkel- en 

voorbereidingskosten op in een projectbegroting en laat in het dekkingsplan zien, dat dit een eigen 

investering is.  


