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1. INLEIDING 

 
Stichting Culture Connection organiseert culturele programma’s waarin ontmoeting en dialoog tussen 

artiesten en publiek uit verschillende culturen, religies en leefwerelden centraal staan.  

De activiteiten van Culture Connection begeven zich op het snijvlak van kunst, cultuur en samenleving 

en vinden hun inspiratie in de culturele dynamiek van de grootstedelijke omgeving en actuele 

maatschappelijke thema’s. De programma’s zetten veelbelovende podiumkunstenaars met een 

opvallende artistieke visie en een sterke boodschap in de schijnwerpers.  

Projecten als Festival Culturele Karavaan en de vocale productie Sacred Songs tonen de muzikale 

dimensie van de religieuze diversiteit die de hedendaagse Nederlandse samenleving kenmerkt en 

creëren verbindingen die niet vanzelfsprekend tot stand komen. Arabic Poetry meets Kytopia en Arabic 

Crossroads - Music & Poetry zijn internationale samenwerkingsprogramma’s met jonge 

grensverleggende podiumkunstenaars uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Culture Connection 

opereert tot nu toe als een projectorganisatie en realiseert haar activiteiten met een team van per 

project aangestelde freelancers, vrijwilligers en stagiaires. 

   

2. DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN CONFORM STATUTEN  
 

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

- Het ondersteunen, stimuleren en initiëren van al het geen verband houdt 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. 
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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 

bij toekenning van voldoende bijdragen. 

  

4. KORTE SAMENVATTING 2019 
 

Het jaar 2019 stond in het teken van de verantwoording van meerjarige projecten die plaatsvonden in 

voorgaande jaren, van het met partners evalueren van deze projecten en het op basis hiervan smeden 

van plannen voor de toekomst. Dit resulteerde in 2019 nog in een presentatie van de vocale productie 

Sacred Songs in Rotterdam. Daarnaast investeerden we in de stroomlijning van de bedrijfsvoering en 

interne organisatie en in een uitbreiding van de stichtingswebsite.  

 

We evalueerden de driejarige serie Sacred Songs in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. De serie vond 

plaats van 2016 tot en met 2018 en had positieve resultaten, leerpunten, nieuwe contacten en 

aanvragen voor Sacred Songs in andere steden opgeleverd.  

De directeur voerde een reeks oriënterende gesprekken met belangstellenden voor de vocale productie 

Sacred Songs. Dit leidde tot een concrete vraag vanuit Rotterdam Delfshaven, waar stichting Pilgrim 

Harbour jaarlijks een zomerfestival organiseert. Deze stichting nodigde Culture Connection uit om 

zowel in 2019 als in 2020 Sacred Songs Rotterdam binnen het festival te presenteren. Dit resulteerde in 

een spectaculaire uitvoering in een overvolle Pelgrimvaderskerk op 13 september en een prachtig 

werkproces in aanloop daarnaartoe.  

Vanuit het project Arabic Crossroads zijn veel waardevolle contacten met partners in Utrecht, 

Rotterdam, Amsterdam en in het buitenland tot stand gekomen. Ook met deze contacten had de 

directeur overleggen geweest gericht op het maken van plannen voor de toekomst. 

 

5. REALISATIE VOORGENOMEN ACTIVITEITEN IN 2019  
 

1. Afronding driejarige serie Sacred Songs in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam 

2. Sacred Songs Rotterdam 2019 

3. Oriëntatie op vervolg Sacred Songs  

4. Oriëntatie op Festival Sacred Songs 2020 

5. Oriëntatie op vervolg Arabic Crossroads - Music & Poetry 

 

 

5.1. AFRONDING DRIEJARIGE SERIE SACRED SONGS 

 

Van 2016 tot en met 2018 organiseerde Culture Connection het project Sacred Songs in Den Haag, 

Rotterdam en Amsterdam met een basissubsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds aangevuld met 

bijdragen van lokale partners en fondsen. De projecten leidden in de drie steden tot prachtige vocale 

producties en inspirerende omlijstende programma’s, solide nieuwe partnerschappen en veel publieks- 

en media-aandacht. Culture Connection heeft via het project een uitgebreid lokaal netwerk in alledrie 
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de steden opgebouwd. De eerste maanden van 2019 hebben we zorggedragen voor de evaluatie met 

alle partners en voor de inhoudelijke en financiële verantwoording naar alle fondsen en sponsors van 

het project. 

 

5.2. SACRED SONGS ROTTERDAM 2019 

 

Op 13 september 2019 vond een reprise plaats van de vocale productie Sacred Songs Rotterdam in de 

Pelgrimvaderskerk in Delfshaven. Aan de uitvoering namen zestig Rotterdamse zangers van diverse 

religieuze en culturele achtergronden deel. 

Het concert was onderdeel van Pilgrim Harbour Festival dat in Sacred Songs een bijzondere aansluiting 

zag bij hun doelstelling om verrassende muziek en inspirerende artiesten uit verschillende culturen bij 

elkaar brengen. Onder de artiesten was er veel enthousiasme om weer gezamenlijk op te treden. 

 

Gospel Project      Prewien Pandohi-Mishre en koor 

 

Programma en thema 

‘Pelgrimage’ was het verbindend thema in de vocale productie. Ieder koor of solist had een eigen beeld 

en beleving bij het thema en gaf er op een unieke persoonlijke manier inhoud aan. Zo werd het thema 

vanuit diverse hoeken belicht. In een brede betekenis als een spirituele reis om nieuwe inzichten te 

krijgen; heel letterlijk als een bedevaart naar een oord verbonden met een heilige of stichter van een 

religie; maar ook in de betekenis van een innerlijke reis, een zoektocht naar wijsheid en licht.  

 

Artiesten 

De zestig deelnemende vocalisten uit Rotterdam representeerden een rijke diversiteit aan zangstijlen, 

culturen, talen en geloofsopvattingen. Zij zijn actief betrokken bij een geloofsgemeenschap en/of 

enthousiaste vertolkers van een spiritueel muziekgenre.  

Deelnemers waren: Leo Davelaar & Gospel Project; het gemengde koor Al Wahda; Jordão Évora & 

Nazareno van de Kaapverdiaanse Paróquia Nossa Senhora da Paz; Marc Schaap & Kathedrale Laurentius 

& Elisabeth Cantorij; zangeres Rasha Mansour; zanger Shwan Sulaiman; Prewien Pandohi-Mishre en het 

koor van zijn muziekschool Rasique.  

 

Artistieke groei 

In de twee tussenliggende jaren hebben de artiesten zich sterk ontwikkeld. Zo verzorgde Prewien 

Pandohi-Mishre, intussen afgestudeerd in Indiase muziek aan Codarts, met een uitgebreider koor een 

https://pilgrimharbour.nl/
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intense prachtige performance. Al Wahda kwam met een nieuwe groep, waaronder vijf veelbelovende 

jonge zangeressen. De reprise van de productie zorgde tevens voor een hartelijke herneming van de 

onderlinge contacten. De onderlinge betrokkenheid was groot en de aandacht voor elkaar intens; 

iedereen voelde een sterke gezamenlijkheid en was zich er duidelijk van bewust hoe betekenisvol het in 

deze tijd is om met een zo diverse groep samen op te treden. Artiesten hebben na afloop aangegeven 

meer optredens samen te gaan doen.  

 

Shwan Sulaiman            Kathedrale Cantorij  

 

Voortraject 

Het voortraject bestond uit diverse repetities en een zeer geanimeerde kick-off meeting voor de 

zangers en partners eind juni in de Pelgrimvaderskerk, waarbij aanwezigen meer vertelden over hun 

achtergrond, muziek en (vocale) bijdrage aan Sacred Songs. 

Het intensieve voortraject vond reeds plaats in 2017, toen het concert voor de eerst keer werd 

uitgevoerd. In 2019 werden nieuwe elementen toegevoegd, waardoor ook dit jaar er weer ruim tijd 

werd gemaakt voor onderlinge kennismaking en repetities. Zo kwam Al Wahda met een nieuwe groep 

met onder andere vijf veelbelovende jonge zangeressen, en had de groep Nazareno ook een nieuwe 

samenstelling. Ook was zowel het koor als repertoire van Prewien Pandohi-Mishre uitgebreid.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zang van Al Wahda bij kick-off meeting 

 

Concert op 13 september  

Het concert was enkele dagen van tevoren uitverkocht en last minute kwamen nog veel mensen aan de 

deur voor tickets. Het concert ging van start met een muzikale introductie op duimpiano en daarna een 
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vocale improvisatie door artistiek leider Monica Akihary. Al lopende over het middenpad leek zij 

iedereen persoonlijk toe te zingen en op die manier welkom te heten bij het concert. Ongemerkt nam 

anasheedgroep Al Wahda vanaf hun zitplaats positie in het middenpad en zetten aansluitend hun lied 

in. Daarop klonk aan de orgelzijde de energieke gospel van Leo Davelaar en G-Project gevolgd door de 

hindoestaanse zang van Prewien met zijn koor. Verassend was Shwan Sulaiman die vanuit het publiek 

begon te zingen om vervolgens naar het midden van de kerk te lopen en daar zijn intense voordracht te 

doen. De warme introductie op gitaar en accordeon leidde daarop de weemoedige gezangen van 

Nazareno in. Zij werden opgevolgd door de Kathedrale Cantorij die onder orgelbegeleiding loepzuiver 

hun vierstemmige liederen ten gehore brachten. Later in het concert bracht Rasha Mansour twee 

Marialiederen ten gehore, één in het Latijn en één in het Chaldeeuws. Alle artiesten waren twee keer te 

horen in een aaneensluiting van zang waarbij de gehele ruimte van de kerk werd benut. Ook boven bij 

het orgel werd gezongen. De finale van het concert bestond uit een uitbundige improvisatie van Monica 

en G-Project, waarna alle artiesten – in twee lange rijen achter het publiek – en het publiek zelf één 

bourdonklank aanhielden voor een de afsluiting. Een staande ovatie volgde. 

 

  Publiek                                                                               Al Wahda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spin-off 

De belangstelling voor Sacred Songs is groot. Er is (ook al naar aanleiding van voorgaande edities) 

interesse getoond vanuit diverse hoeken van het land. Bij de uitvoering op Sacred Songs op 13 

september waren meerdere artiestenscouts aanwezig, waardoor er voor de deelnemers nieuwe kansen 

ontstonden. Zo was Prewien Pandohi-Mishre met zijn koor te horen op de Interfaith Conferentie in Den 

Haag op 16 november 2019 en bij VPRO Vrije Geluiden op 1 december 2019. Daarnaast zijn Shwan 

Sulaiman en Rasha Mansour gevraagd voor een project van het World Opera Project in Amsterdam. 

 

Publiek 

De achterban van alle deelnemende artiesten was vertegenwoordigd in het publiek. Een zeer betrokken 

groep vanuit de hindoestaanse gemeenschap, familie en vrienden van de Marokkaanse groep Al Wahda 

en het Kaapverdische koor Nazareno waren duidelijk zichtbaar tussen de luisteraars. Cultuurminnend 

publiek, mensen uit Delfshaven en trouwe volgers van Sacred Songs uit Leiden, Amsterdam, 

Amersfoort, Dordrecht en Nijmegen waren aanwezig.  

Er was een groep mensen uit St. Maryland in de Verenigde Staten die zich als ‘Mayflower’ 

afstammelingen presenteerden, nazaten van de pelgrimvaders. In het totaal zo’n 300 personen. 
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Publiek bij entree          Dankwoord voorzitter Pelgrim Harbour Festival  

 

Partners 

Voor dit concert werkten we net als in 2017 nauw samen met podium Grounds en de 

Pelgrimvaderskerk. Culture Connection verzorgde projectleiding, productie, marketing, persbenadering 

en verslaglegging; Grounds verzorgde de kaartverkoop en promotie in de wijk Delfshaven, alsook in de 

rest van Rotterdam. 

 

Promotie 

Nevel Karaali ontwierp de flyer en poster die werden verspreid 

onder de partners en deelnemende artiesten. In het stukje 

historisch Delfshaven rondom de Pelgrimvaderskerk was het 

concert al vele weken zichtbaar op de posters op de ruiten van 

omringende ondernemers. Posters en flyers werden verder 

gericht verspreid door Culture Connection, podium Grounds, 

Pilgrim Harbour Festival en deelnemende artiesten. 

Met materiaal van de concertopname van 2017 heeft Mahesvari 

Autar een korte teaser voor dit concert gemaakt. Deze zeer 

toegankelijke en aanstekelijke teaser is breed gedeeld op sociale 

media en andere online platformen door Culture Connection, 

Pilgrim Harbour Festival, podium Grounds en natuurlijk de 

deelnemende artiesten.  

 

Media  

Open Rotterdam zond de TV-rapportage van Sacred Songs (die in 2017 is gemaakt) opnieuw uit in de 

eerste weken van september 2019.  

Prewien Pandohi-Mishre gaf op woensdag 4 september 2019 samen met de directeur van Culture 

Connection, Jeanneke den Boer, een preview met uitleg over het concert bij De Concertzender. 

Daarnaast was er op Radio 4 (NTR Podium) een aankondiging van het concert. 

Ook de geschreven media besteedden aandacht aan Sacred Songs. Een eerste artikel verscheen op 9 

september 2019 in het Rotterdamse nieuwsblad De Havenloods. Verder was er op 12 september 2019 

een aankondiging in AD Rotterdam en op 13 september 2019 in Metro.  

https://www.youtube.com/watch?v=zvjzQVbFloU
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Online was er uitgebreid aandacht via Culture Connection en alle betrokken organisaties en partners. 

Daarnaast werd Sacred Songs vermeld in een groot aantal online concertagenda’s. Zie voor een volledig 

overzicht de medialijst. 

 

 

5.3. ORIËNTATIE OP VERVOLG SACRED SONGS  

 

Culture Connection voerde in 2019 gesprekken met de belangstellenden voor Sacred Songs en 

onderzocht met welke partijen een samenwerking mogelijk is. Er waren gesprekken met potentiële 

locaties voor de productie, maar ook met makers om nieuwe producties te kunnen ontwikkelen. 

− In Rotterdam met het Pilgrim Harbour Festival voor 2020; 

− In Leiden met organisatoren van ‘400 jaar Pelgrimvaders’; 

− In Dordrecht met organisatoren van ‘700 jaar Dordrecht’; 

− Met Sint-Maartenberaad Utrecht over mogelijke samenwerking voor Sacred Songs in 2021 en 2022; 

− Met choreografe Kalpana Raghuraman voor een multidisciplinaire productie rond het thema 

Rituelen met Monica Akihary als muzikaal leider, te plannen voor 2022; 

− Met het koor Wishful Singing voor mogelijke samenwerking ten behoeve van Sacred Songs vanaf 

2020. 

Meer informatie over de toekomstplannen is opgenomen in het meerjarenplan 2020-2024. 

 

 

5.4 ORIËNTATIE OP FESTIVAL SACRED SONGS 2020 

 

In het najaar van 2020 staat de derde editie van Festival Sacred Songs in Den Haag gepland.  

Culture Connection heeft de afgelopen jaren het community arts programma van het festival 

ontwikkeld en vormgegeven. Voor 2020 zijn besprekingen met het Zuiderstrandtheater, de 

Cultuurankers, Institute of Social Studies en andere partners gepland. De plannen voor de toekomst van 

Festival Sacred Songs zijn ook opgenomen in het meerjarenplan 2020-2024. 

 

 

5.5 ORIËNTATIE OP VERVOLG ARABIC CROSSROADS – MUSIC & POETRY 

 

Van 2015 tot en met 2018 organiseerde Culture Connection het internationale samenwerkingsproject 

Arabic Crossroads - Music & Poetry rond de Marokkaanse podiumkunstenaars Walid Ben Selim en 

Widad Broco, Syrische udspeler Jaber Fayad en de Nederlandse DJ/producer Arjen de Vreede en 

muzikantencollectief Kytopia. In 2019 voerden we gesprekken met Utrechtse partners van Arabic 

Crossroads voor een vervolg op het succesvolle project. Ook deze plannen zijn na te lezen in het 

meerjarenplan 2020-2024. 
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6. INTERNE ORGANISATIE 
 

Raad van Toezicht 

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

superdiverse en internationale omgeving. De Raad van Toezicht bestaat Tanja Mlaker, Nurcan Kaya  en 

Hoi-Ming Mak. Zij beschikken over bestuurlijke, management-, financiële- en juridische expertise. De 

dagelijkse leiding is in handen van bestuurder/directeur Jeanneke den Boer van dB Consult. 

 

Werken met projectteams 

De uitvoering en promotie van de activiteiten was ook in 2019 in handen van freelancers. Vanaf het 

begin in 2008 hebben diverse freelancers, vrijwilligers en stagiaires hun diensten verleend aan Culture 

Connection. Het zijn professionals die werkzaam zijn op verschillende terreinen in de culturele sector: 

van productieleiding tot programmering en van Europese fondsenwerving tot promotie. De onderlinge 

samenwerking is altijd bijzonder plezierig en stimulerend. 

 

Inspiratiebijeenkomsten 

In september 2013 startte Culture Connection met het organiseren van inspiratiebijeenkomsten voor 

de pool trouwe freelancers. Tijdens deze bijeenkomsten geven de aanwezigen een update over hun 

werkzaamheden en worden expertise en ideeën uitgewisseld. Culture Connection legt eigen nieuwe 

projecten voor, waarop iedereen feedback geeft. De sfeer is altijd zeer geanimeerd en de ideeën en 

adviezen voor elkaars projecten en voor Culture Connection zijn altijd zeer waardevol. Ook in 2019 

werden vier bijeenkomsten georganiseerd. 

 

Evaluatie en brainstorm toekomst 

In 2019 organiseerden we een aparte beleidsdag met een evaluatie van de activiteiten van de 

afgelopen jaren en een brainstorm voor de toekomst. Dit leverde samen met de overleggen met de 

partners van Culture Connection de bouwstenen voor het beleidsplan 2020-2024. 

 

7. UITBREIDEN WEBSITE 
 

Met de toename aan projecten en activiteiten was een uitbreiding van de website noodzakelijk. Deze 

aanpassing stond al eerder gepland en werd uiteindelijk in 2019 gerealiseerd. Websitebouwer Alva 

Design zorgde voor een uitbreiding van tabbladen en buttons, zodat de verschillende projecten 

makkelijker te vinden zijn en het nog eenvoudiger is om media af te spelen en kaarten te kopen via de 

website. We hebben de ambitie om de website nog gebruiksvriendelijker en aantrekkelijker te maken, 

zodra er in de toekomst hiervoor meer middelen beschikbaar zijn. www.culture-connection.org 

 

 

 

 

  

http://www.culture-connection.org/
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8. FINANCIËN 
 

Toelichting financien 2019 

In 2019 werden naar aanleiding van alle projectafrekeningen resterende subsidie aan de stichting 

overgemaakt. De werkzaamheden in 2019 werden voor een deel betaald vanuit reserveringen die in 

vorige jaren niet waren aangewend. Sacred Songs Rotterdam was mogelijk vanwege een financiële 

bijdrage van Pilgrim Harbour Festival.  

 

Stroomlijning financiële administraite 

In 2019 is Hoi-Ming Mak die beschkt over financiële en bedrijfsmatige expertise toegetreden tot de 

Raad van Toezicht. In juli heeft hij met de directeur een bezoek afgelegd bij de accountant om 

praktische werkafspraken voor de financiële processen te maken.  

 

Voorbereidingen voor meerjarenaanvraag 2021-2024 

Stichting Culture Connection had tot eind 2019 geen doorlopende subsidierelatie met een overheid.  

De activiteiten van de stichting worden tot dat moment bekostigd met projectsubsidies en 

partnerbijdragen. Naast de projectkosten zijn er doorlopende stichtingswerkzaamheden zoals het 

voorbereidende werk voor projecten waaronder research en projectplannen schrijven; fondsenwerving; 

relatiebeheer; overall promotie voor de stichting en jaarlijks terugkerende uitgaven voor bestuur, 

accountant, website etc. Deze ‘onderhouds’- en ontwikkelwerkzaamheden zijn grotendeels een 

investering door dB Consult. 

Fondsenwerving is een arbeidsintensieve aangelegenheid en projecten kunnen pas aangevraagd 

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

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

een eigen investering is.  

De Raad van Toezicht en directie troffen in 2019 de nodige voorbereidingen voor een 

meerjarenaanvraag 2021–2024 bij de gemeente Utrecht om de activiteiten en plannen van de stichting 

een financieel fundament en voor de toekomst continuïteit te kunnen geven. 

 

9. INTERNATIONALISERING 
 

Culture Connection maakte promotie voor haar activiteiten via internationale muziekbeurzen zoals de 

WOMEX in Tampere Finland. Voor Sacred Songs was er contact met MuziekPublique in Brussel, Festival 

Sounds of God in Augsburg, Aga Khan Trust for Culture, Spiritual Music Festival Hungary en de Vlaamse 

organisatie Moussem die jaarlijks het Sufi Night Festival in Brussel organiseert. Deze gesprekken waren 

gericht op het in de toekomst gezamenlijk ontwikkelen van producties met lokale artiesten, en het 

gezamenlijk uitnodigen van artiesten uit het buitenland. 

 

 

 

 


