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OVER CULTURE CONNECTION 
 

Inleiding 

Stichting Culture Connection brengt artiesten en publiek van verschillende culturen en leefwerelden 

samen en organiseert activiteiten gericht op artistieke samenwerking, ontmoeting en dialoog. 

De activiteiten van de stichting begeven zich op het snijvlak van kunst, cultuur en samenleving en 

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

maatschappelijke thema’s. Culture Connection is gevestigd in Utrecht en heeft sinds haar oprichting 

in 2007 programma’s en producties ontwikkeld als Festival Culturele Karavaan, vocaal project Sacred 

Songs, Festival Sacred Songs en de internationale samenwerkingsprogramma’s Arabic Poetry meets 

Kytopia en Arabic Crossroads - Music & Poetry. Festival Culturele Karavaan en de vocale productie 

Sacred Songs tonen de muzikale dimensie van de religieuze diversiteit die de hedendaagse 

Nederlandse samenleving kenmerkt. De projecten creëren verbindingen die niet vanzelfsprekend tot 

stand komen. Vanuit de vocale productie Sacred Songs in Den Haag is in 2016 Festival Sacred Songs 

ontwikkeld. 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 een als projectorganisatie en realiseert haar 

activiteiten met een team van freelancers, vrijwilligers en stagiaires. 

 

Missie en visie  

• Culture Connection wil podiumkunsten presenteren die 

de superdiversiteit in de samenleving weerspiegelen. 

• Cullture Connection wil bijdragen aan de constructie van 

een samenleving waarin alle culturen en sociale groepen 

zich gerepresenteerd voelen en zich kunnen 

ontwikkelen.  

• Culture Connection wil in de huidige tijdgeest van 

polarisatie en verharding een tegenwicht bieden met 

activiteiten die een gevoel van onderlinge 

verbondenheid creëren.  

• Culture Connection fungeert als een platform en 

netwerk voor kunstenaars die bruggen slaan tussen 

culturen, religies, genres en lifestyles en neemt een 

regierol op in het initiëren van artistieke ontmoetingen.   

• Culture Connection sluit met haar activiteiten aan bij 

actuele bewegingen en artistieke trends in Nederland. 

De superdiversiteit die de huidige grootstedelijke 

samenleving kleurt, vormt een onuitputtelijke 

inspiratiebron voor de culturele activiteiten van Culture Connection. 

• Laten zien van artistieke rijkdom uit verschillende culturen en religies 
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Middelen  

Stichting Culture Connection financiert haar projecten en activiteiten met publieksinkomsten en 

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

bij toekenning van de benodigde bijdragen.  

 

Organisatie 

De stichting functioneert met een Raad van Toezicht en een directeur/bestuurder die zorg draagt 

voor de dagelijkse leiding en de continuïteit van de stichtingsactiviteiten. De programma’s komen tot 

stand met projectteams die de directeur speciaal voor een gegeven project samenstelt met 

freelancers, vrijwilligers en zo mogelijk stagiaires.  

 

Unieke expertise 

Met de tot nu toe gerealiseerde programma’s hebben we een schat aan kennis en werkervaring 

opgedaan op het gebied van diversiteit en verbinding, talentontwikkeling, interreligieuze artistieke 

dialoog, spirituele muziek en internationale cultuuruitwisseling 

 

 
 

VERSLAG ACTIVITEITEN 2020 
 

Korte samenvatting 

2020 was vanwege Corona een uitdagend jaar. De voorgenomen projecten in Rotterdam en 

Dordrecht vonden geen doorgang vanwege de overheidsrestricties voor culturele evenementen als 

gevolg van het Coronavirus. De research voor Sacred Songs in beide steden vond wel plaats in de 

eerste maanden van het jaar, maar stopte in de maanden voor de zomer. Koren, podiumartiesten en 

podia hadden allen hun handen vol aan het oplossen van hun eigen problemen en waren veelal 

onbereikbaar. Wel was er regelmatig overleg over de projectvoortgang met de partners en financiers 

in beide steden. Van half juli tot oktober waren voorzichtig aan weer werkbezoeken mogelijk.  
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Samen met het Zuiderstrandtheater in Den Haag ontwikkelde directeur Jeanneke den Boer een 

programma voor Festival Sacred Songs, dat - zij het in aangepaste vorm – als een van de weinige 

festival in 2021 kon vinden van 21 november tot en met 4 december,  precies tussen twee periodes 

van lockdown in. In het kader van het festival kwam een nieuwe productie Women’s Voices tot stand; 

dit keer met professionele podiumartiesten. Rond het festival zijn er meerdere nieuwsbrieven 

verstuurd en was Culture Connection actief met berichten op Social Media. 

De beperkende Coronamaatregelen spoorden aan om te onderzoeken welke activiteiten wel 

mogelijk en zinvol konden zijn, zowel voor 2020 als voor toekomstige projecten. Met een kleine 

groep freelancers verkende Culture Connection mogelijkheden voor online activiteiten en de 

koppeling daarvan aan live-programma’s op locatie.  

 

 
 

Realisatie voorgenomen activiteiten  

1. Meerjarenbeleidsplan en aanvraag  2021-2024 

2. Sacred Songs Rotterdam 2020 

3. Sacred Songs Dordrecht 2020 

4. Festival Sacred Songs 2020 met nieuwe productie Women’s Voices 

5. Follow up Arabic Crossroads  

6. Doorontwikkeling programmaconcepten 

7. Uitbreiding Social Media activiteiten 

 

ad 1. Meerjarenbeleidsplan en aanvraag 2021-2024 

Culture Connection werkte in januari 2020 aan een subsidieaanvraag bij de Gemeente Utrecht in het 

kader van de Cultuurnota 2021-2024. In januari waren er meerdere inspirerende interne 

besprekingen over de visie en plannen voor toekomstige activiteiten. Het schrijven van het 

meerjarenbeleidsplan bood een mooie reflectie op de tot nu toe geboekte resultaten, op leerpunten 
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en op kansen voor de toekomst. Hoewel de adviescommissie van de gemeente waardering voor de 

missie, doelstellingen en inzet van de stichting toonde, vond ze de plannen te prematuur en te veel 

landelijk georiënteerd. De aanvraag werd dan ook niet gehonoreerd.  

 

Ad 2. Sacred Songs Rotterdam 

Naar aanleiding van het succes van Sacred Songs Rotterdam in 2017 en 2019 in de wijk Delfshaven 

vroeg de Rotterdamse stichting Pilgrim Harbour een nieuwe editie van de productie voor 2020 te 

ontwikkelen. 

Sacred Songs is de vocale productie waarmee Culture Connection door Nederland trekt. Het project 

is eerder georganiseerd in Zierikzee, Middelburg, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam in 

elke stad met lokale zangers, koren en partners. Lokale zangers en koren van verschillende culturen, 

religies en leefwerelden worden gevraagd spiritueel repertoire rond een van tevoren vastgesteld 

thema te kiezen, waarmee artistiek leider Monica Akihary met hen een totaalpresentatie creëert.  

De eerste maanden van 2020 stonden in het teken van research naar potentiële deelnemers voor 

Sacred Songs; begin maart was er een topcast gevonden met vooral jonge Rotterdamse performers. 

Als partners waren podium Grounds, conservatorium Codarts, stichting Volkstheater, de Pauluskerk 

Open Rotterdam en de Surinaamse vereniging Wi Masanga aangehaakt. De uitvoering stond gepland 

op vrijdag 4 september 2020 in de Pelgrimvaderskerk Delfshaven en zou deel uitmaken van een 

speciale programma van Pilgrim Harbour Festival ter viering van 400 jaar Delfshaven. Vanwege 

Corona beperkingen was het onmogelijk om een goede voorbereiding met meetings en repetities 

voor Sacred Songs te realiseren. Eind april is daarom in goed overleg met stichting Pilgrim Harbour en 

andere partners besloten om het project niet door te laten gaan. De intentie is om het project in 

2021 uit te voeren.  

 

Ad 3. Sacred Songs Dordrecht 

In 2020 stond Sacred Songs in Dordrecht gepland in het kader van de festiviteiten rond het 800-jarig 

bestaan van de stad. Ook hier komt het project tot stand in samenwerking met lokale partners, 

zangers en zangroepen. De research voor het project startte in februari en de uitvoering van de 

productie zou op 12 december 2020 plaatsvinden. Half maart moest Culture Connection de research 

en werkbezoeken vanwege Corona stilleggen en in mei besloot de gemeente Dordrecht om het 

gehele feestjaar uit te stellen naar 2021. Van half juli tot en met oktober hebben we vier 

werkbezoeken aan Dordrecht afgelegd om een geschikte locatie, partners en koren te vinden. 

Vooralsnog staan de voorbereidingen en uitvoering van het project gepland vanaf april 2021. 

Partners zijn onder meer muziekschool ToBe, muziekcentrum Bibelot, Popcentrale, Hindoestaanse 

stichting Abhilasa, stichting Bijzondere Concerten, Derwisj Zorg en de Antoniuskerk.  
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Ad 4. Festival Sacred Songs 

Festival Sacred Songs is een tweejaarlijks festival dat Culture 

Connection in 2016 voor het eerst met het Zuiderstrandtheater 

Den Haag organiseerde. Festival Sacred Songs schenkt aandacht 

aan de religieuze en spirituele diversiteit die kenmerkend is 

voor de Nederlandse samenleving. Het festival brengt de 

artistieke rijkdom die achter de diversiteit schuilt in beeld en 

focust op de actualiteit, zeggingskracht en esthetiek van 

religieus geïnspireerde en spirituele cultuuruitingen. Naast 

kennismaking met diverse spirituele zangstijlen richt het 

festival zich op actuele maatschappelijke uitdagingen en hoe 

spirituele teksten, rituelen en wijsheden hier hun licht op 

kunnen werpen. Het festival vond in 2016 en 2018 plaats in de 

Nieuwe Kerk in Den Haag en in lokale gebedshuizen, 

wijktheaters en scholen. Een nieuwe festivaleditie was gepland 

van half november tot half december 2020 in Den Haag. 

Vanwege Corona was het lange tijd onduidelijk of het festival 

kon doorgaan. 

 

Een aangepast programma met concerten en lezingen in de Nieuwe Kerk, films en workshops in 

theaters De Vaillant en De Nieuwe Regentes kon uiteindelijk plaatsvinden van 21 november tot 4 

december 2020. De concerten en lezingen werden tweemaal op een dag uitgevoerd en waren ook 

per livestream te volgen. Jeanneke den Boer van Culture Connection verzorgde het festivalconcept, 

projectplan en begroting voor fondsenwerving, de programmering, promotieteksten. 

Zuiderstrandtheater was verantwoordelijk voor financiën, productie, technische uitvoering, promotie 

en kaartverkoop. Speciaal voor het festival werd de nieuwe productie Women’s Voices ontwikkeld. 

Bijzonder was de doorstroming van talent uit eerdere Sacred Songs producties: Leo Davelaar en het 

koor G-Project van Sacred Songs Rotterdam gaven invulling aan het programma The Real Gospel 

Experience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De openingsdag zaterdag 21 november bood een programma vol Sufi Spirit. Op het programma 

stonden artiesten die zich laten inspireren door het gedachtengoed, de dichtkunst, muziek en 

rituelen die het soefisme, de mystieke tak van de islam, heeft voortgebracht. 

 

https://www.culture-connection.org/category/festival-sacred-songs/
https://www.culture-connection.org/nagenieten-van-festival-sacred-songs/%20en%20www.festivalsacredsongs.com


Jaarverslag 2020 
www.culture-connection.org 

6 

 

Het concert van Trio Ghalia Benali in de Nieuwe Kerk vormde een fantastische festivalstart. De 

fabuleuze zangeres Ghalia Benali vertolkte intense soefipoëzie over – zeer toepasselijk – de kracht 

van liefde in moeilijke tijden, begeleid door haar vaste ‘ud-speler Moufadhel Adhoum en 

contrabassist Vincent Noiret. Ze zong teksten van middeleeuwse dichters als Rumi, Ibn Arabi, Rabia 

en Al Hallaj, maar ook van hedendaagse mystici als Marout Soufi uit Aleppo. Het concert werd 

voorafgegaan door een prachtige muzikale vertelling van Shervin Nekuee en Balout Khazraei over de 

wonderbaarlijke ontmoeting van Rumi met zijn leermeester Shams. Fotoverslag 21 november. 

Zaterdagmiddag kon het publiek al in de soefi-sfeer geraken tijdens de dansworkshop Contemporary 

Whirling van Valentina Lacmanovic in het Zuiderstrandtheater en bij de oogstrelende film ‘Bab Aziz, 

The Prince who contemplated his Soul’ in De Vaillant. 

 

Zaterdag 28 november stond in het teken van Sacred Nature met in de middag de intrigerende film 

“The Enchanted Words of the Hupd’äh of the Amazon, Masters of knowledge” van de Frans-Iraanse 

regisseur Mina Rad. Antropoloog Renato Athias die al 50 jaar met de Hupd’äh werkt, vertelt in de 

film over de onuitputtelijke natuurkennis, hun rituelen, sjamanistische praktijken en muziek van dit 

volk. Na de film was een nagesprek o.l.v. Willem Jansen van Geloven in Groen.  

Later op de dag verzorgde Trio Merope met Indrė 

Jurgelevičiūtė (zang; citer), Bert Cools (gitaar; 

electronics) en Jean-Christophe Bonnafous (bansuri-

fluit) een magisch concert in de Nieuwe Kerk. Het 

trio verwerkt oeroude Litouwse folksongs over de 

natuur in dromerige, meditatieve muziek waarin 

klanken uit de hele wereld samenkomen. Voor het 

concert verzorgde Zana Naidionova een boeiende 

lezing over de hechte relatie tussen natuur, mens en 

muziek in Litouwen. Fotoverslag concert Merope. 

 

 

Speciaal voor het festival ontwikkelden we een nieuwe productie Women’s Voices; dit keer met 

vocaal ensemble Wishful Singing, dansgezelschap Kalpanarts, woordkunstenaar Siela Ardjosemito-

Jethoe en filosoof Stine Jensen. Zondag 29 november was de première in de Nieuwe Kerk. Centraal 

stonden spirituele muziek, poëzie en verhalen van en over vrouwen; ontroerende en inspirerende 

teksten over eigenzinnigheid, moed, troost, liefde en leven in het hier en nu.  

https://www.flickr.com/photos/culturelekaravaanfotos/albums/72157717131692033
https://www.flickr.com/photos/culturelekaravaanfotos/albums/72157717131664291
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Women’s Voices was een hartverwarmende, sprankelende voorstelling met schitterende zang van 

Wishful Singing, krachtige woordkunst van Siela Ardjosemito-Jethoe, persoonlijke bespiegelingen van 

Stine Jensen en fraaie verbindende choreografieën van Kalpana Raghuraman. Fotoverslag Women’s 

Voices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste festivalweek stond in het teken van de Afro-Amerikaanse spirituele muziekstijl gospel. 

Vrijdag 4 december zong het koor G-Project onder de bezielende leiding van Leo Davelaar 

authentieke spirituals en gospelsongs van de beroemde Amerikaanse componist Richard Smallwood. 

Deze real gospel experience vormde een waardige festivalfinale. Eerder op de dag was in theater De 

Vaillant de film ‘Amazing Grace’ te zien, de indrukwekkende muziekdocumentaire over de making 

of van het gelijknamige gospelalbum van Aretha Franklin. Woensdag 2 december gaf Leo Davelaar 

een uiterst informatieve lezing over de geschiedenis van de gospelmuziek.  

Fotoverslag concert Leo Davelaar & G-Project 

 

Ad 5. Follow Up Arabic Crossroads 

In september bracht het Internationaal 

Literatuur Festival Utrecht de verhalenbundel  

‘50 Stories for Tomorrow’ uit waaraan vijftig 

schrijvers, dichters, muzikanten en tekenaars uit 

binnen- en buitenland hun medewerking 

verlenen. Het festival vroeg Culture Connection 

om een bijdrage van dichter, rapper, muzikant 

Walid Ben Selim, die deel uitmaakt van het 

project Arabic Crossroads – Music & Poetry.  

 Walid Ben Selim schreef het gedicht ‘Al houb 

sayakoun’ (De liefde zal komen) voor de verhalenbundel ’50 Stories for Tomorrow’. Hij liet zich 

hiervoor inspireren door een quote van de Amerikaanse schrijver James Baldwin: ‘The role of the 

artist is exactly the same role, I think, as the role of the lover. If I love you, I have to make you 

conscious of the things you don’t see.’  

 

Ad 6. Doorontwikkeling programma’s 

Begin 2020 voerde Jeanneke den Boer gesprekken over toekomstige samenwerking met onder 

andere podium Grounds, TivoliVredenburg, vocaal ensemble Wishful Singing, muzikant Prewien 

https://www.flickr.com/photos/culturelekaravaanfotos/albums/72157717223524351
https://www.flickr.com/photos/culturelekaravaanfotos/albums/72157717223524351
https://www.flickr.com/photos/culturelekaravaanfotos/albums/72157717227591217
https://50storiesfortomorrow.ilfu.com/magazine/ilfu/de-liefde-zal-komen/
https://50storiesfortomorrow.ilfu.com/magazine/ilfu/de-liefde-zal-komen/
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Pandohi-Mishre, choreograaf Kalpana Raghuraman en festival November Music. De uitkomsten van 

de gesprekken krijgen hun beslag in projecten vanaf 2021.  

Met freelancers van Culture Connection is in vier bijeenkomsten een model ontwikkeld voor digitale 

activiteiten gekoppeld aan fysieke programma’s en performances, Het doel van dit digitale model 

valt samen met de missie van Culture Connection: het representeren en verbinden van 

uiteenlopende groepen in de samenleving. Hiervoor zoomen we bij projecten zoals Sacred Songs in 

op de persoonlijke verhalen en motivatie van deelnemers én samenwerkingspartners. 

 

Ad 7. Uitbreiding Social Media activiteiten 

Culture Connection heeft haar Social Media kanalen uitgebreid met een Instagram account. 

Instagram is een goed medium om het kwalitatief sterke beeldmateriaal van zowel nieuwe als oude 

projecten te delen en zo de naamsbekendheid van Culture Connection te vergroten.  

Vanaf juli is er promotie gemaakt voor Festival Sacred Songs via nieuwsbrieven, Facebook en nu ook 

via Instagram. Via Facebook en Instagram deelden we posts met sprekende foto’s en korte 

aankondigingen van de verschillende artiesten, programma’s en met een link naar de ticketpagina. In 

de nieuwsbrieven was ruimte voor meer inhoudelijke informatie over de programma’s en de 

artiesten.  

 

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 bestond in 2020 uit 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. 

 

Netwerk aan freelancers en vrijwilligers 

De uitvoering en promotie van de stichtingsactiviteiten was ook in 2020 in handen van freelancers en 

vrijwilligers. Guénaëlle de Graaf verzorgde de backoffice voor de vocale producties Sacred Songs en 

Hilde Swart werkte mee aan de fondsenwerving en de promotie. 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. Jaarlijks organiseert Culture Connection 

vier inspiratiebijeenkomsten voor deze trouwe kring professionals. In 2020 was dit in beperkte mate 

mogelijk met een zomerpicknick en herfstwandelingen. 
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FINANCIËN 
 

Toelichting financiën 2020 

Stichting Culture Connection heeft geen doorlopende subsidierelatie met een overheid. De 

activiteiten van de stichting worden bekostigd met projectsubsidies en partnerbijdragen. In 2020 

waren er projectinkomsten voor Sacred Songs Rotterdam (van gemeente Rotterdam) en Sacred 

Songs Dordrecht (van gemeente Dordrecht en Prins Bernhard Cultuur fonds). De gelden voor deze 

projecten zijn in overleg met deze subsidiënten overgeheveld naar 2021. 

 

Doorlopende stichtingswerkzaamheden 

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 worden doorgaans 

voorgeschoten/bekostigd door dB Consult. Culture Connection voert deze research-, ontwikkel- en 

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

investering is.  

 


