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1. SPRING is... 
 

SPRING, dat is nadenken over de wereld via de kunst. SPRING dat is kijken naar de wereld 
via de podiumkunst. SPRING dat is kijken naar de wereld met de ogen van de kunstenaar. 
SPRING dat is kijken naar de wereld met de ogen van kunstenaars uit verschillende landen, 
met verschillende culturele achtergronden, met verschillende levenservaringen, met 
verschillende artistieke, politieke en sociale referentiekaders. SPRING dat is de wereld. 
SPRING dat is de wereld van vandaag. 
 
Zo luidt de motivatie van SPRING. SPRING presenteert nieuwe ontwikkelingen in de internationale 
hedendaagse podiumkunsten met een focus op de cross-over tussen dans, theater en performance 
en op kunst in de openbare ruimte. Dat doet SPRING door jaarlijks twee festivals in Utrecht te 
organiseren voor een divers en nieuwsgierig publiek; het tiendaagse SPRING Performing Arts Festival 
in mei en het driedaagse SPRING in Autumn (samen met Stadsschouwburg Utrecht) in het najaar. 
 
Wat betekent nieuw? 
Het betekent onderzoek, risico’s nemen, experimenten, uitdagingen, het aanvaarden van mislukking, 
winnen van nieuw terrein, vertrouwen op succes. 
 
Waarom internationaal? 
Je kunt de complexe wereld van vandaag slechts beschrijven door vanuit verschillende perspectieven 
te kijken. Een internationale blik verbindt ons met de wereld. Het internationale veld verrijkt het 
Nederlandse en Utrechtse veld met nieuwe ideeën. Bovendien zijn we in een internationale stad 
gevestigd en geloven we in ons publiek dat nieuwsgierig is naar vormen en ideeën die voor hen 
onbekend zijn. 
 
Hoe werkt SPRING internationaal? 
We erkennen dat Europa niet (langer) het centrum van de wereld is, en daarom bieden we ook 
internationale, buiten-Europese programmering. We combineren voorstellingen juist vanwege hun 
verschillende perspectieven op de wereld. Een aantal voorstellingen komt uit onze formele en 
informele internationale netwerken. SPRING ontvangt steun van het culturele programma van de EU 
in het Festivals in Transition netwerk (project Urban Heat) en in het [DNA] netwerk. Deze netwerken 
verbinden ons met meer dan twintig gelijkgezinde organisaties in meer dan vijftien landen.  
 
Waarom hedendaags? 
Juist de hedendaagse kunst is in staat te reageren op de snel veranderende wereld van vandaag met 
al zijn complexiteiten. Zonder de experimenten van vandaag is er morgen geen mainstream, en is er 
over vijftig jaar geen culturele geschiedenis meer. We hebben een grote expertise en een traditie 
opgebouwd in het presenteren en coproduceren van vernieuwend, hedendaags werk en een 
nieuwsgierig publiek daarvoor opgebouwd. 
 
Waarom cross-over? 
Internationaal gezien zijn de genre-grenzen al langer vervaagd. De meest interessante en 
vernieuwende producties worden juist in het cross-over vakgebied geproduceerd. 
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Stadsschouwburg Utrecht tijdens SPRING © Anna van Kooij 

 

Welke kunstenaars? 
SPRING is geïnteresseerd in kunstenaars met een duidelijk eigen artistiek handschrift, die werken 
met nieuwe vormen en op het gebied van cross-over, en nadenken over het gebruik van de openbare 
en digitale ruimte. Deze kunstenaars worden gedreven door de noodzaak om de wereld en hun eigen 
artistieke praktijk te bevragen, ze zijn jong (van geest), nemen artistieke risico’s en zijn zich bewust 
van hun publiek. 
 
Hoe werkt SPRING met kunstenaars? 
Door middel van dialoog, (co-)producties, presentaties, context, publieksontwikkeling en 
internationale netwerken. We geven vertrouwen en programmeren vooral nieuw werk. We hebben 
aandacht voor reflectie en faciliteren ontmoetingen tussen kunstenaars, programmeurs en publiek. 
 
Waarom de openbare ruimte? 
Het begrip van de openbare ruimte is aanzienlijk veranderd in de afgelopen jaren. Die ruimte wordt 
meer en meer geprivatiseerd en gecommercialiseerd. Binnensteden worden ontwikkeld voor 
toeristen en bedrijven. Maar aan wie behoort de openbare ruimte?  
Artistieke projecten in de openbare ruimte stellen vragen over ‘eigendom’, ze eisen de ruimte op en 
provoceren discussies over openbare vraagstukken. Naast deze inhoudelijke en maatschappelijke 
redenen geven projecten in de openbare ruimte het festival zichtbaarheid en relevantie. Bereiken ze 
een ander soort publiek, een breder publiek dat misschien geen ticket voor een voorstelling koopt. 
Projecten in de openbare ruimte zijn een cadeau, maar ook een confrontatie. 
 
Welk publiek?  
SPRING programmeert voor een nieuwsgierig publiek. SPRING gelooft dat kunst kan aanzetten tot 
vrij denken, handelen en ervaren en dat mensen openstaan voor vormen en ideeën die hen nog 
onbekend zijn. 
 
SPRING heeft in de afgelopen vijf jaar een eigen en voornamelijk jong publiek opgebouwd. Dit 
publiek kan met SPRING mee blijven groeien en is daarom een goede basis. SPRING vindt het 
belangrijk (naast deze basis) een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Om dit te bewerkstelligen 
organiseert zij, naast SPRING Performing Arts Festival, samen met de Stadsschouwburg Utrecht het 
festival SPRING in Autumn. Stadsschouwburg Utrecht en SPRING nemen hun eigen publiek mee naar 



5 

 

SPRING in Autumn. Onze marketingstrategieën blijven we ontwikkelen om een zo’n breed mogelijk 
publiek te bereiken.  
 

 Een bezoeker over Sic Transit Gloria Mundi van Dries Verhoeven 
In het begin vond ik het helemaal niks. Die schutting. Je ziet niets. Ga straks toch eens binnen kijken.  

 
 

2. SPRING Performing Arts Festival 2018: The One and the Many 
 
SPRING Performing Arts Festival presenteerde 23 producties tijdens de editie van afgelopen mei en 
er volgden nog zes producties tijdens SPRING in Autumn, een samenwerking met de 
Stadsschouwburg Utrecht (zie hoofdstuk 3). Het programma van afgelopen mei kreeg de kop ‘The 
one and the many’, refererend aan een terugkerend onderwerp in veel van de voorstellingen: de 
relatie tussen het individu en de samenleving, en de wederzijdse verantwoordelijkheid die we daarin 
hebben. De herfsteditie bood nieuwe Nederlandse producties van kunstenaars als Julian Hetzel en 
Lotte van den Berg naast voorstellingen van internationaal vermaarde makers als Gisèle Vienne en 
Marta Górnicka. 

 

Een bezoeker over every-one van Willie Dorner 
De interactie tussen mensen en omgeving en de tegenstelling individu vs de groep hebben mij 
geraakt. every-one heeft mij aan het denken gezet over waar je je als individu in een groep bevindt. Is 
dat fijn of juist niet? 

 
SPRING Performing Arts Festival 2018 trok meer dan 20.000 bezoekers met de installaties en 
performances in de publieke ruimte meegeteld. SPRING toonde een rijke verscheidenheid aan 
artistieke vormen en handschriften: gechoreografeerde stadswandelingen, een grootschalige en 
controversiële installatie van Dries Verhoeven op de Neude, een openluchtvoorstelling met 100 
deelnemers uit Utrecht die hun droom voor de toekomst van de stad deelden, een grote club-
happening/performance van een snel rijzende ster, de Chinese beeldend kunstenaar Tianzhuo Chen, 
waarin publiek en performers samenkwamen op het toneel van de Stadsschouwburg, een klassieker 
van het Nederlandse locatietheater, Wiek van Boukje Schweigman, en heel veel vlakke 
vloervoorstellingen van talentvolle (jonge) makers uit de hele wereld. Al deze werken hadden een 
aantal dingen gemeen: een sterke noodzaak en de zoektocht naar de beste artistieke vorm voor het 
onderwerp. Een onderwerp dat vaak komt uit de actualiteit.  

 
Alles bij elkaar genomen toonde SPRING zich als hét Nederlandse festival voor radicaal, cutting-edge, 
jong en uitdagend werk in de podiumkunsten. SPRING is niet bang om artistiek risico te nemen, 
ondersteunt een groot aantal makers als coproducent en legt speelbeurten vast lang voordat 
voorstellingen in première gaan. Bijna al onze voorstellingen waren Nederlandse premières, waarvan 
er zeven door SPRING werden gecoproduceerd.  

 
 

Een bezoeker over Walking the Line van Benjamin Vandewalle 
Ik merk dat ik, sinds ik heb meegedaan aan Benjamin Vandewalles WALKING THE LINE, anders naar 
Utrecht kijk. Ik kijk meer om me heen, kleine details vallen me op en ook zie ik de blikken van anderen 
om me heen. 
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Walking the Line van Benjamin Vandewalle op SPRING 2018 © Anna van Kooij 

 
 
SPRING moedigt kunstenaars aan die met hun werk het publieke debat aanzwengelen (zoals Dries 
Verhoevens Sic Transit Gloria Mundi) en geeft ongebruikelijke vormen een kans, zoals het 
eerdergenoemde project van Tianzhuo Chen. 
 
Hieronder beschrijven we de belangrijkste programmalijnen van SPRING Performing Arts Festival 
2018 en vervolgens de impact die het festival had.  

 
Urban Heat 
De programmalijn The One and the Many vond zijn oorsprong in het Urban Heat project. Urban Heat 
is een gezamenlijk project van 13 partners uit het netwerk Festivals in Transition, dat wordt 
ondersteund door het culturele programma van de Europese Unie, Creative Europe. Urban Heat was 
een project waarbinnen 22 kunstenaars een intensief onderzoek deden naar de relatie tussen kunst 
en activisme. SPRING presenteerde een aantal producties die uit het netwerk voortkwamen en 
voegde daar verschillende andere producties bij die voortkwamen uit een sterk politieke impuls. 
Voorbeelden hiervan zijn Rima Najdi’s onderzoek naar de manieren waarop grenzen worden 

geconstrueerd, Think Much. Cry Much. en Janez Janša’s Name Readymade, een klassieker uit het 
Europese activistische theater. Veel van deze voorstellingen vonden plaats in de publieke ruimte en 
/of nodigden uit tot participatie.  
 
SPRING was tevens gastheer van de afsluitende academie van het Urban Heat project. Meer dan 30 
makers en programmeurs ontmoetten elkaar en evalueerden de afgelopen vier jaar van het project, 
de artistieke resultaten die het heeft opgeleverd en hoe die zijn bereikt. Twee onderzoekers vanuit 
Theaterwetenschap aan de Universiteit Utrecht begeleidden het hele projecten schreven een zeer 
waardevolle evaluatie.  
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Een bezoeker over Think Much. Cry Much. van Rima Najdi 
Het heeft mij geraakt dat in korte tijd zo een grote saamhorigheid gecreëerd wordt. En de 
persoonlijke verhalen! Het werk heeft mij aan het denken gezet over de verschillende posities die 
ingenomen worden en over autoriteit versus autonomie.  

 

Asia-Pacific Focus 
SPRING 2018 had een focus op de regio Asia-Pacific, met makers uit Korea, China, Hongkong, Iran, 
Singapore en Australië. Deze lijn maakte deel uit van de doorlopende ambitie van SPRING om andere 
perspectieven op de wereld tegenover het Westerse en Europese te plaatsen en het artistieke geluid 
van andere continenten te laten weerklinken. Een van de hoogtepunten was zeker An Atypical Brain 
Damage van Tianzhuo Chen uit Beijing, een mix van club-happening, performance en beeldende 
kunstinstallatie die de botsing weergaf tussen Westerse en Oosterse ideeën en symbolen. Het werk 
liet het publiek verbaasd, overweldigd, geïrriteerd en geladen met nieuwe energie achter. 
 

Vrouwelijke choreografen 
Het #metoo debat heeft ook de culturele sector in Nederland bereikt. Uiteindelijk draait dit debat om 
de machtsverhouding tussen de seksen in alle gebieden van de samenleving. SPRING heeft altijd al 
een goede balans weten te vinden tussen mannelijke en vrouwelijke makers. In 2018 had SPRING 
meer vrouwelijke makers dan mannelijke, waarbij met name de Europese choreografen grotendeels 
vrouwen waren. De meest prominente plek was ingeruimd voor Mette Ingvartsen, die het festival 
opende met haar dansvoorstelling to come (extended). Het publiek prees de voorstelling, die begint 
als een scherpe weergave van de pornoficatie van de samenleving maar eindigde als een bevrijdend 
en opbeurend statement voor dans en voor kunst.  
 
In het algemeen is te stellen dat dans en performancekunst vrouwelijke kunstenaars beter steunen 
dan het meer traditionele theaterveld. De Nederlandse festivals spelen daarin ook een goede rol.  

 

Een bezoeker over In Many Hands van Kate McIntosh 
We are asked to carefully observe our own hands and those of the stranger next to us. The rules 
unfold with time. We place our hands as cued by the person sitting next to us, whom we follow and 
then repeat the action for the other neighbour, who passes it on further. In this ritual, we establish 
physical contact with our neighbour's hands, gently placing one on top of the other. At first, I feel the 
distinct cold of one neighbour’s palm and the warmth of the other. Soon objects are passed, and 
soon, the warmth evens out as well between both hands. It feels like a mini-museum of familiar and 
unfamiliar, ordinary and unusual, inviting and testing, old and new, soft and raw, mundane and rare 
objects, of different materials and textures, including things we might otherwise refrain from 
touching. In the moments that we wait, thoughts pour in of what could be next. Often, the 
neighbour’s non-verbal reaction gives a heads up. Soon, the stranger no longer seems a stranger.  

 
 

3. SPRING in Autumn  
 

Een bezoeker over Hymn to Love 
Ontzettend goed hoe zo’n grote groep hard zingend met hun blikken en sterke teksten bij je 
binnenkomt. Over de terugkomst (van nooit weggeweest) racisme nationalisme in Polen, Europa en 
de rest van de wereld. Ontzettend actueel en bijzonder om dat zo alleen zingend en met goede 
teksten over te brengen. Polen, Hongarije, Brazilië, you name it, hebben allemaal recent met enorme 
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dictatoriale leiders te maken gekregen. Wat is er gaande in de wereld? Waar gaat dit dan naartoe? 
Allemaal vragen die me al lang verontrusten.  

 
De tweede editie van SPRING in Autumn vond plaats van 1 tot en met 3 November 2018. SPRING in 
Autumn wordt gezamenlijk geprogrammeerd door de Stadsschouwburg Utrecht en SPRING. Het is 
een driedaags programma in de zalen van de Stadsschouwburg. Het doel is om de zeer verschillende 
publieksgroepen van beide partijen bij elkaar te brengen en om meer internationale en Nederlandse 
voorstellingen in Utrecht te presenteren die kunnen profiteren van de festivalcontext. Het festival 
trok 2090 bezoeken.  
 
We willen hier graag een voorstelling uitlichten, de publieksfavoriet All Inclusive van Julian Hetzel. 
Hetzel, wiens carrière na zijn afstuderen van DASArts is begonnen bij SPRING (en Festival a/d Werf) is 
een rijzende ster binnen de Nederlandse podiumkunst. De afgelopen jaren heeft hij in Utrecht een 
eigen publiek opgebouwd. De samenwerking tussen SPRING en Hetzel is een goed voorbeeld van een 
succesvol talentontwikkelingstraject dankzij de lange termijn verbinding tussen festival en maker. All 
Inclusive is een provocatieve reflectie op de manier waarop Westerse makers (waaronder Hetzel zelf) 
omgaan met en profiteren van de ellende in andere delen van de wereld door dat als materiaal te 
gebruiken in hun werk. Als we uitzoomen kan de voorstelling ook worden gelezen als reflectie op de 
op uitbuiting gebaseerde relatie tussen het Westen en landen die door oorlog worden geteisterd. All 
Inclusive kreeg de vorm van een rondleiding, voor echte vluchtelingen, door een fictief museum voor 
performancekunst. Het publiek beweegt voortdurend heen en weer tussen de eigen positie en die 
van de vluchtelingen, die hun persoonlijke verhaal terugzien in de sterk geësthetiseerde vorm van 
een kunstwerk. Hetzel combineert toewijding en precisie met scherpe politieke analyse. All Inclusive 
was een ideale voorstelling voor SPRING in Autumn: gedurfd, gemaakt rondom filosofische (zelf-
)reflectie, en met het geweldige spel, de precieze regie en sterke politieke noodzaak volkomen 
overtuigend, ook voor publiek dat minder gewend is aan performancekunst. 
 
All Inclusive was ingebed in een reeks met andere duidelijk eigen artistieke handschriften. In Dying 
Together nodigde Lotte van den Berg het publiek uit zich een voorstelling te maken van de dood en 
het verlies. De Franse choreograaf Gisèle Vienne riep in een virtuoos en hypnotiserend ritmisch 
dansstuk een rave party op waarin meerdere kleine verhaallijnen speelden tussen de jonge dansers. 
De Poolse regisseur Marta Górnicka, die haar eigen unieke vorm van koortheater ontwikkelde, gaf in 
Hymn to Love een scherp commentaar op het nationalisme in Polen en Europa. De Indonesische 
choreograaf Eko Supriyanto kwam terug naar Utrecht met zijn boeiende danssolo Salt. SPRING zet de 
samenwerking met Eko Supriyanto voort en coproduceert een volgend werk dat in 2020 
gepresenteerd wordt. En tenslotte presenteerde de jonge choreograaf Charlie Duran zijn theatrale 
escaperoom Laboratory of Man, een voorstelling die dankzij de populaire vorm een jong publiek 
aansprak.  
 
Al deze verschillende vormen, van escaperoom tot grootschalige dansvoorstelling en van politiek 
Pools koortheater tot een Indonesische danssolo, maakten van SPRING in Autumn een opwindende 
reis die nieuwe deuren opende voor de diverse publieksgroepen van SPRING en de Stadsschouwburg 
Utrecht.   
 
Juist voor dit gezamenlijke publiek is een goede contextprogrammering van groot belang. Daarom 
organiseerden we net als bij de festivaleditie in mei nagesprekken in verschillende formats. De 
voorstelling All Inclusive eindigt in een museumshop waar ook de spelers (waaronder de 
vluchtelingen) aanwezig zijn. Dit nodigde uit om het gesprek aan te gaan, wat veelvuldig gebeurde. 
De voorstelling Dying Together eindigde ook met een gesprek met het publiek.  
 
Niet alleen de programmering van SPRING in Autumn wordt gezamenlijk opgepakt met de 
Stadsschouwburg Utrecht, ook de marketing, de productie van het festival en de 
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contextprogrammering is een team effort. De samenwerking liep wederom goed, SPRING in Autumn 
verstevigt de band tussen de twee organisaties. Wederzijds begrip voor elkaars werkpraktijk wordt 
vergroot waardoor de samenwerking effectiever wordt. Dit heeft grote waarde. 

 
 

4. De impact van SPRING 
 
Hoewel de profielen van SPRING Performing Arts Festival en SPRING in Autumn niet identiek zijn 
hebben de festivals wel gemeen dat veel van de voorstellingen een grote impact kunnen hebben op 
bezoekers. 
 
Veel van de voorstellingen in het programma van SPRING Performing Arts Festival 2018 vonden niet 
alleen plaats in de publieke ruimte maar vroegen ook om participatie: het publiek werd gevraagd zich 
actief op te stellen, verantwoordelijkheid te nemen, hun eigen verhaal te maken en vooral, om een 
bijdrage te leveren omdat de voorstelling anders geen doorgang kon vinden. Sommige voorstellingen 
werden gemaakt door het publiek en deelnemers uit Utrecht. Sommige voorstellingen lieten ons 
nadenken over het gebruik en het eigendom van de publieke ruimte. 
 
Een goed voorbeeld hiervan was Isaac Chongs reeks choreografieën The Collective Individual 
Exercises. Tot wel 100 mensen voerden verschillende voorstellingen uit op het Lucasbolwerk, op het 
Domplein en op de Stadhuisbrug. Daarbij maakte de voorstelling voor de opening van SPRING op het 
Lucasbolwerk voor de Stadsschouwburg bijzondere indruk. 100 mensen (de meesten van hen uit 
Utrecht, maar ook deelnemers van de SPRING Academy uit Tallinn) vertelden over hun ideeën voor 
de toekomst. Het publiek kon dwars door de rijen performers lopen om te luisteren naar hun 
dromen en wensen, die uiteen liepen van het bakken van een verjaardagstaart op zaterdagochtend 
tot de wereldvrede, en van plannen voor een toekomstig beroep tot liefde en een huwelijk. De 
voorstelling bood een ontroerend panorama van menselijke dromen en plannen.  
 
Het duo Sonya Lindfors en Maryan Abdelkarim hield zich ook bezig met dromen, in hun geval de 
droom als drijvende kracht in het politieke. De grote onderwerpen waar zij zich mee bezighouden 
zijn dekolonisatie, het omkeren van de machtsverhoudingen en verhalen rond “brownness”. Ze zijn 
allebei Fins en (deels) van Afrikaanse origine. Sonya is choreograaf, Maryan politiek activist en 
journalist. Zij nodigden het publiek uit voor een politieke droomsessie die ze We Should All Be 
Dreaming noemden. Het begon met een scherp statement vanuit het standpunt van mensen die 
generaties lang onderdrukt en gekoloniseerd zijn geweest, en wier verhalen gemarginaliseerd waren 
in het publieke debat en de politieke besluitvorming. 
 

Een bezoeker over We Should All Be Dreaming 
Het was al gelijk mis bij de eerste paar zinnen. Dat we hier leven in een racistische samenleving en dat 
witte mensen daarvan de schuld zijn. Sonya Lindfors en Maryan Abdulkarim presteerden het om een 
racistische en verongelijkte toon aan te slaan tegen de bezoekers. Het hele slavernij verleden werd 
erbij gehaald. Het punt is niet dat er geen morele kritiek op het Westen en op racisme mag zijn. Dat is 
zelfs wenselijk. Maar wat daar niet uit kan volgen is dat iedere witte mens dus een racist is, zo niet 
expliciet dan toch wel impliciet en dat het probleem (wat dat probleem dan ook precies zijn mag) 
volledig bij de witte mensen ligt. Ik had niet gedacht dat het mogelijk was dat ik beledigd zou kunnen 
worden en al helemaal niet dat een theatervoorstelling mij zou kunnen beledigen. Maar het kan dus 
wel. In die zin is SPRING erin geslaagd mijn ervaringshorizon te verbreden. Ik was echt laaiend boos 
en beledigd. Goed. Heb ik dat ook eens meegemaakt. 

 
Twee leden van de Raad van Toezicht van SPRING met respectievelijk een Indonesische en een 
Somalische achtergrond vonden dit veranderde perspectief zeer geslaagd. Er waren ook mensen die 
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deel uitmaken van het witte culturele veld in Utrecht die de zaal verlieten. Zij omschreven hun 
ervaring als het gevoel te worden geïndoctrineerd en aangevallen. Misschien konden zij niet 
aanvaarden dat deze performers geen aaibare, vriendelijke verhalenvertellers waren; misschien 
konden zij de letterlijke omkering van de machtsverhoudingen in de voorstelling niet als artistieke 
strategie erkennen. Zulke publieksreacties laten zien dat het niet gemakkelijk is om te luisteren naar 
mensen die een ander verhaal vertellen, zeker niet als de verteller een militante houding aanneemt 
en zich niet houdt aan de gebruikelijke dramaturgie van het Westerse theater. En als er niet wordt 
gepraat over het omkeren van de machtsverhoudingen, maar als die daadwerkelijk wordt toegepast. 
Zulke voorbeelden leggen de soms smalle uitleg bloot die in de kunsten aan het begrip ‘diversiteit’ 
wordt gegeven. Het is niet genoeg om erover te praten, het is van belang ernaar te handelen. Dat 
vraagt veel van een publiek, dat vraagt om het overboord zetten van de verwachtingen en je bloot te 
stellen aan andere en soms nieuwe artistieke vormen en perspectieven, om je te laten bevragen op 
individueel en politiek niveau en om de macht op te geven die je uitoefent door steeds dezelfde 
bekende vormen te verwachten. 
 
Een gelijksoortige ervaring was te zien bij Dries Verhoevens installatie Sic Transit Gloria Mundi op de 
Neude, hoewel dit een werk was van een blanke mannelijke kunstenaar. Het project Sic Transit 
Gloria Mundi van Dries Verhoeven zorgde voor zoveel ophef, bewondering, respect en haat dat het 
onze speciale aandacht vroeg. Dries Verhoeven creëerde een bouwplaats voor een monument ter 
herdenking van het einde van de Westerse hegemonie. Om het project zo geloofwaardig mogelijk te 
maken was SPRING niet kaderend aanwezig; er waren geen vlaggen of andere marketingmiddelen of 
branding te zien. Het idee was om de onderliggende vraag te stellen: kun je je voorstellen dat zo’n 
monument ooit echt wordt gebouwd? 
 

Een bezoeker over Sic Transit Gloria Mundi van Dries Verhoeven 
Nee joh! Gaan ze echt zo’n lelijk ding maken? Gaan ze het hele terras verpesten! Kijk, dit wordt ‘m. Ik 
vind het echt niet mooi.  

 
De discussie begon al met een campagne tegen het project door een aantal café-eigenaren op de 
Neude en vertegenwoordigers van hun branche. De Neude is een evenementenplein en de cafés 
moeten hun terrassen weghalen voor elk evenement dat voldoet aan de door de gemeente gestelde 
criteria. Omdat ze toch al te lijden zouden hebben onder het aanstaande Beachball EK, waarvoor ze 
hun tafeltjes gedurende ruim drie weken in juli zouden moeten weghalen, leek dit project er een 
teveel. Zowel de maker als het festival probeerden zo goed mogelijk te communiceren met de café-
eigenaren, maar voor enkelen van hen bleek het lastig begrip op te brengen. Zoals de Volkskrant het 
samenvatte: „Maak je een kunstwerk over het einde van de westerse wereldmacht, gaat de ophef 
over pils.“ 
 
De zaak werd opgepikt door duic.nl, geenstijl.nl en Radio 538. Verslaggevers van deze media stelden 
zich vooringenomen op en berichtgeving van deze media was negatief en stemming makend. Een 
nieuw dieptepunt werd bereikt toen een aantal radicale alt.right websites het bericht oppikten. Zij 
wezen Pim Fortuyn aan als de geportretteerde in het geplande beeldhouwwerk (terwijl Dries 
Verhoeven zelf model stond voor de gevallen Westerse kunstenaar/mens) en namen voetstoots aan 
dat het ging om een viering van de moord op hem. Uiteindelijk ontving Studio Dries Verhoeven 
doodsbedreigingen via de mail. 
 
Sic Transit Gloria Mundi is misschien wel HET kunstwerk van deze tijd. Het juiste werk op het juiste 
moment, nu het hele Westerse concept van een open samenleving wordt bedreigd 
doorpopulistische en nationalistische bewegingen, door een verlangen naar landen met dichte 
grenzen en stabiele identiteiten, die in een geglobaliseerde wereld niet meer kunnen bestaan. Met 
chirurgische precisie raakte Verhoeven aan de pijnpunten en bood hij een bijdrage aan het debat 
over de wereldwijde machtsverhoudingen. Hij won ook het respect van vele bezoekers met een 
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migrantenachtergrond, die erkenning voelden voor hun aandeel aan onze samenleving. In totaal 
bezochten bijna 11.000 mensen de showroom van de bouwplaats.  
 

 
Think Much. Cry Much van Rima Najdi op SPRING 2018 © Rikkert Wijrdeman 

 
Een zeer directe fysieke ervaring werd geboden door de Libanese maker Rima Najdi en haar 
voorstelling Think Much. Cry Much., De voorstelling was gebaseerd op interviews met verschillende 
groepen die een rol hebben in de aanleg van, opvattingen over en de ervaring die we ondergaan bij 
grenzen: vluchtelingen, politiemensen, politici, journalisten, grenswachten etc. De voorstelling vond 
plaats op een verlaten terrein pal naast de spoorlijnen die vanuit Utrecht het land in lopen, wat 
gedachten over verplaatsing, overgang en thuisloos zijn opriep. Het publiek kreeg een koptelefoon 
en luisterde naar instructies voor een choreografie, waarmee zij in de positie van de hierboven 
genoemde groepen werden geplaatst. Het publiek hoorde dus niet alleen de verhalen, maar voerde 
ook actief de handelingen uit die met de verhalen en groepen mensen verbonden zijn. 
 
Twee wandelingen door verschillende wijken in Utrecht riepen weer andere vragen op over de 
impact van kunst. We presenteerden every-one van de Oostenrijkse choreograaf Willi Dorner tussen 
de sociale woningbouwprojecten in Kanaleneiland. De krap 30 dansers van every-one (zowel van 
Dorners ensemble als van ArteZ Hogeschool voor de Kunsten afkomstig) namen het publiek mee op 
een tocht door deze wijk. De voorstelling gaf een doordachte reflectie op de principes serialiteit en 
uniformiteit, die zowel kenmerkend zijn voor de start van het modernisme en industriële productie 
en sociale woningbouw. Maar dezelfde principes refereren ook aan het fascisme en aan militarisme. 
Willi Dorner vertaalde deze principes naar een aantal dansen die hierop voortborduren, waaronder 
revuedans.  
 
De voorstelling vormde een dialoog tussen dans en architectuur, maar de choreograaf toonde geen 
interesse in de sociale structuren of de bevolkingssamenstelling van deze kwetsbare wijk van 
Utrecht. Het leidde tot een aantal confrontaties. Er was bijvoorbeeld een man, die de zorg voor het 
pleintje waaraan hij woont op zich had genomen. Hij viel tegen de performers en vrijwilligers uit, 
omdat een groepje kinderen gevraagd werd om twintig minuten aan de andere kant van het 
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speelplein te gaan spelen. De man zag ons duidelijk als de gevestigde witte orde, die in zijn 
voornamelijk Marokkaanse buurt de dienst kwamen uitmaken. Aan de andere kant waren er ook 
kinderen die de performance op hun fietsjes door de wijk volgden. Zij waren duidelijk gefascineerd 
en wilden graag weten wie dit allemaal bedacht had. Dus stelden we hen voor aan de choreograaf en 
stelden zij hem hun vragen. Voor hen was hij geen indringer maar iemand die een nieuwe wereld 
opende. Zulke uiteenlopende reacties tonen aan hoe lastig het is om recht te doen aan de 
verschillende behoeften en eisen van de verschillende groepen mensen die gebruik maken van de 
publieke ruimte, en dat we met al die wensen en eisen rekening moeten houden bij het kiezen van 
een locatie. 
 

Een bezoeker over every-one 
Een botsing van werelden. De kinderen die zich meer dan thuis voelen op deze plekken doen de 
dansers na, lachen erom en vragen of en vooral wáárom wij hiervoor betaald hebben. Het publiek 
gniffelt. Als een stel toeristen worden we door de wijk geleid, terwijl de kinderen en omstanders 
continu de rollen omdraaien. “Wie zijn jullie?” vraagt een jongetje uiteindelijk op luide toon aan 
niemand in het bijzonder. Een antwoord blijft uit, want tsja, wie zijn we eigenlijk? 

 
Het stadscentrum, waar Benjamin Vandewalles Walking the Line plaatsvond, kent weer andere 
implicaties dan Kanaleneiland. Het is een gebied dat wordt gekenmerkt door winkels en horeca. 
Vandewalles publiek liep in groepen van 15 mensen een route rondom de Oudegracht en de Dom. Ze 
droegen zwarte kijkdoosjes voor hun ogen, die leken op 3D-brillen, maar gemaakt waren van karton 
en niets anders deden dan het perspectief inperken. En ze maakten van het collectief een groep 
performers, een spektakel voor passanten. De aldus uitgedoste publieksgroepjes konden de stad op 
een heel andere manier ervaren met veel aandacht voor details en de geluiden van de stad. En de 
andere stadsbewoners zagen een vreemd groepje mensen dat met hun verschijning allerlei vragen 
opriep, maar ook agressie: sommigen staken hun middelvinger op en sommigen maakten 
neerbuigende opmerkingen over “domme kunst”. Ook deze voorstelling riep vragen op over wie de 
eigenaar is van de publieke ruimte. 
 
Deze hele reeks voorstellingen vroegen veel van het publiek en de deelnemers maar ook van de stad 
en de inwoners. Het publiek moest aan het werk, het moest verantwoordelijkheid nemen en kreeg 
daarvoor een unieke ervaring. De stad en haar inwoners werden geconfronteerd met verschillende 
kwesties op momenten waarop ze daar niet om hadden gevraagd. De uiteenlopende reacties en de 
confrontaties en debatten die daardoor ontstonden toonden aan dat het werk grote impact had. 
Impact in de zin van bewustmaking en het blootleggen van conflicten.  
 
Waar SPRING de stad Utrecht overneemt en een zeer divers publiek bereikt, speelt SPRING in 
Autumn zich af in de Stadsschouwburg Utrecht. Maar ook hier tonen we voorstellingen die 
belangrijke ethische vragen stellen en die leiden tot discussies bij het publiek. Het meest treffende 
voorbeeld daarvan is Julian Hetzel's All Inclusive. Deze voorstelling draait om de problematische en 
exploitatieve houding van westerse landen (inclusief westerse kunstenaars en media) naar door oorlog 
geteisterde landen als Syrië. Hetzel werkte met vijf vluchtelingen die een belangrijke rol speelde in zijn 
voorstelling. Het publiek keek naar de voorstellingen vanuit hun eigen perspectief en stelde zich de vraag, 
worden deze mensen gebruikt voor deze voorstelling of spelen zij het spel mee? Weinig voorstellingen 
weten met een politieke en ethische vragen het publiek zo persoonlijk te betrekken en te raken.  

 

Bezoeker over All Inclusive door Julian Hetzel  
Het is wel zeer lang geleden dat ik zo van m’n stuk was door theater. Het is ongelofelijk origineel en 
Julian Hetzel schroomt duidelijk niet om onconventionele dingen te doen. Napratende met de 
Syrische vluchtelingen bleken zij niet te weten hoe heftig het was, wat ze gingen meemaken. Dat 
sneed me door m’n ziel. Wat een durf en kracht, daarmee is ontzettend sterk de boodschap 
overgebracht, en ook echt binnengekomen. Briljant!  
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Publieksonderzoek 
Afgelopen jaar hebben we geëxperimenteerd met nieuwe vormen van (kwalitatief) 
publieksonderzoek naast het reguliere publieksonderzoek. Zo lieten we het publiek zelf vragen 
beantwoorden én stellen tijdens de After Talks. Niet alleen was dit een format dat het publiek 
aansprak, het gaf de organisatie én makers ook veel informatie over hoe voorstellingen ervaren 
worden. We deelden briefjes uit met de vragen “Wat heeft jou geraakt?” en ”Waarover heeft het 
werk jou aan het denken gezet?” Deze briefjes zijn door een behoorlijk aantal mensen ingevuld. Bij 
Sic Transit Gloria Mundi noteerde een vrijwilliger opvallende uitspraken. En we vroegen een aantal 
vrijwilligers blogs te schrijven.  
 
De quotes in deze evaluatie komen uit dit materiaal. Opvallend is dat meer abstracte voorstellingen, 
meer abstracte reacties oplevert. Voorstellingen met een duidelijk thema leveren een ander soort 
reacties op. De reacties gaan dan naast de ervaring ook over de thematiek. Duidelijk is dat het 
publiek interactie met elkaar en met de kunstenaars belangrijk vindt en dat zij graag iets ervaren dat 
‘ongewoon’ is.  
 

Een bezoeker over Think Much. Cry Much 
Het contact met anderen heeft mij geraakt. Grenzen opzoeken waarin je je ongemakkelijk kan voelen. 
En de droevige verhalen van mensen. De voorstelling heeft mij aan het denken gezet over het feit dat 
je een rol kan kiezen. En dat sommigen niet in de positie zijn om te kiezen.  

 
Net als andere jaren heeft SPRING ook kwantitatief onderzoek laten doen door Hendrik Beerda 
Brand Consultancy.  

 
Resultaten onderzoek Hendrik Beerda Brand Consultancy 
We hebben het publieksonderzoek wederom door Beerda laten uitvoeren. Hierdoor zijn de 
resultaten goed te vergelijken met voorgaande jaren en is benchmarking met het segment en de 
sector mogelijk. Helaas is het alleen mogelijk om SPRING in Autumn niet mee te nemen in dit 
onderzoek omdat Stadsschouwburg Utrecht verantwoordelijk is voor de kaartverkoop. Voor SPRING 
in Autumn sturen we daarom een enquête uit naar die bezoekers die aangegeven hebben bij de 
Stadsschouwburg benaderd te mogen worden voor publieksonderzoek. Dit is maar een beperkte 
groep. 
 
Waardering festival 
De waardering voor SPRING Performing Arts Festival is hoger dan ooit tevoren (84%). SPRING scoort 
hoog op het gebied van vernieuwend aanbod (72%) in vergelijking met het segment (33%) en de 
sector (26%). Hetzelfde geldt voor onderscheidend aanbod, ook daar scoort SPRING hoog (62%) in 
vergelijking met het segment (39%) en de sector (32%). Op de SPRING-merkpersoonlijkheidsfactoren 
scoren we hoog op experimenteel (64%), internationaal (62%) en vernieuwend (51%). De score op 
uitnodigend was in 2017 het laagst met 24%, nadat we daaraan gewerkt hebben is de score iets 
gestegen naar 27%. De waarschijnlijkheid van een herhaalbezoek is met 87% gestegen t.o.v. het jaar 
ervoor (79%). 
 
Publiekssamenstelling 
SPRING wordt het meest bezocht door vrouwen (68%). Merendeel van het publiek is hoogopgeleid 
(65%) en alleenstaand, heeft geen kinderen (28%) of woont samen/is getrouwd, maar heeft geen 
kinderen (35%). Onze grootste doelgroep is tussen de 18 en 40 jaar (48%) en bezoekt grotendeels 
musea en tentoonstellingen (95%) en culturele festivals en evenementen (95%). In totaal komt 47% 
uit de stad Utrecht. Meer dan de helft van de bezoekers voor festival 2018 komt uit provincie Utrecht 
(63% t.o.v. 52% vorig jaar), daarnaast komt het overgrote deel uit de provincie Noord-Holland (16% 
t.o.v. 22% vorig jaar). 
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5. SPRING Academy en het SPRING contextprogramma 
 
SPRING Academy bood een levendige, dynamische ruimte waar makers, jonge professionals, 
studenten van de theorie en de praktijk van het vak, dramaturgen, onderzoekers en vele anderen 
samenkwamen. Hun ontmoetingen konden een veelheid aan vormen aannemen: ideeën en 
ervaringen uitwisselen, fysieke of geestelijke beweging, reflecteren op de praktijken en het werk van 
de makers op SPRING, minivoorstellingen, etc. Met meer dan 200 deelnemers uit Nederland en 
daarbuiten verzorgde de Academy op maat gemaakte programma’s voor zeven verschillende 
groepen, twee Intensieve programma’s en twee masterclasses. De deelnemers beoordeelden de 
Academy met een 8,6. SPRING Academy vond plaats in het Huis Utrecht. De coördinatie was voor het 
tweede jaar in handen van Zeynep Gündüz. 
 

Deelnemer van SPRING Academy  
Tijdens SPRING heb ik een nieuw perspectief op theater gekregen doordat ik naar werk ben gaan 
kijken waar ik normaliter niet naartoe zou gaan. Ik vond het zien van een grote variatie aan werk en 
het spreken van (performance) kunstenaars en theatermakers heel inspirerend en het heeft mij 
enthousiast gemaakt voor het effect van theater en andere kunstvormen in de openbare ruimte.  

 

 
SPRING Academy workshop Mette Ingvartsen © Anna van Kooij 

 
Dit jaar ontving de Academy studenten van de Toneelschool van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, 
MA Performing Public Space, Fontys, en Choreography Department van Tallinn University, Baltic Film, 
Media, Arts and Communication School (BA&MA). Net als eerdere jaren ontving de Academy 
groepen van: Theater Studies Department, Universiteit Utrecht, BA Dans, ArtEZ Hogeschool voor de 
KUnsten, MA Muziektheater, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, MA Scenografie van de Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht en de BA Dance De Montfort University Leicester. 
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De op maat gemaakte programma’s bestaan altijd uit een workshop, een ontmoeting met makers, 
het bijwonen van een aantal voorstellingen en een randprogrammering die door de Academy wordt 
georganiseerd zoals het City Symposium. Dit jaar ontving de Academy 15 makers, 2 dramaturgen en 
onderzoekers als Prof. Dr. Iris van der Tuin, Prof. Dr. Maaike Bleeker en Festival Fellow John 
McKenzie.  
 
Voor de twee Intensives en de Masterclass worden de deelnemers op basis van een open call 
gekozen en zijn daardoor iets anders van opzet dan de op maat gemaakte programma’s. De twee 
Masterclasses werden gegeven door Mette Ingvartsen and Kate McIntosh.  
 
Het doel van de Masterclass is een verdiepend perspectief te bieden op de conceptvorming, 
werkmethodes en de visie van de geselecteerde kunstenaar, terwijl de deelnemers ook individueel 
de ruimte krijgen om de kennis en ervaring die ze opdoen naar hun eigen artistieke praktijk te 
vertalen.  
 
Dit jaar werden de twee Intensive programma’s geleidt door Zeynep Gündüz (Intensive 1) en de 

Sloveense theatermaker en activist Janez Janša (Intensive 2). 

Het doel van de Intensive is het bieden van een diepgaande reflectie om deelnemers te helpen zich 
verder te ontwikkelen. Onder begeleiding van een tutor en een specifiek conceptueel kader volgen 
de deelnemers vijf dagen lang het festival. Ze kijken voorstellingen, ontmoeten makers, bespreken 
thema’s die naar voren komen, delen hun eigen artistieke praktijk en onderzoek en verkennen 
nieuwe ideeën en concepten.  

Een deelnemer van SPRING Academy over SPRING en The Collective Individual Exercises van Isaac 
Chong Wai 
Een gedachte die ik heb gehad bij het bezoeken van SPRING, vooral naar aanleiding van de veelheid 
van voorstellingen die we hebben gezien, is dat er zo veel creatieve uitingen kunnen bestaan die toch 
weer op een bepaalde manier samenhangen. Ons traject ging over kunst en performance in de 
openbare ruimte, en dat uitte zich op zo veel verschillende manieren, zo veel diverse manieren ook. 
Dat vond ik heel tof. 
Een bijzonder moment vond ik het meedoen aan The Collective Individual Exercise van Isaac Chong. 
Deel uitmaken van de voorstelling gaf me een andere kijk op het werk, en ik kon mezelf hierdoor – vrij 
letterlijk – zelf heel persoonlijk in het werk en in het geheel plaatsen. Ik vond Isaac super enthousiast 
en daarmee ook enthousiasmerend, en wat ik ook merkte is dat, wanneer je ‘gedwongen’ wordt om 
hardop 20 minuten over jezelf te praten, je toch ook wel een hoop leert of je realiseert wat je nog niet 
wist. 

Onmisbaar onderdeel van de op maat gemaakte programma’s zijn de gesprekken met 
festivaldirecteur Rainer Hofmann en artistiek adviseur Karlien Vanhoonacker, die de studenten op de 
hoogte brengen van de keuzes die worden gemaakt, de voorwaarden en het maakproces van het 
jaarlijkse SPRING Performing Arts Festival.  

Participatie in voorstellingen 
Waar mogelijk nodigt de Academy de deelnemers uit om actief, als performers, deel uit te maken 
van voorstellingen. Dit jaar werkten de studenten van de Montfort University Leicester, Tallinn 
University en de Universiteit Utrecht op 17 mei mee aan Isaac Chongs The Collective Individual 
Exercises. Studenten van de BA Dans aan Hogeschool Artez traden mee op in Willi Dorners every-one 
op 20 en 21 mei. Zij volgden voor de voorstelling een workshop.  

Uitwisselingssessies 
Studenten van de Tallinn University namen deel aan een uitwisseling met studenten 
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Theaterwetenschap van de Universiteit Utrecht en de Montfort University. De sessie werd dit jaar 
uitgebreid met een warming up door de deelnemende docenten en een creative response-opdracht 
die was opgezet door studenten in samengestelde groepen. Hoewel de vorm telkens anders kan zijn, 
stimuleert zo’n uitwisselingssessie de deelnemers om te leren van elkaars vaardigheden en kennis. 

Festival Fellow 
Het Festival Fellowship-programma is een initiatief van het Centre for the Humanities (Universiteit 
Utrecht) waarbij met SPRING Festival wordt samengewerkt om activiteiten te organiseren waarin het 
academische discours en het culturele veld van Utrecht dichter bij elkaar kunnen worden gebracht. 
Een Festival Fellow wordt dan gevraagd op te treden als verbinder. De festival fellow van dit jaar was 
Jon McKenzie, Dean’s Fellow for Media and Design and Visiting Professor of English aan Cornell 
University. Momenteel doet hij onderzoek naar nieuwe media, performance theory, globalization en 
burgerlijke ongehoorzaamheid. McKenzie sprak over de verschillende benaderingen van technologie 
tijdens het City Symposium met de titel Techno-performance, dat op 25 mei werd gehouden in Het 
Huis. Hij nam ook deel aan andere Academy-activiteiten zoals de Masterclass ‘ Techno-Performance 

in a Knowledge Culture in Transition’ op 22 mei en gaf een lezing tijdens de SPRING Intensive #2.  

 

SPRING City Symposium 
Net als eerder jaren organiseerde SPRING het City Symposium stelde de relaties aan de orde tussen 
een geschiedenis van technologische performers in de kunsten en hedendaagse ontwikkelingen: 
technologie speelt een steeds actievere rol in ons dagelijks leven, industrie, onderwijs en 
wetenschap. Deze rol is steeds minder die van een passief gereedschap en steeds meer die van een 
partner in allerlei activiteiten. McKenzie introduceerde zijn ideeën over ‘technoperformance’. Daarop 
volgde een presentatie van Perdo Manuel (coördinator van de paster Theatre Practices van ArtEZ) 
over zijn onderzoek naar de geschiedenis van theater zonder menselijke acteurs en sprak Marian van 
Dijk (directeur Speelklok) over het project Robots Love Music. 
 

Prep school 
Behalve educatie voor studenten en jonge professionals bood SPRING ook het format Prep School 
aan, aan regulier publiek. Omdat vorige keren bleek dat SPRING niet de juiste inspanningen kan 
leveren om voldoende deelnemers te vinden, hebben we afgelopen editie UCK als partner 
betrokken. De Prep school was een gezamenlijk project waarbij het financiële risico bij SPRING bleef. 
UCK dacht mee over de inhoud en de marketing. Hoewel dat een mooi aanbod leek, bleek dat deze 
constructie UCK onvoldoende uitnodigde tot het doen van extra activiteiten om deelnemers te 
werven. Er waren te weinig aanmeldingen om de Prep school doorgang te laten gaan. Wellicht is het 
format niet geschikt voor een festival als SPRING en een centrum voor de Kunsten als UCK. Beide 
bedienen een vrij jong publiek. Bovendien zijn de formats Prep School (betaalde deelname) en de 
After Talk (gratis deelname) te weinig onderscheidend. We zullen het format Prep School volgend 
jaar niet meer aanbieden.  

 

TM Live 
SPRING verzorgde een editie van TM Live in samenwerking met Theatermaker/theaterkrant.nl over 
“Lichaam in publieke ruimte”. Gasten waren kunstenaars Dries Verhoeven en Benjamin Vandewalle 
en BAK directeur Maria Hlavajova. Presentator was Marijn Lems van Het Huis.  
 

After Talks and 10 minutes, 10 questions 
Dramaturg Merel Heering heeft tijdens de editie van 2018 een nieuwe vorm ontwikkeld voor het 
nagesprek. Met een aantal vragen nodigt zij het publiek uit om feedback op de voorstelling te geven 
die het even tevoren heeft gekeken. Het publiek deelt wat het heeft gezien in de voorstelling en de 
associaties en gedachten die dat opriep. Dat biedt ook de maker een kans om eerlijke feedback te 
krijgen van zijn of haar publiek, iets wat onze makers afgelopen jaar erg gewaardeerd hebben. De 
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maker komt pas in de tweede fase van het nagesprek in actie. Hij of zij kan dan reageren op wat het 
publiek vertelt, en hem of haar wordt ook gevraagd te antwoorden op enkele verdere vragen vanuit 
het publiek. Het publiek was zeer betrokken en wist inhoudelijk interessante vragen te stellen 
waaruit een oprechte belangstelling bleek voor artistieke praktijk en de onderwerpen waarover de 
voorstellingen gingen. Dit bleek een succesvol format dat veel mensen wist te verleiden te blijven 
luisteren, gemiddeld 50 bezoekers per keer. Dit interactieve format blijven we aanbieden.  
  

 

 
After Talk na voorstelling van Anouk van Dijk © Anna van Kooij 

 
In 2018 organiseerden we ook 10 minutes, 10 questions. Bij een 10 minutes, 10 questions sessie 
wordt het publiek gevraagd haar vragen op te schrijven. Een presentator kiest tien vragen en stelt 
deze aan de kunstenaar. Na tien minuten gaat een alarm, waardoor de sessie kort en bondig blijft. In 
2018 zijn de 10 minutes, 10 questions voor het eerst live uitgezonden via Facebook. waar het vaak 
meer dan 600 keer is bekeken.  
 

Een bezoeker over Sic Transit Gloria Mundi, 12/13 jaar oud 
Dit gaat over de val van het Westen. De opkomst van de macht van Aziatische landen. De man valt 
van zijn voetstuk. Het Westen verliest zijn glorie.  

 

SPRING Radio 
SPRING begon in 2018 SPRING Radio, een programma van een uur met interviews met makers en 
andere betrokkenen door presentator Luuk Heezen van Mr. Motley. SPRING Radio vond plaats in de 
weekenden van SPRING. Met Mr. Motley hebben we een goede samenwerkingspartner gevonden. Zij 
richten zich normaal meer op publiek voor eigentijdse beeldende kunst en heeft daarmee een 
doelgroep die voor SPRING interessant is. Luuk Heezen sprak o.a. met Tianzhuo Chen, Anouk van Dijk 
en Dries Verhoeven over hun werk en de achtergronden. Het programma werd uitgezonden vanuit 
het festivalhart in de Stadsschouwburg Utrecht. De programma’s waren ook na de uitzending te 
beluisteren via de website van SPRING en de website van Mr. Motley en een soundcloud. 
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SPRING Radio draagt bij aan het levendig maken van het festivalhart, maar heeft ook de functie het 
publiek verdieping te bieden en achtergronden te geven.  

 

 
Maryan Abdulkarim in SPRING Radio © Rikkert Wijrdeman 

 
 

 

6. Extra Project: What is the City but the People? 
 
SPRING nam, samen met het Centraal Museum, als coproducent deel aan een opvallend evenement, 
een initiatief van BAK (basis voor actuele kunst): What Is the City but the People? Voor de heropening 
van het Jaarbeursplein liepen meer dan 300 mensen uit Utrecht over een 60 meter lange catwalk. Dit 
deden ze onder begeleiding van foto’s, teksten en speciaal gecomponeerde muziek van een volledig 
Utrechts creatief team. Samen vormden deze mensen een rijk en divers portret van de stad. Het 
project was gebaseerd op een idee van de Britse beeldend kunstenaar Jeremy Deller en werd 
geregisseerd door Richard Gregory van de Quarantine Theatre Company uit Manchester. In het 
verleden heeft SPRING (en voorganger Festival a/d Werf) werk van Quarantine Theater Company 
gepresenteerd. Het was een logische keuze bij dit project betrokken te zijn. Het project werd zeer 
goed ontvangen en door 8500 mensen bekeken. RTV Utrecht zond het evenement live uit.  
 

Een bezoeker over What is the City but the People? 
Op 15 september was ik aanwezig bij het evenement “What is the City but the People”. Mijn zoon en 
zijn vrienden liepen mee op de catwalk. Ik was erg ontroerd en blij met wat ik zag aan verbondenheid 
en eigenheid van de mensen van Utrecht. Zelf woon ik in Zoetermeer, in de 8 jaar dat ik hier woon 
heb ik een dergelijke verbondenheid nog niet zo ervaren. Omdat ik er wel iets mee wilde doen en 
omdat ik denk dat het heel goed kan zijn voor Zoetermeer, heb ik iemand van de gemeente 
aangeschreven.  
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Dit evenement past goed bij het voornemen van SPRING om ook door het jaar heen goed zichtbaar 
te zijn. Juist omdat SPRING de openbare ruimte vaak gebruikt, was het zeer toepasselijk betrokken te 
zijn bij de opening van het Jaarbeursplein, samen met partners BAK en het Centraal Museum. Net als 
de andere projecten in de openbare ruimte trok het een erg divers publiek. We kunnen dit met recht 
een cadeau aan de stad noemen! 

 

 
What Is the City but the People? op Jaarbeursplein Utrecht © CU2030 

 
 

7. SPRING als internationaal coproducent  

 
SPRING speelt een flinke rol in het internationale podiumkunstenveld als coproducent, met 
ondersteuning vanuit het Ammodo Fonds, FPK en Creative Europe. De coproducties dragen niet 
alleen de reputatie van SPRING, Utrecht en Nederland uit naar de wereld als belangrijke 
productieplekken voor innovatieve kunst, ze zijn ook een uitdrukking van de noodzaak om op 
internationaal niveau samen te werken en de beschikbare middelen te delen om de productie van 
sommige vormen van kunst überhaupt mogelijk te maken.  
 
In 2018 was SPRING coproducent van 8 voorstellingen door makers uit Nederland en het buitenland, 
deels ook van buiten Europa: 
 
Mette Ingvartsen: to come (extended) (DK/BE) 
Tianzhuo Chen: An Atypical Brain Damage (CHN/AT/DE) 
Liz Kinoshita: You Can’t Take It With You (BE/CAN) 
Dries Verhoeven: Sic Transit Gloria Mundi (NL) 
Isaac Chong Wai: The Collective Individual Exercises (HK/DE) 
Sonya Lindfors & Maryan Abdelkarim: We Should All Be Dreaming (FI) 
Jisun Kim: Deep Present (KOR) 
Theater Utrecht: The SK Concert: Permanent Destruction (NL) 
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De meeste van deze voorstellingen worden overal in Europa getoond, maar ook in andere 
continenten. Momenteel zijn er tenminste 20 SPRING-coproducties op tournee. We worden in staat 
gesteld te coproduceren door de coproductiebijdrage van FPK, de steun van Ammodo en dankzij 
subsidie vanuit het programma Creative Europe. 2018 was het laatste jaar voor de twee Europese 
projecten Urban Heat en [DNA] Derpartures and Arrivals. Eind 2018 werden er drie aanvragen 
gedaan bij Creative Europe waar SPRING betrokken bij is. Twee als partner (Moving Borders en een 
vervolg op het project [DNA]), één als hoofdaanvrager voor een vervolg op het project Urban Heat: 
Solidarity Works.  
 

Een bezoeker over to come (extended) van Mette Ingvartsen 
Het dynamische tempo, het feest en de viering van het lichaam en het ongelooflijke einde hebben mij 
geraakt. Ik ben aan het denken gezet over lichaamswaardering, lichaamspositionering binnen de 
maatschappij en vrijheid van het lichaam.  

 
 

8. SPRING in Utrecht 
 
SPRING ging deze keer meer dan ooit de stad in. Voorstellingen vonden niet alleen plaats in 
Stadsschouwburg Utrecht en in Theater Kikker, maar ook in de Paardenkathedraal en in Palladio, in 
Kanaleneiland en op een oud industrieterrein op de 2de Daalsedijk, op de Stadhuisbrug en het 
Domplein, op de Neude en in het Zocherpark. Er waren ook meer voorstellingen met 
publieksparticipatie dan ooit tevoren, met als meest opvallende Isaac Chongs The Collective 
Individual Exercises waaraan meer dan 100 mensen uit Utrecht deelnamen als performers. 
 
SPRING presenteerde gezelschappen en makers uit Utrecht zoals Dries Verhoeven, Theater Utrecht 
en Boukje Schweigman.  
 
SPRING is in Utrecht geworteld dankzij samenwerkingen met vele organisaties. De belangrijkste 
partner is de Stadsschouwburg als coproducent, waar het festivalhart is gevestigd en partner voor 
SPRING in Autumn. Standplaats Utrecht verbindt SPRING met Het Huis, Theater Utrecht, DOX en Het 
Filiaal. Universiteit Utrecht is de belangrijkste partner voor SPRING Academy, dat in Het Huis haar 
thuishaven heeft en waaraan ook studenten van de HKU deelnemen. Overige partners zijn 
Gaudeamus, Impakt, BAK en het Centraal Museum. 
 
 

9. SPRING talentontwikkeling 
 
Hoewel festivals vaak bedoeld zijn om steeds weer nieuwe ervaringen te bieden probeert SPRING 
toch om jonge makers ook op de lange termijn ondersteuning te bieden bij verschillende stappen in 
hun carrière, bijvoorbeeld via coproducties, het vroeg toezeggen op producties en het bieden van 
internationale zichtbaarheid, maar ook met dramaturgische en productionele ondersteuning.  
 
Sommige jonge makers komen regelmatig terug naar SPRING, bijvoorbeeld Benjamin Vandewalle 
met zijn stadswandeling Walking the Line. Hij komt vanuit het [DNA] netwerk, net als Flora Detraz en 
Liz Kinoshita. De Urban Heat makers zijn ook jonger: Rima Najdi, Sonya Lindfors & Maryan 
Abdelkarim en Isaac Chong. Een echte ontdekking was Genevieve Murphy. Haar voorstelling 
Something in This Universe werd mede gepresenteerd door Gaudeamus. Vinny Jones, van wie we in 
2017 Insomnia presenteerden, toonde een voorstudie van haar werk aan o.a. studenten van de 
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Academy. Vinny Jones wordt gesteund door Fonds Podiumkunsten met de Nieuwe Makersregeling. 
SPRING is als partner betrokken bij deze aanvraag.  
 
De jonge maker Samira Elagoz, pas afgestudeerd aan de SNDO van Theaterschool Amsterdam, die 
vorig jaar op het festival te zien was, won intussen een van de belangrijkste Europese prijzen voor 
jonge choreografen: de “Jardin d’Europe”. SPRING heeft met haar een aanvraag ingediend voor een 
Nieuwe Makersubsidie van het FPK. 
 
Al sinds het begin van zijn carrière werkt SPRING samen met Julian Hetzel, die inmiddels 
internationaal zeer succesvol is. SPRING is er trots op in SPRING in Autumn de voorstelling All 
Inclusive te hebben kunnen programmeren. 
 
Een belangrijk onderdelen van de talentontwikkeling van SPRING is natuurlijk ook de SPRING 
Academy en de deelname aan Standplaats Utrecht. 

 
 

 
every-one – Willi Dorner in Kanaleneiland © Anna van Kooij 

 
 

10. Standplaats Utrecht 
 
Standplaats Utrecht, een gezamenlijk initiatief van Het Huis, Theater Utrecht, DOX, Het Filiaal en 
SPRING, is met haar activiteiten gestart. De makers van de longlist die door de artistiek leiders van de 
vijf instellingen was samengesteld zijn gevraagd hun plannen in te dienen en uitgenodigd om twee 
dagen samen door te brengen, met de organisatoren, om elkaar te leren kennen en om een 
realistische inschatting te krijgen van de mogelijke toekomstige samenwerking. De twee werkdagen 
werden door alle deelnemers gezien als een positieve ervaring, ongeacht of ze wel of niet door 
waren naar de uiteindelijke selectie. De uiteindelijke selectie makers die Standplaats Utrecht gaat 
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ondersteunen zijn performance-maker en lichtontwerper Jan Fedinger, die in Leidsche Rijn is 
gevestigd, componist en performance-maker Genevieve Murphy, die verbonden is aan NB Project s 
en Gaudeamus, het jonge collectief Dit Hele Ding, dat nauwe banden heeft met DOX. Selectie 
gebeurde op basis van zowel artistieke criteria als vragen rond samenwerking en de verbondenheid 
met Utrecht.  
 

Een bezoeker over The Collective Individual Exercises van Isaac Chong Wai 
Het voelt voyeuristisch om te kijken en te luisteren naar al die mensen die daar op hun vaste plek, 
gemarkeerd door een steentje, staan. Sta ik op het gazon, sta ik op het podium, ben ik toeschouwer, 
ben ik deel van de performance? Het geeft een gevoel van verbroedering en solidariteit om met 
elkaar iets te doen en te delen. Het is een gemeenschappelijke ervaring.  

 

 

11. Marketing Analyse 
 
Bezoekcijfers  

 2018 

 SPRING SPRING in Autumn 

Bezoekers Totaal: 23.338 
- 6.995 tickets  
- 17.267 bezoekers context en gratis 
programma’s  
 
What is the City but the People 8500 niet 
meegerekend. Inclusief 10.747 bezoekers 
Sic Transit Gloria Mundi van Dries 
Verhoeven  

Totaal: 2.090 
- 1.301 tickets  
- 789 bezoekers context en gratis 
programma’s  
  

Zaalbezetting  
Grote zaal = cap. 500+ 
Midden zaal = cap. 100 - 500  
Kleine zaal = cap. <100 
 

Gemiddeld: 72%  
Grote zaal: 52% 
Midden zaal: 71%  
Kleine zaal: 73% 

 
Grote zaal: 54% 
Midden zaal: 87 %  
 
 

Aantal passe partouts 202  

Aantal combi tickets 134  

Waardering festival Waardering gehele festival: 81% 
(Onderzoek Beerda) 

Waardering gehele festival: 7,5 
(Onderzoek SurveyMonkey) 

 
In de eerste jaren van het festival zijn de bezoekersaantallen steeds gestegen. In 2016 merkten we 
echter een capaciteitsgrens van zo’n 20.000 bezoekers per festival. Met de komst van het tweede 
festival SPRING in Autumn in 2017 kunnen we toch meer bezoekers per jaar trekken. De eerste editie 
van SPRING in Autumn was een succes en in 2017 trok SPRING met twee festivals in totaal 22.431 
bezoekers.  
 
In 2018 is er in het programma geïnvesteerd in het tonen van gratis programma’s in de publieke 
ruimte om een groter en breder publiek te trekken dat normaalgesproken niet zo snel naar een 
theater- of dansvoorstelling zou gaan. SPRING 2018 trok in totaal 23.338 bezoekers, waarvan 17.267  
bezoekers voor het gratis en contextprogramma, een mooie stijging t.o.v. het jaar ervoor (11.914 
bezoekers voor het gratis en contextprogramma). In aansluiting op de investering in gratis werk in de 
publieke ruimte organiseerden we in september 2018 in samenwerking met BAK, basis voor actuele 
kunst en Centraal Museum het grootschalige project What Is the City but the People? van Jeremy 
Deller op Jaarbeursplein dat nog eens 8.500 bezoekers trok.   
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Bezoeker over ANTI-GRAVITY van Chunky Move 
Aarde, licht, verder wilde ik er niet over nadenken. Gewoon ervaren. 

 
Door deze focus in het programma van festival 2018 was de capaciteit in de zaal minder groot en dat 
zien we terug in het aantal verkochte tickets. De gemiddelde zaalbezetting is echter wel gestegen en 
we zijn voornamelijk tevreden met de stijging in de zaalbezetting van de grote zaalproducties (54% 
t.o.v. 42,5%). Ook zien we weer een stijging in het aantal verkochte passe partouts (202 t.o.v. 150) 
wat ons zegt dat ons vaste kernpubliek groter wordt. Het festival wordt jaarlijks ook goed 
gewaardeerd door het publiek met in 2018 een hoogtepunt van 81%. De editie SPRING 2018 was dus 
zeer succesvol. 
 

 
Publiek bij One Sound of the Future – Isaac Chong Wai © Anna van Kooij 

 
 
Online cijfers 

 2014 2015 2016 2017 2018 
 

Bezoekers 
website 
 

65.181 bezoeken  
44.100 unieke 
bezoekers  
 
2:35 min/bezoek 
3,5 pagina/bezoek 
 

103.660 bezoeken 
72.349 unieke 
bezoekers 
  
1:41 min/bezoek 
2,8 pagina/bezoek 

110.437 bezoeken  
74.891 unieke 
bezoekers 
 
1:32 min/bezoek 
2,7 pagina/bezoek  

73.948 bezoeken 
46.447 unieke 
bezoekers 
 
2:33 min/bezoek 
3,2 pagina/bezoek  
 

55.419 
bezoeken 
29.325 unieke 
bezoekers 
 
204.040 
paginaweergave
n 
 
2:28 
min/bezoek 
3,7 
pagina.bezoeke
n 
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Abonnees 
nieuws 
brief 

12.000 ontvangers 
 

10.859 actieve 
gebruikers 

10.082 actieve 
gebruikers 
 

9.340 actieve 
gebruikers 

8.375 actieve 
gebruikers  

Social 
media 
volgers 
 

Facebook 3.100 
Twitter 2.850 
volgers 

Facebook 4.864  
Twitter 3.305 
Instagram 326  

Facebook 6.391 
Twitter 3.493 
Instagram 882 

Facebook 7.691 
Twitter 3.589 
Instagram 1.258 

Facebook 7.998 
Twitter 3.581 
Instagram 1.790 

Google 
Ads 

    5.818 clicks 
1.707.637 shows 
0,34% gem. CTR 

Google 
Grants 

    3.745 clicks 
91.720 shows 
4,08% gem. CTR 

Facebook 
Ads 

    3.567 clicks 
745,058 shows 
307 pagina likes 

Note: Vanwege de privacywet hebben veel mensen besloten geen Facebook meer te willen waardoor de likes 
in verhouding zijn gedaald 

 
 
Websitebezoek 
In grote lijnen zien we een stijging in het aantal websitebezoeken per jaar. De daling in het 
websiteverkeer in 2017 is te verklaren aan het feit dat er toen – t.o.v. editie 2016 en 2015 - geen 
retargetingcampagne is opgezet. Dat hebben we in 2018 wel weer gedaan. De voorlopige cijfers van 
2018 (stand van 1 juni 2018) zijn echter ook nog niet naar behoren. Dat komt omdat het CMS van de 
website dermate verouderd was dat het onveilig werd en de website gehackt is. Onveilige websites 
worden door Google niet ondersteund en onze campagnes werden automatisch stopgezet. We 
hebben dit destijds tijdelijk weer opgelost en hebben in de zomer van 2018 het CMS van de website 
volledig laten vernieuwen door Studio Codeur. Sinds oktober is de website weer live en kunnen we 
weer werken aan het genereren van zoveel mogelijk verkeer.  
 

Om zoveel mogelijk verkeer naar de website te genereren hebben we Google Ads (bannercampagnes 
en retargetingcampagnes) en Google Grants (voor de Google Adwords) ingezet. Vanwege de 
problemen met de gehackte website zijn de campagnes door Google een aantal weken uit de lucht 
gehaald. Ondanks dat hebben we toch goede resultaten behaald. Voor 2019 focussen we ons op het 
optimaliseren van de Google Ads om zo een hoger doorklikratio te behalen. Wereldwijd is de 
gemiddelde doorklikratio van Google-campagnes 2%. 
 
 
Nieuwsbrief 
Omdat uit publieksonderzoek (Beerda, 2017) was gebleken dat e-mails met 26% voor bezoekers de 
grootste bron van informatie over het festival is, hebben we rond festival 2018 veel aandacht 
besteedt aan het optimaliseren van de nieuwsbrieven. We hebben A/B testen gedaan waardoor we 
nu weten welk type berichten een hoger openingspercentage en doorklikratio bereiken. De 
openingspercentages van de algemene nieuwsbrief is 22,6%, de direct mailings (naar bezoekers van 
voorgaande voorstellingen) scoren goed met een openingspercentage van 34%. De servicemails 
worden het meest gelezen met een openingspercentage van 67,9%.  
Uit het publieksonderzoek van dit jaar (Beerda, 2018) is wederom gebleken dat de e-mails de 
grootste bron van informatie over het festival is, dit keer met 30%. De website staat, samen met 
mond-tot-mond reclame, op de tweede plek met 20%.    
 
Social media 
Sociale media is een belangrijk kanaal om het bestaande publiek te informeren en om een nieuw 
publiek aan te boren. SPRING is actief op vier sociale kanalen: Facebook, Twitter, Instagram en 
LinkedIn. Via al deze kanalen informeren we het SPRING publiek, zowel inhoudelijk door artikelen 
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van de News & More sectie van de website te delen (interviews, achtergrondverhalen over 
voorstellingen) als praktisch (laatste kaarten, wijziging van locatie).  
 
We hebben regelmatig en transparant gecommuniceerd op de social media van SPRING, waarbij we 
het publiek hebben voorzien van content die ze daadwerkelijk als relevant en interessant 
beschouwen. Door deze bandering bereiken we een organische groei: langzaam maar zeker komen 
nieuwe mensen in aanraking met de social mediakanalen van SPRING. Tevens hebben we daardoor 
een hogere interactie (liken, delen, reageren) vernomen dan voorgaande jaren. Het Facebookevent 
had bijvoorbeeld 759 geïnteresseerden t.o.v. 381 geïnteresseerden vorig jaar. 
 
We hebben daarnaast verschillende advertentiecampagnes geplaats op Facebook en Instagram om 
nieuwe volgers te werven. We hebben daarbij getarget op de vier verschillende doelgroepen die 
SPRING wil bereiken en hebben gemerkt dat in de doelgroepen welgestelde cultuuromnivoor, jonge 
kosmopolieten en stadsgebruikers/Utrechters het meeste winst te behalen was. Volgend jaar gaan 
we ons dan ook focussen op die drie doelgroepen om meer Facebook volgers te werven.   
Tot slot hebben we sinds festival 2018 de kunstenaars de ruimte gegeven om via Instagram Stories 
van SPRING direct met het publiek te kunnen communiceren. Hier hebben we veel positieve reacties 
op gekregen. 
 
Strategie 
De marketingdoelstelling van SPRING is elk jaar het vergroten en verbreden van het huidige SPRING-
publiek door a) bestaande bezoekers (vaker) te laten terugkeren en b) een nieuw publiek te werven. 
 
Bestaande bezoekers (vaker) laten terugkeren 
Uit de analyse naar de kaartverkoopgegevens van 2018 en de resultaten van het publieksonderzoek 
(Beerda, 2018) blijkt dat bestaande bezoekers vaker zijn teruggekomen in festival 2018. Bezoekers 
hebben gemiddeld 3,4 tickets per persoon besteld, dat is iets hoger dan de 3,2 tickets per bezoeker 
van vorig jaar. Uit publieksonderzoek (Beerda, 2018) blijkt dat 63% het festival ‘zeker wel’ weer gaat 
bezoeken in 2019, t.o.v. 47% in 2017.  
 
Vergroten publieksbereik 
Om het publieksbereik van SPRING te vergroten hebben we partnerships opgezet met 
Stadsschouwburg Utrecht, CJP, We Are Public, Gaudeamus en Abel’s Daily. In Stadsschouwburg 
Utrecht heeft ons meegenomen in verschillende nieuwsbrieven en op sociale media hadden we een 
cross-posting samenwerking. CJP heeft een aantal voorstellingen uit het programma uitgelicht en 
daar meerdere keren over gecommuniceerd naar hun achterban. In 2018 zijn we ook een aantal 
nieuwe samenwerkingen aangegaan. We Are Public heeft de voorstellingen ANTI—GRAVITY en 
Anyways aangeboden aan haar leden, dat resulteerde in 59 bezoekers. Gaudeamus heeft de 
voorstelling Something in this Universe van Genevieve Murphy actief gepromoot en verkocht via hun 
kanalen. En we hadden dit jaar een eigen SPRING ijsje dat werd verkocht door Abel’s Daily. Naast 
promotie van het ijsje en daarmee het festival via Abel’s Daily, keerden zij per verkocht ijsje €1,- uit 
aan SPRING.  
 
Een samenwerking op basis van co-ownerschap hadden we met The House of Vineyard voor de 
SPRING Party. The House of Vineyard hoste het slotfeest van SPRING dat direct na afloop van de 
laatste voorstelling van An Atypical Brain Damage plaatsvond en goed aansloot bij de sfeer van de 
voorstelling. De SPRING Party werd gecommuniceerd via alle kanalen van The House of Vineyard en 
we zagen dat er ook een voor SPRING nieuw publiek op de voorstelling voorafgaand op het feest 
afkwam.   
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SPRING Party ft. House of Vineyard © Anna van Kooij 

 
Naast deze partnerships hebben we specifieke voorstellingen gepromoot onder de achterban van 
verschillende organisaties. O.a. tipte IMPAKT festival Deep Present via hun kanalen, het Nederlands 
Film Festival nam Anyways mee op hun sociale kanalen, De Brakke Grond tipte de Vlaamse 
producties in het festival, Muziekgebouw aan ’t IJ promootte Something in this Universe, Julidans 
nam to come (extended) mee in hun communicatie, CultuurWerkt! tipte De Geschiedenis van mijn 
Stijfheid en ANTI—GRAVITY werd meegenomen in de communicatie van Korzo.  
 
Diversiteit  
SPRING richt zich elk jaar op het bereiken van een zeer divers publiek. We doen dit door middel van 
doelgroepenmarketing en leggen contact met ambassades, expatorganisaties en 
migrantenorganisaties. Deze strategie is wederom succesvol gebleken. We hebben een publiek met 
niet-westerse afkomst weten te bereiken door promotie via Arierang (vereniging voor Koreaanse 
gemeenschap), Persian Dutch Network, CRTV (Chinese Radio en TV), de Vereniging Nederland China, 
vluchtelingenorganisatie Welkom in Utrecht, I am Expat en stichting Tiye. Mensen met een beperking 
hebben we weten te bereiken via de Robert Coppes Stichting (voor mensen met een visuele 
beperking), Handicapnieuws.net en Stichting 5D. De LHBTQI-gemeenschap hebben we bereikt door 
promotie via Utrecht Gender Divers, Colour Ground en de House of Vineyard voguegroep.  
Daarnaast heeft SPRING afgelopen festival deelgenomen aan het nieuwe project Geef een Toegift. 
Geef een Toegift is een initiatief van de Verenigde Podiumkunstenfestivals en komt voort uit de 
ambitie een nieuwe stap te zetten in het toegankelijk maken van de podiumkunsten, en een breed 
en nieuw publiek te bereiken. De festivals zetten in op inclusiviteit en diversiteit en onderstrepen 
hiermee hun verbindende kracht. Bij aankoop van een kaartje wordt de bezoeker gevraagd of hij/zij 
een extra kaartje wil kopen voor iemand die graag een concert of een voorstelling zou bezoeken, 
maar niet de financiële mogelijkheden heeft. De tickets die op deze manier extra zijn gekocht hebben 
we verspreid via lokale partner, de Armoedecoalitie Utrecht. Twintig mensen uit het netwerk van de 
Armoedecoalitie hebben door Geef een Toegift de voorstelling De Geschiedenis van mijn Stijfheid van 
Wunderbaum kunnen zien. We hebben van die bezoekers veel positieve reacties ontvangen.  
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Publiek bij After Talk Anouk van Dijk © Anna van Kooij 

 

Een bezoeker over Sic Transit Gloria Mundi van Dries Verhoeven 
Er is nog helemaal niets te zien. Die hand zie ik de hele dag al voorbij komen. Het is wel vet. Ik vind 
het echt vet. Dit is echt performance. Waar komt het vandaan?  

  
 

12. Organisatie 
 
Elk jaar staat de Code Cultural Governance op de agenda van het bestuur. Afgelopen jaar heeft dit 
ertoe geleid dat het bestuur ervoor heeft gekozen over te gaan op Raad van Toezicht-model. 
Afgelopen mei is dit geïmplementeerd. Tegelijkertijd namen twee bestuursleden van het eerste uur 
afscheid van SPRING: Max Merkx (voorzitter) en Barbara van Lindt. Beiden waren bestuurslid van 
Festival a/d Werf en hebben als bestuursleden de fusie van Festival a/d Werf en Springdance 
begeleid en het nieuwe festival vormgegeven. De organisatie is hen zeer erkentelijk voor hun 
betrokkenheid en alle tijd en kennis die zij geïnvesteerd hebben in het festival.  
 
Tanja Mlaker is bereid gevonden om voorzitter van de nieuwe Raad van Toezicht te worden. Ook 
Ying Que trad toe. Voormalig bestuursleden Cees Vernooij, Hiske Arts en Amal Alhaag zijn benoemd 
tot leden van de Raad van Toezicht.  
 
Rainer Hofmann en Jeltsje In der Rieden zijn directeur/bestuurder geworden.  
 
De organisatie van SPRING bestaat uit vijf vaste medewerkers. De directie wordt gevormd door 
Rainer Hofmann, artistiek directeur en zakelijk directeur Jeltsje In der Rieden. Daarnaast bestaat het 
vaste team uit hoofd productie Sanne van der Does (0,8 fte), hoofd marketing & communicatie Laura 
Reijnders (0,8 fte) en Iris Vis administratief financieel medewerker (0,6 fte). Totaal fte van het vaste 
team is 4,0. 
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Karlien Vanhoonacker adviseert Rainer Hofmann bij de programmering. 
 
Het vaste team wordt in aanloop naar het festival jaarlijks met tijdelijke krachten uitgebreid: de 
productieafdeling met (afhankelijk van de programmering) zes medewerkers en vier stagiairs, de 
marketingafdeling met vier medewerkers en twee stagiairs. Voor SPRING Academy worden twee 
tijdelijke krachten aangetrokken. Coördinator van SPRING Academy is Zeynep Gündüz. 
 
Binnen het team van tijdelijke krachten is er inmiddels een dusdanige continuïteit ontstaan dat 
efficiënt gewerkt kan worden en de organisatie een professionaliseringsslag heeft weten te maken.  
 
SPRING volgt de CAO Nederlandse Podia. 
 
 

13. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
 
SPRING presenteert makers die gedreven worden door actuele en maatschappelijke ontwikkelingen 
en daarop reflecteren met artistiek werk. Hier past een festivalorganisatie bij die zich bewust is van 
haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

 

Duurzaamheid 
In 2017 nam SPRING deel aan het pilotproject van de gemeente om de Greener Event Award te 
krijgen. SPRING is het eerste binnen-festival wereldwijd die het label heeft gekregen. SPRING werd 
hiervoor begeleidt door Green Events met ondersteuning van de gemeente Utrecht. Voor de audit 
van Greener Event Award heeft SPRING in kaart gebracht wat SPRING al doet en waar nog winst valt 
te behalen. Uit dit onderzoek is gebleken dat SPRING al grote stappen heeft gemaakt. Ook in 2018 
hadden wij ons weer aangemeld voor een audit. Inmiddels is bekend dat SPRING wederom een 
Greener Event Award heeft gekregen.  
 
SPRING deelt binnen UFO (Utrechts Festival Overleg) kennis en ervaring met festivals en 
evenementen zoals Bevrijdingsfestival, Nederlands Film Festival en Tweetakt. Speerpunten van 
SPRING zijn drukwerk, energie en catering. Zo wordt de brochure gedrukt op Core Uncoated papier 
(FSC Mixed), werkt SPRING samen met zoveel mogelijk lokale leveranciers en verblijven de 
gezelschappen van SPRING in het duurzame Hotel Mitland met een Green Key Gold en Stayokay met 
het Europese Ecolabel. Daarnaast krijgt elke gast een leen-fiets om zich tijdens het festival in plaats 
van zich per taxi te verplaatsen. In 2019 gaat SPRING op basis van het nog te ontvangen rapport over 
de audit van 2018 van de organisatie van Greener Event Award aan de slag om SPRING nog groener 
te maken.  

 

Toegankelijkheid 
Afgelopen vijf jaar nam SPRING deel aan een traject dat het VSB fonds had ingezet om 
toegankelijkheid bij festivals te vergroten. 2018 was het laatste jaar van dit traject maar SPRING blijft 
zich inzetten voor toegankelijkheid. Dit sluit aan bij de doelstelling van de gemeente Utrecht (Agenda 
22). In 2016 werd SPRING genomineerd voor de Toegankelijkheidsprijs Utrecht. Ook komend jaar 
blijft SPRING zich inspannen om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te vergroten.  
 
SPRING vindt het bijvoorbeeld belangrijk om bezoekers te informeren over de toegankelijkheid. Zo 
wordt o.a. via de website het publiek geïnformeerd over bijvoorbeeld het gebruik van (veel/niet 
Nederlandse) tekst in de voorstelling of overmatige prikkels zoals een stroboscoop of hard geluid. De 
website is ook de plek om meer informatie te vinden over bereikbaarheid en aanwezige 
voorzieningen op locatie. Binnen ons vrijwilligersbeleid besteden wij extra aandacht aan het werven 
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en begeleiden van vrijwilligers met een beperking en aan het werven en begeleiden van bezoekers 
met een beperking (zie ook marketingplan). Inmiddels begint dit beleid zijn vruchten af te werpen en 
weten mensen met een beperking ons beter te vinden.  

 

Diversiteit 
SPRING programmeert voorstellingen die horen in een cultureel divers programma. In 2019 zijn dat 
de voorstellingen uit Kameroen en Marokko. Daarbij is belangrijk dat deze voorstellingen SPRING de 
mogelijkheid geven een netwerk te versterken; relaties die stevig geworteld zijn in gemeenschappen 
van kleur. Het thema digitalisering biedt mogelijkheden om expats te benaderen die werkzaam zijn in 
dit werkgebied. We richten ons daarbij met name op expats met een niet-Westerse achtergrond.  
 
SPRING vindt het van groot belang dat ook medewerkers en freelancers een diverse achtergrond 
hebben. In het aannamebeleid heeft SPRING hier oog voor. Dat vertaalt zich in een team waarin 
mensen met verschillende achtergronden zijn vertegenwoordigd. Binnen het vaste team heeft 20% 
van de medewerkers een andere achtergrond dan de Nederlandse. Van de freelancers is 7% bi-
cultureel. Ook bij het zoeken van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht is diversiteit een belangrijk 
criterium. Bij de Raad van Toezicht heeft een derde van de leden een niet-Europese achtergrond. 
Vrijwel al deze mensen zijn de laatste twee jaar bij SPRING betrokken geraakt. 

 

Fair Practice 
SPRING is betrokken bij verschillende initiatieven binnen de sector om de code verder te ontwikkelen 
en uit te rollen, zoals bij de werkgroep van Kunsten ’92. SPRING staat achter de code maar dat 
betekent niet dat die zomaar ingevoerd kan worden. SPRING betaalt de makers redelijke honoraria. 
Bij SPRING zijn het met name de zzp-ers op de afdelingen marketing en productie die in feite 
onderbetaald worden. Het is niet gemakkelijk om het probleem als organisatie (zonder extra 
middelen) op te lossen. Binnen de sector en bij haar financiers (inclusief publiek) moet een besef 
komen dat kunst geld kost en dat mensen loon naar werk betaald dienen te krijgen. Er is niet 
voldoende ruimte binnen de begroting om die omslag te maken, tenslotte moeten ook de gestelde 
doelen gehaald worden. Dit blijft een belangrijk punt van aandacht in de toekomst.  

 

Een bezoeker over every-one van Willie Dorner 
Het contrast tussen de wijk en het publiek en de geweldige interactie tussen de choreografie en 
architectuur hebben mij geraakt. De voorstelling heeft mij aan het denken gezet over de tweedeling 
in Utrecht en over de goede bedoelingen van wederopbouw architectuur van die tijd.  

 

 

14. Ten slot: een korte reflectie 

 
We zijn op de helft van de vierjarige subsidieperiode. Een goed moment om terug te blikken, te 
evalueren, aan te passen, herformuleren en vooruit te denken: niet noodzakelijkerwijs op het niveau 
van programmalijnen of individuele producties, maar meer op het niveau van de motivering en de 
algehele strategie en van onze interactie met en reflectie op de snel veranderende wereld.  
 
De afgelopen twee jaar brachten ongelofelijke veranderingen in de wereld, of misschien was het zo 
dat de veranderingen die toch al gaande waren, sneller gingen en meer opvielen. De wereld is in de 
greep van de heerschappij van boze oude mannen als Trump en Erdogan. In veel landen zijn 
nationalistische en populistische bewegingen sterker geworden. De overheersing van het politieke 
debat door het migratievraagstuk leidt tot een gebrek aan aandacht en actie voor heel veel andere 
gebieden. Door het vluchtelingenvraagstuk werd het gebrek aan solidariteit tussen Europese landen 
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pijnlijk zichtbaar. Het is lastiger dan ooit om grip te krijgen op de digitalisering en globalisering. De 
#metoo-discussie schudt ook de culturele wereld op.  
 
Het zijn vooral vragen rond vluchtelingen en identiteit, rond de natie en wie daartoe wel en niet 
behoren, die een duidelijk stempel drukken op het culturele beleid en vele spelers in het veld, 
subsidiegevers, kunstenorganisaties en ook kunstenaars. Nadat economische efficiency jarenlang als 
sterkste criterium gold, verovert het idee van de “impact” van de kunsten nu terrein. Maar er zijn 
vele theorieën over de effecten van kunst. De impact die het heeft op mensen is moeilijk te meten en 
kan sterk variëren. Na de dreigementen aan het adres van de kunst door de neoliberalen is 
goedbedoelend links nu bezig aan een versimpeling van de visie op cultuur en kunst. Met het willen 
meten van de directe impact van kunst op sociale en politieke problemen zuigt links de levensadem 
van de artistieke vrijheid op.  
 
Diversiteit is een belangrijk onderwerp voor een internationaal festival als SPRING. SPRING kan een 
diversiteit aan artistieke perspectieven van over de hele wereld presenteren en deze verbinden aan 
verschillende publieksgroepen in Utrecht. Ook kan SPRING investeren in diversiteit in het eigen team. 
Het moet echter niet alleen gaan over publiek met kleur, maar om artistieke handschriften en 
artistieke codes vanuit verschillende achtergronden. Anders wordt diversiteit een holle frase en 
slechts een middel om het cultuurbeleid en culturele besluitvormers wit te wassen (of zwart? Of 
bruin?). 
 
Wat betekent dat voor SPRING? In het vierjarenplan schreven we dat het bij SPRING niet draait om 
het dagelijkse ‘breaking news’, maar om de ontwikkelingen op de lange termijn: de lange lijnen 
achter de soms kortzichtige blik van het beleid waarin de volgende verkiezingen altijd weer voor de 
deur staan, en verder kijkend dan de berichtenstroom van de (social) media waarin geen tijd is voor 
reflectie - zo groot is de druk om sneller te zijn dan een ander. Diepere en langere artistieke reflectie 
en onderzoeken lijken ons nu belangrijker dan ooit, niet alleen om de artistieke vrijheid te 
garanderen maar ook om werk te kunnen maken dat een echte noodzaak voelbaar maakt achter het 
snel uit het zicht rakende dagelijkse nieuws en de vluchtige politieke agenda’s. 
 
Noodzaak is iets waar wij naar op zoek zijn. SPRING zoekt werk dat op onze tijd reflecteert, dat 
daarbij de complexiteit erkent van de geglobaliseerde wereld, dat niet meewaait met elke nieuwe 
wind, dat zijn geschiedenis kent en nadenkt over de toekomst. Internationaliteit is van cruciaal 
belang als tegenkracht tegen de populisten en nationalisten die verlangen naar een afgebakende, 
overzichtelijke wereld. Ontmoetingen met stemmen uit andere delen van de wereld, vanuit andere 
culturele en artistieke achtergronden, kunnen onze horizon verbreden. De ambiguïteit van kunst 
maakt dat kunst de complexiteit van de wereld kan omvatten als weerlegging van populistische 
versimpeling. Ambiguïteit verwijst naar de open, symbolische en metaforische kwaliteit van kunst. 
Kunst, die kan en moet worden geïnterpreteerd, die niet bedoeld is om problemen “op te lossen”, 
maar met mensen wil communiceren en deel wil uitmaken van het publieke debat. Dit type 
communicatie kan soms sterke controverse oproepen en zoekt niet naar consensus. 
 
Rainer Hofmann wil hier als artistiek directeur van SPRING graag een persoonlijk woord aan 
toevoegen: 
Het festival kende in 2018 een aantal verontrustende momenten. Dries Verhoevens installatie Sic 
Transit Gloria Mundi werd zwaar aangevallen door agressieve, schreeuwerige media als duic.nl, 
geenstijl.nl en Radio 538. Alle kunsthaat die zich sinds de verwoestende Zijlstra-periode deed gelden 
in dit land en die, getuige de Zomergastenavond met Eric Wiebes, nog altijd springlevend is, kroop het 
daglicht in. Deze mediakanalen gingen op een manipulatieve manier te werk, gebruikmakend van 
valse cijfers, verkeerde informatie, ressentimenten en vooringenomen meningen om het werk af te 
kraken. Er werd een nieuw dieptepunt bereikt toen een aantal radicale alt.right websites op het 
project stuitten. Het standbeeld dat Verhoeven zei willen te bouwen om het eind van de westerse 
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overheersing te markeren, portretteerde volgens hen Pim Fortuyn. Dat klopte niet (omdat het 
namelijk een model van Dries Verhoeven zelf was, als gevallen Westerse mens/kunstenaar), maar 
men nam voetstoots aan dat dit kunstwerk dus bedoeld moest zijn als verheerlijking van de moord op 
deze politicus. Dries Verhoeven ontving uiteindelijk zelfs doodsbedreigingen via de e-mail. Ook de 
voorstelling op straat van Benjamin Vandewalle, Walking the Line, waarin het publiek door de 
binnenstad liep met een zwart kijkdoosje voor hun gezicht, kreeg soms angstaanjagende reacties. In 
een aantal voorstellingen riepen mensen denigrerende woorden zoals “kutkunst” vanaf een 
caféterras, of staken hun middelvinger op naar de mensen die meeliepen in de voorstelling. Ik vroeg 
aan een collega: Waarom doen we dit nog? Waarom blijven we niet gewoon lekker met een paar 
mooie dansvoorstellingen in onze fijne theaters? En zij zei: Zodat zulke mensen niet winnen. 
  
Noodzaak, ambiguïteit, communicatie, discours, internationaliteit, risico, innovatie, experiment, de 
publieke ruimte, participatie – kunst die wordt gemaakt vanuit deze principes en belangen is 
harder nodig dan ooit tevoren. Zodat zulke mensen niet winnen. 
 
Er zijn vele verschillende benaderingen om zo’n relevantie te creëren. Dries Verhoevens installatie 
was een kunstwerk dat als geen ander in staat bleek de veranderingen in de wereld van de afgelopen 
20 jaar te vatten. Benjamin Vandewalles gechoreografeerde wandeling door de stad bood nieuwe 
perspectieven op de publieke ruimte, maar toonde onbedoeld ook aan dat veel mensen zaken die ze 
niet meteen begrijpen, opvatten als een provocatie. Isaac Chong Wai uit Hongkong koos een heel 
inclusieve benadering: hij bracht bij de opening van SPRING 100 mensen uit Utrecht bij elkaar om ons 
hun dromen en ideeën voor de toekomst van de stad te vertellen in een grootschalige choreografie 
in het Zocherpark. Een uur na hem vierde Mette Ingvartsen kunst en dans als vrijplaats voor vrijheid 
en vreugde, als contrast met de pornoficatie van onze gecommercialiseerde wereld. Al deze 
kunstenaars vonden hun eigen vorm voor wat ze wilden overbrengen, ze namen risico’ s, probeerden 
iets nieuws, ze experimenteerden en waren “innovatief”, om een sleets woord te gebruiken. 
 
En SPRING blijft dat doen: programmeren vanuit noodzaak. Risico’s nemen en nieuwe dingen 
proberen. De stad in gaan, naar buiten. Werken met mensen uit Utrecht. Stemmen vanuit de hele 
wereld naar Utrecht brengen. Kunstenaars presenteren en produceren die politiek bewustzijn 
koppelen aan artistiek experiment, radicaliteit aan interesse in de mens – of dat nu in het theater, in 
de publieke ruimte of in de digitale ruimte is. Dat betekent niet dat we ineens Trump op het toneel 
gaan zien of vluchtelingen, maar dat moet wel mogelijk zijn. Wat we zeker zullen zien is het 
motivaties achter de huidige politieke conflicten, bekeken vanuit menselijk perspectief.  
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Applaus openingsvoorstelling to come (extended) – Mette Ingvartsen © Anna van Kooij 

 
 
Een bezoeker over SPRING: 
En dan is ook een 10-daags festival ineens voorbij. Het beduimelde programmaboekje is opeens bijna 
oud papier. Veel van de voorstellingen zijn bekenden geworden. Verwachtingen zijn uitgekomen en 
tegengevallen. Er zijn onverwachte en verrassende dingen gebeurd. De wereld is een beetje anders 
geworden en ik ben er een beetje anders tegenaan gaan kijken, al kan ik niet zeggen hoe. Misschien 
zo: mijn ervaringshorizon is toegenomen, in een leven van alledag is het Springfestival een vuurwerk 
van ervaringen, soms knallend hard en rokend, maar ook kleurrijk en spetterend. Het 10-daagse 
festival is als een wildwatertocht langs je eigen emoties, gedachtes en opinies. De voorstellingen 
roepen vragen, herinneringen, gedachten en meningen op. Je wordt constant uitgedaagd ergens iets 
van te vinden. En Spring is niet het soort festival om dat af te kunnen doen met woorden als ‘mooi’ of 
‘gaaf’. Ik ben me weer bewuster van wie ik ben, of in ieder geval van wie ik wil zijn, van wat ik mooi 
vind en wat afstotelijk, wat mij inspireert en wat mij boos maakt. Spring heeft allerlei soorten emoties 
en meningen bij mij losgemaakt. Ik blik terug op het geheel, omdat het geheel meer is dan de som der 
delen. Ook voorstellingen die een negatieve indruk op mij maakten, maken deel uit van de ervaring. 
Net als de negatieve ervaringen op vakantie, later juist de sterkste verhalen.  
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Datum Naam gezelschap/artiest Naam voorstelling Locatie 

17 en 18 mei Mette Ingvartsen to come (extended) SSBU DE zaal 

17 t/m 21 mei Ho Tzu Nyen The Cloud of Unknowing SSBU Hekmanfoyer 

17, 18 en 19 mei Isaac Chong The collective individual excercises 

Lucasbolwerk, 
Stadhuisbrug en 
Domplein 

17 t/m 26 mei Studio Dries Verhoeven Sic Transit Gloria Mundi De Neude 

18 t/m 20 mei Kate McIntosh In Many Hands SSBU Blauwe zaal 

18 en 19 mei Liz Kinoshita You can't take it with you Kikker grote zaal 

18 t/m 20 mei Lindfors & Abdulkarim We should all be dreaming Palladio 

18 t/m 20 mei, 22 
t/m 26 mei 

Naomi Velissariou/Theater 
Utrecht 

The SK Concert: permanent 
destruction Paardenkatherdraal 

19 t/m 21 mei, 25 
en 26 mei PIPS; Lab Anyways Lucasbolwerk 

19 t/m 21 mei  Rima Nadji Think much. Cry much. 2e Daalsewijk 

19 en 20 mei 
Chunky Move / Anouk van 
Dijk Anti-Gravity SSBU DE zaal 

20 en 21 mei Cie. Willi Dorner every-one Kanaleneiland 

21-mei Janez Jansa Name Readymade SSBU Blauwe zaal 

21 en 22 mei Jisun Kim Deep present Kikker grote zaal 

22 en 26 mei Tianzhuo Chen Paradi$e Bitch|Picnic SSBU Hekmanfoyer 

22 en 23 mei Doris Uhlich Ravemachine SSBU Blauwe zaal 

22 en 23 mei Genevieve Murphy 
Something in the universe is 
missing Kikker kleine zaal 

24, 25 en 26 mei Benjamin Vandewalle Walking the line Stadscentrum 

25 en 26 mei Flora Detraz  Kikker grote zaal 

24, 25 en 26 mei Wunderbaum De geschiedenis van mijn stijfheid SSBU Blauwe zaal 

24 mei t/m 2 juni Schweigman& WIEK Berlijnplein 

25 en 26 mei Sourour Darabi Farci.e Kikker kleine zaal 

25 en 26 mei Tianzhuo Chen An Atypical Braindamage SSBU DE zaal 

     

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


