
 
 

   Advies Brabant C  
Cultuurprojecten van ten minste nationaal belang (§11) 

 

1. Projectinformatie 

AANVRAAG:  Entering new spaces - Boulevard 2021-2023 AANVRAGER:  Stg. Theaterfestival Boulevard  

DATUM ADVIES:  2 februari 2021 BIJEENKOMST 
ADVIESCOMMISSIE: 

19 januari 2021  

BEGROTING:  € 2.209.835 GEVRAAGDE BIJDRAGE:  € 500.000  

 

 Algemene omschrijving van het project: 

Theaterfestival Boulevard (gemiddeld 140.000 bezoekers) doet met Entering New Spaces een nieuwe financieringsaanvraag bij 
Brabant C, gericht op doorontwikkeling van de internationalisering (o.a. door samenwerking met Europese festivals en creatie van 
residentieplekken voor internationale kunstenaars), ontwikkeling van de ingezette beleidslijnen (van ‘Methode Boulevard’ naar 
‘Human Specific Approach’) en een coronaproof Bosch’ festivalhart. 
Vanuit de Human Specific Approach wordt de relatie met de omgeving ontwikkeld om tot nieuwe publieke en private partners te 
komen. Voor de jaarlijkse festivaleditie in Den Bosch wordt gewerkt aan een (nieuw) festivalhart dat ook ‘werkt’ in COVID-tijden en 
dus veilig en aansprekend maar ook inclusief en duurzaam is, en een nachtprogrammering voor jongeren heeft. Theaterfestival 
Boulevard wil een zo optimaal mogelijke plek zijn voor dialoog tussen bezoekers, maatschappelijke partners, bedrijven, 
opleidingen en kunstenaars. 
Voor de (online) pitch verschenen Viktorien van Hulst (zakelijk en artistiek directeur), Job Rietvelt (development & 
internationalisering), Tessa Smeulers (programmering), Michel Bosters (financiën) en Nancy Krijnen (marketing). Het gesprek met 
de commissie ging onder andere over de Human Specific Approach gerelateerd aan de makers, de gevolgen voor het festival 
indien de coronamaatregelen nog stringent blijven, de aanpak voor het werven van sponsoren en de ontwikkeling van nieuwe 
locaties. 

 

 
  2. OPMERKINGEN BIJ CRITERIA 
 

2.1 Het project is gericht op duurzame versterking van het cultuursysteem van de Provincie Noord-Brabant. 
Dit dient ten minste te blijken uit: 
- Creatie van nieuw, kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod met een blijvend karakter 
- Betekenis voor de ontwikkeling van toptalent in de provincie Noord-Brabant 

goed  

De commissie vindt dat Theaterfestival Boulevard op haar eigen, innovatieve wijze voor een groot deel al sterk bijdraagt aan de 
duurzame versterking van het cultuursysteem van Noord-Brabant. Met het voorliggende project wordt dit voortgezet waardoor de 
ontwikkeling van het festival duidelijk een stijgende lijn blijft. De innovatie zit voor de commissie zowel in de inhoudelijke kwaliteit 
van de programmering als in de wijze van ontwikkeling van het festival. De drie pijlers (Methode Boulevard, Human Specific 

 



 

Approach, nieuwe ontmoetingsplekken) die worden benoemd ziet de commissie als vaste principes in een continue 
doorontwikkeling waarmee Boulevard haar festival met dit project naar een hoger plan wil tillen. 
Boulevard betrekt Brabants toptalent zowel bij het festival als bij de randprogrammering buiten het reguliere festival om. Nauwe 
contacten met onderwijsinstellingen bestendigen deze samenwerkingverbanden, alsook de jaarlijkse financiële bijdrage van 
Fontys. 

 

2.2 Het project is gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van een cultuurproject van ten minste nationaal belang 

zeer goed  

Naast de nationaal toonaangevende ontwikkeling van inclusiviteit in het festival, is het project gericht op internationale 
samenwerking, zowel op organisatieniveau (coproducties, partnerschap met theaterfestival Zürich) als in de programmering die 
internationaal is. 
FPK draagt structureel bij (4 jaar), alsook diverse landelijke private fondsen. Er is met internationale partners voor 3,24 mln euro 
aan Europese subsidie binnengehaald in 2020, waarvan ook een deel in het voorliggende project landt. 
In de landelijke pers figureert Boulevard steevast en vanzelfsprekend als een van de grote theaterfestivals van het land. 
Landelijke erkenning werd nog maar eens bevestigd toen het Boulevard in 2020 de ‘Prijs van de Kritiek’ kreeg. Ook ziet de 
commissie de voorbeeldstellende rol die ‘de methode Boulevard’ heeft voor andere festivals en groepen in het land, en waar 
Boulevard nu dus zelf alweer een volgende stap in gaat zetten. 

 

 

2.3 Het project is van hoge culturele kwaliteit van ten minste nationale betekenis, tot uitdrukking komend in (1) 
oorspronkelijkheid, (2) zeggingskracht en (3) vakmanschap. 

goed  

De (inter)nationale betekenis is hierboven onder 2.2 reeds toegelicht. 
De culturele kwaliteit van dit project vindt de commissie met name tot uitdrukking komen in het sterke netwerk van 
samenwerkingspartners en de innovatie die bij Boulevard in het dna lijkt te zitten. Met name de samenwerking met het festival in 
Zürich is voor de komende editie ook voor makers bemoedigend omdat zij dan al tenminste twee speelplekken hebben in Europa. 
Boulevard onderscheidt zich inhoudelijk door de wijze waarop zij kwalitatief hoogstaande kunst aan een breed publiek weet te 
verbinden. 
Wat de commissie betreft zou de Human Specific Approach nog verder kunnen reiken dan hoe de projecthouder dit concept nu 
omschrijft door het nog breder toe te passen. Zo zou dit concept bijvoorbeeld ook een uitgangspunt voor programmeringskwaliteit 
kunnen vormen en zo tot een nog hogere graad van inclusiviteit kunnen bijdragen. Bij het criterium 'ondernemerschap' hierna, zal 
de adviescommissie nog een verdere mogelijkheid tot verbreding signaleren.  
De commissie heeft veel vertrouwen in het tijdens de pitch gepresenteerde team. Er is een goede verdeling van de competenties 
en elk teamlid afzonderlijk komt deskundig op zijn of haar gebied over. Het team als geheel straalt gelijkwaardigheid, 
saamhorigheid en ambitie uit. 

 

 

2.4 Het project getuigt van goed cultureel ondernemerschap 

voldoende  

Het innovatieve aspect van de aanvraag komt voor de commissie ook in het cultureel ondernemerschap van Boulevard terug: ze 
prijst de ambitie van de organisatie om in corona tijden tòch een fysiek festival neer te zetten. Voor de financiering worden zowel 
Europese fondsen als nationale private en publieke fondsen succesvol aangeschreven wat een degelijk financieel plaatje oplevert. 
Punt van kritiek vanuit de commissie is dat ze zowel vanuit de aanvraag als de pitch de indruk heeft dat een aantal mogelijkheden 
door de projecthouder rond de tijd van het festival weer vanzelfsprekend worden geacht, terwijl de huidige situatie toch roept om 
reflectie en actie ten aanzien van de steeds ongewisser wordende duur van beperkingen door RIVM maatregelen. Ze adviseert 
het fondsbestuur om bij de uitwerking van het businessplan de projecthouder enkele coronascenario’s (waaronder het minimale 
scenario) met bijbehorende begrotingen te laten opleveren. 
De aanpak op de werving van sponsoren kan in de ogen van de commissie naar een hoger niveau, ook in tijden van corona, en 
ook dit ziet ze graag als onderdeel van het op te leveren businessplan. De commissie kan zich voorstellen dat met de principes 
van de Human Specific Approach ook een ‘Company Specific Approach’ ontwikkeld wordt, waarbij dan in plaats van het publiek 
juist het bedrijfsleven, de link die een bedrijf kan hebben met door te ontwikkelen karakteristieken van Festival Boulevard, centraal 

 



 

staat. Het plan richt zich nu sterk op langere termijn-bestendiging door oplopende subsidies, terwijl juist in deze tijd het 
maatschappelijk betrokken ondernemerschap zich ontwikkelt, en er ook nu bedrijfstakken zijn die een goede markt weten te 
vinden. 
Met betrekking tot het (grotendeels door de vertrekkende Nancy Krijnen gecoördineerde) nieuw ontwikkelde ticketingsysteem – 
een sterke stap, vindt de commissie – zou in het businessplan duidelijk moeten worden gemaakt wie hiervoor verantwoordelijk 
wordt, naast de op zichzelf ook begrijpelijke en belangrijke focus op publiekswerking. 

 

2.5 Het project heeft draagvlak in de Brabantse samenleving 

zeer goed  

Het is voor de commissie evident dat Theaterfestival Boulevard sterk verankerd is in Brabant. Er is grote betrokkenheid van 
makers vanuit de hele provincie zoals Theater Artemis, DansBrabant, Het Zuidelijk Toneel, Francesca Lazzeri, Strijbos&Van 
Rijswijk etc. Ook zijn Verkadefabriek en Theater aan de Parade hechte samenwerkingspartners. 
Onderwijs instelling Fontys is betrokken en jaarlijks kan Boulevard bouwen op zo’n 250 vrijwilligers. Hiernaast is er al lange tijd 
een grote groep ‘Vrienden van Theaterfestival Boulevard’. Sociaal-maatschappelijke partners in dit project zijn o.a. Quiet 
Community, Met Elkaar Bosschenaar en foodpartner Hutten. 
Het sociale aspect van de ‘Human Specific Approach’ is in de kern ook al een vorm van draagvlak in de samenleving: de 
community wordt op heel directe wijze betrokken bij en in het werk van de professionals, ze worden deelnemer. De 'methode 
Boulevard' heeft in dit opzicht al resultaat laten zien. Boulevard trekt publiek uit de hele provincie. 
Tot slot is ook de continue steun van een grote groep vrijwilligers bij het festival een blijk van draagvlak. 

 

 

2.6 Het project sluit aan bij de ambitie van de provincie Noord-Brabant om tot de top van de industriële kennis- en 
innovatieregio’s te komen, waaraan in ieder geval wordt voldaan indien het project een aantoonbare verbinding met de 
Brabantse topsectoren heeft 

goed  

Theaterfestival Boulevard werkt samen met innovatieve partijen op het gebied van food (Hutten) en design. De steeds 
ontwikkelende aanpak rond publieksbereik en -betrokkenheid en inclusief denken (social design) wordt landelijk en internationaal 
als innovatief festivalbeleid beschouwd, en kan volgens de commissie als een 'human specific' weerspiegeling het Brabants 
innovatie-imago worden gezien. 
De commissie kan zich voorstellen dat voor de inrichting van nieuwe festivallocaties zal worden samengewerkt met Dutch Design 
Foundation en/of in ieder geval Brabantse social designers. Ook daar zit in de regio een grote kracht op het gebied van Human 
Specific Approach. 

 

 
3. ADVIES 
 

3.1 Advies 

De adviescommissie waardeert Theaterfestival Boulevard om haar innovatieve inslag en werkwijze. Elke ontwikkelstap wordt na 
grondige validatie geïntegreerd in het festival, zodat dit steeds vernieuwt. Het project Entering New Spaces, gericht op 
doorontwikkeling van de internationalisering, ontwikkeling van de ingezette beleidslijnen èn een coronaproof Bosch’ festivalhart, is 
weer een stap naar een volgend level: een geloofwaardige en voor de sector als geheel belangrijke stap, vindt de commissie. 
 
De adviescommissie adviseert het bestuur van Brabant C dan ook met genoegen en grote verwachtingen tot toelating van het 
project tot de businessplan fase. 
 
In het businessplan zijn een uitwerking van diverse corona scenario’s met bijbehorende begroting, uitwerking van een aanpak op 
werving van (relevante) sponsoren en de continuïteit in de uitrol en opbrengst van het ticketingsysteem onderdelen die 
uitdrukkelijk aandacht zouden moeten krijgen. 

 

 
 
 
 



 

 
 
4. SAMENSTELLING ADVIESCOMMISSIE 
 

4.1 Samenstelling Adviescommissie 

Bert Dirrix (voorzitter) 
Robbert van der Stelt 
Ankie Til 
Martijn Mulder 
Otto van der Meulen 

 

Disclaimer: bovenstaand advies is opgesteld ten behoeve van besluitvorming door het bestuur van Stichting Brabant C Fonds. Het 
advies op zichzelf is geen besluit tot verlening, noch geeft het aanspraak op een besluit tot verlening. Het besluit van het bestuur van 
Stichting Brabant C Fonds kan afwijken van het advies. Art. 8.3 van de statuten van de stichting bepaalt dat het bestuur een 
voornemen om met het besluit af te wijken van het advies, ter advisering dient voor te leggen aan de Raad van Toezicht van de 
stichting.  

 

commissievoorzitter:  Bert Dirrix 
 
 
 
 
_________________________ 

vastgesteld d.d.:  2 februari 2021  

 
 


