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I Voorwoord

Het Utrecht International Comedy Festival (UICF) is in een paar jaar tijd
uitgegroeid tot een internationaal toonaangevend festival. Zo werd het UICF
als enige Nederlandse evenement door het Amerikaanse cultuurmagazine
Vulture uit New York in een top 10 lijst gezet van beste comedyfestivals van
de wereld. Utrecht International Comedy Festival maakt bovendien een
gestage bezoekersgroei door. De achtste editie van het festival vond in 2020
op 6 en 7 maart plaats in Tivoli-Vredenburg in Utrecht, een week voordat
het coronavirus Nederland definitief het publieke leven aan banden legde.
Utrecht International Comedy Festival bestond dit jaar voor het eerst uit een
Comedyweek en sloot af met een zinderend tweedaags festival. Het jaar
2020 trok in totaal 3.800 bezoekers. De stichting verwacht het aantal
bezoekers de komende jaren verder uit te kunnen bouwen tot 8.000
bezoekers in 2024.
Niet alleen in publieksontwikkeling, ook in artistieke kwaliteit ontwikkelt
Utrecht International Comedy Festival zich voortvarend. We hebben een
samenhangende artistieke visie ontwikkeld, die publiek comedy laat ervaren
en makers van elkaar laat leren. We zetten deze artistieke visie in dit
beleidsplan uiteen.
We kiezen voor de periode 2021 tot en met 2024 voor een verdere
professionalisering van het festival met een focus op drie inhoudelijke
pijlers: talentontwikkeling, inclusiviteit en cross-overs. Deze strategische
keuzen sluiten naadloos aan bij de actuele Utrechtse opgaven, zoals de groei
van het aantal inwoners, de wens voor inclusiviteit en de opkomst van
nieuwe doelgroepen als expats. Ze passen ook goed in het bredere regionale
cultuurprofiel Eeuwig Jong, waarvoor de steden Utrecht, Amersfoort en de
provincie Utrecht met in hun kielzog honderden culturele partners zich
gezamenlijk hard maken.
Het Utrecht International Comedy Festival heeft zich tot op heden ieder jaar
verbreed en verdiept. Voor de komende jaren zetten we in op een
samenhangende programmering, waarbij cross-overs met andere domeinen
verder worden benut (denk aan cross-overs met zorg, benutting van erfgoed
of met social return). Ook de samenwerking met partners biedt nog veel
meer mogelijkheden. De funding verdient een robuustere vorm, zodat het
festival de komende jaren verder tot bloei komt. Met de nieuwe koers, die
we in het voorliggende beleidsplan toelichten, bieden we spraakmakende
comedy en cultuur voor stad en regio Utrecht en Nederland.
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II Comedy in perspectief

Met zijn gezelschap Comedytrain was het Raoul Heertje die in 1990 standup comedy als kunstvorm in Nederland in het spotlicht zette. Hij wilde
experimenteren met de principes van de Amerikaanse stand-up. Met als
vaste uitvalsbasis Toomler in Amsterdam, liet hij jong talent repertoire
opbouwen en uitproberen in directe interactie met het publiek. Grote
namen van het hedendaagse cabaret zoals Hans Teeuwen, Theo Maassen en
Lennette van Dongen, maakten veel vlieguren in de Comedytrain. Comedy
vormde voor hen letterlijk een springplank voor verdere ontwikkeling.
In navolging van de Comedytrain ontstonden er andere gezelschappen van
professionele comedians en in Utrecht was dit Comedyhuis. Opgericht in
2010 door de Utrechtse comedians Jeroen Pater (nog steeds actief bij het
Comedyhuis) en Hank van Bosstraten (thans programmeur bij de
Stadsschouwburg) organiseerde het Comedyhuis onder eigen vlag in 2013,
2014 en 2015 de eerste versies van het Utrecht International Comedy
Festival. Eind 2015 werd de organisatie van het festival overgedragen aan de
dat jaar opgerichte Stichting UICF. Het festival is sindsdien uitgegroeid van
een kleinschalig evenement met nog geen 600 bezoekers tot een grootse
happening waarop honderden comedians en duizenden bezoekers zich elk
jaar verheugen.
Het uitgangspunt van stand-up comedy is dat het publiek aan het lachen
wordt gebracht. Comedians worden in eerste instantie afgerekend op de
hoeveelheid lach die ze tijdens hun optreden aan het publiek weten te
ontlokken. Hoe de comedians dit precies doen, mogen ze zelf weten: de een
vertelt oneliners, een ander speelt typetjes en een derde behandelt op
geëngageerde wijze het nieuws van de afgelopen tijd. Het doel voor de
comedians lijkt dus eenvoudig, in de wijze waarop ze dit proberen te
bereiken is er een grote verscheidenheid.
Door de opdracht van stand-up comedy, ‘de lach komt eerst’, is het een
laagdrempelige vorm van podiumkunst en zeer toegankelijk. De
toegankelijkheid wordt bovendien versterkt door het feit dat stand-up
comedy ook kan worden geprogrammeerd buiten de theaters op kleine
podia, cafés en jeugdsozen. Hierdoor is het mogelijk om met stand-up
comedy een publiek te bereiken dat normaal gesproken geen culturele
activiteiten bezoekt. Bovendien bieden de ‘open mic’s1’ in het comedycircuit
de mogelijkheid voor iedereen die dat wil om zelf eens op te treden. Standup comedy is hiermee een instrument voor zowel passieve als actieve
culturele betrokkenheid. Verder blijkt comedy populair te zijn onder nietautochtone comedians. Voor jongere generaties blijkt het de eerste
kennismaking met en een toegankelijke entree tot cultuur.

1

Een ‘open mic’ is een vorm van open podium waar iedereen aan kan deelnemen en zijn
talenten kan laten zien. Meestal zijn het amateurs die het leuk vinden eens vrijblijvend op te
treden.
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III Ambitie

Utrecht International Comedy Festival wil voortbouwen op haar wortels en
zich verder ontwikkelen tot hét spraakmakende, meerdaagse internationale
festival voor de stand-up comedy podiumkunst van het vasteland van
Europa, en daarmee ‘030 de comedyhoofdstad van Europa maken’.
Spraakmakend zijn geven we dan lading op de volgende manier:
Utrecht als dé spraakmakende plaats voor comedy, waar jong talent,
comedians en makers en hun publiek elkaar ontmoeten, waar gewerkt en
getoond wordt, waar het bruist van nieuwe ideeën en waar nieuwe
samenwerkingsvormen gemakkelijk van de grond komen.
Als hét spraakmakende podium voor laatste ontwikkelingen op het vlak van
comedy, zowel nationaal als internationaal. Een podium dat zich
nadrukkelijk verbonden weet met de Utrechtse identiteit, zowel in stad als
regio. Dit betekent dat we nadrukkelijk willen werken vanuit de
kernwaarden die bij Utrecht horen, namelijk welkom, inspirerend en
verbindend.
Als een spraakmakende plek waar comedy niet op zichzelf staat, maar net
zo goed een middel kan zijn om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan
andere maatschappelijke opgaven, zoals zorg en social return.
Met zijn sterke culturele partners, comedians van over de gehele wereld en
zijn grote lokale en regionale netwerk heeft Utrecht International Comedy
Festival de schakels in handen voor de ontwikkeling van talent en kwaliteit.
We zien het stand-up comedy festival van Melbourne als het grote
voorbeeld voor onze eigen ontwikkeling. Melbourne kent ook een grote
studentenpopulatie en heeft daarmee vergelijkbare vibes als Utrecht. Het is
een festival dat zich met steun van gemeente en provincie heeft kunnen
ontwikkelen tot een van de meest winstgevende culturele evenementen van
Australië, met een goede spin-off voor de stad.
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IV Doelstelling

In lijn met de ambitie heeft Utrecht International Comedy Festival de
volgende meervoudige doelstelling:
• Het initiëren, faciliteren en stimuleren van stand-up comedy als
laagdrempelige vorm van podiumkunst in stad en regio Utrecht en in
Nederland.
• Het programmeren van spraakmakende en minder bekende comedy als
comedyhoofdstad van het land.
• Bijdrage leveren aan Utrecht als gastvrije internationale stad en regio
met een aanzienlijk deel Engelstalige programmering voor internationale
bezoekers.
• Bijdrage leveren aan de versterking van stad en regio Utrecht als
hoogwaardige en dynamische culturele bestemming.
• Met de inzet van comedy bijdragen aan maatschappelijke doelen zoals
comedy en preventieve zorg (mensen met depressiviteit) en comedy en
social return (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).
In het hoofdstuk Strategische pijlers (zie verderop) is een uitwerking van
deze doelen gemaakt naar inhoudelijke thema’s die verder richting en
inhoud geven aan onze inspanningen in de komende jaren.
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V Artistieke visie

Negen dagen lang een internationaal comedy festival door de hele stad
Utrecht. Elke dag duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland die keuze
hebben uit een scala aan voorstellingen. Er wordt gelachen op elke
straathoek, in elk café en theater. Op de podia staat vooral stand-up
comedy, maar er is ook ruimte voor het komische experiment. Een festival
waarbij je je als bezoeker welkom voelt, verrast wordt en uitgedaagd.
Waarbij humor een centrale rol speelt en je kunt kiezen om actief mee te
doen of gewoon toeschouwer te blijven.
Utrecht is al acht jaar de comedyhoofdstad van Nederland. We willen de
komende vier jaar uitgroeien tot de comedyhoofdstad van het vasteland van
Europa. Het Utrecht International Comedy Festival biedt hoogwaardige
podia voor stand-up comedy, professionaliseert de beroepsgroep en verrast
haar publiek.
Door comedians worden we vaak vergeleken met steden waar jaarlijks
(inmiddels) erg grote comedyfestivals plaatsvinden: de Edinburgh Fringe,
Montreals ‘Just for Laughs’ en het Melbourne International Comedy Festival.
Belangrijkste argumenten voor de vergelijking zijn de wijze waarop deze
festivals ooit begonnen zijn, de sfeer en de overeenkomsten van de
bijbehorende steden met Utrecht. Wij gebruiken de vergelijking zelf graag
omdat we de passie voor, en het geloof in het vak delen met de collega’s
daar. Zij zijn voor ons een voorbeeld van wat er kan ontstaan met grote inzet
die ondersteund wordt met de juiste middelen. We laten ons in onze ambitie
inspireren door het grootste comedy-festival van de wereld: het Melbourne
International Comedy Festival.
Het Melbourne International Comedy Festival (MICF) telde in 2018 meer dan
6.700 optredens door 3.500 artiesten. Hoewel het eigenlijke festival vier
weken per jaar duurt, is het festival het hele jaar door actief in de comedyscene. Het MICF is voornamelijk een podium voor stand-up- en cabaretacts,
maar omvat ook sketchshows, toneelstukken, improvisatietheater,
debatten, muziekshows en kunstexposities. Naast het Comedy Festival is er
een op TV uitgezonden Comedy Festival Gala, the Great Debate, een
televisie comedy-debat, de Opening Night Super Show en Upfront, een
avond vol optredens van uitsluitend vrouwelijke komieken. Het MICF
produceert ook drie toonaangevende ontwikkelingsprogramma's: Raw
Comedy, de grootste open mic-competitie van Australië; Class Clowns, een
nationale comedycompetitie voor middelbare scholieren; en Deadly Funny,
een Inheemse comedywedstrijd die de unieke humor van Inheemse
Australiërs viert. Het festival organiseert tevens een jaarlijkse nationale
roadshow met festivalhoogtepunten in regionale steden door heel Australië.
Het MICF reikt ook Awards uit voor shows en aan artiesten.
Het MICF is in 1987 opgericht, kreeg vanaf de start veel support (Provincie
Victoria en Gemeente/stad Melbourne zijn belangrijke partners) en
daardoor ontstond groei. Zo werd het festival interessanter voor de media
en andere partners en ook voor artiesten. Stad, regio en zelfs land profiteren
mee. Bezoekers komen overal vandaan, blijven voor meerdere dagen en
bezoeken ook andere attracties in de stad. In 2010 was het MICF het meest
winstgevende culturele evenement in Australië. Het festivalhart is het
stadhuis van Melbourne met daaromheen vele podia door de gehele stad.
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UTRECHT INTERNATIONAL COMEDY FESTIVAL
Het Utrecht International Comedy Festival is opgericht in 2013 en vond de
eerste twee jaar plaats in Tivoli Oudegracht en een aantal locaties op
loopafstand daarvan. In 2015 verhuisde het festival mee naar het pas
geopende TivoliVredenburg waar het al snel alle zalen (behalve de
Vredenburg zaal) in gebruik nam. In 2020 groeide het festival van 2 naar 9
dagen en van één grote productie in TivoliVredenburg naar 42 producties op
12 locaties door de hele stad. Dit jaar had het festival 3800 bezoekers
waarvan 2600 in het laatste weekend.
Onze artistieke visie uiteengezet aan de hand van drie pijlers:
Pijler 1: Talentontwikkeling & professionalisering
Het UICF organiseert meerdere projecten rondom talentontwikkeling &
professionalisering. De meeste van deze projecten worden georganiseerd in
nauwe samenwerking met de Utrechtse comedyclub het Comedyhuis.
Viermaal per jaar start de 7 weekse comedycursus en daarnaast vinden een
aantal schrijf- en presentatie workshops plaats speciaal voor startende
stand-up comedians. Voor de jongste komedianten is het project ‘Comedy
en Vrijheid’ in het leven geroepen in samenwerking met het
Bevrijdingsfestival (Leeftijd van 14 - 23). Beginnende comedians worden
gescout bij de verschillende open mics in het land en een half jaar getraind
in de ‘UICF Talentenpoule’, waarna ze een eindshow geven op het festival.
Vlaggenschip van de talentontwikkelingspoot van Stichting UICF is de
Comedy Talent Award. Dit is de grootste comedywedstrijd van de Benelux
met meer dan 128 aanmeldingen in het afgelopen jaar. De finalisten krijgen
een coaching aangeboden en de winnaars spelen op het UICF.
Het festival wil stand-up comedy als zelfstandige theatervorm op de kaart
zetten. Met de eerdergenoemde, specifiek op stand-up comedy gerichte
opleidingen, maar ook met een vakdag voor de beroepsgroep. Het delen van
kennis, het opdoen van vaardigheden en het ontmoeten van collega’s zijn
hier het uitgangspunt. In de aankomende vier jaar gaat het UICF dit
symposium verder ontwikkelen.
Daarnaast willen we het UICF Gala organiseren. Wij vinden dat stand-up
comedy iets anders is dan cabaret. Stand-up comedy heeft een andere
dynamiek en andere makers en producenten. Deze moeten dus ook hun
eigen waardering en feest krijgen. Op het UICF Gala willen we awards gaan
uitreiken voor onder andere de beste comedyshow, de beste comedian van
het jaar en de beste nieuwkomer. We hopen dit al in 2021 te realiseren en
de komende vier jaar verder te ontwikkelen.
Pijler 2: Inclusiviteit
Het festival programmeert veel jonge, aanstormende nationale talenten en
verrassende internationale stand-up comedians. We kiezen voor acts die je
niet zo snel in Nederland ziet, slechts af en toe staat er een grote naam op
het programma. In 2020 waren dat Reginald D. Hunter en Dolf Jansen. Dat is
echter eerder uitzondering dan regel. Onder het jong nationaal talent dat
ooit op het UICF optrad zitten nu bekende namen als Peter Pannekoek, Alex
Ploeg, Kasper van der Laan, Rayen Panday en Fabian Franciscus. In 2020
programmeerde het UICF een recordaantal vrouwelijke comedians. Ook is
er een rijke internationale verscheidenheid: op het UICF 2020 stonden onder
andere Canadese, Marokkaanse, Zimbabwaanse, IJslandse, Iraanse
Amerikaanse, Engelse, Belgische, Nieuw-Zeelandse en natuurlijk
Nederlandse comedians en zij brachten een enorme diversiteit aan
achtergronden en stijlen van comedy.
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Pijler 3: Cross-overs
Humor is van groot belang. Met humor worden zware thema’s toegankelijk
en bespreekbaar gemaakt. Humor verbindt en relativeert. Het UICF wil
cross-overs maken met thema’s die spelen in de maatschappij. Denk
momenteel aan Corona, het klimaat, de volksgezondheid, racisme en
seksisme. Voorbeelden hiervan op het festival van 2020 waren: De Grote
Depressie Show, de Vrijheid-shows en de Comedy Benefiet voor Kika.
Daarnaast willen we kruisbestuivingen aangaan met andere kunstvormen.
Zo maakten we dit jaar een show met het Orkest van Utrecht en
combineerden klassieke muziek met comedy. De Engelse komiek George Egg
combineerde koken met comedy en de Nieuw-Zeelandse Javier Jarquin
bracht een komische goochelshow met speelkaarten. Elk jaar wordt er
tijdens het festival een expositie georganiseerd met een link naar comedy.
In 2019 was dit Kunst & Humor en afgelopen festival zochten we de link
tussen Cartoons & Comedy. Zo betrekken we elk jaar een andere kunstvorm
bij het festival.
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VI Relevante ontwikkelingen

Bevolkingsgroei wakkert behoefte aan nieuwe concepten aan
De provincie Utrecht verwacht een flinke bevolkingsgroei van 13% tussen nu
en het jaar 2040. Die groei vindt vooral plaats in de steden Utrecht en
Amersfoort. In 2030 tellen beide steden samen meer dan 600.000 inwoners.
Met de bevolkingsgroei groeit ook de vraag naar kunst en cultuur. Het
regioprofiel Eeuwig Jong stelt terecht dat dit nadrukkelijk niet meer van
hetzelfde dient te zijn, maar dat er behoefte is aan nieuwe concepten die
gericht zijn op de toekomst. Utrecht International Comedy Festival is een
vernieuwend festival waar creativiteit in het DNA zit. Comedy is
laagdrempelig, trekt een jong publiek en voorziet in deze behoefte aan
innovatie.
Internationale community groeit en zoekt meertaligheid
De stad Utrecht internationaliseert in rap tempo: het aantal internationale
instellingen, zowel publieke als private, groeit als kool. Dit zorgt voor een
continue aanwas van expats en internationals. In 2017 waren er 20.300
internationals in Utrecht en tot 2030 wordt een verdere groei verwacht.
Deze community zoekt elkaar op en is voornamelijk Engelstalig. UICF kan
duidelijk voorzien in de groeiende behoefte aan meertalige (lees
Engelstalige) culturele voorstellingen. In het algemeen is de meertaligheid
van het culturele aanbod in Utrecht zeer beperkt: er zijn nu nauwelijks podia
die consequent Engelstalig programmeren.
Festival past goed bij ambitie van gezond stedelijk leven
Gezond stedelijk leven (‘healthy urban living’) is voor de gemeente Utrecht
een belangrijke ambitie: samenleven in de stad moet mogelijk zijn op een
manier die bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van alle bewoners. Er
moet ruimte zijn voor cultuur en aantrekkelijke publieksvoorzieningen, de
omgeving moet prettig, schoon en veilig voelen, de stad moet prikkelen tot
persoonlijke ontwikkeling en verbinding. Kleinschaligheid, ontmoeting en
vriendelijkheid zijn waarden die hier dienen worden gekoesterd. Het Utrecht
International Comedy Festival draagt nadrukkelijk bij aan de gezonde stadambitie, doordat het een jong, toegankelijk festival is dat brede lagen van de
bevolking aanspreekt, ook mensen die normaal niet in het theater komen.
Het is bovendien een ontspannen evenement dat voor verbinding en
ontmoeting zorgt, wat goed bij deze stadsbrede ambitie past.
Meer behoefte aan diversiteit en laagdrempeligheid
De diversiteit van de publieksgroepen neemt in de jonge, uitdijende
provincie Utrecht de komende jaren toe. De toename komt voor een groot
deel, met name in de stad Utrecht, voor rekening van inwoners met een
migratieachtergrond. Zij zullen minder gauw gebruik maken van het
cultuuraanbod als dat niet bij hun context en behoefte aansluit. De
laagdrempeligheid van comedy kan voor nieuwkomers en migranten een
aantrekkelijke kennismaking zijn met het Nederlandse cultuurlandschap.
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VII Strategische pijlers

Om de ambitie en doelstelling effectief vorm te geven, werken we de
komende jaren langs drie strategische pijlers die richting geven aan de
gewenste artistieke ontwikkeling en de beoogde publieksgroei. De pijlers
dragen direct bij aan:

A) Talentontwikkeling
In de programmering en activiteiten van Utrecht International Comedy
Festival vormt de ontwikkeling van talent een rode draad. Bij
talentontwikkeling wil het UICF beginners en jong professioneel talent
kennis laten maken met stand-up comedy. Het UICF wil de bezoekers nog
niet bekende comedians laten zien. Het UICF wil makers een springplank
bieden voor de nieuwe comedians in Nederland. De afgelopen jaren hebben
laten zien dat diverse stand-uppers die het UICF eerder heeft gebracht, zich
inmiddels verder hebben ontwikkeld als comedian of cabaretier.
Talentontwikkeling zal ook de komende jaren een belangrijke pijler blijven.
B) Inclusiviteit
In Utrecht zijn relatief veel hoogopgeleiden en die weten de weg naar
tentoonstellingen en concerten doorgaans wel te vinden. Voor andere
groepen is dat minder vanzelfsprekend. UICF wil speciale aandacht geven
aan nieuwe doelgroepen. Comedy leent zich hier als laagdrempelige
kunstvorm goed voor. Denk aan jongeren, Nederlanders met een nietwesterse achtergrond en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Alhoewel de kwaliteit van de comedians leidend is, streeft Stichting UICF
bewust naar een heterogene programmering met relatief veel vrouwelijke
comedians, LGBT-acts en artiesten met een niet-westerse
migratieachtergrond.
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Inclusiviteit zien we voor de komende jaren als strategisch thema. Iedereen
moet toegang hebben tot Utrecht Internationale Comedy Festival. We zullen
dit principe doorvertalen in de activiteiten. Bezoekers aan, makers en
medewerkers van UICF moeten even divers zijn als de inwoners van stad en
regio Utrecht.
Zoals ook in Eeuwig Jong wordt benadrukt, vormen onze kunstenaars en
cultuurstudenten een waardevolle schakel in de culturele ‘keten’. Voor de
noodzakelijke doorstroom, wisselwerking, continuïteit en niveaubewaking is
het van belang dat alle schakels in de keten voor talentontwikkeling worden
versterkt. UICF draagt hier voor de kunstvorm comedy dus direct aan bij de
komende jaren.
C) Cross-overs
De afgelopen jaren hebben we geëxperimenteerd met verbindingen van
comedy met andere domeinen. Denk aan het comedy en depressieprogramma in de editie van 2020. Hierbij zien we comedy niet als doel op
zichzelf, maar als middel om bij te dragen aan andere maatschappelijke
doelen, denk aan (preventieve) zorg en sociaal beleid. Hierbij ontwikkelen
en programmeren we vernieuwende cross-overs tussen comedytheater en
andere domeinen. In de voorliggende periode 2021-2024 willen we deze
cross-overs op en buiten het podium verder uitbouwen. De
maatschappelijke betekenis van comedy neemt erdoor toe.
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VIII Publieksontwikkeling

Utrecht International Comedy Festival heeft de afgelopen edities
bezoekersonderzoek uitgevoerd om goed zicht te krijgen op het profiel van
de bezoekers. Zo is bekend dat 57% afkomstig is uit stad en regio Utrecht en
maar liefst 43% een bovenregionale herkomst kent. Hiermee kent het UICF
als kleinschalig festival een grote reikwijdte.
We maken voor onze doelgroep benadering de volgende keuzen:
• Bewoners uit stad en regio Utrecht en de aangrenzende provincies, en
dan met name de segmenten Avontuurzoekers en Stijlzoekers.
• Inclusiviteits-doelgroepen, zoals jonge niet-autochtone bezoekers uit
Utrecht, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en
zorgbehoevenden (denk aan mensen met depressiviteit).
• Internationals en expats uit de stad Utrecht.
In 2020 zullen we een marketingcommunicatieplan uitwerken, waarbij de
bovenvermelde doelgroepen richting uitgeven en consequent worden
ingevuld. Met de bezoekersdata van 2020 hebben we recent een verrijking
gemaakt met de leefstijldata, die de provincie Utrecht heeft beschikbaar
gesteld. Hieruit blijkt dat de leefstijlsegmenten Avontuurzoekers (rood) en
Stijlzoekers (blauw) een graag geziene gast zijn aan het festival. In de
marketingcommunicatie voor de edities vanaf 2021 zullen we deze
segmenten centraal stellen. In bijlage 1 is meer te lezen over de beide
dominante leefstijlen en hun voorkeuren en interesses.
Voor de doelgroep Inclusiviteit zullen we in 2020 een aanvullend
activiteitenplan uitwerken met deskundigen uit het veld en met inbreng van
de doelgroep zelf.
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IX Programmering

We benadrukken graag dat stand-up comedy een buitengewoon geschikte
manier is om zowel beoefenaars als publiek laagdrempelig te betrekken bij
cultuur. De stichting heeft zichzelf daarom tot doel gesteld om stand-up
comedy op alle mogelijke manieren te bevorderen.
We gaan het UICF beter positioneren met aandacht voor ‘030 Comedystad
gevoel en uitstraling’. Dat gebeurt in de eerste plaats door het organiseren
van het negendaagse festival met meer dan 80 optredens door 60
comedians van over de hele wereld. Dankzij alle shows krijgt het publiek de
kans om stand-up comedy te ontdekken in al haar verschillende
uitvoeringsvormen. Daarnaast willen we verrassende erfgoed- en
horecalocaties beter benutten, denk aan De Lik (rijksmonument), de
Stadstuin, de nieuwe bibliotheek (rijksmonument), het Schiller Theater
etcetera.
Stichting UICF begeleidt en ondersteunt op verschillende manieren
beginnende en enigszins gevorderde comedians. Naast de
beginnerscursussen die worden georganiseerd in samenwerking met het
Comedyhuis organiseert de stichting de Comedy Talent Award en het
project Vrijheid & Comedy voor jongeren van 14 t/m 23 jaar. Meer
gevorderde comedians worden begeleid door ervaren comedians en
regisseurs in de UICF Talentenpoule. Stichting UICF geeft met al deze
opleidingsactiviteiten cultureel talent de kans zich te ontwikkelen.
Met de organisatie van de vakdag en workshops voor professionele
comedians wil Stichting UICF ook een bijdrage leveren aan de
professionalisering van de Nederlandse stand-up comedy.
De programmering bestaat uit de volgende onderdelen:
Hoofdprogramma: Negendaags UICF
Stichting UICF wil de bezoekers van het festival laten kennismaken met
alternatieve vormen van comedy en nog niet algemeen bekende comedians,
zodat het festival een duidelijke aanvulling is op het bestaande aanbod van
comedy in Nederland. Dit door buitenlandse comedians te programmeren
die nog niet eerder te zien waren in Nederland, nieuw Nederlands talent te
boeken en door cross-over producties op te zetten die zorgen voor een
nieuwe benadering van comedy.
Voor de internationale programmering geldt dat de werkgroep een groot
aandeel aan niet-Nederlandse comedy heeft ingepland, waarbij acts zijn
geprogrammeerd die bijvoorbeeld ‘newcomers-nominaties’ hebben
gekregen bij internationale festivals of prijzen in comedy competities
hebben gewonnen. Daarnaast worden de internationale comedians door de
UICF-projectgroep ook gescout in binnen- en buitenland bij clubs, festivals,
optredens en wedstrijden. Voor de meeste internationale comedians geldt
dat ze nog nooit een Nederlandse tournee hebben gehad - voor het grootste
deel van deze comedians zal het sowieso de eerste keer zijn dat ze in
Nederland of het buitenland optreden.
We programmeren nadrukkelijk Nederlandse nieuwkomers in het
comedylandschap. Aanstormend talent krijgt met een optreden op het UICF
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direct een groot podium en dat is een belangrijk doel van het festival.
Beginnende comedians krijgen steun en erkenning door geplaatst te worden
op een festival tussen ervaren artiesten. De meest talentvolle deelnemers
aan de UICF-nevenprojecten CTA, Talentenpoule en Vrijheid & Comedy
zullen bovendien ook optreden tijdens het festival.
Het programma is divers omdat de programmering een afspiegeling vormt
van de maatschappij, met comedians die de verschillende perspectieven
vertegenwoordigen en zodoende bruggen slaan tussen (sub-)culturen.
Omdat we vernieuwing nastreven, zullen we ook nadrukkelijk op zoek gaan
naar alternatieve optredens en speciale festivalprojecten inplannen. Voor
de alternatieve optredens geldt dat dit al bestaande, minder bekende acts
kunnen zijn die comedy combineren met andere podiumkunsten, zoals
muziek, zang en acrobatiek, of een vorm van comedy presenteren die buiten
het kader van de traditionele stand-up valt. Voor de festivalprojecten geldt
dat de werkgroep de productie van nieuwe uitvoeringen begeleidt.
Side-events: Narren, Live Cartoons, Comedy Walks en meer
De volgende randproducties zijn uitgevoerd in 2020 en geven een goede
indicatie voor een vergelijkbare programmering in de komende jaren.
Narren: cartoons en comedy
Het startschot voor het festival werd gegeven tijdens de opening van de
expositie ‘NARREN: cartoons & comedy’. De titel NARREN is afgeleid van de
observatie dat comedians en cartoonisten een overeenkomstige positie in
de samenleving hebben. Zij zijn de moderne narren die hun mening op een
humorvolle (soms schurende) wijze aan de wereld kenbaar maken. De een
in woord, de ander in beeld. Politiek geëngageerde, maatschappijkritische
of gewoon heel grappige cartoons worden in de maand maart getoond in
Cultureel en Maatschappelijk Podium de Kargadoor te Utrecht. Tevens werd
een deel van de cartoons op het festivalplein in TivoliVredenburg
tentoongesteld.
Live Cartoonen
In een van de zalen van het festival was de cross-over tussen comedy en
cartoons ook op het podium te volgen. Een cartoonist tekende live cartoons
die achter de comedian geprojecteerd werden. Zo ontstond er een
samenwerking in woord en beeld tussen comedian en cartoonist.
Comedy Walks
Comedy Walks is een stand-up comedy show met de stad als podium, of,
anders geformuleerd, het is een stadswandeling met een professionele
stand-up comedian als gids. De organisatie Comedy Walks verzorgt al
dergelijke wandelingen in Amsterdam maar heeft deze in samenwerking
met Stichting UICF ook ontwikkeld voor de stad Utrecht.
Comedy Gasten
Acteur en cabaretier Korneel Evers hostte een komische talkshow met Arie
Koomen en Richard van Bilsen van de grootste comedy website Zwarte Kat.
In een 3 uur durende show à la Zomergasten kreeg het publiek vele comedy
fragmenten te zien. Daarbij ging het gesprek over het maken van comedy,
het geven van optredens en allerhande randzaken waar een professionele
comedian mee te maken krijgt gedurende zijn of haar carrière.
Stadscomedian Utrecht
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Stichting UICF riep in 2020 de titel Stadscomedian van Utrecht in het leven,
net zoals er bijvoorbeeld al een stadsdichter is. Deze comedian was Patrick
Meijer en hij werd aan het begin van het festival gepresenteerd aan het
publiek en gaf op diverse momenten acte de presence. De Stadscomedian
schreef een comedyshow over de stad Utrecht en heeft deze gespeeld
tijdens het Utrecht International Comedy Festival 2020. De Stadscomedian
blijft vervolgens in functie tot aan het UICF 2021, zodat hij ook de rest van
het jaar nog bij diverse gelegenheden te zien zal zijn.
Klassiek humoristique
In samenwerking met het Orkest van Utrecht vertoonde UICF 2020 een
cross-overvoorstelling, waarbij klassieke muziek wordt ingezet voor de
begeleiding van comedysets. Hierbij ontstond een wisselwerking tussen het
orkest en de comedian.

De Grote Depressieshow
Samen met Jeroen Coelen produceerde Stichting UICF De Grote
Depressieshow. In deze panelshow stond depressie in het algemeen centraal
en depressie bij comedians in het bijzonder. De show die zowel humoristisch
als informatief was, ging in première op het UICF 2020.
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X Samenwerking met andere festivals

De Utrechtse Festivals zijn van vitaal belang voor de stad en regio Utrecht.
De culturele festivals vormen een belangrijk onderdeel van de culturele
activiteiten die jaarlijks in de stad en provincie plaatsvinden. De festivals zijn
verrassend, inspirerend, vernieuwend, verbindend en bieden kwaliteit. Ze
bieden een ontmoetingsplek en zijn ieder specialist in hun eigen genre. De
festivals dragen in belangrijke mate bij aan het maatschappelijk draagvlak
voor kunst en cultuur.
Om de rol en kracht van de festivals te onderstrepen en aan te aanscherpen
hebben de festivals zich sinds 2011 verenigd in het Utrechts Festival Overleg
(UFO), een provinciaal netwerk voor alle culturele festivals die handelen
vanuit een artistieke missie. UFO telt momenteel 25 leden, waarvan er 7
buiten de stad Utrecht gehuisvest zijn.
Het UFO participeert actief in diverse overleggen in de stad en de provincie
(onder meer Utrecht Marketing, Economic Board Utrecht, andere culturele
koepels) en is aanspreekpunt en sparringpartner voor gemeente en
provincie ten behoeve van het lokale cultuur/festivalbeleid. Het UFO staat
voor samenwerking en kennisdeling. Daartoe worden onder meer diverse
onderzoeken verricht op het gebied van marktonderzoek, en gezamenlijke
inkoop en organiseert UFO vele workshops voor de leden om gedeelde
thema’s (fair practice, inclusiviteit, digitale toegankelijkheid etc.) uit te
diepen. De UFO-leden komen regelmatig bijeen en houden elkaar op de
hoogte van alle ontwikkelingen. Ze weten elkaar te vinden en vormen een
hecht collectief met een belangrijke meerwaarde voor de aangesloten
festivals.
Hiermee zijn en blijft de festivalbranche een energieke, slagvaardige en
betrokken sector en dragen de festivals bij aan het culturele,
maatschappelijke en economische klimaat en hiermee aan de
internationale, nationale, regionale en lokale positionering van de provincie
en de gemeente Utrecht. Stichting UICF wil de samenwerking met en
kennisuitwisseling binnen UFO de komende jaren versterken, met name
waar het gaat om de thema’s inclusiviteit en publieksontwikkeling, omdat
deze goed aansluiten bij de inhoudelijke koers van het UICF.
Naast de algemene samenwerking binnen het UFO, werkt Stichting UICF op
projectbasis nauw samen met het Bevrijdingsfestival Utrecht. Samen
organiseren zij het project Vrijheid & Comedy.
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XI Begroting

Detailbegroting Stichting UICF 2021
PERSONEEL/ALGEMENE KOSTEN
Externe Dienstverlening
Rabobank
Boekhouder
WP Masters
Abonnementen
Hosting websites
Kantoor
Huur Kantoorruimte
Personeelskosten
Koops (zakelijk leider)
Pater (artiestiek leider)
Bork (PR, aankleding, vormgeving)
Batelaan (Aankleding )
Breij (Productiecoördinatie)
Popken (PR+Marketing)
Berger (programmering)
Stagiaires/Vrijwilligers

200,00
450,00
600,00
550,00
250,00

4.000,00

20.000,00
20.000,00
12.500,00
6.000,00
9.000,00
14.000,00
6.000,00
1.000,00

Diverse kosten personeel
Reiskosten en diversen

2.500,00

Diversen
Diversen

4.000,00

UICF UITGAVEN

UICF INKOMSTEN

TivoliVredenburg
Zaalhuur

Kaartverkoop
Online via Stripe
Deurverkoop TiVre

17.500,00

Stripe
Kosten ticketverkoop

3.000,00

Advertenties
Ondersteuning SEO
Google Adwords
Advertenties Facebook
DUIC advertenties
Diverse media

1.000,00
2.500,00
3.500,00
7.000,00
6.500,00

Posters & krant
Drukwerk posters
Drukwerk programmakrant
Verspreidingskosten

750,00
1.750,00
1.750,00

Verslaglegging festival
Fotografie
Video

1.000,00
5.000,00

Vormgeving & Identiteit
Vormgeving Loudmouth
Aankleding festival

2.500,00
4.000,00

Comedians
Gages
Reiskosten
Hotelkosten
Avondeten
Backstage consumpties

22.000,00
2.500,00
6.000,00
2.000,00
2.000,00

Inhuur derden
Externe productiemedewerkers

1.500,00
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105.600,00
1.500,00

Mediapartners UICF
DUIC
Binnenverspreiding
Cmedia

2.300,00
600,00
4.800,00

Inkomsten krant
Advertenties

1.000,00

Subsidieverstrekkers
VSB-fonds
Gemeente Utrecht
Provincie Utrecht

20.000,00
25.000,00
25.000,00

COMEDYWEEK UITGAVEN

COMEDYWEEK INKOMSTEN

PR
Spandoeken
Online advertenties

Ticketverkoop
Diverse shows

500,00
1.000,00

Bijdrage partners UCW
Diverse partners

Eventbrite
Kosten ticketverkoop

750,00

IT-Dienstverlening
Hosting website

100,00

Lonen en gages
Gages comedians
Externe productiemedewerkers

5.000,00
750,00

Locatiekosten
Zaalhuur
Inhuur apparatuur en stoelen

1.000,00
500,00

CTA UITGAVEN

CTA INKOMSTEN

Eventbrite
Kosten kaartverkoop voorrondes
Kosten kaartverkoop kwartfinales
Kosten kaartverkoop halve finale
Kosten kaartverkoop finale

Ticketverkoop
Voorrondes
Kwartfinale
Halve Finale
Finale

Zaalhuur
Voorrondes Kargadoor
Kwartfinales Kargadoor
Halve Finales Schouwburg
Finale TivoliVredenburg

575,00
170,00
500,00

10.000,00

1.000,00

3.750,00
1.400,00
2.500,00
3.750,00

1.000,00
300,00
1.500,00

Externe Productie & Techniek
Productie voorrondes
Techniek voorrondes
Productie kwartfinales
Techniek kwartfinales
Productie halve finales
Techniek halve finales

500,00
800,00
150,00
240,00
150,00
-

Gages
MC voorrondes
MC kwartfinales
MC Halve Finales
Gastacts Halve Finales
MC Finale
Gastact Finale

500,00
150,00
250,00
250,00
150,00
250,00

Coaching
Workshop halve finalisten
Workshop finalisten

400,00
500,00

Prijzen
Coachingbudget winnaars
Bekers

1.000,00
100,00

PR
Externe PR-medewerkers

1.000,00

TALENTENPOULE UITGAVEN

TALENTENPOULE INKOMSTEN

Workshops
Groepslessen
Individuele begeleiding
Zaalhuur leslokaal

Eigen bijdrage deelnemers
Kaartverkoop eindshow
Vergoedingen Comedyhuis

Eindshow
Zaalhuur Kargadoor
MC
Kosten kaartverkoop
Techniek

1.000,00
600,00
250,00

100,00
50,00
50,00
80,00
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800,00
500,00
900,00

VRIJHEID & COMEDY UITGAVEN

VRIJHEID & COMEDY INKOMSTEN

Workshops
Groepslessen
Zaalhuur leslokaal
Readers & Boeken

Fondsen
KF Hein Fonds
Elise Mathilde Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds

3.000,00
750,00
225,00

Vrijheidsshows
Zaalhuur Kargadoor
MC
Kosten kaartverkoop
Techniek

200,00
100,00
100,00
160,00

Diversen
Communicatie & PR
Bezoek comedyshow deelnemers

500,00
100,00

Vrijheidsshows
Kaartverkoop show

600,00

Diversen
Bijdrage Bevrijdingsfestival

500,00

CURSUSSEN UITGAVEN
Docenten
Gages workshops
Reiskosten docenten
Leslokaal
Zaalhuur leslokaal
Diversen
Inkoop boeken
Printkosten readers

Totaal

1.500,00
1.000,00
1.600,00

CURSUSSEN INKOMSTEN
10.700,00
350,00

2.000,00

Cursus
Lesgeld

19.000,00

Lesmateriaal
Verkoop readers
Verkoop boeken

450,00
750,00

400,00
250,00

235.800,00

SAMENVATTING 2021

235.800,00

SAMENVATTING 2021

Deelresultaat algemeen
Deelresultaat UICF
Deelresultaat Comedyweek
Deelresultaat CTA
Deelresultaat Talentenpoule
Deelresultaat Vrijheid
Deelresultaat Cursussen

-101.050,00

Totaal

-101.050,00

92.050,00
1.400,00
965,00
70,00
65,00
6.500,00
101.050,00

Toelichting Detailbegroting 2021
Bij het opstellen van de begroting van 2021 is ervan uitgegaan dat het UICF
dit jaar 3000 betalende bezoekers zal trekken en de Comedyweek 800. Beide
activiteiten zullen daarnaast nog 1000 niet-betalende bezoekers trekken.
Voor de andere activiteiten van Stichting UICF geldt dat de begroting voor
2021 is afgeleid van de gerealiseerde resultaten in 2019 en 2020.
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Globale begroting Stichting UICF 2021-2024
UITGAVEN
2021
2022

2023

2024

Personeel algemene kosten
Huisvesting
Externe dienstverlening
Personeelskosten
Diversen

4.000,00
2.050,00
91.000,00
4.000,00

4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
95.500,00 100.000,00 110.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

UICF
Zaalhuur
Kosten ticketverkoop
Advertenties
Posters en krant
Verslaglegging
Vormgeving & Identiteit
Comedians
Productie door derden

17.500,00
3.000,00
20.500,00
4.250,00
6.000,00
6.500,00
34.500,00
1.500,00

17.500,00
3.400,00
22.500,00
5.000,00
6.000,00
6.500,00
37.500,00
1.800,00

21.500,00
3.900,00
25.000,00
5.500,00
6.000,00
6.500,00
40.000,00
2.000,00

21.500,00
4.400,00
28.000,00
6.000,00
6.000,00
6.500,00
45.000,00
2.250,00

Comedyweek
PR
Kosten ticketverkoop
Externe dienstverlening
Lonen en gages
Locatiekosten

1.500,00
750,00
100,00
5.750,00
1.500,00

2.000,00
1.400,00
150,00
10.000,00
2.500,00

2.500,00
1.850,00
200,00
12.500,00
3.250,00

3.000,00
2.350,00
250,00
17.500,00
6.000,00

CTA
Kosten ticketverkoop
Zaalhuur
Externe medewerkers
Gages
Coaching
Prijzen

1.245,00
2.800,00
2.840,00
1.550,00
900,00
1.100,00

1.300,00
3.000,00
3.000,00
1.750,00
1.000,00
1.100,00

13.500,00
3.200,00
3.250,00
2.000,00
1.000,00
1.100,00

14.000,00
3.400,00
3.500,00
2.500,00
1.000,00
1.100,00

Talentenpoule
Workshops
Eindshow

1.850,00
280,00

2.000,00
300,00

2.250,00
300,00

2.500,00
300,00

Vrijheid & Comedy
Workshops
Shows
Diversen

3.975,00
560,00
600,00

4.000,00
600,00
700,00

4.000,00
600,00
850,00

4.000,00
600,00
900,00

11.050,00
2.000,00
650,00

12.000,00
2.250,00
700,00

12.000,00
2.500,00
800,00

12.000,00
2.500,00
1.000,00

Cursussen
Docenten
Huur leslokaal
Diversen

235.800,00
256.700,00
289.300,00
319.300,00
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Globale begroting Stichting UICF 2021-2024
INKOMSTEN
2021
2022

UICF
Tickets
Mediapartners
Krant
Subsidie

2023

2024

107.100,00 117.500,00 136.500,00 154.000,00
7.700,00 10.000,00 12.500,00 15.000,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Comedyweek
Tickets
Partners

10.000,00
1.000,00

15.000,00
2.000,00

23.250,00
3.500,00

29.500,00
6.000,00

CTA
Tickets

11.400,00

12.000,00

12.500,00

13.000,00

800,00
500,00
900,00

800,00
500,00
1.000,00

800,00
500,00
1.300,00

800,00
500,00
1.550,00

4.100,00
600,00
500,00

4.100,00
600,00
500,00

4.100,00
600,00
500,00

4.100,00
600,00
500,00

19.000,00
1.200,00

20.000,00
1.200,00

20.000,00
1.250,00

20.000,00
1.250,00

Talentenpoule
Eigen bijdrage
Tickets
Vergoedingen
Vrijheid & Comedy
Fondsen
Tickets
Diversen
Cursussen
Lesgeld
Lesmateriaal

235.800,00
256.700,00
289.300,00
319.300,00
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Toelichting Globale begroting 2021-2024
Bij het opstellen van de globale begrotingen voor de periode tot en met 2024
is ervan uitgegaan dat het UICF en de Comedyweek in 2024 samen 6750
betalende en 1250 niet-betalende bezoekers zullen trekken. Hiermee is
concreet invulling gegeven aan de eerder in dit beleidsplan genoemde
ambitie om het aantal bezoekers de komende jaren uit te bouwen tot 8000.
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XII Organisatie

De organisatie van het Utrecht International Comedy Festival is in handen
van een stichting en kent zodoende geen winstoogmerk. Eventuele
opbrengsten ten bate van een boekingsjaar worden ingezet voor activiteiten
die passen bij de doelstelling van de stichting. De stichting houdt niet meer
vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden voor de doelstellingen van de stichting. De
bestuursleden kennen een onbezoldigde inzet en ontvangen geen
vergoeding voor hun werkzaamheden. Mocht in de toekomst de situatie zich
voordoen dat de stichting wordt opgeheven, dan zal het liquide saldo
worden overgedragen aan een organisatie met ANBI-status en een
soortgelijke culturele doelstelling als de stichting.
Uitvoering
De uitvoering van Stichting Utrecht International Comedy Festival bestaat
uit een zakelijk leider en een creatief leider, ondersteund door één
marketingmedewerker,
twee
evenementstylisten
en
een
productiecoördinator. Allen zijn, naast hun expertise, in het verleden
betrokken geweest bij de organisatie van comedy evenementen.
Aansturing
De zakelijk leider en creatief leider maken deel uit van het bestuur van de
stichting. Het bestuur kent een voorzitter, een secretaris, een
penningmeester en twee overige bestuursleden.
In bijlage 2 is meer te lezen over de mensen die het Utrecht International
Comedy Festival een gezicht geven.
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Bijlage 1: doelgroepsegmentatie UICF

Uit bezoekersenquêtes blijken de leefstijlsegmenten Avontuurzoekers en
Stijlzoekers goed voor meer dan 40% van al het bezoek aan UICF. Beide
segmenten stellen we de komende jaren centraal in onze
marketingactiviteiten, aangevuld met inspanningen gericht op kwetsbare
groepen die lading geven aan de pijler Inclusiviteit. Voor deze laatste
doelgroep bereiden we aanvullende analyses voor (hier nog pro memorie).
Hieronder geven we nadere achtergrondinformatie over deze doelgroepen,
waar het gaat om aandeel in totaal van de bezoekers, interesses, waarden,
mediagebruik en social mediavoorkeuren.

Profielkenmerken Avontuurzoeker
Deze persona is creatief, avontuurlijk, eigenwijs en geïnteresseerd in
anderen. Ook omschrijven ze zichzelf als intelligent en ondernemend. Ze
vinden het lekker om hun eigen gang te gaan, en vinden het dan ook niet erg
om alleen te zijn. Als ze met anderen optrekken, dan zijn dat het liefst
creatieve en vernieuwende denkers, of mensen die weten wat ze willen. Ze
hechten veel waarde aan vrijheid, uniek zijn en genieten van het leven.
Vrijetiijd betekent tijd voor zelfontwikkeling, tijd om nieuwe dingen te
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beleven, tijd om creatief bezig te zijn. En ook: tijd om je leven te overdenken,
tijd om je in te zetten voor een ander. Tijd om je leven te verbreden en
geïnspireerd te raken. Hoe ze dat doen? Bijvoorbeeld door culturele
activiteiten te ondernemen, door een cursus te volgen of vrijwilligerswerk te
doen. En, niet te vergeten: lekker naar buiten. Van avontuurlijke outdoor
activiteiten tot wandelen in een natuurgebied of op het strand, ze doen het
allemaal. En ze doen het vaak: vergeleken met de doelgroepen gaan zij er
relatief vaak een dagje op uit in Nederland. Daar willen ze ook best voor
reizen: heel Nederland door of naar het buitenland is voor hen geen
probleem. Avontuurzoekers trekken graag hun eigen plan en gaan liever niet
met grote groepen weg. Ook hoeft voor hen niet van tevoren vast te liggen
wat er precies gaat gebeuren; juist ongeplande en last minute dingen zijn zo
leuk.
Manier van regelen
Van alle doelgroepen, plannen de Avontuurzoekers hun dagjes uit en
vakanties in Nederland het meest last-minute. Als het gaat om vakanties
naar het buitenland echter, dan steken ze wel wat meer tijd in het plannen.
Om de kans op avontuur en nieuwe ervaringen zo groot mogelijk te maken,
houden avontuurzoekers hun plannen zo lang mogelijk open. Een lastminutevakantie of een verrassingsreis past daar goed bij. Teruggaan naar
een bekende plek, of boeken bij een vertrouwde aanbieder wat minder.
Dingen regelen vinden ze niet per se vervelend, zo lang het ook onderdeel
uitmaakt van de voorpret: zoals het lezen van reviews of reisverhalen.
Hiervoor oriënteren Avontuurzoekers zich vooral online via (reis)blogs, maar
ook via kranten. Daarnaast doen zij inspiratie voor nieuwe activiteiten op via
artikelen in kranten en blogs.
Demografische kenmerken
Avontuurzoekers zijn iets vaker vrouwen (57%), en relatief vaak 55+ers
(47%) en alleenstaanden (34%). Ze verdienen vaak boven modaal (34%), en
zijn hoog opgeleid (65%).
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Mediagebruik
Avontuurzoekers kijken graag naar reisprogramma’s zoals Reizen Waes,
Floortje Naar Het Einde Van De Wereld, Rail Away en culinaire
reisprogramma’s. Online gebruiken ze relatief vaak LinkedIn, Pinterest,
Tumblr en Twitter. Maar net als in alle groepen wordt Facebook het meest
gebruikt. Avontuurzoekers kijken vaker dan andere groepen geen televisie.
Als ze de TV wel aanzetten, is dat vaak voor programma’s van de publieke
omroep. Op de radio luisteren ze relatief vaak naar Classic FM en Arrow
Classic Rock en relatief weinig naar Radio 538, Sky Radio en Q Music.
Populaire kranten zijn De Volkskrant, NRC Handelsblad en Het Parool.

Profielkenmerken Stijlzoeker
Stijlzoekers zijn intelligent, zelfverzekerd en doelgericht. Ze hebben een
sterk karakter, en omschrijven zichzelf ook wel als zakelijk, ondernemend en
leidinggevend. Stijlzoekers zijn graag onder gelijkgestemden, die waarden
als ambitie, uitdaging en daadkracht met hen delen. En die waarderen dat
de Stijlzoekers zeggen waar het op staat, ook als anderen het daar misschien
niet mee eens zijn. Stijlzoekers gaan ervoor in het leven: zowel in hun werk,
als in hun vrije tijd worden ze graag geprikkeld, en zoeken ze de uitdaging
op. Verveling is niet aan hen besteed. De actieve en strevende levensstijl van
Stijlzoekers komt ook duidelijk naar voren in hun vrijetijd en vakantie. ‘Work
hard, play hard’ is het adagium van deze groep. Ze staan eigenlijk overal wel
voor open, zolang het ze maar op een bepaalde manier prikkelt. Ze trekken
er vaak op uit, en deze dagen kunnen dan ook op veel manieren worden
ingevuld. Bijvoorbeeld door zelf actief te sporten, maar een sportwedstrijd
bezoeken is evengoed een alternatief. Aan de andere kant vinden
Stijlzoekers het ook heerlijk om zichzelf te laten verwennen, en te genieten
van comfort. Minder vaak dan andere doelgroepen bezoeken ze een
natuurgebied om te wandelen of fietsen. Al kan ook dat, onder de juiste
omstandigheden, voor hen interessant zijn.
Manier van regelen
Omdat hun leven druk en veeleisend is, vinden Stijlzoekers het prettig als ze,
bij het boeken van een dagje uit of vakantie, meerdere zaken in één keer
kunnen regelen. De kosten zijn voor deze groep minder vaak een
belemmering, ze vinden het vooral belangrijk om steeds weer iets nieuws te
proberen. Ook last-minute op pad gaan hoort bij de Stijlzoekers. Inspiratie
voor een dagje uit of een vakantie halen de Stijlzoekers vaak van
boekingswebsites en sites met reviews. Maar ook artikelen in kranten,
(reis)magazines, blogs, internetfora en beurzen horen tot manieren waarop
zij inspiratie opdoen. Alles om te achterhalen wat ze de volgende keer
kunnen doen.
Demografische kenmerken
Personen in deze groep zijn relatief vaak mannen (68%), tussen de 18 en 34
jaar oud (39%). Qua huishouden verschillen Stijlzoekers niet veel van de
gemiddelde verdeling in Nederland. Het grootste deel zijn volwassenen
zonder inwonende kinderen (49%). Ze zijn vaak hoogopgeleid (49%), en
verdienen relatief vaak boven modaal (51%).
Mediagebruik
Reisprogramma’s die deze groep aanspreken zijn 3 Op Reis, Oplichters In Het
Buitenland, culinaire reisprogramma’s, Bestemming Onbekend en Reizen
Waes. Verder kijken zij op TV vaak naar RTL7 en RTLZ. Op de radio zijn Radio
538, NPO Radio 1, NPO Radio 2, 3FM en BNR Nieuwsradio opvallend
populair. Daarnaast lezen de Stijlzoekers vaak de krant; het Algemeen
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Dagblad, De Telegraaf, De Volkskrant, het NRC Handelsblad, maar ook Het
Financieel Dagblad worden veel gelezen. Op sociale media maken ze veel
gebruik van LinkedIn, Instagram en Twitter. Hoewel Facebook ook onder
Stijlzoekers nog wel gebruikt wordt, is het minder populair dan onder ander
groepen.
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Bijlage 2: de mensen achter UICF

Creatief leider: Jeroen Pater
Jeroen Pater is net als voorgaande jaren artistiek leider van UICF en
verantwoordelijk voor de boekingen van de comedians en de invulling van
de randprogrammering. Pater is zelf stand-up comedian sinds 2000, heeft
een tiental jaar ervaring met het opstellen van line ups voor comedyshows,
en is medeoprichter van het Utrechtse Comedygenootschap Het
Comedyhuis. In die hoedanigheid programmeert hij wekelijks comedyshows
in De Kargadoor in Utrecht, de comedyavonden in TivoliVredenburg en alle
andere door het Comedyhuis georganiseerde shows.
Zakelijk leider: Lambert-Jan Koops
Lambert-Jan Koops is voor het Comedyhuis al jaren verantwoordelijk voor
het maken van begrotingen, het bijhouden en controleren van de financiële
administratie en het opstellen van de jaarrapporten. Deze taken voert hij
ook uit voor het UICF, naast de coördinatie van de nevenprojecten, de
administratie, het opstellen van de contracten en de financiële afwikkeling.
Marketing: Killian Popken
Killian Popken is professioneel betrokken bij de ondersteuning van
uiteenlopende evenementen, waarbij hij van a tot z betrokken is bij de
organisatie. Hij werkt daarbij zowel voor kleinschalige als grote
evenementen. Daarnaast bedenkt en organiseert Killian eigen evenementen
in en rondom Haarlem, waarbij hij zich voornamelijk bezighoudt met de
marketing hiervan. In 2019 is hij begonnen als vrijwilligerscoördinator en dit
jaar is hij verantwoordelijk voor de marketing van het UICF.
Festivalaankleding & marketing: Sasja Bork
Sasja Bork is beeldend kunstenaar en is sinds de eerste editie van het festival
verantwoordelijk voor de aankleding, routing en ontvangstbalie van het
festival. Als lid van het artistieke team stuurt ze de ontwerper aan. Ze
organiseert ook de expositie ‘Narren’ rondom het festival. Daarnaast
ondersteunt zij de PR met beeldmateriaal en teksten en stelt ze de
festivalkrant samen.
Festivalaankleding & randprogrammering: Angelique Batelaan
Angélique Batelaan studeerde theater en drama aan de HKU en heeft
ervaring als speler, theatermaker en docent van o.a. improvisatiegroepen.
Voor het festival is ze verantwoordelijk voor het randprogramma en de
aankleding. Ze regisseert de ‘Best Festival Friends’-act en verzorgt het decor
en de routing. Vanuit haar ervaring als supervisor ondersteunt zij ook bij het
uitzetten van missie en visie en de visuele uitstraling van het festival.
Productiecoördinator: Ayla Breij
Ayla Breij is sinds haar studie (2014) betrokken bij meerdere klein- en
grootschalige evenementen. Zo ook sinds 2016 bij het UICF. Begonnen als
vrijwilligerscoördinator en vanaf 2019 werkzaam als overal productieleider
van het festival. Naast haar werk is ze in 2019 begonnen aan haar master
Content & Media Strategy in Leeuwarden.
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Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Dick van Ginkel
Dick van Ginkel is als voorzitter sinds de oprichting van de stichting in 2015
aan het UICF verbonden. Hij is partner van Consort en is sinds 1979
werkzaam als organisatieadviseur. Zijn werkterrein ligt in het bijzonder bij
universiteiten en hoger onderwijs, volkshuisvesting, gezondheidszorg en
overheidsorganisaties. Dick heeft ruime ervaring in de leiding van
commerciële adviesorganisaties en aansturing van professionals. Hij is
daarnaast bovendien actief als gemeenteraadslid in Zeist.
Secretaris: Patrick Hageman
Patrick Hageman is planoloog met een sterk kloppend cultuurhart. In het
dagelijkse leven is hij verantwoordelijk voor het UtrechtLab, waarin de
provincie Utrecht externe partners een podium biedt voor vernieuwende
maatschappelijke vraagstukken. Patrick heeft ruime bestuurservaring bij het
UICF.
Penningmeester: Annika van Hoorn
Annika van Hoorn is sinds de oprichting van Stichting UICF betrokken bij het
bestuur als penningmeester. Ze heeft ervaring met financiën en
administratie door haar werkzaamheden op dit gebied voor het
Comedyhuis.
Bestuurslid business: Yvette Boellaard van Tuyl
Tussen 2015 en 2018 was Yvette Boellaard van Tuyl zakelijk leider van het
UICF. Sinds haar vertrek als Manager Business Development en Manager
Publieksevenementen bij Jaarbeurs Utrecht heeft zij haar eigen bedrijf
waarmee zij interim opdrachten doet op het gebied van marketing,
communicatie en events. Ook runde zij met haar partner Hotel &
Conferentiecentrum Bergse Bossen in Driebergen dat zij in november 2019
verkocht hebben.
Bestuurslid beleid en marketing: Arno Ruis
Sinds februari 2020 is Arno Ruis toegetreden tot het bestuur. Hij werkt onder
de naam Ruis & Reuring als freelance beleids- en marketingprofessional in
toerisme en erfgoed. Voorheen was hij jarenlang werkzaam als
beleidsadviseur bij diverse gemeenten en de provincie Utrecht.
Opdrachtgevers zijn onder andere NBTC Holland Marketing, Utrecht
Marketing en Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei.
Naast genoemde personen werkt UICF met zo’n 35 vrijwilligers, die vooral in
aanloop naar en tijdens Comedyweek en festival werkzaam zijn voor het
festival. Zonder deze gedreven vrijwilligers zou UICF in zijn geheel niet
kunnen bestaan.
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