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Voorwoord
Het Buurtnetwerk Malpertuis maakt zich namens de wijkbewoners zorgen over de
aanstaande sloop in 2021 van 17 winkelpanden (en ontmoetingsplekken) en 51
bovenliggende appartementen in het centrum van Malpertuis, een van de
volkswijken van Maastricht. Er zijn al veel voorzieningen in de wijk verdwenen,
complete verschraling dreigt.
Niet alleen brengt dat problemen met zich mee voor de mensen en winkeliers,
inclusief de Buurtbrök ‘t Plekske, die moeten verhuizen, de buurt dreigt zijn hart te
verliezen. Dat zal de sociale cohesie en leefbaarheid verder aantasten.
De Buurt Opera Malpertuis (BOM) kan bijdragen aan een activering van àlle
bewoners, jong en oud, van alle rangen, standen en culturele achtergronden, om bij
te dragen aan de leefbaarheid in de buurt, om de identiteit van de wijk te blijven
versterken. Malpertuis moet trots op zichzelf zijn en blijven.
De BOM geeft 100 wijkbewoners gelegenheid om actief te participeren in een
sociaal-artistieke productie van hoge kwaliteit. Daar draagt Opera Zuid, naaste buur,
zorg voor. Ze haalt de verhalen uit de buurt op, en gaat die met de deelnemers
vertalen in een heuse opera. Door, voor en in de buurt.
Met onze partner Trajekt hebben we mede het voortouw genomen om van dit
ambitieuze plan een bijzonder succes te maken. In Opera Zuid hebben we een
partner die we wel kenden, maar met wie we nu echt gaan samenwerken. In de
Vereniging Buurttheater Mariaberg een partner die als penvoerder wil optreden en
de deelnemers een vorm van zelforganisatie aanbiedt. We worden een autonoom
buurtgericht deelproject.
Ik wens iedereen die mee gaat werken veel succes.
Namens het Buurtnetwerk Malpertuis,
Michel Janssen, voorzitter
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1. Inleiding
De relatief kleine volkswijk Malpertuis verloor in het verleden al veel voorzieningen,
(scholen, kinderopvang, kerk) dreigt door de aanstaande (2021) sloop van 17
winkelpanden (waaronder ontmoetingsplekken als het buurtcafé en de buurtbrök)
verder te verschralen, dreigt het hart van de wijk, haar eigen identiteit en nog
bestaande sociale cohesie te verliezen. De bevolkingssamenstelling is ingrijpend
gewijzigd (o.a. vergrijzing, 25% niet Westerse allochtone bewoners). Het
Buurtnetwerk Malpertuis (BNM) is actief en maakt zich zorgen (bijlage 1).
Trajekt kent die problemen, ondersteunt bewoners in hun zelforganisatie en
wijkactiviteiten, vult ze met nieuwe projecten aan, bereikt bewoners van de wijk
ook in omliggende wijken, werkt samen met andere partners en stakeholders, e.e.a.
vanuit verschillende disciplines en in meerdere specifieke activiteiten.
Opera Zuid, al meerdere jaren gehuisvest in de voormalige parochiekerk, tegenover
het te slopen centrum van de wijk, is een goede buur geweest. Ze organiseren met
het buurtnetwerk open huisdagen en buurtactiviteiten in hun gebouw (bijlage 2).
In het lokale en landelijke cultuur(participatie)beleid staan vernieuwing van het
bestaande aanbod van de kunst-professionals, verbreding van publieksbereik,
actieve participatie van buurtbewoners uit volkswijken en met name ook jongeren
(urban arts) op de agenda. In Maastricht wordt het werk van Buurttheater
Mariaberg (BTM) vaker als best practice genoemd. Concrete samenwerking met
kleinere en grotere kunst- en cultuurinstellingen wordt gezocht en gevonden. Ook
Opera Zuid is bereid gevonden buurtgericht te gaan werken, een sociaal-artistiek
project te gaan uitvoeren, volgens de principes en werkwijze van Community Arts
pur sang (bijlage 4). In Malpertuis voor de eerste keer. Dergelijke praktijken zijn in
de operawereld van nu niet (meer) te vinden. In het land zijn er wel enkele
inspirerende voorbeelden (volksopera’s en scava in Amsterdam, bijlage 5). Een
“opera povera” door, voor en in de wijk: nieuw en pretentieus voor Opera Zuid, voor
de wijkbewoners, voor Trajekt en voor Maastricht en omgeving (bijlage 3).
Vanaf januari 2019 hebben de initiatiefnemers (bijlage 2) met veel enthousiasme
hard gewerkt om een projectplan en begroting op tafel te brengen. Jammer genoeg
viel het initiatief net niet in de prijzen bij de 2019-editie van Stadsgoud van het
Elisabeth Strouven Fonds (stadsgoud.nl) afgelopen april. Het idee werd alom
omarmt, de uitwerking was blijkbaar op dat moment nog onvoldoende.
Een bijgesteld projectplan en begroting liggen nu voor. De doelen zijn helder,
beoogd kwantitatief bereik (o.a. evenredige deelname naar
bevolkingssamenstelling), de werkwijze, invulling en fasering van activiteiten ook.
De eerste drie verzoeken voor financiering van de voorbereidingsfase gaan voor 1
juli de deur uit. Concrete planning van informatieve bijeenkomsten, educatieve
workshops, verdere werving van potentiele deelnemers en maar vooral ook
onderzoek naar de verhalen uit de wijk en voorbereiding van aanvullende
subsidieverzoeken voor 1 oktober staan de komende drie maanden voor de deur.
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2. Doelstellingen
Algemene doelstellingen zijn:
- de documentaire Buurt Opera Malpertuis in 2020 opvoeren;
- actieve cultuurparticipatie van Malpertuis bewoners bevorderen;
- intergenerationele en interculturele deelname realiseren;
- bijdragen aan buurtgerichte sociale cohesie en inclusie;
- ontwikkelingsperspectief voor de buurt ontwikkelen;
- borging van de resultaten en doorontwikkeling activiteiten;
- versterken van de Community Arts beweging in Maastricht en omstreken.
Operationele doelstellingen per fase:
Starten, eind september 2019:
- organisatie/planning informatie, workshops, werving en onderzoek gereed;
- toonmoment, presentatie;
- uitslag subsidieverzoeken 2019 binnen, go-no go beslissing;
- aanpassing projectplan 2020 gereed, subsidie verzoeken 2020 verzonden.
Voorbereiden, eind december 2019:
- kennis verworven, vaardigheden geleerd, werving en onderzoek afgerond;
- toonmoment. Presentatie;
- uitslag subsidieverzoeken 2020 bekend; evt. aanpassing projectplan/begroting;
- go-no go beslissing;
Ontwerpen: eind maart 2020:
- ontwerp script, spel, scenografie, muziek, decor, kostuums etc. gereed;
- verdieping en aanpassing met deelnemers gebeurd;
- audities en samenstelling productie-ateliers bekend, planning gereed;
Maken: eind september 2020:
- maakproces gerealiseerd: repetities afgerond, ateliers uitgevoerd;
- voorstellingen: september 2020, in de wijk (toonmoment);
Borging en afronding, eind december 2020
- borgingsactiviteiten uitgevoerd;
- eindverslag en verantwoording afgerond;
- toonmoment, presentatie.
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2. Activiteitenplan.
De Buurt Opera Malpertuis (BOM) gaat een Opera Povera ("arme opera") worden:
een opera die niet gewoon, maar wel gewoon opera is. Door, voor en in de buurt.
Een volksbuurt. Samen. Van scratch opgebouwd, waarbij het proces even belangrijk
is als het eindproduct en de borging van bereikte resultaten. Vòòrdat de sloop
begint. Om elkaar vooruit te helpen. Een documentaire opera die er toe gaat doen.
Bewoners uit de volkswijk Malpertuis nemen overwegend niet deel aan het aanbod
van de “hoge” podiumkunsten. Onder begeleiding van sociale en artistieke
professionals gaan ze vanuit eigen ervaringen, ideeën en talenten, vanuit hun eigen
leefwereld en de verhalen uit de wijk, invulling geven aan vorm en inhoud van de
productie. Conform de uitgangspunten en methodiek van Community Arts,
gepraktiseerd in documentaire sociaal-artistieke projecten (bijlagen 4 en 5). Ze
kunnen lid worden van de BOM (de vereniging BTM), zo organiseren ze zich zelf.
De fabel van Reinaert de Vos, karakteristiek voor de wijk (Malpertuis was zijn
burcht, de omliggende straten zijn vernoemd naar de dieren uit het epos), vormt een
aansprekende metafoor. Hij verliest zijn thuis. Moet verhuizen.
In de startfase (tot eind september 2019) is informatie over de plannen voor de
BOM belangrijk. Daarmee is al een begin gemaakt. In een kort tijdsbestel
verzamelden leden van het buurtnetwerk 46 handtekeningen van mensen die het
bewonersinitiatief ondersteunen. De werving van deelnemers aan activiteiten in de
voorbereidingsfase in het najaar van 2019 is ook al gestart. Een tiental bewoners
hebben zich nu al opgegeven. Die zoektocht wordt nu doorgezet. Daarbij worden
verschillende doelgroepen van de wijk in een mix benaderd:
- winkeliers, hun klanten en bezoekers en de bewoners van de appartementen;
- verschillende leeftijdsgroepen (kinderen, jongeren, volwassenen, bejaarden)
- met speciale aandacht voor de Westerse en niet-Westerse allochtone bewoners.
De wervingsactiviteiten sluiten aan bij die van het buurtnetwerk (bereik van 500
buurtbewoners), en verruimen ze. Huis aan huis bezoeken worden niet geschuwd.
Contact met samenwerkingspartners (de sociale kaart van de buurt) wordt gelegd
om door te verwijzen, informatie te delen, concrete afspraken te maken wie wat
samen gaat doen. Sociale media worden ingeschakeld. Vanaf begin september opent
Opera Zuid iedere vrijdag haar deuren om geïnteresseerden te ontvangen, plannen
voor het najaar verder te concretiseren, de organisatie verder op te tuigen, de
verschillende doelgroepen warm te maken. De buurt gaat weten wat er staat te
gebeuren.
Onderzocht wordt nog hoe en waar we in de buurt kunnen optreden. Het Opera Zuid
gebouw biedt ruimte genoeg voor workshops, productieateliers en repetities maar
heeft te weinig publieksruimte en voldoet niet aan veiligheids- en
toegankelijkheidseisen om er de voorstellingen te spelen. De kosten voor de
voorstellingslocatie zijn als PM post in de begroting opgenomen. We dromen over
een grote tent, “op locatie”, in de buurt, midden op het plein waar de sloop gaat
plaatsvinden. Dat weten we nog niet, wordt uitgezocht.
Als aan de organisatorische en financiële voorwaarden is voldaan sluiten we de
startfase af, kunnen we echt beginnen en gaan we aan de slag in de
voorbereidingsfase.
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Voorbereiden (september t/m december 2019).
Informatieve bijeenkomsten, afgestemd op de verschillende doelgroepen, worden
gehouden rondom de thema’s Toekomst van de wijk (o.a. op de terugkomdag
Kwadrantgesprekken), Reinaert de Vos (aangrijpingspunt, metafoor) en Wat is
Opera (nog algemeen). Een bezoek aan een “echte” opera, een van professionals,
staat ook op het programma.
Daarnaast starten educatieve workshops waarbij potentiele deelnemers (“de
makers”) kennismaken en vaardigheden ontwikkelen in het brede “opera-metier”.
Gepland zijn 6 verschillende workshops die gemiddeld 3 maal achtereen worden
georganiseerd. Bedoeld voor zowel de deelnemers die later “on stage” gaan (later
moeten gaan repeteren), als de leden die “backstage” gaan werken (later in
verschillende productieateliers). We onderscheiden de workshops:
- theater: onderzoek, scriptschrijven, scenografie, toneel spelen;
- vormgeving: kostuums, decor, rekwisieten, kap en grime;
- muziek: zang, instrumentalisten, dans;
- theatertechniek: licht, geluid, stage, fotografie, videoregistratie;
- marketing en communicatie: PR, story-telling, publishing, sociale media;
- productie: planning, coördinatie, kaartverkoop, logistiek, catering.
Deelnemers maken in het gebouw van Opera Zuid kennis met de kneepjes van het
vak, ieder vanuit eigen interesses en talenten. Ze werken samen, leren elkaar
kennen, hebben plezier, doen nieuwe kennis op en ontwikkelen nieuwe
vaardigheden. Van de professionals, van en aan elkaar (train de trainer),
intergenerationeel en intercultureel. Ze participeren zo actief in de kunsten, werken
aan cohesie en inclusie, bouwen aan perspectief voor de buurt.
Naast kennismaking, informatie en educatie staat onderzoek centraal in deze
voorbereidingsfase. De deelnemers, buurtnetwerkleden, Trajekt-medewerkers en
de regisseur zelf gaan actief op zoek naar de verhalen en talenten van mensen en
groepen uit de buurt. Interviews, huisbezoeken, groepsgesprekken, video-opnames:
hoe zat en zit het leven in Malpertuis in elkaar en wat gaat het worden? Veel
informatie is bij het buurtnetwerk al bekend (o.a. uit laatste
“kwadrantgesprekken”), bij Trajekt ook. En natuurlijk: waar liggen interesses en
talenten, gerelateerd aan de productie van een buurtopera? Met al dat materiaal,
eind december 2019 verzameld en gepresenteerd (toonmoment), zetten
deelnemers en Opera Zuid begin 2020 de volgende stap, als ….
Eind december zijn de uitslagen binnen van de subsidieverzoeken die we voor 1
oktober 2019 voor 2020 indienden. Als aan organisatorische, inhoudelijke en
financiële voorwaarden is voldaan, dan nemen we een go-beslissing. En gaan het
productiejaar 2020 in. Stapsgewijs, terwijl het werkelijke leven zich natuurlijk niet
laat opknippen, maar zich “organisch” door-ontwikkelt.
Produceren (2020)
Ontwerpen (januari t/m maart 2020)
De Opera Zuid medewerkers ontwerpen op basis van al het verzamelde materiaal
(verhalen uit de buurt, talenten, interesses, deelnemerssamenstelling) de eerste
schetsen van het script, libretto, scenario, compositie muziek en zang, partituur,
decor, kostuums, licht en geluid, marketing en publiciteit. Met de deelnemers aan de
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productie worden die schetsen besproken, verdiept, bijgesteld. Op basis van die cocreatie maakt de regisseur een definitief scenario en de muzikaal leider de partituur.
Ook de bezetting van koor, dans, orkest, spelers, alsook die van de productieateliers
theatertechniek, decor, kostuums, marketing/communicatie en logistieke
organisatie worden dan afgesproken. Rollen worden verdeeld. Moeten er audities
worden gedaan? We weten het nog niet. Dat moet nog blijken in het open proces
waar we instappen. De resultaten worden wel gepresenteerd (toonmoment):
iedereen weet dan wat we hoe gaan maken.
Maken (april t/m september 2020)
De repetities spel, zang en muziek en het werk in de productieateliers leiden tot het
moment waarop de Buurt Opera Malpertuis op de planken wordt in september.
Vooralsnog plannen we 1 generale repetitie en 5 voorstellingen in de wijk, met een
reprise in Centre Manjefiek Malberg.
Borgen en afronden (oktober t/m december 2020)
De BOM is niet zo maar een opera die eindigt nadat het laatste applaus is
weggestorven, maar zet op meerdere fronten een sociale en culturele beweging in
gang die direct herkenbaar voor de bewoners en andere betrokkenen is.
Korte presentaties uit de opera in omliggende buurten (Bom in de Buurt) of op
aanvrage van samenwerkingspartners en stakeholders (BOM op Maat), gevolgd
door thematische discussies met bezoekers, brengt de boodschap op een
aantrekkelijke manier over: wat gebeurt er in onze buurt, wast staat er nog te
gebeuren, hoe trekken we samen verder op, hoe helpen we elkaar?
Met de deelnemers worden afspraken gemaakt over eventuele vervolgactiviteiten
met Opera Zuid in de wijk, over het “doorspelen” in muziek, dans, zang en toneel in
andere verenigingen of groepen, of de start van nieuwe producties met dezelfde
methodiek (BTM). Welke vaardigheden zijn verder ontwikkelt in de
productieateliers achter de schermen en hoe kunnen mensen die verder sociaal en
cultureel gaan inzetten? Welke vervolgactiviteiten zet Trajekt door, het
Buurtnetwerk, BTM? Wat gaan we verder doen bij en rondom de sloop? Waar en
hoe houden we contact met elkaar?
Met de evaluatie, de algemene eindrapportage en inhoudelijke en financiële
verantwoording aan overheden en fondsen sluiten we de BOM als project formeel af.

4. Beoogd bereik
Beoogd bereik, kwantitatief:
- 200 deelnemers aan informatieve en educatieve activiteiten (workshops; 2019)
- 50 deelnemers aan het buurtonderzoek, bereik van 250 buurtbewoners (2019);
- 75 deelnemers/leden BOM, op en achter het toneel (2020)
- 25 vrijwilligers voor hand- en spandiensten bij voorstellingen (2020)
- evenredige deelname naar bevolkingssamenstelling;
- 2000 buurtbewoners geïnformeerd over de BOM (hele buurt);
- 2000 bewoners en partners geïnformeerd in omliggende buurten;
- 1000 bezoekers van de voorstellingen;
- 500 bezoekers BOM in de Buurt en BOM op Maat;
- 200 wijkbewoners doorgeleid naar vervolgactiviteiten (borging);
- 2000 likes/followers social media, o.a. FB, Instagram, bezoekers website;
- 25.000 burgers, samenwerkingspartners, stakeholders geïnformeerd.
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5. Organisatie
Over de organisatie, verdeling van functies, taken en verantwoordelijkheden en
toewijzing daarvan aan personen wordt op dit moment in de huidige “kerngroep”
nog overlegd. Duidelijkheid is er wel al betreffende de regisseur, het buurtnetwerk,
BTM, de medewerkers van Trajekt uit diverse disciplines en projecten, en de
medewerkers van Opera Zuid. Een samenwerkingsovereenkomst tussen partijen is
in de maak (bijlage 6, wordt nagestuurd). Eind september is de organisatie ingevuld.
BOM-organisatie:
BOM-collectief (kerngroep):
planning, afstemming en organisatie van uitvoerende activiteiten, komt
tweewekelijks bijeen, deelnemers: vrijwilligers van het buurtnetwerk en van BTM,
medewerkers van Trajekt en Opera Zuid (nu 8 personen). In de toekomst sluiten
daar de twee productieleiders bij aan, anderen naar aanleiding van de agenda.
Eindverantwoordelijk: 2 productieleiders.
Regiegroep BOM (in de toekomst): werkoverleg professionele (bege)leiders, sociaal
en artistiek verantwoordelijken: regisseur, muzikaal leider, productieleider
artistiek, productieleider sociaal e.a. Frequentie en deelname in onderling overleg,
mede afhankelijk van de agenda en de fase van ontwikkeling (in de voorbereidingsen afrondingsfase (borging) neemt de productieleider sociaal de lead, in de
ontwerp- en maak fase de productieleider artistiek. Beiden werken samen, cross
sectoraal, vullen elkaar aan. Eindverantwoordelijk: regisseur.
Zakelijk Team BOM: werkoverleg van financieel en beleidsmatig
verantwoordelijken: invulling projectplannen, begrotingen en subsidieaanvragen,
budgetcontrol, tussentijdse en eind verslaggeving en financiële verantwoording
naar overheden en fondsen. Frequentie in onderling overleg en afhankelijk van fases
in het project. 4 vertegenwoordigers van BTM, Buurtnetwerk, OZ en Trajekt.
Eindverantwoordelijk: BTM (penvoerder).
BOM-leden: het “eigenaarschap” van de BOM berust bij de deelnemers uit de wijk.
Zij zijn/worden formeel georganiseerd als (aspirant)leden van de BOM en daarmee
van de Vereniging Buurttheater Mariaberg (Maastricht). Een van de leden van de
BOM neemt zitting in het bestuur van de Vereniging BTM.
BOM-samenwerkingspartners (enkelen reeds benaderd, aanvullen, concretiseren):
Kumulus (Kunstketel West), buurtnetwerken omliggende wijken, Sociaal Team
Noord-West, Buurtbrök Malpertuis ’t Plekske, buurtcentrum de Wiemerink, Turkse
en Marokkanse moskeeën, El Habib school, Het Geluid (Common Chorale), Oonder
Drök, WeHelpen, Kinder-, Jeugd- en Jongerenwerk Malberg, Volksopera Amsterdam,
samenwerkingspartners Opera Zuid, Philharmonie Zuidnederland, Maastricht
University, Hogeschool Zuyd, Huis voor de Kunsten Limburg, Burgerkracht Limburg,
Levende gemeenschap Maastricht-West, Tout Maastricht, buurtgerichte
activiteitengroepen, lokale muziekgezelschappen, koren, theater- en dansgroepen.
BOM-stakeholders (aan te vullen, verder te concretiseren):
Woonpunt, Gemeente Maastricht, Provincie Limburg, fondsen, Pact van Zuyd.
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6. Evaluatie.
Door beide productieleiders wordt in de verschillende fases een kwantitatieve en
kwalitatieve evaluatie uitgevoerd, mede gebaseerd op gegevens van betrokkenen,
deelnemers, publiek, samenwerkingspartners en stakeholders.
Kwantitatief, facts and figures;
- bereik aantallen deelnemers, evenredige deelname, publiek, social media;
- cijfermatige waardering van proces naar en kwaliteit van de voorstellingen;
- cijfermatige resultaten van borgingsactiviteiten;
- cijfermatige opsomming van niet beoogde effecten.
Kwalitatieve analyse:
- proces- en productevaluatie: vragenlijsten, interviews, storytelling deelnemers;
- inhoudelijke beoordelingen toonmomenten en voorstellingen van toeschouwers,
recensies, samenwerkingspartners en stakeholders;
- videoregistratie proces en product (voorstellingen);
- geplande en niet gevraagde publiciteit.
Hulp bij de opzet van de eigen evaluatie, onafhankelijk en objectief onderzoek (naar
effecten, maar ook: wat hebben we geleerd) en samenwerking in innovatieve
praktijken van onderzoekers is voor de(ze eerste) Buurt Opera Malpertuis gewenst.
Daarvoor zijn en worden oriënterende besprekingen gevoerd met:
- Hogeschool Zuyd: Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten, AOK; Social Work,
CESRT;
- Maastricht University: faculteit Gezondheidswetenschappen, Universiteit met de
Buurt; Cultuur- en Maatschappijwetenschap, Innovatie van Klassieke Muziek;
Cultuur en Maatschappijwetenschap, Quickscan Community Arts Limburg.
Met onderzoekers van laatgenoemd onderzoek, dat pas is gestart, wordt gesproken
over het opnemen van de BOM als casus (pilot project BOM).
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7. Begroting en dekkingsplan
Toelichting kosten.
De begroting van uitgaven voor de kosten van uitvoering bedragen voor 2019 Euro
16. 984 Euro. Voor 2020 vooralsnog Euro 106,989, maakt totaal 123.973. Dat lijkt
een hoog bedrag, maar is aanzienlijk lager dan een geheel professioneel uitgevoerde
operaproductie, en vergelijkbaar met die voor soortgelijke (grotere) Community Arts
(opera) projecten (bijlage 6, o.a. www.volksopera.nl). De kosten zijn in deze fase zo
gespecificeerd mogelijk opgevoerd, conform ervaringen en opgave van de
verschillende partners. Zie hiervoor ook de toelichtende opmerkingen in het
financiële overzicht.
De kosten voor activiteiten waaraan de wijkbewoners direct deelnemen bedragen 50
% van de totaalbegroting, die van de (veelal artistieke) professionals 34 %, de
materiaalkosten bedragen vooralsnog 6 %. Veelal wordt daarbij gebruikt van
bestaande voorzieningen, apparatuur en materialen bij en van Opera Zuid. De
onbetaalbare vrijwillige inzet van de deelnemers (op een enkele uitzondering na
voor buitengewone diensten van vrijwilligers, bv studenten muziek) en die van de
inzet van Trajekt-medewerkers is niet verkapitaliseerd.
Kenmerkend voor Community Arts projecten is dat proces en product, van scratch
opgebouwd, en de kosten daarvoor, vooraf niet helemaal bekend kunnen zijn. Het
eindproduct moet immers nog worden ontwikkeld, staat van te voren nog niet vast.
De stappen in de werkwijze en de fasering van activiteiten wel. Dat betekent dat,
indien noodzakelijk, plan en begroting worden bijgesteld eind september, en eind
december 2019, zo nodig ook in 2020. Een nauwgezette boekhouding en
inhoudelijke en financiële verantwoording van activiteiten en van uitgaven en
inkomsten hoort daarbij.
Toelichting dekkingsplan.
De eigen inkomsten blijven relatief beperkt, omdat het lidmaatschap van de BOMBTM voor spelers, zangers, muzikanten en productiemedewerkers 1 Euro per
maand zal bedragen. Kaartjes voor de voorstellingen zullen Euro 5 bedragen. Om
begrijpelijke redenen: we spelen en organiseren met wijkbewoners en voor publiek
dat overwegend met weinig geld moet rondkomen, deelname moet ook financieel
gezien laagdrempelig blijven.
Opera Zuid heeft als BIS-instelling (nog) geen vast eigen budget voor deze productie,
een ambtelijke toezegging voor de kosten van de productieleider artistiek is
afgegeven. Ook Kumulus heeft toegezegd uit eigen middelen bij te dragen aan de
kosten van workshops voor kinderen en jongeren (Kunstketel West, buurtgereicht
werken in buitenschoolse activiteiten). De vereniging BTM en het BNM zijn
armlastig.
Voor 2019 zijn 3 financierings-aanvragen ingediend, 2 bij de Gemeente Maastricht, 1
bij het Elisabeth Strouven Fonds, na positieve oriënterende contacten met
ambtenaren en vertegenwoordigers van het Fonds. Een derde bij de gemeente volgt
spoedig. Voor 1 oktober 2019 worden aanvragen voor de uitvoering van het
projectplan in 2020 verstuurd naar de Gemeente Maastricht, de Provincie Limburg
en meerdere lokale, regionale, provinciale en landelijke fondsen (in afkortingen
benoemd in het financiële overzicht). Met de meeste mogelijke subsidienten/fondsen
zijn daarover al oriënterende besprekingen gevoerd. Die zijn grotendeels positief
verlopen. Bij overheden en fondsen reageert men allerwege enthousiast op het idee,
de ontwikkeling en uitvoering van de BOM.
Het financiële overzicht is als separate bijlage bij het projectplan opgenomen.
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Bijlage 1. De wijk Malpertuis
In Malpertuis wonen 2.180 inwoners (per 1-1-2018), volgens de onderstaande
leeftijdsverdeling: 0 - 15 jaar: 300; 15 – 25 jaar: 315; 25 – 45 jaar : 500; 45 – 65 jaar:
615; > 65 jaar: 445.
Malpertuis was een zogenaamde parochiewijk. In de beginjaren zeer kinderrijk. Met
groene begrenzingen ten opzichte van de rest van de stad. Dit geeft Malpertuis een
groen karakter. Scholen en het buurtcentrum zijn al langer verdwenen. Opera Zuid
zit al geruime tijd in de voormalige kerk.
Er wonen veel mensen al van jongs af aan in de wijk, waardoor deze behoorlijk
vergrijsd is. Sinds 2013 is het aantal inwoners met 8% gedaald, van 2.380 in 2013
naar 2.180 in 2018. Er wonen dus zowel gezinnen als senioren, in hoogbouw of
eengezinswoningen. Het aantal bewoners met een niet westerse allochtone
achtergrond is relatief sterk gestegen (25%), voor de wijk is dat aantal percentueel
gezien het hoogste in Maastricht (10%). Van een echte integratie is nog geen sprake.
In de jaren ’80 was er een eerste ‘opknapronde’ en werden nieuwe
seniorenwoningen gebouwd. In het begin van deze eeuw kreeg ook het kleine
Malpertuis, bijna onvermijdelijk, te kampen met sociale problematieken. Moeilijk
om mee om te gaan voor de oudere inwoners, die er al jaren wonen. Dus werd er
een ‘Buurtaanpak’ gestart, voor Malpertuis en Caberg samen. Waardoor bewoners
zich steeds meer zouden moeten samenpakken en inzetten voor de wijk. En dat is
niet gemakkelijk.
Qua voorzieningen is Malpertuis steeds meer aangewezen op de aangrenzende
wijken Pottenberg, Caberg, Malberg en Brusselse Poort. Het aanbod in het eigen
winkelcentrum dunt de afgelopen jaren uit en dreigt in 2021 helemaal te
verdwijnen. Maar Malpertuis heeft wel, samen met Pottenberg en Caberg, een mooi
nieuw wijkpark gekregen; het Viegenpark, dat de wijken met elkaar moet gaan
verbinden. Of de Buurtbrök in Pottenberg een nieuwe ontmoetingsplek voor de
Malpertuizers wordt, de Wiemerink in Caberg een gewaardeerd buurtcentrum? Dat
is de vraag. Het buurtnetwerk zet zich in ieder geval in om in het Viegenpark een
eigen “paviljoen” te bouwen.
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Bijlage 2. De initiatiefnemers voorgesteld
Opera Zuid

Opera Zuid: passie, inventiviteit en authenticiteit. Opera Zuid verlegt al meer dan
vijfentwintig jaar de bakens in Zuid-Nederland met gepassioneerd en authentiek
operatheater. En dit doet het gezelschap voor een zo breed mogelijk publiek: wij
geloven in opera van en voor iedereen. De unieke zeggingskracht van het rijke
medium opera werkt verbindend en helend. Samenwerking, verbinding en synthese
zitten in het DNA van opera, waar muziek, tekst, theater, beeld en verbeelding in een
rijke uitingsvorm samenkomen. Opera gaat over wat ons allen ten diepste beweegt
en bezighoudt, opera verbindt hoofd en hart, heden en verleden, individu en
maatschappij. Opera Zuid is dan ook blij en trots om samen met de wijk Malpertuis,
waar onze thuisbasis gevestigd is, en waar zovele verhalen, culturen, achtergronden
en geschiedenissen samenleven, de schouders te kunnen zetten onder een heuse
community-opera! En welk verhaal zou hiervoor geschikter kunnen zijn dan dat van
de schalkse, vindingrijke en tegendraadse Vos Reinaert, het rebelse symbool van
onze buurt? Enthousiaste mede-initiatiefnemers van het eerste uur zijn Lotte
Lindelauff, Rudy van Wijk en Sybrand van der Werf (regisseur) .

Buurtnetwerk Malpertuis

De taak van de Stichting Buurtnetwerk Malpertuis is op dit moment is het verbinden
en ondersteunen van buurtinitiatieven (daarom halen we nu handtekeningen op
voor de BOM). Het buurtnetwerk speelt een belangrijke rol als aanjaag- en
verbindende functie in de wijk. We ondernemen op vele vlakken activiteiten met als
doel de buurt zo goed mogelijk op de kaart te zetten. Onder andere door nu al te
overleggen met het Buurthuis de Wiemerink in Caberg, en de ontwikkeling van een
“Paviljoen” in het Viegenpark (een nieuwe ontmoetingsplek voor Malpertuis?). We
werken daarnaast heel concreet. We organiseren o.a. maandelijkse kien-middagen
(50 wijkbewoners). Ook de burendagen (nu in september, naar verwachting met 30
mensen). Deze dagen zijn bedoeld om de buren te verbroederen en bij elkaar te
brengen. Ook organiseert het buurtnetwerk een Carnavalsmiddag, waarbij de
Mallebergers worden uitgenodigd (30 mensen), hieringbiete (30 mensen),
kerstmiddag (30 mensen), een kleine voedselbank op 4 dagen in de week (ook 1
keer per week bij Opera Zuid), en helpt zij mee aan een Halloweentocht, waar
deelnemers (150 kinderen!) warme chocolademelk en pompoensoep krijgen
aangeboden. Veel andere activiteiten voor kinderen en jongeren in de wijk zijn er
niet (die vinden plaats in andere wijken), behalve natuurlijk de kinderkookclub in
de Buurtbrök. In juni hebben we vier “kwadrantengesprekken” gevoerd met
wijkbewoners (wijkonderzoek) waar ook de BOM-informatie is gedeeld en
handtekeningen ter ondersteuning van het bewonersinitiatief zijn opgehaald. In
september/oktober volgt een terugkomdag. Ook een manier dus om “verhalen uit
de wijk op te halen” voor de BOM.
In het algemeen biedt het Buurtnetwerk een luisterend oor voor vragen en
problemen uit de wijk, probeert deze op eigen kracht op te lossen of verwijst zo
nodig naar een andere organisatie of instantie.
Niet te vergeten natuurlijk: het buurtnetwerk organiseert elk jaar 2
artiestenmiddagen bij Opera Zuid. We kennen elkaar al langer. Daar krijgen
buurtbewoners voor een zeer kleine bijdrage twee gezellige middagen aangeboden,
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waarbij 4 regionale artiesten optredens verzorgen, inclusief een drankje en
versnaperingen (240 wijkbewoners). In 2019 zijn die op 16 en 17 december. Op of
rondom die dagen worden de resultaten van de voorbereidingsfase gepresenteerd.
Dat is het plan. Wie gaan meedoen in het vervolg, en wat zijn de resultaten van het
buurtonderzoek naar de verhalen van de bewoners. Waarop de BOM gebaseerd gaat
worden. Dat is het plan.
Mede-initiatiefnemers van de BOM zijn Jef Raike en Michel Janssen van het
buurtnetwerk.
Buurtbrök Malpertuis “Us Plekske”
10 jaar geleden zag de eerste Buurtbrök in Maastricht het levenslicht, zo ook
Buurtbrök “Us Plekske”. Een Buurtbrök is een laagdrempelige ontmoetingsplek in
de buurt, georganiseerd door Trajekt samen met de bezoekersa. Het is tevens een
plek waar mensen hun talenten kunnen ontwikkelen en in een beschermde
omgeving kunnen (leren) participeren. Inmiddels zijn er in vier verschillende
buurten Buurtbrögke in Maastricht. Iedere Buurtbrök heeft zijn eigen gezicht
ontwikkeld, passend bij de buurt.
De bezoekersaantallen en het aantal vrijwilligers dat binnen Buurtbrök Malpertuis
dagelijks een plek (hij heet daarom ook “Us Plekske”) vindt laat zien dat ook onze
Buurtbrök in een behoefte voorziet. Daarnaast wordt door de beroepskrachten van
de Buurtbrögke aangegeven dat men kansen en ontwikkelpunten ziet. Het is dè plek
voor de bewoners (veelal autochtone volwassenen en ouderen) van de wijk
Malpertuis om ontmoeting en gezelligheid te vinden. En 1 keer per week kan er
goedkoop en gezond gegeten worden. Er maken meerdere partijen gebruik van de
Buurtbrök en dit maakt het dè ontmoetingsplek (verdwijnt dus in 2021) voor
Malpertuis. Ook voor overleg over, werving voor en organisatie van de BOM, nu al.

Trajekt

Trajekt staat al ruim 30 jaar voor welzijn in Maastricht en Heuvelland. Vanaf het
eerste contact wil Trajekt er zijn voor iedereen. Want “waar mensen zijn wij”.
Trajekt wil mensen ondersteunen, waardoor iemand in staat is zelf de regie te
nemen over zijn leven of omgeving en naar eigen vermogen te participeren in de
samenleving. Het brede dienstenpakket van Trajekt is bijzonder. Elke vraag is uniek
en wordt opgelost met alles waar Trajekt voor staat. Professioneel, gedreven en
integer maar vooral samen. Dit beleven staat bij Trajekt centraal. Samenwerken,
verbinden en signaleren.
Niet alles is zomaar geregeld in de buurt. Trajekt wil graag ondersteunen en
stimuleren bij het nemen van deze eigen verantwoordelijkheid. Daarom gaan we
samen op zoek naar wat de burger voor de buurt en voor anderen kunt betekenen.
Daarbij gaan we uit van de eigen kennis en kunde. Want iedereen heeft wel iets
waar hij/zij goed in is en dat waardevol is voor de buurt en anderen. We kijken
samen wat er verder nodig is, zodat burgers ook daadwerkelijk
verantwoordelijkheid kunnen gaan nemen in het verbeteren van de eigen buurt. En
dat gebeurt door een integrale inzet van diverse disciplines (zelfsturende
uitvoeringsteams) waarin activiteiten en projecten met elkaar verbonden kunnen
worden. Vanaf het eerste uur zijn opbouwwerkster Shanti van Hout, Kunstketel
medewerkster Manon Pachen en Jules Peters van Trajekt/WeHelpen Maastricht
(zie hieronder) bij de start van de BOM betrokken. Kinder-, tiener- en
jongerenwerkers gaan meewerken. Hun activiteiten sluiten goed aan bij die van het
buurtnetwerk en werken aanvullend.
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WeHelpen Maastricht
WeHelpen gelooft dat iedereen ertoe doet maar dat we vroeg of laat allemaal een
keer hulp nodig hebben, voor onszelf of voor een naaste. Hiervoor is het
noodzakelijk dat mensen een sociaal netwerk hebben dat hen kan ondersteunen als
dat nodig is. Maar hulp vragen is niet altijd vanzelfsprekend. Aan de andere kant
zien we dat er veel mensen bereid zijn een ander te helpen. Elkaar helpen zou
vanzelfsprekend moeten zijn. Zodat mensen zelf ervaren dat ze ertoe doen en omdat
we alleen samen de uitdagingen van deze tijd aankunnen. WeHelpen heeft de
ambitie om mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp willen bieden, met
elkaar te verbinden. Dit varieert van de hond uitlaten tot boodschappen doen. En
van de heg snoeien tot schilderles tijdens een kopje koffie. Zo wordt op een
eenvoudige manier inhoud gegeven aan burenhulp en nabuurschap. Ook biedt
WeHelpen de mogelijkheid een hulpnetwerk aan te maken. Dit is handig als
meerdere mensen samen voor iemand zorgen. Met een hulpnetwerk kunnen
hulpbieders gezamenlijk een agenda beheren, documenten delen, een logboek
bijhouden en notities delen. Een hulpnetwerk kan ook aangemaakt worden als
ondersteuning bij het organiseren van een gezamenlijke activiteit of project.
WeHelpen Maastricht is ook actief in Malpertuis. Jules Peters, in zijn vrije tijd
gepassioneerd opera-zanger, nam feitelijk het eerste initiatief: legde het idee voor
een buurtopera neer bij het collega’s van Trajekt, bij het buurtnetwerk en Opera
Zuid. En vond onmiddellijk enthousiast gehoor. Zijn echtgenote Maud Beckers
kwam mee, als vrijwilliger notuleert zij de bijeenkomsten van het BOM-collectief.
WeHelpen dus.

Buurttheater Mariaberg.

De Vereniging Buurttheater Mariaberg (BTM) is in Maastricht dé pionier op het
gebied van Community Arts middels ‘persoonlijk documentair theater’. Het
gezelschap uit de volkswijken van Maastricht maakt uitsluitend voorstellingen die
over de leden en de spelers zelf gaan. BTM is dus geen reguliere toneelclub, maar wil
sociaal maatschappelijke, buurt- en persoonlijke thematiek aan de orde stellen, die
op een eigenzinnige artistieke manier wordt vormgegeven. De deelnemers, van alle
leeftijden, rangen en standen, krijgen eerst theaterlessen, vormen een collectief
(familie), en worden geïnterviewd. De regisseurs werken die interviews uit en
knippen en plakken uitspraken, samen met de spelers, tot één geheel. Het publiek
zal de verhalen herkennen, zich met de spelers kunnen identificeren en zich weer
verbazen over de artistieke kwaliteit van toneelbeeld, kostuums, licht, geluid, alles
wat onze voorstellingen bijzonder maakt.
Binnenkort verandert de statutaire naam van de vereniging in Buurttheater
Maastricht. Omdat de vereniging, conform haar werkplannen, haar visie
werkvormen en publieksbereik wilt “uitrolt” in de stad e.o.
In de afgelopen periode is gebleken dat de functie en draagkracht van de Stichting
Buurtnetwerk Malpertuis (BNM) onverenigbaar met en onvoldoende groot is om
het formele penvoerderschap voor de BOM door te zetten. Daarom is afgesproken
dat BTM deze functie overneemt. Doelstellingen, werkwijze en plannen sluiten
naadloos op elkaar aan. De BOM wordt een autonoom deelproject van de vereniging
BTM. De wijkbewoners die mèt Opera Zuid zelf de BOM gaan opzetten en uitvoeren,
ondersteund door professionals van Trajekt en andere samenwerkingspartners
kunnen lid worden van de BOM (en daarmee lid van de vereniging BTM) voor een
symbolische contributie van 1 Euro per maand. Ze organiseren zich zo zelf. Het
“eigenaarschap” van de verschillende (deel)producties van BTM, ook de BOM, ligt zo
bij de wijkbewoners zelf. Henk Geelen, penningmeester van BTM werd,
desgevraagd, vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van de BOM.
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Bijlage 3. Woord van de regisseur
OPZET BUURTOPERA
Opera Povera (lett: "arme opera": we zoeken ons kapitaal niet in de grote, dure en vaak
onpersoonlijke vorm van het genre opera, maar in haar mogelijkheid om met muziek tot
het hart te spreken als woorden daar te arm voor zijn. We willen dit doen met
eenvoudige middelen, ingezet door echte mensen die met hun eigen vormen invulling
geven aan zelfgekozen thema's en verhalen. We maken daarbij gebruik van de tijdloze
uitdrukkingsvorm van de opera.
Om tot een volwaardige productie te komen, willen we de volgende stappen zetten:
KENNISMAKEN en ONDERZOEKEN
In de eerste fase van de ontwikkeling van de voorstelling staat onderzoek centraal. Wat
is opera? Wat speelt er in de wijk? Welke verhalen kunnen we vinden? Wie heeft welke
kwaliteiten? Deelnemers maken kennis met opera in al haar facetten enerzijds, de
makers met het talent dat in de wijk aanwezig is anderzijds. Samen onderzoeken we
thema's en vertalingen daarvan.
periode: najaar / winter 2019
KADEREN en VORMEN
Uit de mogelijkheden destilleren regisseur, scenograaf en muzikaal leider thema's,
vormen en muzikale invalshoeken die tot een goede voorstelling kunnen leiden. Op basis
hiervan wordt met de deelnemers een volgende stap gezet: in groepen, ingedeeld op
basis van interesse en kwaliteiten, wordt gewerkt aan scenes, muziek, decor, etc.
Sturend hierbij zijn enerzijds een overkoepelende thematische rode draad en een
muzikale lijn, die beiden telkens aangescherpt kunnen worden.
periode: voorjaar / zomer 2020
MAKEN en REPETEREN
Op basis van het creatieproces maakt de regisseur een scenario en de muzikaal leider
een partituur van de uiteindelijke voorstelling. Van hier af neemt het proces de
gebruikelijke vorm van een productie aan: op basis van het uitgangsmateriaal worden
rollen verdeeld, scenes en muziek gerepeteerd, vormgeving uitgevoerd en uiteindelijk
de opera op de planken gebracht.
periode: najaar 2020
Sybrand van de Werf
Maastricht, 18 februari 2019
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Bijlage 4. Validatie Community Arts
In sociale veranderingsprocessen kunnen kunst en kunstenaars van grote betekenis zijn
doordat zij nieuwe perspectieven openen en mensen aanspreken op hun mogelijkheden.
Kunst- en/of cultuurprojecten leggen nieuwe verbindingen tussen allerlei betrokkenen.
Deze worden aangesproken op dat wat energie geeft en waarin zij zelf kansen zien.
Community Art projecten zijn bij uitstek in staat om vanuit creatiekracht te reageren op
een maatschappelijke vraag, behoefte of gebeurtenis. Daarmee krijgen
veranderingsprocessen kleur en bezieling. Zo worden mensen daadwerkelijk
uitgenodigd om vorm te geven aan een proces en zichzelf eigenaar te voelen.
Verbeeldingskracht als motor voor verandering.
Een van de eerste pogingen om de bindende kracht van community art in Nederland in
kaart te brengen, betreft de evaluatie van Kremlin geheugen (Ranshuysen 1999). Dit
community art-project avant la lettre van kunstenaar Adriaan Nette is in 1998 gehouden
in een Dordrechtse buitenwijk. Daar is na de oorlog een woningcomplex verrezen, dat
aan zijn gesloten karakter de bijnaam Kremlin te danken heeft. Door de relatief lage
huren is het een gewilde woonplek voor allochtonen, en zij herbergt een unieke en
veelzijdige collectie herinneringen: van de oorspronkelijke autochtone bewoners en van
de nieuwe bewoners, die zo’n zestig culturen vertegenwoordigen.
In hoeverre community art sociale vaardigheden bevordert, is onderzocht bij
interventies van podiumkunstenaars binnen vier op specifieke doelgroepen gerichte
pilots (Oud 2007).
De deelnemende kunstenaars hebben de context geleverd, waarbinnen deelnemers
competenties kunnen verwerven zoals samenwerken, verantwoordelijkheden dragen,
grenzen verleggen en andere vaardigheden die van belang zijn voor het functioneren in
het alledaagse leven en op de arbeidsmarkt. Twee van deze pilots, waarin procesgericht
werken centraal stond, hebben deze vaardigheden significant bevorderd; bij de twee
andere, meer productgerichte projecten waren deze effecten niet aan te tonen. Reden
voor de BOM, om te kiezen voor de procesgerichte aanpak, wat mensen met zeer diverse
achtergronden op een positieve manier met elkaar en met kunst kan verbinden.
Het is inmiddels wel duidelijk dat community art drempels verlaagt en nieuw publiek op
de been brengt. Het is zinnig om in kaart te brengen welke sociale vaardigheden zoal
worden gestimuleerd met deze projecten, maar ons inziens gaat het niet om
bewijsvoering die alleen korte termijneffecten meet. Belangrijker is om te achterhalen
hoe lang die effecten doorwerken en op welke manier de duurzaamheid versterkt kan
worden.
Dit is de reden waarom de kerngroep Universiteit Maastricht heeft gevraagd in haar
onderzoek naar community art in Limburg, het project van de BOM als casus te nemen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Huis voor de Kunsten Limburg en
Burgerkracht Limburg, op voorstel van BTM (in 2018). (Tekst Jules Peters)
(zie Bijlage 5 voor verwijzingen naar meer informatie)
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Bijlage 5. Buurtopera, Community Arts: verwijzingen
Voorlopige opsomming
Websites:
www.volksopera.nl
www.scava.nl
www.hetgeluid.nl
www.buurttheatermariaberg.nl
www.calxl.nl
www.demos.be
www.wijktheaterrotterdam.nl
www.stut.nl
www.lkca.nl
www.trajekt.nl (Buurtopera Malpertuis)
www.maastricht.nl cultuur
Google:
Cultuurparticipatie Maastricht
Cultuurvisie Maastricht
Pact van Zuid
ICAF Rotterdam
Buurttheater Mariaberg (FB)
Buurt Opera Malpertuis (FB)
Ministeriële Nota nieuw cultuurbeleid (juni 2019; periode 2021-2024)
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Bijlage 6. Samenwerkingsovereenkomst
Een samenwerkingsovereenkomst tussen de partners is in de maak. Deze wordt
nagestuurd.
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