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BELEEIDSPLA
AN BOSSCH PAR
RADE
Inleiding
g
Bosch Parade
P
is doo
or de stad ‘s--Hertogenbossch aangemerkt als belangrijk onderd
deel van de legacy
l
van het Jheronimus
J
Boschjaar 20
016 en breng
gt deze belev
ving vanaf 20
019 iedere tw
wee jaar teru
ug in de
stad. Bosch Parade is een wereld
dwijd unieke
e kunstmanife
estatie te water, geïnspire
eerd op het werk
w
van
mus Bosch. Een
E eigenzin
nnige muzika
ale en theatra
ale stoet mett hedendaagse objecten,
Jheronim
verbeeld
dingen en verklankingen. De drijvende
e optocht is voor
v
het pub
bliek vanaf de
e oevers in het
h hart
van de stad
s
te zien. Deze
D
‘vaarto
ocht van het ongerijmde’
o
doet recht aa
an het genie
e en de
vernieuw
wingsdrang van
v de kunste
enaar Jheron
nimus Bosch
h en aan ’s-H
Hertogenboscch, de stad van
v de
levende kunsten. Bosch Parade vindt plaats van
v donderd
dag 20 t/m zo
ondag 23 jun
ni 2019 op de
e
orische hart van
v ‘s-Hertog
genbosch.
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ns
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Formele
e doelstellin
ng
1. De stichting heeft ten doel: hett minimaal tw
weejaarlijks realiseren
r
en
n produceren
n van de
publiekstoegankelijke
e en hedend
daagse kunsttmanifestatie
e "Bosch Parrade" te ’s-He
ertogenbosch,
alsmede
e het realiseren en producceren van ovverige culture
ele eveneme
enten, en voo
orts al hetgee
en met
een en ander
a
rechtsttreeks of zijd
delings verba
and houdt of daartoe bevo
orderlijk kan zijn, alles in de
meest ru
uime zin.
2. De stichting trachtt haar doel onder meer te
e verwezenlijjken door het realiseren vvan beeldend
de kunst
manifesttaties, voorsttellingen, film
m-, muziek-, theatert
en te
elevisieprodu
ucties alsme
ede exposities.
3. De stichting zal zicch voor wat betreft
b
de inrrichting van haar
h
organisatie, de wijze
e van besluittvorming
en de ve
erhouding tusssen bestuurr en directie laten leiden door de Govvernance Cod
de Cultuur en
hanteertt daarbij het adagium
a
"pa
as toe of leg uit".
u
4. De stichting beoog
gt een algem
meen nut beo
ogende instellling te zijn in
n de zin van artikel 5b van de
Algemen
ne wet inzake
e rijksbelastingen en artikel 1a van de Uitvoeringssregeling Alg
gemene wet inzake
rijksbelastingen 1994
4 danwel een
n sociaal belang behartig
gende instelliing, in de zin
n van artikel 5c
5 van
de Algem
mene wet inzzake rijksbela
astingen.
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ARTISTIEK PROFIE
P
L
osch Parade
e
DNA Bo
Bosch Parade
P
wil pro
ofessionele kunst
k
inzette
en om mense
en te verbinden, én om te
e inspireren en
e te
verrasse
en zoals Jherronimus Bossch dat 500 ja
aar geleden deed en nog
g steeds doet. Hiermee la
aten we
al onze bezoekers
b
alls 'hedendaa
agse Jheronimussen' naa
ar de wereld kijken en ma
aken we die wereld
iets eige
enzinniger en
n socialer. He
et DNA van Bosch
B
Parad
de ondersche
eidt zich in:
 Oorsspronkelijkhe
eid. Bosch Pa
arade heeft een
e zeer herrkenbare artistieke signattuur door het werken
met kunst op hett water in de vorm van ee
en drijvende optocht met Jheronimuss Bosch als
inspiratiebron. Aangevuld me
et een multid
disciplinaire houding
h
en de
d samenwerrking met de stad en
haarr bewoners bij
b de totstand
dkoming van
n de werken. Dat levert nieuw, verrasssend en eige
entijds
werkk op van hoo
og artistiek niveau, gedragen door en uitgevoerd met
m de geme
eenschap. Hiermee
levert Bosch Parrade een werreldwijd unie
eke bijdrage aan
a de kunsttensector.
manschap. Bosch
B
Parade zet in op to
opkwaliteit om
m het evene
ement te realiseren. Het
 Vakm
prog
gramma word
dt volledig on
ntwikkeld doo
or profession
nele kunstenaars van divverse disciplin
nes en
uitge
evoerd onder hun leiding. Daaraan worden
w
divers
se nieuwe arttistieke lagen
n toegevoegd door
het werken
w
in ee
en collectief en
e het aanste
ellen van een
n nationale kunstenaar
k
te
er ondersteuning van
de to
otstandkomin
ng van het to
otaalconcept. In dialoog met
m elkaar on
ntstijgt het w
werk het indiv
viduele,
maa
ar met respecct voor elkaa
ars eigen sign
natuur en arttistieke vrijhe
eid in de uitvo
oering.
 Zegg
gingskracht. De impact van
v werken met
m kunst op het water is groot. Duize
enden bezoe
ekers,
jong en oud, hoo
og of laag op
pgeleid, natio
onaal of internationaal, wo
orden geraakkt door hede
endaagse
kunsst, die in een schitterend decor van de oude stad voorbij komtt drijven. De inzet van gro
ote
groe
epen amateuruitvoerende
en en vrijwilligers in de pa
arade maakt het geheel b
bovendien ee
en
specctaculaire toccht die de be
ezoekers niett snel vergete
en.
Het kunstenaarscolllectief
P
wordt ontwikkeld door
d
een collectief van ku
unstenaars. Het collectie
ef is bij elkaarr
Bosch Parade
gebrachtt door artistie
ek leider Mie
esjel van Gerrwen. De kun
nstenaars zijn
n geselectee
erd op basis van
complem
mentaire kara
aktereigenscchappen, de diverse
d
disciiplines die zijj vertegenwo
oordigen,
maatsch
happelijk eng
gagement en vanwege de
e duidelijk aa
anwezige ove
ereenkomste
en met het arrtistiek
DNA van
n Bosch Para
ade in werk en
e werkwijze
e. Het collecttief bestaat uit:
u
 Eelt,, Tilburgse th
heatercollecttief onder leid
ding van Mon
nique Zijp, met
m in hun midden o.a. de
e jonge
componist Loes Reiling. Eeltt is al jaren gespecialisee
erd in projecten die met g
groepen uit de
gem
meenschap worden
w
ontwikkkeld. Vanuitt Eelt zullen drie leden de
eelnemen.
 Luca
as Kastelijn, theatermake
er/beeldend kunstenaar
k
uit
u Den Bosch, die eerderr deel uitmaa
akte van
locatietheatergro
oep de Lunattics en daarn
naast zelf enkele bijzonde
ere community-art projec
cten
uitvo
oerde, o.a. met
m daklozen in Brussel.
 Erik Vink, beelde
end kunstena
aar en perforrmer uit Den Bosch die met
m spectacu
ulaire, goed
georrganiseerde projecten de
e eerder edities van Bosc
ch Parade me
ee kleur wistt te geven.
 Marttijn van Dalen, eigenzinnig beeldend kunstenaar met veel technische know
whow betrefffende
consstructie en te
echnische ha
aalbaarheid waarvan
w
hij in
n de eerdere
e edities van Bosch Parad
de met
bijzo
onder specta
aculaire werkken het bewijs leverde.
door landelijjk operend Art
Het colle
ectief wordt ondersteund
o
A Producer The Mothersship, onder le
eiding
van beelldend kunste
enaar Jeroen
n Everaert. The Mothersh
hip zet haar ruime
r
ervarin
ng in om het project
naar een
n hoger artisttiek niveau te
e tillen. Het hogere
h
nivea
au wordt gezocht in het versterken va
an het
verhaal dat
d het collecctief vertelt aan
a het publiek (storytelling), het versscherpen van
n de impact van
v de
kunstwerken binnen het totaalconcept en hett vergroten van de media
awaarde die B
Bosch Parad
de als
ermee creëre
en we een wow-factor
w
om na drie jaa
ar van afwezzigheid metee
en weer
geheel realiseert. Hie
eeld te zijn in de media en
n bij de bezo
oekers. Natio
onaal, en zo mogelijk
m
ookk weer interna
ationaal
vol in be
voor onzze volgers we
ereldwijd.

Uitwerking in één concept
c
Bosch Parade
P
2019 wordt een ab
bstracte verttelling in de analogie
a
van een grote syymfonie in meerdere
m
delen ovver het waterr in een voorsstelling van één
é tot anderhalf uur. On
ngeveer 16 grotere en kle
einere
drijvende
e werken trekken in die tijd voorbij. De
D verbinding
g met publiekk is actief doo
ordacht en uitgewerkt
waardoo
or bezoekers alle kans krrijgen om zich
h te verbinde
en. Het collecctief vervlech
ht verschillen
nde
thema's tot een totaa
albeleving vo
oor het publie
ek:
 Alleg
gro ma non troppo.
t
Het centrale
c
them
ma, de mystie
ek van Jhero
onimus Bosch
h, wordt
geïn
ntroduceerd als
a de centra
ale, rode draa
ad door de gehele voorsttelling. Leitm
motiv wordt ve
erbeeld
met het kleinste vogeltje doo
or Bosch, gesschilderd met slechts 5 penseelstreke
en, de droom
mwereld
van het collectieff.
erzo. Een de
erde thema in
ntroduceert de
d beweging en brengt de droom in ccontact met de
d
 Sche
hede
endaagse we
ereld. Er ontsstaat een conflict. De toc
cht wordt mee
er kritisch en
n begint te sc
churen.
Muzziektheater en
n dans krijge
en een groterre rol in de werken.
w
 Fina
ale. De verschillende them
ma's gaan in dialoog mett elkaar en do
oen de Parade buiten ha
aar
oeve
ers treden. De
D uitvoerderrs staan niet langer alleen
n maar op de
e kunstwerke
en, maar gaa
an de
kade
es op, het pu
ubliek in. Pub
bliek wordt diirect betrokken bij de apo
otheose en h
het grote slott van
Boscch Parade.
Door hett werken mett een beperkkt aantal them
ma's ontstaat een doorlop
pende drama
aturgische lijn met
vast kara
akter dat op alle vaartuigen aanwezig
g is en ook een aantal ke
eren overspringt. Alle func
ctionele
onderdelen zijn geïnttegreerd in het
h beeld. Da
aardoor heeft
ft het maxima
ale zeggingskracht en ge
een ruis.
aars in de uitvoering
Meerderre kunstena
Het colle
ectief gaat no
og actief op zoek
z
naar ku
unstenaars die conform het
h concept m
mee willen
ontwikke
elen om alle beoogde 16 werken te re
ealiseren. He
et collectief geeft
g
het kader, zoals ges
schetst in
het conccept, in meerr detail, mee aan de kunsstenaars om daar verder mee te ontw
wikkelen. Mett deze
oproep krijgt
k
nadrukkkelijk ook jon
ng talent de kans
k
om dee
el te nemen aan
a het proje
ect met een groot
g
publieksbereik.
Atelier Jheronimus
J
Bosch anno 2020
Bosch Parade
P
werkt naar een Atelier Jheronimus Bosch anno
a
2020 dat
d iedere editie weer een
n
actuele, unieke en to
ot de verbeelding spreken
nde parade weet
w
te realisseren. Centra
ale spil is he
et
m
in de samenleving
s
g staat. Middels samenwe
erking, uitbre
eiding en
collectieff van kunstenaars, dat midden
ervaring verder groeit het collectiief in kwaliteit en bereik. Kruisbestuivving ontstaat tussen de
onge kunstenaars krijgen
n de kans in de uitwerking nieuw werk voor groot publiek
kunstdisciplines en jo
eren. Binnen
n het collectie
ef ontstaan meester-geze
m
el relaties voor talentontw
wikkeling. He
et
te realise
collectieff maakt langdurige verbin
ndingen mett maatschapp
pelijke partne
ers, deelnem
mers en publiek aan
Bosch Parade
P
mogelijk.
Tuin derr Lusten
Nieuw aan de route is
i een heden
ndaagse Tuin
n der Lusten. De Tuin de
er Lusten is o
open voor pu
ubliek van
nd aan de parade tot midd
dernacht. Ditt is dé plek waar
w
de volle
edige Bosch Parade
twee uurr voorafgaan
Commun
nity bij elkaar komt. Hier ontvangen we
w alle ‘vrienden van Bossch Parade’: de deelnemende
kunstena
aars, uitvoerenden en vriijwilligers, be
etrokken publiek en sponsoren. De Tu
uin der Luste
en is het
hart van het side-eve
enement waa
ar een unieke
e vermengin
ng van- en co
ontact tussen
n publiek,
aars en deelnemers kan plaatsvinden
n. Naast hoo
ogwaardige horeca,
h
zitpla
aatsen voor publiek
p
kunstena
en ontmo
oetingsplekkken, is er in de
d Tuin der Lusten
L
Bosch
h Parade-waardig enterta
ainment te vinden.

COM
MMUNITTY
Bosch Parade
P
wil in de haarvaten van ‘s-Herttogenbosch zitten. Per editie van Bossch Parade wordt
w
samenge
ewerkt met een
e groot aantal organisa
aties uit de sttad en de tott de gemeente ‘s-Hertoge
enbosch
behorende kernen vo
oor een maxximale participatie van de
e bewoners.
Sociale Impact
P
is dee
els gegrondvest op de ge
edachte dat professionele
p
e makers en amateurBosch Parade
uitvoeren
nden elkaar versterken en
e dat deze samenwerkin
s
ng voor beide
e partijen vee
el voordeel kan
k
oplevere
en. Participattie heeft daarom altijd hoog in het vaa
andel gestaa
an bij Bosch Parade. In
voorgaande edities werden
w
al veel samenwerkingsverban
nden gesmee
ed. Er is bij d
de organisatie dan
e
aanw
wezig om dezze samenwe
erkingsverbanden successrijk te laten
ook veell kennis en ervaring
verlopen
n. Die kan zo
owel plaatsvin
nden bij het realiseren va
an de kunstw
werken of in d
de uitvoering
g van de
werken tijdens
t
de pa
arade zelf.
Samen met
m sociale partners,
p
zoa
als Opis, Novvadic/Kentron
n, Exodus en
n stichting Ismes zijn in het
h
verleden
n veel van de
e werken gerrealiseerd me
et mensen die een achterstand hebbe
en op cultuur en op
de arbeid
dsmarkt. In eerdere
e
jaren
n werden succcesvolle pro
ojecten gema
aakt in same
enwerking me
et het
Koning Willem
W
1 College, diverse
e basisschole
en en onderw
wijsinstellingen. Ook vlucchtelingen he
ebben zo
in 2016 een
e plaats gekregen in de
d programm
mering, in sam
menwerking met
m kunstenaars Eric Vin
nk en
Rogier de
d Nijs.
Faciliterren van ontm
moetingen
Om zove
eel mogelijk mensen actief te betrekkken bij de kun
nsten en de realisatie van de werken, worden
de ontmo
oetingen tusssen kunstenaars en vrijw
willigers zo ve
eel mogelijk gefaciliteerd.
 In he
et collectief zijn
z bewust maatschappe
m
elijk geëngag
geerde kunsttenaars gevra
aagd, zoals Erik
Vinkk, Lukas Kasttelijns en The
eatercollectie
ef Eelt.
 Binn
nen de organ
nisatie wordt vanaf oktobe
er een comm
munity manag
ger aangeste
eld om de
samenwerking in
n goede bane
en te leiden en de ontmo
oeting tussen
n kunstenaarrs en vrijwillig
gers
maal te benu
utten.
optim
 Er worden
w
vaste werkplaatse
en ingericht, waarmee on
ntmoetingen tussen kunsttenaars en mensen
m
met een achtersttand op cultu
uur direct wo
ordt gelegd.
enheid tussen alle deelne
emende kuns
stenaars, uitvvoerenden e
en vrijwilligers
s te
 Om de verbonde
en avonden georganisee
erd in aanloop naar het evvenement, w
waarbij inspiratie,
verssterken worde
kenn
nis en plezier gedeeld ka
an worden. Het
H zogenaam
mde Bosch Parade
P
Café keert terug in het
Werkwarenhuis en/of
e
Brouwe
erscafé de Vaart
V
aan de Tramkade.
k
en betrokken
nen ontmoetten elkaar in de Tuin der Lusten. De u
unieke Bosch Parade
 De kunstenaars
sfeer die daar ge
estalte krijgt wordt
w
ook ge
ebruikt om pu
ubliek direct te betrekken
n bij het even
nement.
ken van men
nsen met een achterstan
nd tot cultuur
Betrekk
Maatsch
happelijke org
ganisaties en
n onderwijsin
nstellingen worden
w
uitgen
nodigd om te
e participeren
n in de
voorbere
eidingen en/o
of de uitvoeringen. Hierm
mee worden mensen
m
met een afstand tot cultuur en
e ook
jongeren
n direct betro
okken bij Bossch Parade. Eerder
E
werktten we o.a. al
a succesvol samen met
Houtwerrkplaats oostt (uitvoeren van
v seriële werken
w
in hou
ut), Fietswerkkplaats Pasto
oraal Uitzend
dbureau
(werkpla
aats en assem
mblage), Exo
odus (realisa
atie projecten
n met cliënten), Muzerije (kinderen en
n
jongeren
n op scholen en in buurtccentra) en Bu
ureau Babel (basisonderw
wijs en midde
elbaar onderrwijs).
Het bela
ang van loka
ale inbeddin
ng
Lokale in
nbedding is essentieel
e
vo
oor het slage
en van Bosch
h Parade. De
e samenwerkking borgt he
et
noodzakkelijke draagvvlak - en missschien belan
ngrijker - zorgt voor voorp
pret in de sta
ad. Bosch Pa
arade

kan zich beroepen op een uitgeb
breid netwerkk van vrijwillig
gers, deelnemers en ama
ateurs. In 20
010
p uitvoering
g (in totaal tu
ussen de 250
0 en de 300 a
amateur
waren err circa 130 deelnemers per
uitvoeren
nden en vrijw
willigers). In 2016
2
was da
at uitgegroeid
d tot circa 17
70 deelnemers per uitvoe
ering (in
totaal tusssen de 400 en de 500 amateur
a
uitvo
oerenden en vrijwilligers). Het levert o
ook de uniek
ke Bosch
Parade sfeer
s
op. Mensen komen
n niet alleen kijken
k
naar kunstobjecten
k
n, ze komen kijken naar hun
h
eigen we
erk. Het markketingplan sp
peelt bewustt in op deze unieke
u
werkw
wijze.
Provinciale verbind
ding
Nadrukkkelijk is de Co
ommunity oo
ok Brabants. De verbindin
ngen met Bra
abant worden artistiek en
n
inhoudellijk gelegd do
oor te werken met een Brabants Colle
ectief. Bosch
h Parade gelooft in het co
oncept
Brabant Stad, waarin
n de verschillende steden
n elkaar vers
sterken. De kennis
k
van he
et werken in
v
in Tilb
burg, bij The
eatercollectief Eelt.
collectievven was bijvvoorbeeld te vinden
sbereik
Publieks
Met een hoogwaardige culturele programmerring wil Bosc
ch Parade ee
en groot alge
emeen publie
ek van
al 25.000 bezzoekers trekkken over min
nimaal 3 uitvo
oeringen, wa
aarvan bewoners/regiona
aal
minimaa
publiek 20.000
2
perso
onen, nationa
aal publiek 5.000
5
personen en interna
ationaal publiek 200 pers
sonen.
oepen
Doelgro
Bosch Parade
P
richt zich
z
op het publiek dat in al haar gele
edingen word
dt gezien, bew
woners,
ondernemers, organisaties en be
ezoekers van
n de stad ‘s-H
Hertogenbossch. Het publiek komt in
e samenstelliingen (gezinnen, vriende
en, collega’s, uitje/tripje ouderen) naar de
verschillende sociale
eftijden (van 6 tot 106 jaa
ar), zijn toerisst in eigen sttad, provincie
e, land of
parade, zijn van versschillende lee
v (ver) daa
arbuiten. Ze zijn
z opgevoe
ed met of zon
nder culturele
e/kunstzinnig
ge achtergron
nd en
komen van
weten wel
w of niet wie
e Jheronimuss Bosch was.
s
epen worden voor de ontw
wikkeling van
n de website
e, e-mail-, vid
deo- en
Het publliek en haar subdoelgroe
social media marketiing getypeerrd in een aan
ntal persona’s
s. In deze typ
pering worde
en naast dem
mografie,
eraties benoemd en hun online gedra
ag. De geïde
entificeerde persona's
p
zijn
n:
ook gene
 gezinnen (met kiinderen van 0-12 en kind
deren van 12-18)
8)
 digitieners (12-18
enials (18-35
5)
 mille
 gene
eratie X (35-5
55)
 babyyboomers (55-70)
 silve
er surfers (70
0+)
ersona's word
den geografissch ingedeeld in bewone
ers (komend met de fiets of met de au
uto),
Deze pe
bezoeke
ers landelijk (komende
(
me
et de trein en
n auto) en be
ezoekers inte
ernationaal (komend mett het
vliegtuig of de trein). Op basis va
an de geogra
afische indeling van de do
oelgroepen w
wordt de boo
odschap
ext, met bijpa
assende arra
angementen.
onderverdelen in lokale, nationale en internattionale conte
ns worden de
e internationale bezoeke
ers voor het eerst
e
actief benaderd in 2
2019. Deze groep
g
Overigen
benaderren geldt dan
n ook als een
n pilot, waarm
mee ervaring
g wordt opged
daan voor ko
omende editiies.

MEERJAREN
NPERSP
PECTIEFF
keling
Ontwikk
Met editiie 2019 startt Bosch Para
ade een nieuw
w hoofdstuk in haar besttaan. Niet lan
nger onder de
vleugels van Stichtin
ng Jheronimu
us Bosch 500
0 moet het ev
venement ze
elfstandig ge
eorganiseerd worden.
Bosch 500 ja
aar in een we
eekend'. Een
n hedendaag
gs en actueell
Onze stip op de horizzon is een 'B
ent dat iederre editie Jherronimus Bosch terugbren
ngt in de stad
d. Deze amb
bitie is gedeeld met
eveneme
de Geme
eente 's-Herttogenbosch en Brabant C.
C Samen met hen is een
n uitgebreid p
plan opgeste
eld om
vanuit de
e editie in 20
019 door te groeien
g
tot ee
en meerjaarliijks eveneme
ent. Na de la
aatste editie in 2016
heeft hett evenementt lang gewerkkt aan een doorstart. De ervaring van
n de eerste 7 edities en de
d lessen
geleerd in 2019 zijn de
d basis voo
or een meerja
aarlijkse Bos
sch Parade, in
i eerste insttantie in een biënnale
opzet.
Ambities 2025
P
heeft zichzelf voorr 2025 de vo
olgende ambiities gesteld::
Bosch Parade
 Hog
ge culturele kwaliteit. Bo
osch Parade is al van hoge artistieke kwaliteit. De
e ambitie is om
o de
kwalliteit van Bossch Parade naar
n
internatiionaal niveau
u te brengen
n. Bosch Para
ade werkt na
aar een
Ateliier Jheronimus Bosch an
nno 2020 datt iedere editie
e weer een actuele,
a
unieke en tot de
verb
beelding spre
ekende parad
de weet te re
ealiseren. Ce
entrale spil iss het collectie
ef van kunste
enaars,
dat middels
m
samenwerking, uitbreiding
u
en
n ervaring ve
erder groeit in kwaliteit. H
Het collectief staat
midd
den in de sam
menleving en
n legt duurza
ame verbindingen met co
ommunities in
n de stad. He
et
colle
ectief zelf kie
est ieder jaar voor een gro
ote (internationale) naam
m die het projject inhoudellijk vorm
kan geven in de rol van regissseur. Binnen
n het collectief vormen ziich meester-gezel relaties met
jong en aanstorm
mend talent. Het collectie
ef is een multtidisciplinaire
e groep kunsstenaars verb
bonden
aan 's-Hertogenb
bosch en Bra
abant.
ot draagvlak
k Brabantse
e Samenleviing. De Bosc
ch Parade Co
ommunity is essentieel voor
v
het
 Groo
even
nement. Een grote comm
munity van vrijwilligers, be
ezoekers en bedrijfsleven
n direct verbo
onden
aan het eveneme
ent is iedere editie nodig om het even
nement tot een
e goed eind
d te brengen
n.
Bew
woners van 'ss-Hertogenbo
osch en omm
melanden wo
orden, middels de inzet va
an het collec
ctief, op
duurrzame wijze betrokken aa
an het evene
ement. Daarb
bij betrekt Bo
osch Parade de amateurk
kunsten
en doelgroepen
d
met een ach
hterstand tot cultuur actie
ef bij het gehe
eel. Die verb
binding wordtt ook met
het bedrijfsleven
b
gemaakt, zo
odat ook bed
drijven samen met kunste
enaars uit he
et collectief,
ces.
deelnemen in he
et maak- en ontwikkelpro
o
e ontwikkelt een
e goede financieringsm
mix, waarin subsidies
s
 Culttureel Ondernemend. Bosch Parade
vanu
uit de overhe
eid worden aa
angevuld me
et uiteindelijk
k private en eigen
e
middelen. Bosch Parade
stree
eft ernaar om
m in 4 editiess de helft van
n de gelden uit
u private en eigen midde
elen te werve
en.
Centraal staat da
aarin een aanpak vergelijjkbaar met het
h Edinburgh
h Internation
nal Festival, waarbij
w
er ee
en rijke, betrrokken comm
munity ontstaat die zich ook financieel aan het eve
enement wil binden.
Bela
angrijkste ond
derdelen, wa
aarin Bosch Parade
P
zich verder ontwiikkelt, zijn:
 Het vergrote
en van de don
natiemogelijkkheden voorr vrienden va
an Bosch Parrade.
n het totaal aantal
a
betalen
nde bezoeke
ers, vrienden
n van Bosch Parade, op een
e in
 De groei van
o
omvang
en qua
q aanbod groeiend eve
enementente
errein.
 De groei van
n arrangementen voor na
ationale en in
nternationale toeristen, zo
owel qua aan
nbod als
q bezoeke
qua
ersaantallen..
 De groei van
n corporate sponsoring
s
door het Brab
bantse bedrijffsleven.
Op de
d lange term
mijn wil Boscch Parade de
e overheidsm
middelen uit de
d culturele b
basisinfrastru
uctuur
van de gemeente
e, de provinccie en het lan
nd aan het evenement binden, voor m
meer continu
uïteit in
ealisatie van het evenem
ment. De BIS wordt niet enkel financie
eel ingegeven
n, maar voorral ook
de re
artisstiek. De BIS biedt de mo
ogelijkheid ovver meerdere
e jaren met een
e collectieff de plannen te
ontw
wikkelen.





Ontw
wikkeling Tu
uin der Lustten. In 2025 zou de Bosc
ch Parade he
et hoofdprog
gramma van de Tuin
der Lusten
L
moeten zijn. Het is
i onze ambiitie om de Tu
uin der Luste
en qua inhoudelijk progra
amma en
bezo
oekersaantalllen te laten groeien
g
tot een
e aantrekke
elijk, relevan
nt en druk bezocht
even
nemententerrrein waar be
ezoekers graag voor beta
alen en de Co
ommunity zicch thuis voelt.
Aangesloten bijj ambities Noord-Braba
N
ant / Topsec
ctoren. Bosch Parade slu
uit al aan bij de
d
amb
bities van de provincie om
m meer bezoekers naar Brabant
B
te tre
ekken. Meer bezoekers die
d
bove
endien arrangementen krrijgen aangeboden om la
anger te blijve
en, meer bessteden en zo
o ook
bijdrragen aan de
e economie van
v Brabant. Daarnaast zijn
z er nog aa
ansluitingen te maken met de
Brab
bantse topse
ectoren. In de
e Tuin der Lu
usten, ontstaan innovatieve horecaco
oncepten, al dan
d niet
verb
bonden met de
d topsector Agrofood. Een spannend
d onderwerp
p dat een rol krijgt op het
even
nemententerrrein is data science,
s
voor de hand lig
ggend vanwe
ege de goede
e contacten die
d
Boscch Parade all heeft met het Jheronimu
us Academy of Data Scie
ence (JADS)). Voor de vo
olgende
editie zijn al gesp
prekken gesttart om een lid
l van het co
ollectief als 'a
artist in resid
dence' in het JADS te
plaatsen, zodat vanuit
v
actuele thematieke
en studenten
n en onderzo
oekers aan het evenemen
nt
word
den gebonde
en. Biobased
d en high tech
h materials zijn
z onderwerpen die op vvergelijkbare
e wijze
kunn
nen worden opgepakt
o
door het collecctief.

valuatie eers
ste nieuwe editie
e
2019, ev
Editie 20
019 past daa
armee nadrukkkelijk in een
n ontwikkeling om Bosch Parade toekkomstbestend
dig te
maken. Bosch
B
Parad
de maakt ee
en start met de
d bovengen
noemde puntten en ontwikkkelt zich op drie
vlakken: artistiek, community en economisch. De editie va
an 2019 is daarmee ook te zien als een
e pilote eerste stap
p in de nieuw
we reeks Bossch Parades. Op die drie vlakken zijn ook
editie, de
onderzoeksvragen gesteld same
en met Braba
ant C. Die vra
agen worden
n beantwoord
d in de organ
nisatie en
e van het eve
enement:
evaluatie

Artisstiek: hoe arrtistieke same
enwerking zo
o vorm te ge
even dat topkkunstenaar en collectief
geza
amenlijk kunnen komen tot
t de realisa
atie van Bosc
ch Parade?
 Econ
nomisch: hoe
e kunnen we
e verschillend
de verdienmo
odellen matcchen op het b
bedrijfsleven
n, de
bezo
oekers en de
e (inter-)natio
onale toerist?
?
 Com
mmunity: Hoe
e de Bosch Parade
P
comm
munity zo te betrekken
b
da
at zij zich duu
urzaam gaan
n
verb
binden aan he
et evenemen
nt?
Door dezze vragen te beantwoord
den, te valide
eren en te ev
valueren ontsstaat de basis voor een duurzaam
d
te organiseren Bosch
h Parade me
et nationale betekenis
b
en internationa
ale allure.
Korte te
erugblik
Bosch Parade
P
is werreldwijd uniek in opzet en
n verschijning
gsvorm. In de afgelopen jaren is Bosch
Parade 7 keer voorbijgetrokken op
o de watere
en van ‘s-Herrtogenbosch. In 2016 trokken de 18
kunstwerken ruim 20
0.000 bezoekkers over 3 uitvoeringen.
u
Parade ginge
en viraal,
De beelden van Bosch P
m 4 miljoen viiews en een eigen versie
e door de New York Time
es met Amerikaanse voic
ce-over.
met ruim
Nog stee
eds komen in
nternationale
e verzoeken binnen om de
d vakantiepllanning op B
Bosch Parade
e af te
stemmen
n. Het evene
ement was ee
en van de su
uccesonderd
delen van hett Boschjaar 5
500 in 2016.

ORGANISATTIE
B
Parad
de
Bestuurr Stichting Bosch
Bosch Parade
P
wordt georganisee
erd door Sticchting Bosch Parade. De stichting hee
eft ten doel het
h
realisere
en en producceren van culturele evene
ementen, en voorts al hetgeen met ee
en en ander
rechtstre
eeks of zijdellings verband
d houdt of da
aartoe bevorrderlijk kan ziijn, alles in de meest ruim
me zin.
Het besttuur wordt ge
evormd door:
 Jos
J van de Wouw
W
(voorzzitter) - advoccaat VANDE
EWOUW Zakkelijke Advocatuur
 Peter Ketela
aars (penning
gmeester) - lid dagelijks bestuur
b
Wate
erschap Aa e
en Maas
 Cassandra
C
V
Vugts
(algem
meen bestuurrslid) - directe
eur SPARK Campus
C
 Lieke Hooft van
v Huysduyynen (algeme
een bestuurs
slid) - directe
eur Academie
e voor Media
a, Art &
Performance
e, Koning Willem 1 Colleg
ge
an (algemeen
n bestuurslid) – Publicist, curator, voo
ormalig direccteur CBK ‘s- Peke Hofma
Hertogenbossch
De bestu
uurders van Stichting Bossch Parade zijn
z gezocht vanuit verscchillende hoe
eken in de
samenle
eving en werkken onbezold
digd aan hett evenement.. Het bestuurr van de stich
hting bewaak
kt de
doelstellingen, de kw
waliteit van de
e programme
ering en is verantwoorde
elijk voor de b
begroting en
arade hantee
ert aan de Go
overnance Code
C
Cultuurr. De stichting
gsleden
haalbaarrheid. Stichting Bosch Pa
zijn geza
amenlijk bevo
oegd te hand
delen.
Team
elijkse organisatie wordt door
d
Stichting
g Bosch Parrade gemand
dateerd naar de artistiek en
e
De dage
zakelijk leider,
l
die sa
amen optrekkken om het project
p
tot ee
en inhoudelijkk en financieel goed einde te
brengen. De directie van Bosch Parade
P
bepa
aalt in samen
nspraak met het bestuur vvan Stichting
g Bosch
h beleid en
n de daarbij behorende
b
praktische en financiële ka
aders. De za
akelijk leider is
Parade het
verantwo
oordelijk voo
or het uitvoerren van Boscch Parade bin
nnen deze ka
aders. De arrtistieke
eindvera
antwoordelijkkheid voor elkke editie van
n Bosch Para
ade ligt bij de
e artistiek leid
der.

FINA
ANCIËN
Culturee
el Ondernem
merschap
Bosch Parade
P
ontwikkkelt een goe
ede financierringsmix, wa
aarin subsidie
es vanuit de overheid wo
orden
aangevu
uld met privatte bijdragen en inkomste
en uit recette. Bosch Para
ade kent een
n totaalbegro
oting van
ongevee
er €590.000,--.
Groot ve
erschil met de
e eerdere ed
dities is dat het
h evenement niet langer onder de vleugels van Stichting
Bosch 500 valt, die het
h eveneme
ent voor bijna
a 100% finan
ncierde, voorn
namelijk uit g
gemeentelijk
ke
gelden. De
D financieriingsmix besttaat naast ovverheidsfondsen (gemeen
ntelijk, provin
nciaal en landelijk) en
private fo
ondsen uit sp
ponsoring, donaties, inko
omsten kaarttverkoop en aanbod van arrangemen
nten.
Om de in
nkomsten te vergroten wordt
w
het unie
eke community-gevoel da
at gestalte krrijgt op het
eveneme
ententerrein van Bosch Parade
P
ingezzet. Publiek en
e bedrijfslevven wordt aa
angesproken om als
vrienden
n bij te dragen aan het fesstival en worrden ook als vrienden onttvangen in de Tuin der Lusten
tussen de
d deelnemers en kunste
enaars.
In editie 2019 nodige
en we samen
n met Visit Brabant tour-o
operators uit binnen- en b
buitenland Europa uit
om hen enthousiast te
t maken om
m de volgend
de editie met internationa
ale bezoekerss te komen.
Uiteraard
d worden er voor deze bu
uitenlandse toeristen
t
me
eerdaagse arrrangementen opgesteld, zowel
vanuit he
et perspectie
ef van de stad en de provvincie Braban
nt, samen me
et organisaties en ondern
nemers.
Toelichtting begroting
Voorberreidingskos
sten
Organisa
atie wordt 50
0% van de ko
osten vooraf al gemaakt door
d
de artisstiek leider en
n zakelijk leid
der. De
productie
e wordt allee
en op hoofdlijjnen voorberreid, 25% van de honoraria. Artistiek wordt 25% van
v de
honoraria uitbetaald voor het tota
aalconcept en de uitwerk
king in schetssontwerp.
De artisttieke kosten zijn gebasee
erd op de Ricchtlijn Kunste
enaarshonorraria. Hiervoo
or zijn 6 kuns
stenaars
opgenom
men in het co
ollectief voorr de ontwikke
eling van nieu
uw werk (€40
0.000,- voor het gehele project).
p
Voor de topkunstena
aar wordt gew
werkt met ee
en opzet van de totale be
egroting, waa
arbij een max
ximum
van 7,5%
% wordt aang
gehouden. Deze
D
kosten zijn
z zowel vo
oor honoraria
a voorbereiding, honoraria
uitvoerin
ng als voor de
e ontwikkelin
ng van een werk
w
in de pa
arade zelf.
De admiinistratie worrdt gedaan vo
oor Bosse Nova (o.a. ond
dersteunend
d aan Theate
erfestival Bou
ulevard &
Novemb
ber Music) vo
oor cultureel uurtarief.
Uitvoeriingskosten
De meesste kosten worden
w
gemaakt in de uitvvoering, inclu
usief uitbetaliing organisatie, productie
e en
artistiek team. Voor de
d realisatie van de werkken door het collectief, inclusief eventtuele inhuur van
derden, is €115.000,,- begroot, waarvoor ter indicatie +- 16 werken zijn te realisere
en.
Kosten voor
v
kaartverrkoop (€0,50
0 per kaart) en
e kosten voo
or sponsortegenprestatie
es (10%
sponsoriinkomsten) zijn
z ook opge
enomen.
uit de inrichtting van de backstages
De koste
en bestaan voornamelijk
v
b
e facilitaire zzaken
en
onderste
eunend aan de
d parade en
n de tuin derr lusten. Ook crewcatering is inbegrep
pen.
Organisa
atorisch word
dt er gereken
nd met maxim
maal €75,- per
p uur voor de
d functies p
productieleiding,
aansturin
ng tuin der lu
usten, vrijwilligerscoördin
nator en diverse onderste
eunende proffessionals tijd
dens het
eveneme
ent.
Publicitteit & Marketting
Voor de volledige vernieuwing va
an de huisstijjl is €25.000,- uitgetrokke
en, inclusief e
een nieuwe website
w
met ticke
eting en goed
de koppeling
gen aan diverse social media. Er is €1
1.500,- beschikbaar voorr een
doelgroe
eponderzoekk bij Dynamicc Concepts in
n Eindhoven.

(Educattie & ) Randp
programmering
Voor de tuin der luste
en is voor tw
wee dagen prrogramma en
n inhoudelijke inrichting €
€35.000,- beg
groot.
e Kosten (op
ptioneel)
Overige
Verzekeringen, vergu
unningen en onvoorziene
e kosten zijn opgenomen
n. De accoun
ntantsverklaring is
apart begroot. Om de
e organisatie
e te ontlasten
n wordt er ge
eïnvesteerd in ICT, o.a. e
een goed CR
RM
systeem
m en online to
ools voor vrijw
willigerswervving.
g
Toelichtting Dekking
Publieks
sinkomsten
n uit Nederla
and
Voor de betaalde pro
ogrammaond
derdelen worrdt gericht op
p minimaal de volgende b
bezoekersaa
antallen:
ezoekers per uitvoering voor
v
de Tuin
n der Lusten, begroot op 1.800 totaal a €10, 600 betalende be
43,- inkomste
en)
(€9,4
 600 betalende be
ezoekers per uitvoering voor
v
een zitp
plaats, begro
oot op 1.800 ttotaal a €5,- (€4,72,inkomsten)
n voor bedrijffsleven
 100 zakelijke arrrangementen
angementen voor nationa
ale en internationale toerristen (pilot)
 100 private (toerristische) arra
h
msten vanuit Tuin der Lussten en overrige punten op
o het terrein
n zijn conserv
vatief
Directe horeca-inkom
begroot.
sinkomsten
n uit Buitenla
and
Publieks
Er zijn geen inkomsten uit het Bu
uitenland.
oring en partticuliere bijd
dragen
Sponso
Cash bijd
drage a €25.000,- vanuitt o.a. de vrije
e tijdseconom
mie (hotelierss, horeca, ondernemersnetwerk)
en Bossche bedrijfsle
even (zoals Ricoh, Heijm
mans en Canon). Eveneens worden b
barterdeals vo
oorzien
ter waard
de van €25.0
000,- vanuit leveranciers voor materia
alen op het evenementen
e
nterrein, de
crewcate
ering en de realisatie
r
van
n de kunstwe
erken. Hierna
aast is er voo
or donaties €
€5.000,- gere
ekend
met gem
middelde bijdrrage van ong
geveer 50 ce
ent voor 25%
% van de overige bezoeke
ers.
e fondsen, overheden,
o
e.d.
Publieke
Voorhee
en werd Boscch Parade vo
olledig onderrsteund door Stichting Jheronimus Bo
osch 500. Ditt wordt
verbreed
d naar alle ovverheidsnive
eaus: Gemee
ente, Provinc
cie en Rijksovverheid. €350.000,- word
dt
voorzien
n vanuit overh
heidsfondsen, vergelijkba
aar met eerd
dere edities tussen 2010 en 2016.
en private fo
ondsen
Bijdrage
Vijf grote
ere landelijke
e fondsen wo
orden aangesschreven om
m €160.000,- te dekken.
Eigen biijdragen
De stichtting heeft ge
een eigen verrmogen.

