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“Na de
cultuurbezuinigingen
[in 2013] stelden we
ons de vraag wat de
meerwaarde is van
kunst. Nu weten we: het
helpt ons bij het denken
over maatschappelijke
vraagstukken,
interdisciplinair en over
sectoren heen”.
Donica Buisman, directeur RAUM,
NRC (24 juni 2019)

		
INHOUD

In dit plan vertellen we u meer over RAUM als
culturele instelling van de toekomst, wat RAUM
doet en vooral onze overtuiging hierachter: de stad
is pas van iedereen, als iedereen betrokken is. Wij
zetten kunst en design in om op laagdrempelige
manier stedelijke thema’s zichtbaar te maken en
deze samen met bewoners en bezoekers vorm te
geven. In vier hoofdstukken nemen u graag mee in
de toekomst van RAUM:
1. 		
Wat is RAUM
2. 		 Wat gaan we de komende
		jaren doen
3. 		 Hoe we onze ambities
		realiseren
4. 		
RAUM in 2023

Bijlagen
MEERJAREN begroting
2019-2020

INLEIDING

Zo is het allemaal begonnen
Leidsche Rijn is hét grootste
nieuwbouwproject van Nederland. Nooit
eerder is in zo’n korte tijd zo’n grote wijk uit
de grond gestampt. Als in 2030 alle kavels
bebouwd zijn, wonen er 100.000 mensen.
Leidsche Rijn Centrum is dan, naast de
bestaande binnenstad, het tweede stadshart
van Utrecht.

In 2016 besloot de gemeente iets bijzonders: een geplande
nieuwe culturele voorziening in Leidsche Rijn Centrum te
ontwikkelen vanuit “placemaking via programmering”. Het
leidde tot twee jaar experimenteren en programmeren.
RAUM was de partij om deze ontwikkeling aan te jagen. Het
gevolg: het ontwikkelkader voor deze culturele voorziening
in 2019: Berlijnplein. Hierin werken RAUM en een groot
aantal partijen op het terrein, samen met publiek, aan de
toekomst van de stad. RAUM heeft zich in de afgelopen
jaren ontwikkeld tot een culturele instelling van de toekomst:
een stadslab dat in de openlucht programmeert. Waar
bezoekers en bewoners via kunst en design het toekomstige
stadsleven meemaken. Vrijetijdsbesteding en creativiteit
vormen tenslotte de basis van een goed stadsleven en daar
spelen kunst en cultuur een cruciale rol in.

INLEIDING

“Er is door RAUM als
pionier een veelbelovend
begin gemaakt met het
culturele leven op de plek.”
Ontwikkelkader
Berlijnplein,
gemeente Utrecht (2019)
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“If you live out your life
in the shared urban
landscape, then you
have a natural right to
participate in shaping
its future.”
Charles Montgomery,
‘Happy City’ (2015)

WAT IS RAUM?

RAUM gelooft in het belang van een levendig
en divers publiek stadsleven. Een stadsleven
met ruimte voor ontmoeting, groen en
experiment waar een diversiteit aan mensen
welkom is, zich betrokken voelt en van elkaar
kan leren. Het creëren van zo’n stad is een
continu proces, zeker in onze snel groeiende
steden. Wij leveren een bijdrage aan dat
proces door de kracht van ‘gemeenschap’
voorop te zetten en collectieve intelligentie
aan te jagen: een broodnodige aanvulling
op het huidige denken en praten over de
toekomst van de stad.
Met kunst en design betrekken we een verscheidenheid aan
doelgroepen bij stedelijke thema’s en zetten de publieke
ruimten van de stad in om hun ideeën en ervaringen samen
te brengen. We ontwikkelen publieksgerichte evenementen
en selecteren makers (kunstenaars, architecten en
ontwerpers) die werken voor en met de gemeenschap. Deze
creatieve placemaking-methodiek is een prachtige manier
om bewoners en bezoekers een actieve rol te geven in het
ontwerpen van de stad. Het is een vorm van ‘public research’
die leidt tot betrokkenheid en eigenaarschap en uiteindelijk
tot een levendig publiek stadsleven.

WAT IS RAUM?

RAUM is een cultureel stadslab dat met exposities en
events het toekomstige stadsleven vormgeeft, samen
met bezoekers en bewoners. Het overkoepelende thema
“ons toekomstige stadsleven” kwam voort uit twee jaar
van experimenteren, werken met makers, bewoners en
bezoekers. Dit bleek hét thema te zijn dat letterlijk speelde
op de locatie én een urgent thema voor Utrecht als snelst
groeiende stad van Nederland.

“More than just
promoting better
urban design,
placemaking facilitates
creative patterns
of use.”
Project for Public Spaces,
New York

WAT IS RAUM?

Simpelweg uniek
RAUM is simpelweg uniek: het is een herkenbare
ontmoetingsplek die bezoekers op een laagdrempelige
manier verleidt mee te denken over het toekomstige
stadsleven. We maken onderdeel uit van een kleine maar
groeiende groep van culturele instellingen die kunst inzet
om onderzoek te doen naar maatschappelijke thema’s. Denk
aan partijen als BAK, Impakt, Mediamatic, Waag Society en
Dutch Design Week. RAUM richt zich daarbij niet alleen op
experiment of productontwikkeling (zoals Waag Society),
op debat (zoals Pakhuis de Zwijger), of op meer niche
doelgroepen (zoals Impakt en BAK), noch zijn we een festival
(zoals Dutch Design Week). Wij verkennen scheidslijnen
tussen architectuur, kunst, design en stedelijke ontwikkeling,
tussen theorie en het dagelijks leven én verbinden een
diversiteit aan doelgroepen aan de stad. We rekken
bestaande werkwijzen op en zetten ze in om tot nieuwe
inzichten en nieuwe verbindingen te komen.

“RAUM is een voorbeeld
voor de hele wereld in hoe
je een interessante, levendige
omgeving creëert samen
met betrokken bewoners”.
Floor Ziegler,
stadmaker (2018)
Onze aanpak sluit nauw aan op actuele ontwikkelingen.
In ‘Ontwerp voor de Toekomst’ (2018) pleit de Raad voor
Cultuur voor meer andersoortige presentatiemogelijkheden
en het faciliteren van ontwerp, onderzoek en experiment
bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. In de
‘Sectoranalyse Musea en Beeldende Kunst 2017’ (2018)
benadrukt Berenschot deze aanpak: “Creatieve geesten
staan klaar om de duurzame, culturele stad van de toekomst
vorm te geven”.

“We willen
nadrukkelijk niet
meer van hetzelfde
maar nieuwe concepten
voor culturele
instellingen die
gericht zijn op de
toekomst. Iets dergelijks
gebeurt al bij RAUM in
Leidsche Rijn Centrum.”
uit ‘Eeuwig Jong: naar een
cultureel regioprofiel voor de
stedelijke regio Utrecht’ (2018)
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WAT GAAN WE DE KOMENDE JAREN DOEN

Werkwijze en artistieke visie
We maken een kwalitatief en aantrekkelijk programma
voor een grote verscheidenheid aan doelgroepen.
Tegelijkertijd creëren we een laagdrempelige verblijfsplek
waar mensen graag willen zijn. RAUM maakt inmiddels
gebruik van een openbare verblijfsruimte van zo’n
4.500 m2 met een makershuis, een werkplaats en
een ontmoetingspaviljoen waar ook het succesvolle
wijkrestaurant ‘Venster’ gevestigd is. Hier brengen we een
herkenbaar programma van exposities en festivals, talkshows
en workshops. Alle programma’s zijn verbonden aan stedelijk
thema’s.
Het zijn alledaagse en minder alledaagse thema’s die
relateren aan lokale vraagstukken in Leidsche Rijn én
vraagstukken in andere steden in de wereld. Denk aan de
toekomst van ontmoeting tussen verschillende mensen,
nieuwe vormen van eigenaarschap in de stad en het inzetten
van data om gebruikers te betrekken bij het vormgeven van
hun omgeving.
Exposities over stedelijke thema’s in de buitenruimte vormen
de basis. Met toegankelijke kunstinstallaties nodigen we
(potentiële) bezoekers op laagdrempelige wijze uit mee
te doen. Elk programma heeft een co-creatief element
in zich. Soms door het publiek op ludieke wijze vragen te
stellen (zoals bij Berliner Garten), soms via een interactieve
kunstinstallatie (als Image Archeology), andere keren via
gesprekken of workshops rond een thema (BAUPLAATS
of Talkshow de Ruit) en altijd door met de makers van de
programma’s kennis op te doen rond stedelijke thema’s. We
gaan ook de wijk in om met bewoners in gesprek te gaan
over hun ideale stadsleven. Dit doen we gekoppeld aan het
programma RAUM Lab waarin we zo’n drie keer per jaar
de meningen van een diversiteit aan belanghebbenden
(bewoners, ondernemers, makers en onderwijs) samenbrengen over onze stedelijke thema’s. Zo zetten we ons
programma neer vanuit creatieve placemaking, stimuleren
we het benutten van onze collectieve intelligentie en doen
we ontwerpend onderzoek via ‘learning by doing’.

“With RAUM,
we developed a project
which asked
critical questions of
its audience, helping
us to refine our vision
for the cities of
the future.”
Hello Lamp Post (2018)
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Elk programma evalueren we. Verslag in tekst, beeld en
video vormt de basis voor een multidisciplinaire publieke
publicatie: een magazine, video en expositie. We dragen de
opgedane kennis via tekst en gerichte presentaties over aan
commerciële partijen (waaronder stedelijke ontwikkelaars)
én publieke organisaties (als de gemeente) die deze direct
kunnen inzetten in hun dagelijkse werkpraktijk. Uiteraard
wordt de opgedane kennis ook gebruikt om invulling te
geven aan onze toekomstige programma’s.

WAT GAAN WE DE KOMENDE JAREN DOEN

VOOR WIE
Wij richten ons ondermeer op kunst- en cultuurliefhebbers
die op zoek zijn naar nieuwe presentatievormen, verbinding
met actuele thema’s en actieve betrokkenheid bij het
programma. Het is een ‘We Are Public’-publiek met een
autochtone of biculturele identiteit. Zij voelen zich verbonden
met meerdere culturen, wonen veelal in de Randstad of
grote steden buiten de Randstad of komen uit steden in
het buitenland. Ze zijn over het algemeen hoog opgeleid
en bestaan zowel uit millenials (20-40 jaar) als oudere
doelgroepen die vernieuwing in het culturele aanbod zoeken.
De stad kan verder niet zonder hands on makers die
praktisch zijn ingesteld en een actieve bijdrage willen leveren
aan hun omgeving. Het zijn mbo- tot hbo-opgeleide mensen
in creatieve en maatschappelijke beroepen. Ze vormen een
grote en hyperdiverse doelgroep, tussen de 16 en 50 jaar, uit
de stad Utrecht of uit andere steden in de Randstad.
Wij richten ons tenslotte op bewoners uit onze omgeving,
met name uit Leidsche Rijn. Wij zien in de wijk veel mensen
die in hun vrije tijd graag op ontdekkingstocht gaan in
hun omgeving. Ze zijn niet altijd specifiek geïnteresseerd
in kunst en cultuur, maar zoeken plekken waar ze kunnen
verblijven, spelen met hun kinderen en nieuwe ervaringen
kunnen opdoen. Het zijn ouders vanuit allerlei culturele
achtergronden tussen de 30 en 55 jaar met jonge kinderen.
RAUM richt zich hierbij op de (culturele) diversiteit aan
inwoners die de omgeving huisvest.

“We hebben
een topmiddag
gehad bij jullie op
‘t bouwfestival!
Wat 'n gave ideeën
en leuke, geduldige,
behulpzame vrijwilligers
hebben wij
ontmoet! De boom
wordt fantastisch,
tot morgen!”
Femke van Bergen
bewoner, (2018)
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We betrekken verder verschillende doelgroepen direct bij
relevante programma’s zoals jongeren bij street-art (festival
Berliner Garten #2) of autochtone ouderen bij de zoektocht
naar wat er ontbreekt in de wijk (kunstinstallatie Silodorp).
Bovendien trekken we met onze bijeenkomsten en exposities
professionals uit de creatieve en kunstzinnige wereld uit
binnen- en buitenland.
Belanghebbenden
We zoeken ook het directe contact met belanghebbenden
uit wijk en stad om ons programma vorm te geven. Het zijn
toekomstgerichte bedrijven (m.n. stedelijke ontwikkelaars en
ondernemers uit de omgeving), onderwijsinstellingen waar
we programma mee maken (o.a. middelbare scholen als
Academie10, universitaire onderzoeksgroepen als de Urban
Futures Studio van de Universiteit Utrecht en de faculteiten
‘School of Design’ en ‘Kunst en Economie’ van de HKU),
makers waar we mee werken en betrokken bewoners uit
omliggende wijken. Momenteel bestaat deze groep uit zo'n
400 geïnteresseerden. Met hen hebben we de afgelopen
jaren al zo’n 16 meemaakdiners en meedenksessies
georganiseerd, waar een kleine 1000 deelnemers een
bijdrage aan leverden.
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Wat hebben we tot nu toe gedaan
In de afgelopen twee jaar hebben we zo’n 35.000 bezoekers
getrokken, samengewerkt met 16 internationale makers voor
de kunstinstallaties en een veelvoud aan programmamakers
voor evenementen en activiteiten betrokken.
Zo bouwden Bouke Bruins & Wouter Corvers het Silo Dorp:
een bontgekleurd dorp van omgebouwde voedersilo’s.
Gebaseerd op de wensen van bewoners bestond het dorp
onder andere uit een kerk, een bruin café, koffiehuisje en een
ontmoetingsplek voor invaliden. Met Gewildgroei droegen
zo’n 200 bezoekers hun steentje bij aan onze openbare
ruimte door mee te bouwen aan een gestapelde tuin op
het terrein. Het Italiaanse ontwerpcollectief Orizzontale
stimuleerde bewoners en bezoekers via hun Urbanauts
project hun stadsdeel te ontdekken en kunstenaar
Leonard van Munster kaartte met de Berlijnfontein de
overeenkomsten aan tussen projectontwikkelaars en
buurtbewoners. Lokale ontwerpers als We are out of office
gaven met hun sculpturen een anarchistische tegenhanger
op het geplande Leidsche Rijn en met het project van RNDR
werd duidelijk hoe data van invloed zijn op het functioneren
van de A2-tunnel onder het Berlijnplein. Overtreders W
bouwden niet alleen ons paviljoen maar koppelden daar ook
buitenbadhuis Thermae aan, gebaseerd op oude Romeinse
waarden van ontmoeting in plaats van individueel geluk.
Met Hello Lamp Post uit Londen hebben we het interactieve
dataproject Hallo Lantaarnpaal gedaan, waarbij 875
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deelnemers via het straatmeubilair in gesprek gingen over
hun ideeën voor de toekomst van de stad. Met BAUPLAATS
werkten zo’n 4.000 kinderen en ouders mee aan het
bedenken en realiseren van een klimboom die identiteit gaf
aan onze buitenruimte. Image Archeology van Sacha den
Haak en Anton Lamberg, waar bezoekers zo’n 500 uploads
gaven voor de archeologie van deze plek, stond onder meer
op de Dutch Design Week.

De nagenoeg uitverkochte theatervoorstellingen WIEK van
&Schweigman en De Denderende Tijd van het NUT lieten
bezoekers ervaren hoe het leven in de stad aan ons voorbij
raast. Met programma’s als KAFE in samenwerking met Het
Huis Utrecht en Talkshow de Ruit kon publiek met gasten en
elkaar in gesprek over het toekomstige stadsleven. Ook werd
samengewerkt met allerlei culturele partijen in de wijk die
een bijdrage leveren aan het publieke stadsleven. Zo heeft
Sharing Arts Society bij RAUM het succesvolle Vuur van Sint
Maarten ontwikkeld. Tijdens Camping RAUM bedachten
bewoners hun eigen culturele activiteiten die het gebied
verder verlevendigden. Pavel van Houten ontwikkelde een
co-creatieve burenparade door het nieuwe winkelcentrum
voor input over het gebied.

WAT GAAN WE DE KOMENDE JAREN DOEN

Continu leerproces
Sinds de start hebben we veel geleerd van ons programma.
Zo is de artistieke visie van RAUM verscherpt en worden de
makers intensiever begeleid om hun werk nauwer te laten
aansluiten op de visie en doelstellingen van RAUM. Het
programma wordt bovendien directer gekoppeld aan het
betrekken van specifieke publieksgroepen. De projecten en
programma’s van RAUM waar mee-maken centraal stond,
kregen de meest positieve reacties. Betrokkenheid en cocreatie blijven de komende jaren dan ook sleutelwoorden.
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THEMA EXPOSITIES
Wij presenteren in 2019 en 2020 drie exposities die elk één
stedelijk thema dat speelt in Leidsche Rijn en andere steden
verbeeldt, bevraagt en ermee experimenteert. Deze thema’s
komen voort uit de kennis die we de afgelopen jaren over
Leidsche Rijn hebben opgedaan. De exposities worden
ontwikkeld in co-curatie met een gerenommeerde maker op
het gebied van beeldende kunst, architectuur of ontwerp.
Het programma bestaat uit kunstinstallaties en publieke
interventies gekoppeld aan activiteiten, workshops en
gesprekken. Een aantrekkelijk, laagdrempelig én verdiepend
programma voor alle publieksgroepen van RAUM. De
volgende exposities worden momenteel ontwikkeld:
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Data: Cirque du Data (oktober-december 2019)
Kunstinstallaties, datavisualisaties en een 'circusachtige
datashow’ maken het onzichtbare zichtbaar en nemen het
publiek mee in de wereld van nieuwe data technologieën
die op soms heel bizarre manieren data verzamelen en
verwerken. Tegelijkertijd worden bewoners en bezoekers
gevraagd welke wensen zij hebben voor het toekomstige
stadsleven van Leidsche Rijn en hoe data een bijdrage
kunnen leveren aan hun dagelijks leven. Oftewel: hoe willen
bewoners data eigenlijk zelf inzetten in hun wijk? Deze
expositie vindt plaats in samenwerking met ondermeer
datvisualisatie specialist Karin Schwandt, regisseur
Luca Stappers, Nemo, Impakt (o.v.b.) en Graphic Matters
(o.v.b.). Co-curator van deze expositie is het internationaal
befaamde data-ontwerpbureau CLEVER°FRANKE
(Utrecht). Zij wonnen in 2019 een Dutch Design Award en
de Jury Prize van de European Design Awards. Hun werk
‘Weather Charts’ is onlangs opgenomen in de collectie van
het Stedelijk Museum in Amsterdam.
Ontmoeting: PlaceHolders (maart- juni 2020)
Met PlaceHolders (werktitel) gaat ZUS Architecten uit Rotterdam
vier extreme publieke ruimtes van experiment op het terrein
van RAUM ontwikkelen en programmeren: van klein naar groot,
open tot gesloten en van actief tot passief. Het is een levend
laboratorium voor verschillende vormen van ontmoeting en
confrontatie in de stad tussen een diversiteit aan doelgroepen.

“Het is het uitgelezen moment
om verschillende opvattingen
van publieke ruimte en plek
te testen en daarmee interactie
tussen verschillende groepen en
opvattingen vorm te geven.”
ZUS Architecten,
projectplan PlaceHolders 2019
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Eigenaarschap (juli- oktober 2020)
RAUM is in gesprek met de kunstenaars van Studio Drift voor
een expositie over nieuwe vormen van eigenaarschap in de
stad en hoe je als kunstenaar daar een rol in kan spelen.
Naast deze exposities programmeert RAUM in 2019 de expositie SummerPlay, over het belang van spel in stedelijk ontwerp, een permanente lichtinstallatie van VeniVidiMultiplex
op het terrein van RAUM en kunstinstallaties op locatie in
Utrecht in samenwerking met partijen als Le Guess Who?
Leren van andere steden
Festivals als het laagdrempelige Berliner Garten nemen
het leren van (andere) steden als uitgangspunt. Bij Berliner
Garten staat het Berlijnse stadsleven voorop. RAUM experimenteert hiermee in de context van een nieuwbouwwijk als
Leidsche Rijn. De eerste editie in april 2019 trok 5.000 bezoekers. De tweede editie van juni 2019, een ode aan street art,
trok ondanks het warme weer meer dan 2.000 bezoekers.
Eind augustus is de zomereditie met o.a. een pop-up pool
van het Berlijnse architectencollectief Raumlabor en een
stadscamping met installaties van de makers van het Haagse
Refunc. In de wintereditie is uiteraard aandacht voor het winterse stadsleven. Vast onderdeel van Berliner Garten is het
programma ‘Karnival der Kulturen’ dat de rijkdom van een
diversiteit aan culturen laat zien. RAUM is voor dit festival in
gesprek met het Duitsland Instituut voor een samenwerking
en uitwisselingsproject.
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In de programmareeks Brommerbios-World City Tour laten we
samen met programmamaker Roos Stelling (Louis Hartlooper
Complex) het stadsleven in andere wereldsteden als Tokyo,
Beiroet, Nairobi en Kabul zien. Het filmprogramma geeft niet
alleen inzicht in het leven in de betreffende stad maar ook hoe
processen als gentrification en natuurrrampen invloed hebben
op dat leven en de (fictieve) gevolgen voor sociale gemeenschappen en personen.
Actuele trends en menselijke emoties
Tijdens het maandelijkse D.R.E.A.M. bieden vier á vijf korte films
verschillende perspectieven op een stedelijk thema zoals
delen, filterbubbels en virtuele werelden. Tussendoor en na afloop van de films gaan we met het publiek en een speciale gast
in gesprek over het onderwerp. D.R.E.A.M. is een programma
van filmprogrammeur Mathieu Janssen die o.a. voor Go Short
Festival en Deep End Film werkt.
In de maandelijkse live Talkshow De Ruit gaan programmamakers en schrijvers Teddy Tops en Oscar Kocken in op de relatie
tussen het stadsleven en onze menselijke emotie. Hoe verhouden we ons als mensen ten opzichte van stedelijke ontwikkelingen, onbekende buren en een steeds veranderende omgeving?
Naast vijf tafelgasten zijn er de terugkerende rubrieken met o.a.
acteur Jilles Flinterman (Theatergroep Aluin), de voorleesmaatjes van Humanitas en AD-columnist en Leidsche Rijn bewoner
Marieke Dubbelman.
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Mensen en hun veranderende omgeving
In elke aflevering van de podcastserie Ansicht neemt een schrijver de luisteraar in een kort verhaal mee naar de stad van de
toekomst. In het eerste seizoen van voorjaar 2019 bracht RAUM
met Hard//Hoofd een fictief toekomstige stadsleven vanuit een
niet menselijk perspectief, zoals een ezel of een friet automatiek. Deze podcastserie werd o.a. uitgezonden in het VPRO radioprogramma ‘Nooit meer Slapen’. Het tweede seizoen wordt
gemaakt in samenwerking met de universitaire ontwerpstudio ‘Urban Futures Studio’ o.l.v. planoloog en politicoloog prof.
Maarten Hajer.
Groen in de stad
RAUM start een programma rond natuur in de stad.
Daarbij staat een bijzondere soort centraal: de homo
urbanus. We gaan op zoek naar de natuur van de
stadsmens en de (on)natuurlijkheid van zijn habitat. Programmamaker Vincent Wittenberg begint deze reeks in het najaar
van 2019 met 'RAUM doet het licht uit'.
Samenleven in de stad
Het bevorderen van het stadsleven begint natuurlijk bij het verbinden van bewoners aan elkaar en daarmee ook aan RAUM.
De RAUM Buurtborrel is een maandelijks terugkerende borrel
voor de buurt op zondagmiddag in ons paviljoen met wijkrestaurant Venster. Bewoners kunnen kennismaken met lokale
initiatieven en ondernemers, meedoen aan een korte workshop
of voorzichtig dansen op de platen van de DJ. Soms vragen we
input op een RAUM-kwestie of ideeën voor het programma,
maar niet altijd. Ook de kleintjes zijn welkom: voor hen is er een
speelhoek én programma.
Naast al deze programma’s werkt RAUM samen met vele
partners. Zo presenteren we activiteiten met Sharing Arts
Society, de ‘cultuuras’, BAK, Impakt, Culturele Zondagen,
Nemo en Aorta.
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Programmateam RAUM
Het realiseren van onze ambities is niet mogelijk zonder een
sterk en divers programmateam:
•

Directeur Donica Buisman (1976, Alkmaar) brengt al 		
meer dan tien jaar culturele programmering dichter bij
de mensen zelf. Zij heeft ruime ervaring in placemaking:
het maken van toekomstvisies op de stad in het
bijzonder publieke ruimtes, vanuit de betrokkenheid van
de verschillende doelgroepen.
•
Als curator voor onze exposities is per 2019
Michel Dewilde aangetrokken (1963, Gent, België).
	De internationaal gelauwerde Dewilde is onder andere
stadscurator van de Brugge Triënnale. Hij is geïnteres seerd in publieksgericht stadsonderzoek via
kunstinstallaties.
•
Rinke Vreeke (1991, Amsterdam) is als programmamaker en stadsgeograaf vanaf de start betrokken bij 		
RAUM. Zij is onder andere stadsprogrammeur van
het festival Le Guess Who?. Onze vernieuwende en
tegelijkertijd laagdrempelige events, als Berliner Garten,
en het online programma Ansicht komen ondermeer
uit haar koker.
•
RAUM werkt ook met niet geijkte programmamakers
als de Leidsche Rijn bewoner o.a. met Leidsche Rijn
bewoner Mounhim Tahtahi (1974, Beni Touzine, \
Marokko) die werkzaam is in de IT sector en in de
lokale politiek. Hij heeft een sterke verbinding met
zowel zijn eigen wijk als andere steden. Zijn invloed is \
te zien in programma’s als de Buurtborrel en RAUM Lab.
•
De programmeurs van RAUM worden geadviseerd van
uit het programma adviesteam. Deze bestaat uit Joop
de Boer (Co-founder Pop-up City), Daniëlle Arets (Associate Lector Strategic Creativity, Design Academy Eind
hoven) en Xandra van der Eijck (Dezeen longlist ‘Emerging designer of the year 2019). Er wordt momenteel 		
een vierde lid met expertise op community programma
en diversiteit aangezocht
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“Het zou fantastisch
zijn als RAUM zich zou
ontwikkelen tot expert
op het gebied van programma’s die zowel op
artistiek als op participatief gebied succesvol
zijn. Een idealistische en
vernieuwende culturele
instelling, die sterk vanuit netwerken werkt.”
'adviescommissie RAUM’
gemeente, 2018

RAUM IN 2023

In 2023 is RAUM hét voorbeeld van een nieuwe
culturele instelling die op laagdrempelige
wijze een grote verscheidenheid aan
doelgroepen weet te betrekken en
tegelijkertijd serieuze stedelijke thema’s
aanpakt. Onze thuisbasis is op de culturele
voorziening Berlijnplein, waar wij de pionier
en mede-aanjager van zijn. Daar hebben we
een binnenruimte van zo’n 1.500 m2 die mede
als expositieruimte dient en een buitenplein
van 1.500 m2. Hier, en op het aangrenzende
Berlijnplein en Plantsoen van Boedapest,
zetten wij onze programma’s neer.
Op het Berlijnplein zijn in 2023 verschillende culturele
partijen en organisaties uit andere sectoren neergestreken,
allen met hetzelfde doel: samen, en met het publiek,
thema’s rond de toekomst van de stad aanpakken. Wij
zijn de grondlegger van de samenwerking tussen deze
partijen en zorgen met hen voor een aantrekkelijk een cocreatief publieksprogramma waarin deze partijen zichzelf
en hun DNA vertegenwoordigd zien. RAUM zelf trakteert
de bezoekers op het Berlijnplein op indrukwekkende
kunstinstallaties over stedelijke thema’s, die zowel binnen
als buiten staan opgesteld. De bezoekers kunnen direct via
apps met de installaties in gesprek en hun mening geven
over hoe zij hun toekomstige stad willen zien. Wekelijks
programmeren we activiteiten zoals film, festivals, theater,
workshops en talkshows die het toekomstige stadsleven als
thema hebben. Ook online hebben we ons ontwikkeld tot
dé plek voor laagdrempelige en aantrekkelijke content over
de stad. Zo blijven we stedelijke thema’s verbeelden, ermee
experimenteren en met publiek bevragen.

RAUM IN 2023

We zetten ons steeds nadrukkelijker in om programma
neer te zetten in publieke ruimtes in de rest van de stad én
daarbuiten. Met onze kunstinstallaties zorgen we niet alleen
voor een nieuwe blik op het gebruik van publieke ruimtes
maar weten we ook steeds meer mensen te verbinden aan
stedelijke thema’s die direct in hun omgeving spelen. Zo
slagen we erin onze kennis verder te verbreden en verdiepen.
RAUM heeft zich in 2023 niet alleen van betekenis getoond
voor de ontwikkeling van het Berlijnplein, maar ook voor
de ontwikkeling en uitvoer van stedelijke vraagstukken in
en buiten Utrecht. De samenwerking met commerciële
en publieke partijen in stad en land wordt gezien als een
voorbeeld voor het inzetten van cultureel publieksonderzoek
in stedelijke ontwikkeling. Het is dan ook logisch dat we niet
alleen ondersteuning krijgen van culturele fondsen maar ook
van ontwikkelaars en ontwerpbureaus. De burger plukt de
vruchten. Hun mening lijkt met de komst van RAUM steeds
belangrijker te worden in het vormgeven van de stad.

Tot slot
Wij zetten ons de komende jaren keihard in om al onze
ambities en idealen te verwezenlijken. Met onze partners
en het publiek werken we aan een stad die werkelijk van
iedereen is, met een programma dat een culturele instelling
van de toekomst waardig is. Wij hebben er ontzettend veel
zin in, we hopen u ook.

R
WWW.RAUMUTRECHT.NL

A

U

M

