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1. INLEIDING EN TERUGBLIK
EKKO is in Utrecht en landelijk al jaren hét
vooruitstrevende podium voor zowel bands
als elektronische muziek en heeft de laatste
jaren flink gewerkt aan de verdere versteviging van die positie. Dat is gelukt, getuige
onder meer de drie ‘IJzeren Podiumdieren’nominaties (jaarlijkse peer-to-peer prijzen)
voor inhoud tussen 2012 en 2015.
Behalve in het authentieke pand aan de
Bemuurde Weerd werd er ook op
verschillende andere podia en festivals in
Utrecht geprogrammeerd én deed EKKO
steeds meer op bijzondere plekken in de
stad. Zo heeft EKKO grenzen verlegd,
verbindingen gecreëerd en krijgen talenten
volop mogelijkheden zich te ontwikkelen
zowel voor als achter de schermen. Ook
zijn verschillende professionaliseringsslagen gemaakt, is er een nieuwe huisstijl
ontwikkeld en diverse spraakmakende
campagnes en is zowel offline als online
de zichtbaarheid van EKKO enorm
gegroeid. Daarnaast is er een verbouwing
doorgevoerd waardoor het gebouw
kostenefficiënter kan worden gebruikt. En,
door bezuinigingen en een reorganisatie
schreef EKKO voor het eerst in haar 30
jarige bestaan vijf jaar aaneengesloten
zwarte cijfers. Mede daardoor is er extra
ruimte gekomen voor coaching en
ontwikkeling in de voor een groot deel op
vrijwilligers draaiende organisatie.

“INITIATIEVEN
KUNNEN ER MET ALLE
GEDULD EN AANDACHT OPBLOEIEN”
JOEP SMEETS/PROGRAMMEUR 013/
PROGRAMMEUR EKKO 2003-2007
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2. STRATEGIE & BELEID
2.1 MISSIE
EKKO is hét vernieuwende platform voor
popcultuur in Utrecht en toonaangevend in
Nederland. Authenticiteit, kwaliteit en
verbondenheid zijn de kernwaarden.
EKKO inspireert en bindt naast publiek ook
organisatoren en medewerkers aan Utrecht
en biedt hen zowel voor als achter de
schermen veel ruimte om hun talenten te
ontwikkelen.

“EKKO IS IN MIJN
OGEN ECHT EEN
GEWELDIGE
BROEDPLAATS VOOR
TALENT”
NUNO DOS SANTOS/DJ-PRODUCER/EIGENAAR SOMETHING
HAPPENING SOMEWHERE/ORGANISATOR OPKIKKER EKKO
2011-2015

2.2 VISIE
De Utrechtse muziekpodia bevinden zich in
een snel veranderende omgeving. Daarnaast verandert de rol van het poppodium
in stad en regio. Waar voorheen het
podium zelf dé plek was om in aanraking
te komen met popmuziek, profileert het
hedendaagse podium zich als de organisatie die de stad in aanraking brengt met
popcultuur. Poppodium EKKO onderscheidt
zich in dit opgeschudde landschap als
doorbraakpodium en innovator. De
aankomende (inter)nationale top, het beste
lokale en regionale talent en interessante
danceconcepten krijgen bij EKKO de kans
zich te ontwikkelen en door te groeien naar
de grotere podia. Ook is er nog steeds
ruimte voor gevestigde of invloedrijke
helden die nog steeds relevant zijn en

zichzelf telkens opnieuw uitvinden. EKKO
wil een extraverte organisatie zijn die
reageert op de omgeving en stad. Zo
speelt ze in op de toenemende behoefte
van zowel artiesten als publiek om nieuwe
plekken te ontdekken en de beleving van
muziek verder te versterken door op
bijzondere plekken te programmeren. Ze
breidt daarmee niet alleen de
leeromgeving voor haar medewerkers en
vrijwilligers uit, maar bereikt daarmee ook
een groter publiek en laat hen niet alleen
kennis maken met muziek maar ook met de
stad Utrecht.

2.3 KERNWAARDEN
Een sterke visie begint bij heldere
kernwaarden. Ze vormen het kompas en
zorgen voor verbinding tussen wie we zijn,
wat we doen en hoe we het doen. Zoals in
de missie opgenomen zijn de kernwaarden
bij EKKO: authenticiteit, kwaliteit en
verbondenheid. Deze zijn vertaald in
resultaatgebieden en vormen samen met de
bezoekersaantallen per programma, het
online bereik, de waardering van
bezoekers en de omzet de indicatoren voor
success voor EKKO.
De kernwaarden van EKKO vertaald naar
resultaatgebieden:
! authenticiteit: het versterken van de
identiteit van EKKO en de verbetering van
de positionering in de stad;
! kwaliteit: een doelmatige werkwijze in
balans met de domeinen;

!verbondenheid: het creëren van een

thuisgevoel en inspirerende omgeving
voor bezoekers, bands/artiesten,
werknemers, organisaties/organisatoren
en leveranciers, plus leiderschap gericht
op persoonlijke ontwikkeling en
gezamenlijke verantwoordelijkheid.
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2.4 DOELSTELLINGEN &
STRATEGIE
De ambities voor de periode 2017-2020:
! Transformatie van poppodium naar
popplatform en bijdragen aan de
ontwikkeling van het muziekklimaat in
Utrecht:
! uitbreiden stadsprogrammering door
meerdere locaties en grotere diversiteit;
! ontwikkelen cultuureducatie passend bij
het profiel van EKKO;
! uitbreiding
talentontwikkelingsprogramma’s;
! marketingstrategie meer gericht op
popcultuur in het algemeen dan enkel op
activiteiten EKKO;
! uitbreiding café/rand-programmering;
! deelname aan verschillende netwerken;
! uitbreiding participatie festivals en
collectieve programmainitiatieven.

! uitbreiden en diversificeren
(stads)programmering;
! intensivering samenwerking culturele
instellingen, festivals, opleidingsinstituten
media en andere relevante partijen.
! Een financieel gezonde exploitatie:
! Verhoging publieksinkomsten middels
(de combinatie van) het optimaliseren
van de programmabalans, verdere
ontwikkeling zichtbaarheid en
marketingkracht plus het verder
uitbouwen en professionaliseren van de
horecafunctie;
! ontwikkeling donateursprogramma;
! een meerjaren investeringsplan
betreffende installaties en apparatuur.

! Vergroten zichtbaarheid & verbreden en
vernieuwen publieksbereik:
! programma voor nieuwe doelgroepen;
! meer topaanbod;
! programma op andere locaties in en om
de stad;
! meer programma in samenwerking met
andere partijen;
! muziekprogrammering voor en rondom
festivals in Utrecht;
! pull-marketing met behulp van inzet
nieuwe technologie;
! uitbreiding media-kanalen.
! Versterken publieksbinding:
! evenwichtig aanbod van activiteiten;
! stimuleren betrokkenheid en
herhalingsbezoek van publiek door een
doelgroepen-gedifferentieerd CRMbeleid en loyaliteitsprogramma;
! verder ontwikkelen gastvrijheid
(horeca)medewerkers.

TYPHOON, EKKO 2013/DAARNA LOWLANDS 2014/
TIVOLIVREDENBURG 2014/FESTIVAL DE BESCHAVING
2015/NORTH SEA JAZZ 2015/HMH 2015

! Ontwikkeling werk- en leeromgeving:
! actualisering vrijwilligersbeleid;
! vergroten zelfsturendheid kernteam en
verbetering arbeidsvoorwaarden;
! verder versterken samenwerking externe
dance organisatoren en aantrekken &
opleiden nieuwe, jonge organisatoren;
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3. POSITIE & PROFIEL
De positie van EKKO in de Utrechtse
muziekketen kan geduid worden vanuit een
drietal invalshoeken;
! artistiek-inhoudelijk
! stadsprogrammering
! talentontwikkeling & leeromgeving
Pijlers die onafhankelijk van elkaar
onderscheidend zijn, echter elkaar
onderling uiteraard ook versterken.

SAVAGES, EKKO 2012/DAARNA OA PARADISO GROTE
ZAAL 2013 / LE GUESS WHO? 2014/INTO THE GREAT
WIDE OPEN 2015

3.1 ARTISTIEK-INHOUDELIJK
Utrecht investeert al jaren in muziek met als
belangrijkste recente daad de bouw van
TivoliVredenburg. Dit - in de wereld unieke
- pand vormt samen met De Helling, EKKO,
Db’s en ACU de gehele keten voor
popmuziek in Utrecht, die uitvoerende
musici in ieder stadium van hun
ontwikkeling het uitgelezen podium biedt.
EKKO staat al jaren bekend als hét podium
voor de beste nieuwe alternatieve
popmuziek en avontuurlijke dance en heeft
haar profiel de laatste jaren verder
aangescherpt door de diversiteit te
vergroten en nóg meer te kiezen voor
relevantie en kwaliteit. Deze aanscherping
is niet onopgemerkt gebleven, in het
juryrapport van de ‘Ijzeren Podiumdieren’
2013 werd over de winnende directeur
van EKKO geschreven: “Marlies heeft van
EKKO een waar (pop)liefhebberspodium
met een uitgesproken eigen profiel
gemaakt. Het podium speelt weer een
belangrijke rol in het popcircuit. De

onderscheidende factor in Utrecht.” De
komst van TivoliVredenburg maakt de
positie en rol van EKKO nóg duidelijker.
Juist nu is een plek waar met weinig risico
veel mogelijk is - en die laagdrempelig en
authentiek is – belangrijk. Immers, een laag
risico, toegankelijkheid en authenticiteit, het
zijn dé kritische succesfactoren voor een
ontdekpodium en muzikale
ontmoetingsplaats.

3.2 STADSPROGRAMMERING
EKKO is in 2011 gestart met
stadsprogrammering, dat wil zeggen;
enerzijds inhoudelijke samenwerkingen
aangaan met festivals in de stad en
anderzijds popmuziek verbinden met
verschillende bijzondere locaties in en om
Utrecht. Van 1 concert in 2011 naar 13
concerten en 1 festival in 2015. Het
percentage uitverkochte events is hoger op
locatie dan bij reguliere concerten, daarom
en omdat dit een almaar groeiende trend is
én Utrecht nog zoveel meer bijzondere
plekken kent zal EKKO in de periode
2017-2020 zowel het aantal activiteiten
op locatie uitbreiden alsook het aantal
verschillende locaties en samenwerkingspartners. Dit zal naast het versterken van
de inkooppositie ook de leeromgeving nóg
interessanter maken én EKKO meer
zichtbaarheid geven. Het vergroot
daarmee de aantrekingskracht van Utrecht
als muziekstad.

NILS FRAHM, 2011 EKKO OP LOCATIE: ZIJDEBALEN
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3.3 TALENTONTWIKKELING &
LEEROMGEVING
Een van de kerntaken van een poppodium
is het bieden van speelplekken aan
beginnende artiesten. Meer nog dan bij
andere kunstvormen is in de popsector
instroom van nieuw talent enorm van
belang om een vitaal muziekklimaat te
behouden. Het verloop is groot en een
relatief kleine groep artiesten kan hun
carrière jarenlang voortzetten. Bovendien
zorgt jong talent ook voor nieuw publiek.
EKKO biedt naast verschillende
talentprogramma’s, (voor)programma’s en
een podium voor album-presentaties ook
talenten achter de schermen
ontwikkelingskansen. Zo krijgen jonge
organisatoren de ruimte om zelf concepten
te ontwikkelen. Inmiddels wordt ruim 52%
van het totale danceaanbod in EKKO door
externe organisatoren georganiseerd, en
zijn er verschillende concertconcepten
ontwikkeld door externe promoters. Ook
biedt EKKO vrijwilligers volop doorgroeimogelijkheden, EKKO heeft dan ook
relatief gezien meer vrijwilligers dan
andere poppodia en in meer verschillende
lagen van de organisatie.

“EKKO IS EEN
BELANGRIJK
OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR DE
NEDERLANDSE
POPSECTOR”
MARK MINKMAN/DIRECTEUR PARADISO

3.4 PARTNERS & NETWERKEN
Waar EKKO in de periode 2013-2016
wat betreft samenwerking nog een
verkennende houding had en zodoende
meer gericht was op kwantiteit is de focus
aan het verschuiven richting kwalitatieve
samenwerkingsverbanden. Partners met
een gedeelde visie op kwaliteit,
zeggingskracht en wat Utrecht nodig heeft.
EKKO heeft partners voor zowel
concertprogrammering, danceprogrammering, overige programmering,
stadsprogrammering, festivals, talentontwikkeling, cultuureducatie als marketing.
Een overzicht van samenwerkingspartners
is te vinden in bijlage A.
EKKO wil zich als lid van het UMO –
Utrechts Muziek Overleg – inzetten om tot
een gezamenlijke visie te komen voor
instellingsoverstijgende zaken die verder
gaan dan samenwerking zoals we die op
dit moment kennen. Aandachtspunten die
essentieel zijn om de verdere groei en
bloei van de Utrechtse muzieksector te
borgen, zoals bijvoorbeeld gezamenlijke
promotie en residentieprojecten, een
integraal plan voor muziekeducatie, in
kaart brengen en de aansluiting verbeteren
van de keten bij zowel podia als festivals
én zowel voor als achter de schermen,
collectieve stadsprogrammering, de
muzieksector als werkgever, gezamenlijk
publieks- en marktonderzoek, onderzoeken
kansen met betrekking tot samenwerking
met en funding door het bedrijfsleven, etc.
EKKO is in 2013 één van de initiators
geweest van het Manifest Voor De Open
Ruimte, een oproep aan de gemeente
alsmede aan het veld zelf om tot een
samenhangende visie op cultuur te komen.
De uitgangspunten van dit manifest zijn
goed opgepakt en daardoor is EKKO
behalve voor collega-instellingen, ook meer
en meer een inspirerende gesprekspartner
voor beleidsmakers.
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4. ACTIVITEITEN
Het verwezenlijken van de ambities zoals
eerder benoemd in 2.4 begint bij het
programma. De programmapijlers daarbij
zijn vernieuwing, diversiteit en relevantie.
In bijlage D is een overzicht activiteiten
inclusief aantallen te vinden, alsook de
bezettingsgraad.

4.1 CONCERTEN
Het concertaanbod van EKKO is
vernieuwend, veelzijdig en er worden
scherpe keuzes gemaakt voor die acts die
relevant zijn. EKKO is de springplank naar
grotere zalen en festivals voor de nieuwste
internationale artiesten en bands op het
punt van doorbreken en voor Utrechts
opkomend talent in (voor)programma’s of
met album-releases. Daarnaast is EKKO de
zaal waar belangrijke en nog steeds
relevante inspirators gekoesterd worden.
Toch is er voor 2017-2020 nog enige
ruimte voor artistieke ontwikkeling; voor
zowel verdieping als verbreding.
Verbreding
Een belangrijke ontwikkeling is dat publiek
steeds meer luisterlef toont dankzij de sterk
toegenomen toegankelijkheid van het
ontdekken van muziek via streamingdiensten en de deelmogelijkheden. Daarnaast willen steeds meer mensen zich
profileren met muziek die hun onderscheidendheid benadrukt.
De belangrijkste potentiële nieuwe
doelgroep is dan ook het publiek dat latent
geïnteresseerd is en bijvoorbeeld wél
(steeds meer) festivals bezoekt, maar nog
niet of nauwelijks de poppodia. Vanuit
concertprogrammering bereiken we hen
door te programmeren op bijzondere
plekken in de stad die sterker tegemoet
komen aan de bezoekmotivatie ‘beleving’
én door meer topaanbod binnen het
segment van EKKO te programmeren, een
spin-off voor de rest van de
programmering.

Verdieping
EKKO programmeert naast content-based
ook regelmatig community-based, oftewel
programmering gericht op subculturen. Bij
concertaanbod betekent dat duidelijk
geprofileerde avonden voor een specifiek
publiek, georganiseerd door gespecialiseerde promoters uit Utrecht. Zij weten het
publiek te vinden. Doordat de grenzen van
mainstream muziek steeds verder opgerekt
worden groeien de kansen om met
specifieker aanbod een groter publiek te
bereiken in de toekomst.
Conjunctuurverschuiving
Door de enorme groei van het aantal
festivals de laatste jaren heeft er en
verschuiving plaatsgevonden van het
aanbod richting het festivalseizoen. EKKO
zal daarom blijven inzetten op een actieve
en directe benadering van artiesten in
samenwerking met andere podia en in
goed overleg met de boekers. Dit om ook
voldoende aanbod te genereren buiten het
festivalseizoen om.

FUTURE ISLANDS, EKKO 2012/DAARNA OA LE GUESS
WHO? MAYDAY 2014, MELKWEG 2014 EN BEST KEPT
SECRET MAINSTAGE 2015

4.2 DANCE
Bij de dance-programmering van EKKO is
er veel meer dan bij concert duidelijk
onderscheid tussen content-based en
community-based aanbod. Dit is vertaald in
een programmakwadrant zoals te zien in
bijlage B, waarin de bezoekmotivatie is
afgezet tegen een tweetal assen, enerzijds
de as ‘smaak’ versus ‘vermaak’ anderzijds
de as ‘groep’ versus ‘individueel’. Dit
model toepassen geeft inzicht in de balans
tussen content- en community-based
dansaanbod en de mixvarianten en zorgt
voor duidelijke kaders en scherpe keuzes.
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Content-based
De smaak- en dus content-based avonden
sluiten aan bij de programmapijlers en zijn
niet alleen economisch belangrijk voor
EKKO, maar ook essentieel voor het
profiel. Deze avonden dekken alle
relevante dance-stromingen van het
moment. Daarbij kennen ze hogere
investeringen op het gebied van
programma en marketing en ze vragen om
een hogere productionele en technische
standaard. Deze concepten groeien iets
langzamer door naar grotere zalen en
hebben binnen EKKO een langere
levensduur.
HET UITVERKOCHTE WOODLUM FESTIVAL 2015, EKKO IN
SAMENWERKING MET THE VILLAGE COFFEE & MUSIC

4.3 EKKO OP LOCATIE

FALCO BENZ, EKKO 2014/DAARNA INTO THE GREAT
WIDE OPEN 2014/TIVOLIVREDENBURG 2015/
GRASNAPOLSKY 2015 & 2016

Community-based
De vermaak- en dus community-based
avonden dragen bij aan het aantrekken
van nieuw publiek en het interesseren van
een deel van deze doelgroepen voor ander
EKKO programma. Daarnaast zorgen deze
avonden voor bijna 70% van de totale
netto programma bijdrage. De programmaen marketingkosten voor deze avonden
liggen doorgaans relatief laag en deze
concepten groeien vanwege een breder
publieksbereik wat sneller door naar de
grotere zalen.

Festivals en stadsprogrammering versterken
het motto van Utrecht en dé grote trend
voor de komende jaren: Live Like A Local.
Daarbij zijn kleinere festivals en
programmering op bijzondere plekken
belangrijk voor het totale aanbod. Ze
zorgen voor een levendig en divers
aanbod en een evenwichtig op elkaar
afgestemd geheel waarin voor iedere
doelgroep iets van waarde te vinden is, én,
ze bereiken jong publiek.
Festivals
De festivals die EKKO initieert of coproduceert de komende periode zijn
Woodlum op Molenerf De Ster i.s.m. The
Village Coffee & Music, een festival met de
werktitel Curated, i.s.m. DJ St. Paul, het
showcasefestival Dice i.s.m. TivoliVredenburg en een neo-klassiek festival met
Het Muzieklokaal. De festivals waar EKKO
zal bijdragen aan het programma of
onderdeel van zal uitmaken zijn Le Guess
Who?, Nordic Delight, Bevrijdingsfestival
Utrecht, Tweetakt, Studio Stekker, Spek &
Bonen, Smeerboel en Where The Wild
Things Are. Ook programmeert EKKO in
samenwerking met TivoliVredenburg en
namens het Utrechts Muziek Overleg het
jaarlijks terugkerende Utrecht Centraal in
het kader van Culturele Zondagen en
neemt EKKO deel aan het samenwerkingscollectief Residenties Utrecht vanuit
SCU/Toerisme Utrecht.

NATHAN FAKE, EKKO 2016 (2008, 2007, 2006, 2005)

|8

“VOOR LE GUESS
WHO IS EKKO VAN
GROTE WAARDE”
JOHAN GIJSEN/DIRECTEUR LE GUESS WHO?

CURTIS HARDING, EKKO LGW? 2014/ DAARNA OA
PARADISO GROTE ZAAL 2015/TIVOLIVREDENBRUG
RONDA 2015/NORTH SEA JAZZ 2015/LOWLANDS 2015

Stadsprogrammering overig
EKKO zet zich de komende jaren nóg meer
in als stadsverkenner en cultureel
gebiedsontginner. EKKO zal meer buiten
de deur programmeren en op meer
verschillende plekken. Zowel structureel
zoals in ACU, Kargadoor, Houtzaagmolen
De Ster en Podium Hoge Woerd, alsook
incidenteel op de meest bijzondere
ontdekplekken in en om Utrecht.

SPINVIS, 2012 EKKO OP LOCATIE: METAAL KATHEDRAAL

Een overzicht van alle
samenwerkingspartners en locaties is te
vinden in bijlage A. Daar komen nog
diverse plekken bij in 2017-2020.

4.4 TALENTONTWIKKELING
In tegenstelling tot de meeste andere
sectoren binnen de kunsten worden
popmuzikale talenten meer buiten scholen
ontwikkeld. Talentontwikkeling is de raison
d’etre van EKKO. Nagenoeg het gehele
programma bestaat immers uit artiesten,
bands en DJ’s op het punt van doorbreken.
EKKO biedt hen de komende jaren nóg
meer ruimte in verschillende stadia van hun
ontwikkeling middels:
! jaarlijks ruim 90 plekken voor opkomend
talent in voorprogramma’s;
! maandelijks album-presentaties van
relevante en/of nieuwe regionale bands
en artiesten;
! verschillende concertconcepten worden
ontwikkeld jonge promoters uit de stad;
! zo’n 52% van de dansavonden wordt
georganiseerd door talentvolle
gastprogrammeurs & organisatoren uit de
stad;
! co-productie of facilitering van
verschillende én nieuwe reeds bestaande
talentprogramma’s zoals:
! Herman Brood Academie
presentatieavonden;
! HKU projectgroepen;
! HKU-café, een creatieve
ontmoetingsplaats voor zowel HKU
studenten als alumni;
! jaarlijks 6 exposities van aanstormend
talent op het gebied van beeldende
kunst, grafisch ontwerp en fotografie,
gecureerd door HKU-studenten en in
samenwerking met Vormplatform;
! Cursus Popjournalistiek i.s.m. Fontys
Rockacademie;
! Clash Of The Titans i.s.m. dB’s/Stichting
Ruis;
! Kunstbende Regiofinales;
! Popsport Utrecht i.s.m. Popsport
Landelijk & Kytopia;
! VPRO 3voor12 Awards Utrecht;
! Popronde Utrecht;
! Teenage Kicks i.s.m. platenlabel
Excelsior Recordings;
! lid klankbordgroep Paradiso Melkweg
Productiehuis met collega-podia
Paradiso, Melkweg, Het Paard, De
Effenaar en De Gigant met als doel
concept- en genreontwikkeling plus
verdieping en verbreding van aanbod in
de popsector.
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“ZONDER EKKO WAS
ER NU GEEN NORDIC
DELIGHT FESTIVAL”
ARNE DEE/ARTSITIEK DIRECTEUR NORDIC DELIGHT/
BELEIDSMEDEWERKER VERENIGING NEDERLANDSE
POPPODIA EN FESTIVALS/BEDRIJFSLEIDER
MELKWEG/BEDRIJFSLEIDER EKKO 2007-2014

4.5 EDUCATIE
Popmuziek is een verbinder, het heeft
allerlei connecties met andere
cultuuruitingen en is daardoor een
laagdrempelige manier om kennis te
maken met andere kunstdiciplines. Ook is
popmuziek onlosmakelijk verbonden met
jeugdcultuur, geeft het identiteit en het
diverse aanbod van podia zorgt zodoende
voor een grote aantrekkingskracht op
jongeren. Podia krijgen middels activiteiten
voor kinderen en jongeren inzicht in het
publiek van de toekomst en laten kinderen
en jongeren op een vertrouwde manier
alvast kennismaken met hun podium.
Bovengenoemde aspecten zijn dan ook de
reden dat EKKO in 2017-2020 de eerste
stappen zal nemen in muziekeducatie,
reeds startend met een aantal pilots met
Tweetakt en Basisschool De Fakkel in
2016. Daarbij staat de kennismaking met
popmuziek & dance, beleving en
participatie voorop. Belangrijk is ook dat
het aanbod past binnen het EKKO profiel.

Concreet wordt dat in 2017-2020 vertaald
in de volgende activiteiten:
! een aantal series concerten door
Nederlandse artiesten uit het segment
van EKKO voor verschillende
leeftijdsgroepen vanaf groep 4 tot
leerlingen van het voortgezet onderwijs
i.s.m. Cultuurknooppunt Utrecht;
! het lesprogramma ‘(Pop)muziek is
overal’ i.s.m. De Effenaar en
Cultuurknooppunt Utrecht voor kinderen
van groep 1-8 van basisscholen, waarbij
verschillende facetten aan bod komen;
de ervaring van live-muziek, een stukje
muziekgeschiedenis, ontmoeting met de
muzikant en zelf muziek maken;
! een lesprogramma gericht op het
voortgezet onderwijs in de lijn zoals
EKKO met de HKU-projectgroep
samenwerkt: ontwikkel en organiseer
een eigen programma van a tot z;
! samenwerking Tweetakt: EKKO als
festivallocatie en de ontwikkeling danwel
presentatie van speciale
muziekvoorstellingen;
! deelname aan netwerkborrel
cultuureducatie met scholen en
aanbieders die geen onderdeel mogen
zijn van Cultuur En School Utrecht.

4.6 OVERIG, VERHUUR & HORECA
Het overige aanbod, zie bijlage D, binnen
EKKO betreft de non-muziek-, café- en
randprogrammering en de exposities. Deze
activiteiten hebben als voornaamste doel
om EKKO als popculturele ontmoetingsplaats te stimuleren. Ze zullen in synergie
met het reguliere programma worden
ontwikkeld.
FRESKU, EKKO 2013/DAARNA OA DE HELLING 2015/
PARADISO GROTE ZAAL 2015/DOWN THE RABBIT HOLE
2016

Zie exposities uit de periode 2013-2015 in
bijlage J.
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Verhuur
De belangrijkste verhuurpartner is nog
altijd de Herman Brood Academie (HBA)
die EKKO gebruikt als leslocatie. Daar
komt de komende jaren de HKU bij,
waarvan studenten van de verschillende
‘schools’ elkaar zullen ontmoeten in EKKO
en samen events en bijeenkomsten zullen
organiseren. De HKU en HBA zullen
daarbij ook gaan samenwerken. Daarnaast
verhuurt EKKO regelmatig haar zaal,
kantoorruimten en werkplekken aan
creatieven. De ruimte die EKKO voor
2017-2020 ziet is de samenwerking met
studenten- en studieverenigingen.

Horeca
EKKO heeft sinds eind 2015 de
openingstijden van de horecafunctie
verruimd en het assortiment flink uitgebreid,
EKKO is zodoende ook een muzikale
ontmoetingsplaats. De komende periode
ligt de focus op het verder professsionaliseren van de horecafunctie met de nadruk
op het vergroten van de kwaliteit en
gastvrijheid.
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5. PUBLIEK

5.2 VERBINDEN & VERGROTEN
VASTE BEZOEKERSKERN

5.1 PUBLIEKSBEREIK

Veel bezoekers houden van een divers
aanbod en komen regelmatig terug, voor
een activiteit al dan niet gecombineerd met
cafébezoek. Deze vaste bezoekerskern is
vanwege hun nieuwsgierigheid niet
eenvoudig te segmenteren. Toch verwacht
EKKO deze vaste bezoekerskern nog
sterker te kunnen verbinden danwel te
vergroten door:
! verder ontwikkelen doelgroepgerichte
promotie;
! voordelen bieden om herhaalbezoek te
stimuleren;
! het vergroten van de zichtbaarheid van
ander aanbod zowel binnen als buiten
EKKO;
! op de hoogte houden van nieuwe
activiteiten passend bij hun eerdere
interesses, via social media, CRM en
fysieke uitingen tijdens andere bezoeken
aan EKKO;
! loyaliteitsprogramma’s om het communityen saamhorigheidsgevoel te versterken
middels verschillende vormen van
lidmaatschap en donateurschap.

De concertbezoekers van EKKO zijn
nieuwsgierige, cultureel en maatschappelijk
breed geïnteresseerde wereldburgers en
kritische, plezierige mensen om voor te
werken. Ze zijn hoger opgeleid, ambitieus
en actieve sociale netwerkers. Concertbezoekers zijn tussen 18 – 65 jaar, met
een kerndoelgroep van 22 - 45 en het zijn
vaker mannen dan vrouwen.
De dancebezoekers van EKKO leven in het
hier en nu, zijn avontuurlijk, vaak impulsief
en zoeken constant afwisselende
ervaringen. Ze vinden vrienden
belangrijker dan familie en zijn
maatschappelijk en politiek minder
betrokken dan de concertbezoekers. Dit
profiel wordt sterker naarmate het aanbod
meer vermaak dan smaak biedt. Ook de
dancebezoekers hebben doorgaans een
sterke affiniteit met nieuwe technologie.
Dancebezoekers zijn tussen 18 – 45, met
een kerndoelgroep van 20 – 35. Het
aantal mannen en vrouwen is doorgaans
gelijk, hoe meer inhoudelijk het programma
hoe meer mannelijke bezoekers.

“EKKO HEEFT AL
TIENTALLEN JAREN
EEN AANTREKKINGSKRACHT”
JOHN VAN LUYN/PROGRAMMEUR MELKWEG

Doelstellingen publieksbereik:
! vaste bezoekerskern verbinden;
! vaste bezoekerskern vergroten;
! publieksverbreding;
! publieksvernieuwing.

FATHER JOHN MISTY, EKKO 2012/ DAARNA OA
PARADISO TOLHUISTUIN 2015/LOWLANDS 2015/
PARADISO GROTE ZAAL 2015/TIVOLIVREDENBURG 2016
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5.3 PUBLIEKSVERBREDING EN VERNIEUWING
Het publiek van EKKO is reeds divers door
de grote verscheidenheid in aanbod. De
grootste kansen voor verdere vebreding
liggen op dit moment bij latent
geïnteresseerden en het mainstream
festivalpubliek alsook bij studenten en
starters, een almaar groeiende groep in
Utrecht. Publieksvernieuwing gaat bij EKKO
doorgaans vanzelf dankzij de sterk
productgerichte-promotie.

OSCAR & THE WOLF, EKKO 2014/ DAARNA OA
TIVOLIVREDENBURG 2015/HMH 2015

De belangrijkste strategiën om bovengenoemde doelstellingen te verwezenlijken
zijn:
! storytelling & campagnedenken om zo de
impact te vergroten en een grotere groep
aan te spreken én om te blijven bouwen
aan het imago van EKKO als verfrissende
vernieuwer, in bijlage K voorbeelden van
recente campagnes;
! gebundelde promotie om publiek kennis
te laten maken met ander aanbod;
! uitbreiding passende media-kanalen en
samenwerkingsverbanden;
! benutten kansen met een prijsbeleid
afgestemd op doelgroep alsmede
dynamic pricing voor evenementen;
! betrekken van publiekspanels bij
programma-ontwikkeling.

5.4 ZICHTBAARHEID
Met de continue komst van nieuwe kanalen
en locaties is het belangrijk deze te
actualiseren, zowel voor EKKO als merk als
evenement-specifiek.

Zodoende is het belangrijk om de
zichtbaarheid te blijven verbeteren, zowel
offline als online:
! op festivals zoals Le Guess Who?, Best
Kept Secret, Down The Rabbit Hole, Into
The Great Wide Open, Incubate,
Smeerboel, en Where The Wild Things
Are;
! promotionele samenwerkingen in de stad
en het land versterken, zoals met The
Village Coffee & Music, Plato,
TivoliVredenburg, Paradiso, Kapitaal, ILL,
Muzieklokaal, Louis Hartlooper Complex,
Klijs&Boon, dB’s, ACU en diverse cafe’s;
! continueren van en verbreden
samenwerking met relevante media op
basis van het actuele programma-aanbod,
zoals The Daily Indie, Kicking The Habit,
VPRO 3voor12/Utrecht, VPRO
3voor12/Landelijk, Gonzo, DJ Broadcast,
DUIC, Subbacultcha, Vice, 3FM, Pinguin
Radio, Podiuminfo (op NU.nl).

5.5 ONLINE
Vernieuwing brengt EKKO niet enkel
binnen haar programma-aanbod. Omdat
de doelgroep van EKKO erg actief is online
is het ook belangrijk de online strategie
altijd up to date te houden. Zowel
inhoudelijk als technisch. De kansen die er
de komende jaren liggen:
! meer focus op pull-marketing, het actief
benaderen via e-mailmarketing en
gerichte advertenties via analyse- en
meetprogramma’s zoals Facebook Ads en
vooral Google Grants
! toepassing van de nieuwste
ontwikkelingen op social media-vlak, denk
aan nieuwe toepassingen zoals
‘vlogging’, maar ook een veranderende
opzet van social media-beleid door de
ontwikkeling van algoritmes bij social
media;
! inspelen op ontwerptrends om aan te
blijven sluiten bij het publiek;
! doorvoeren van opkomende trends zoals
flat design, responsive, mobile first, tags,
inspelen op adblockers die het publiek
inzet, rustige pagina’s en ruimte creëren
voor verhalen gelinkt aan popcultuur
naast louter informatie over popmuziek.
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5.6 PUBLIEKSONDERZOEK
Sinds 2014 houdt EKKO eens per jaar een
groot kwantitatief publieksonderzoek aan
de hand van terugkerende vragen om de
overeenkomsten en verschillen ieder jaar
goed te kunnen monitoren. Daarnaast doet
EKKO zo nu en dan ook kwalitatief
onderzoek door publiekspanels te
betrekken bij specifieke dansavonden.
Komende jaren zet EKKO in op een tweetal
aspecten:
! de toepassing van de nieuwste
technische mogelijkheden met betrekking
tot data-analyses;
! in samenwerking met professor Populaire
Muziek en Jeugdcultuur Tom Ter Bogt
van de Universiteit Utrecht de methodiek
van het kwantitatieve publieksonderzoek
te verbeteren met als doel de data om te
zetten naar betrouwbare en bruikbare
informatie.

TERAKAFT, EKKO 2014/ DAARNA OA EINDHOVEN PSYCH
LAB 2014/INCUBATE 2015
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6. STURING &
ORGANISATIE
6.1 BESTUURSMODEL
EKKO onderschrijft de Principes en Best
Practice-bepalingen van het bestuur-model
zoals beschreven in de Code Cultural
Governance en past deze toe.

6.2 VRIJWILIGERS EN
LEEROMGEVING
Het eigenzinnige karakter van EKKO wordt
versterkt door de vrijwilligers die er
werken. Ook de komende jaren zullen er
vrijwilligers ingezet worden als
barmedewerkers, stagemanagers,
garderobemedewerkers, koks, licht- en
geluidstechnici en expositiemedewerkers.
Ook zijn er diverse assistentschappen,
oftewel gecreëerde leerplekken naast de
stafleden. De gemiddeld 150 vrijwilligers
worden ingezet voor 6,92 FTE op
activiteiten, daarnaast is er 5,47 FTE aan
vrijwillige assistentschappen en stagiaires.

“HET KOMT ER OP
NEER DAT IK ZONDER
EKKO NIET ZOU DOEN
WAT IK NU DOE”
MARIJE VAN VEEN/EIGENAAR & AGENT LEXICON
BOOKINGS/VRIJWILLIGER EKKO 2008-2011/ASSISTENTPROGRAMMEUR EKKO 2011-2013

Gelijkwaardigheid en een leiderschapsstijl
gebaseerd op vertrouwen zijn belangrijke
uitgangspunten. Om vrijwilligers te binden
aan EKKO worden regelmatig
medewerkersactiviteiten en trainingen
georganiseerd. Met name het laatste zal
EKKO de komende periode verder

uitbouwen teneinde hen meer ontwikkeling
te kunnen bieden en langer aan zich te
binden, ook EKKO op locatie zal enorm
bijdragen aan een nóg interessantere
leeromgeving. Tot slot zal EKKO de
komende periode een terugkerend
medewerkersonderzoek op gaan zetten om
zo inzicht te krijgen en te behouden in de
motivatie en behoeftes van vrijwiligers en
medewerkers en op basis daarvan het
beleid nog verder aan te scherpen.

6.3 ORGANISATIESTRUCTUUR EN
-OMVANG
Dankzij een reorganisatie in verschillende
fases tussen 2011-2015 is er een goede
balans in functies, verantwoordelijkheden
en urenverdeling ontstaan. Bedrijfsorganisatorisch is er aansluiting op waar de
financiële kansen danwel de risico’s
liggen. EKKO heeft in 2016 een kern van
5,97 FTE in loondienst plus 0,68 FTE
externe inhuur, totaal 6,66 FTE. De
flexibele schil voor externe inhuur
activiteitenpersoneel (bedrijfsleiders,
barhoofden, kassamedewerkers en
incidenteel barmedewerkers en technici is
samen gemiddeld 4,87 FTE.
In de periode 2017-2020 is er een kleine
groei nodig van de kern om de kwaliteit te
kunnen blijven waarborgen en te blijven
vernieuwen, stadsprogrammering uit te
breiden alsook cultuureducatie te kunnen
aanbieden en organiseren. Ook is er
daarvoor een kleine groei nodig voor de
flexibele schil en vrijwilligers.
In bijlage C het organogram van EKKO.

6.4 CAO
EKKO volgt sinds 2012 de CAO
Nederlandse Poppodia en Festivals, met
uitzondering van de automatische
indexeringen of andere loonontwikkelingsafspraken. EKKO gaat deze vanaf 2017
formeel toepassen om de arbeidsvoorwaarden gelijk te stellen met collega podia
en de muziekketen in Utrecht.
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7. MEERJAREN
EXPLOITATIE
Voor de periode 2017-2020 is een meerjarenbegroting opgesteld, zie bijlage E.
Het resultaat 2015, 2014 en 2013, zie
bijlage H, en de begroting 2016 zijn
daarvoor als basis gebruikt, rekening
houdend met de ambities van EKKO en de
randvoor-waarden & omgevingsfactoren.

7.1 AMBITIES
FTE-uitbreiding
Om het structureel onderbezette team te
versterken en de ambities aangaande
stadsprogrammering en educatie te
verwezenlijken zijn er extra uren nodig
voor programma, marketing, productie en
techniek. Deze urenstijging loopt mee met
de ontwikkeling en groei van het aantal
activiteiten; van 0,5 FTE in 2017 naar
0,87 FTE in 2020. Dat neemt inclusief de
CAO-voorwaarden een stijging van
salariskosten met zich mee van E18.500 in
2017 naar E35.107 in 2020 en jaarlijks
gemiddeld E26.551.
Programmabudget
Daarnaast is er voor educatie ook een stuk
programmabudget nodig van zo’n E6.396
omdat de bijdrage vanuit scholen
onvoldoende is om de programmakosten te
kunnen dekken ondanks de middelen die
scholen zelf beschikbaar hebben. Bij
stadsprogrammering worden de gages
gedekt uit desbetreffende projectbegrotingen.

BEWILDER, SHOW VAN HET JAAR EKKO 2015/ DAARNA
OA EUROSONIC NOORDERSLAG 2016/DE HELLING 2016

7.2 RANDVOORWAARDEN &
OMGEVINGSFACTOREN
Investeringen
Omdat investeringen tot dusver niet vanuit
de exploitatie gedekt konden worden, werd
door de Gemeente Utrecht tot en met 2015
op aanvraag aanvullend subsidie verstrekt.
Voor de nieuwe cultuurnotaperiode 20172020 wil EKKO efficient investeringen
kunnen doen vanuit de exploitatie. Daartoe
is tot en met 2035 voor alle activa bepaald
wanneer vervangingen en investeringen
noodzakelijk zijn. Op basis van deze
investeringscyclus is eind 2015 de laatste
investeringssubsidie door de Gemeente
Utrecht verstrekt, te vinden in bijlage F,
aangevuld met het verloop van
afschrijvingen en egalisatiereserves. Uit
deze opstelling blijkt dat een jaarlijks
gemiddelde van E83.655 nodig is om alle
te verwachten (vervangings)investeringen te
kunnen doen.
CAO
Het toepassen van de CAO NPF zorgt door
de in het akkoord afgesproken indexatie
voor een toename van salariskosten van
E13.648 in 2017 naar E38.560 in 2020,
een gemiddelde van E25.997.
Inkomstenderving & extra huurlasten
EKKO vierde in januari 2016 haar 30-jarig
jubileum en huist al die tijd in het
karakteristieke pand aan de Bemuurde
Weerd WZ 3. Twee naastgelegen panden
kenden gedurende dezelfde periode een
bedrijvenbestemming. Echter is er sinds
2014 zonder bestemmingswijziging en dus
zonder omgevingstoets, noch overleg, een
vergunning verleend door de Gemeente
Utrecht aan de nieuwe eigenaar om
studentenwoningen te realiseren. Het
verlenen van deze vergunning heeft geleid
tot het verplaatsen van de geluidmeetpunten en daarmee tot een geluidsisolatieschade van zo’n 13,5 dB. In de zomer
van 2015 zijn er met steun van de
gemeente Utrecht bouwkundige
maatregelen getroffen waardoor een
belangrijk deel van deze schade weer is
opgelost. Echter niet afdoende om de
content-based dansavonden te kunnen
blijven programmeren voorlopig. Dit zijn
de dansavonden waarbij zowel artiest als
bezoeker hoge eisen stellen aan de
geluidskwaliteit. EKKO had sinds najaar
|16

2015 zicht op een oplossing om middels
een strategisch partnerschap met DEPOT dit
programma te verplaatsen naar hun locatie
die perfect voldeed aan de benodigde
kritische succesfactoren én daarbij ook
extra verdienmogelijkheden zou bieden.
Echter is DEPOT tegen alle verwachtingen
door een plotselinge eenzijdige wijziging
van de ontwikkelvisie van de NS niet
doorgegaan. Dit werd op 25 januari 2016
bekend. Gesprekken zijn gaande en zullen
voortgezet worden om elders te kijken naar
eenzelfde opzet en partnerschap waarbij
EKKO de muziekprogrammering verzorgt.
Daarnaast zet EKKO de gesprekken voort
met De Helling en TivoliVredenburg om te
kijken welk aanbod in De Helling of
TivoliVredenburg Pandora zaal al dan niet
tijdelijk voortgezet kan worden. EKKO gaat
de komende periode dus enerzijds op zoek
naar andere locaties, wat ook aansluit bij
de beweging die reeds is ingezet in 20132016 om meer op locatie te programmeren. Anderzijds gaat EKKO
onderzoeken of de recent gepubliceerde
maatwerkvoorschriften of er oprekkingsmogelijkheden zijn voor de geluidsnormen.

“DOORDAT
INNOVATIE EN
VERNIEUWING IN
DE GENEN VAN EKKO
ZITTEN, BORGT
ZIJ HAAR
BESTAANSRECHT”
ARNA NOTTEN/RELATIEMANAGER KUNST- EN CULTUUR
TRIODOS BANK
Bovengenoemde isolatieschade zorgt voor
inkomstenderving omdat er een deel van
het bestaande danceprogramma wegvalt.
Deze is waar mogelijk geminimaliseerd en
komt op E14.637 in 2017 tot E2.247 in

2020. Omdat EKKO op zoek moet naar
alternative oplossingen zal dit niet tot
minder programmauren leiden.
Om de bestaande programmering veilig te
stellen en de te strenge normen voor de
overige dance op te rekken zal EKKO de in
het naastgelegen pand aan de zaal
grenzende kamers huren. Onbewoond
zullen niet langer de meetpunten in deze
slecht geïsoleerde kamers de geluidsnorm
bepalen in de zaal. Daarvoor is een post
opgenomen van E14.400.
Omdat EKKO verwacht in de toekomst een
plek te kunnen vinden voor de contentbased dansavonden is er in de begroting
vanaf 2019 weer een langzame groei
opgenomen.

TEMPLES, EKKO 2013/ DAARNA OA DOWN THE RABBIT
HOLE 2014/LOWLANDS 2014/BEST KEPT SECRET
MAINSTAGE 2015

7.3 EXTRA PUBLIEKSINKOMSTEN
& SUBSIDIE
Met het niet doorgaan van DEPOT op de
beoogde plek vervalt er naast bestaande
danceprogrammering ook een substantieel
deel van de extra concertprogrammering
op locatie. Omdat dit extra concerten
betrof betekent dit geen inkomstenderving,
maar wel het wegvallen van extra
verdienmogelijkheden omdat DEPOT een
schaalbare zaalcapaciteit zou krijgen van
350-700. Zodra EKKO een geschikte
externe locatie heeft gevonden danwel
verruiming van de vergunning kan
realiseren komt daar het vergroten van de
publieksinkomsten uit activiteiten bij.
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De onder 7.3 genoemde extra uitgaven
worden deels gedekt door extra
publieksinkomsten en het werven van
donateurs. Los van de inkomsten-derving
zoals beschreven in 7.3 verwacht EKKO in
2017-2020 13% meer entreeinkomsten en
20% meer horeca-inkomsten door de
uitbreiding van de horecafunctie die per
oktober 2015 is ingezet en waarvan de
resultaten aansluiten bij deze prognose.
Dat had geleid tot extra jaarlijkse
publieksinkomsten van gemiddeld
E110.100, maar door de recent ontstane
situatie is dat E64.208.
Het werven van donateurs zal naar
verwachting E4.000 in 2017 opbrengen
oplopend tot E10.000 in 2020.
Subsidie
De extra publieksinkomsten zijn helaas niet
voldoende om de kostenstijging door
ambities, voorwaarden en omgevingsfactoren te kunnen dekken. Zie bijlage L
voor een specificatie van de belangrijkste
mutaties in de exploitatie t.o.v. 20132016. EKKO vraagt daarom een
verhoging van de exploitatiesubsidie van
E165.025, een totaalbedrag van
E462.243. Dit zorgt voor een hoger
positief exploitatieresultaat in de eerste
jaren, daarmee bouwen we reserves op
voor het wat lagere resultaat in de laatste
jaren.

7.4 BENCHMARK
In 2002 is door de Vereniging
Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF)
het Poppodia Analyse Systeem (PAS)
opgezet, jaarlijks wordt door alle leden
bedrijfsgegevens ingevoerd en zo vormt het
een benchmarksysteem waarmee een
podium niet alleen inzicht krijgt in de eigen
prestaties, maar ook in hoe deze zich
verhouden tot andere podia. Deze
benchmark is te vinden in bijlage G.
Wat het meest opvalt is dat EKKO veel
meer geld zelf uit de markt haalt en dat de
horecaomzet, verhuurinkomsten en
sponsorinkomsten flink hoger zijn dan
andere podia. Zodoende is het
subsidiepercentage bij EKKO opvallend
laag met 26%. Bij zalen van dezelfde
grootte is dat 45%, bij middelgrote zalen
met een soortgelijk profiel of in een
soortgelijke (grote) stad 34%. Het
subsidieaandeel van EKKO is zelfs lager
dan het gemiddelde subsidiepercentage
van alle podia in het popcircuit: 30%,
waaronder dus vooral grotere zalen met
een ruim(er) inverdienend vermogen.
Zouden we de percentages subsidie van
podia van gelijke grootte toepassen op de
begroting van EKKO dan zou E523.603
de uitkomst zijn en het percentage van
middelgrote podia geeft een absoluut
subsidieniveau van E395.611.

HANGGAI, EKKO 2013/ DAARNA OA FESTIVAL MUNDIAL
2013/TIVOLIVREDENBURG 2015/PARADISO TOLHUISTUIN
2015
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8. DUURZAAMHEID
EKKO heeft in de periode 2013-2016 een
energiereductie gerealiseerd van 20% op
elektra door zuiniger apparatuur en 10%
op gas door het plaatsen van een
warmtewisselaar in de zaal. Daarnaast is
een belangrijk deel van de bekabeling in
de zaal vervangen. De periode 20172020 zal EKKO voornamelijk als
onderzoeksfase gebruiken voor de
vervanging van de electrische installatie en
de volledige overstap naar LED-verlichting.
Waarschijnlijk worden de komende jaren
dergelijke investeringen steeds
betaalbaarder, alleen dan kan een klein
podium als EKKO instappen.

KING KHAN AND THE SHRINES, EKKO 2015
DE LEGENDARISCHE GARAGEHELD ARISH AHMAD KHAN
HEEFT EEN LANGE HISTORIE MET UTRECHT

|19

