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1. VOORWOORD 
 
EKKO brengt de vernieuwende stad Utrecht in aanraking met een voortdurend beweeglijke 
muziekcultuur. Zo groeien makers in onze creatieve stad en maken creatievelingen onze 
groeiende stad interessant. Met meer dan 100 concerten en bijna 150 dansnachten in 2017 
is EKKO hard op weg naar de 80.000 bezoekers per jaar. Ons hoofdpodium aan de 
Bemuurde Weerd werd ook in 2017 op volle capaciteit benut. Daarom gaf EKKO in 
2017 verder vorm aan een exploratie naar aanvullende of tijdelijke podia in en rond de stad.  
 
Zo onderzochten wij de mogelijkheden voor ondergrondse tempels van dans en beeldcultuur. 
Zo nodigde de industriële vergankelijkheid van Utrecht ons uit tot ideeënvorming met 
maatschappelijk ondernemers en cultuurmakers. En zo ontstonden naast onze voortdurend 
vernieuwende programmering de contouren van een vernieuwende manier van organiseren. 
EKKO kon dat in 2017 dankzij de samenwerking met onnoemlijk veel partners en de inzet van 
circa 150 vrijwilligers. Samen vormen zij de Zon & Maan van EKKO. 
 
Ook in 2017 maakten onze partners, vrijwilligers en medewerkers EKKO onmogelijk veel 
makkelijker/leuker/gezelliger/lekkerder dan een sleutelbos van natte cake in je nek. Dat 
leerden ook de basisschoolleerlingen van de Fakkel, de scholieren van het St. Gregorius 
College en de studenten van de Herman Brood Academie. Of zoals Perfect Indie Disco-
boegbeeld en persoonlijke dj-held St. Paul het in 2017 verwoordde: is nou precies die 
springplank binnen de prachtige kunsthal die Utrecht is. 
 
 
Ouke Arts, bestuursvoorzitter Stichting EKKO 
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2. ACTIVITEITEN & VERHUUR 
 
2.1 Bezoekersaantallen 
In 2017 heeft EKKO wederom een lichte groei laten zien in het bezoekersaantal, wat maakt 
dat voor het tweede jaar op rij een recordaantal bezoekers de activiteiten van EKKO in het 
pand aan de Bemuurde Weerd alsook daarbuiten bezochten. Met een groei van 0,9% komt 
het totaal bezoekers in 2017 op 77.029. Het totaal aantal bezoeken concert en dance 
groeide respectievelijk 9,6% en 7,4%, tegenover een groei in aantallen activiteiten van 
respectievelijk 8,7% en 5%.  
 
Het aandeel concerten op locatie was zo’n 21% en bleef in verhouding gelijk. Gemiddeld 
steeg het bezoek bij concerten een kleine 1% (254 per concert Bemuurde Weerd en 87 op 
locatie). 
 
Het gemiddeld aantal dancebezoekers in EKKO steeg met 2,2% naar 279 bezoekers, waarbij 
het aantal bezoekers op de donderdagnacht steeg met 47,3% door een ophoging van het 
aantal donderdagnacht concepten met 26,5%. De vrijdagnachten laten een bezoekersdaling 
zien van gemiddeld 8,5%. Dit houdt verband met de geluidsproblematiek; de slechte 
geluidskwaliteit door de lagere geluidsnormering is voor de content-based 
vrijdagavondconcepten zorgelijk, een goede geluidskwaliteit is voor concepten met meer 
internationaal live/aanbod van topkwaliteit essentieel, EKKO legt het daarbij af tegen de 
goed geoutilleerde zalen in Utrecht en andere grote steden. Omdat we iets meer concepten 
organiseerden hebben we de bezoekersdaling in totaal kunnen beperken tot 2,7%. 
 
ACTIVITEITEN 2013 2014 2015 2016 2017 

Concert 93 87 101 104 113 

Dance/Live-Dance 115 116 102 140 147 

Overig/Talentontwikkeling 36 49 31 72 40 

Totaal 244 252 234 316 300 
  

Interne workshops 3 6 14 27 21 

Lesdagdelen HBA 79 100 88 90 90 

Verhuur overig 24 29 56 71 60 

Totaal 106 135 158 188 171 
            

Aantal dagen bezetting 350 370 392 504 471 
            

BEZOEKERSAANTALLEN 2013 2014 2015 2016 2017 

Concert 15303 15502 19026 22512 24672 

Dance/Live-Dance 26155 26107 23775 38173 40984 

Overig/Talentontwikkeling 6422 7828 5800 7681 4409 
Subtotaal 
publieksactiviteiten 47880 49435 48601 68366 70146 
            

Interne workshops 24 70 105 146 387 

Lesdagen HBA 168 168 110 110 110 

Verhuur overig 1560 1560 3753 6179 3994 

EKKO Eetcafe 1742 1742 1918 1552 2392 

Subtotaal overig 3494 3568 5886 7987 6883 
            

Totaal 51374 53003 54487 76353 77029 
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2.2 Concert 
De nieuwe concepten 
Het afgelopen jaar heeft EKKO met succes een aantal concepten ontwikkeld voor specifieke 
genres. Met assistent-programmeur Lisa Molle is i.s.m. de Herman Brood Academie (HBA) een 
nieuwe hiphop-avond en nacht opgezet, genaamd Hiphop Saved My Life, waarbij een 
podium gecreëerd is voor jonge studenten van de HBA. Deze showcases zijn gekoppeld aan 
een liveshow van een opkomende Nederlandse hiphop-artiest. Het inspelen op de florerende 
Nederlandse hiphopscene zorgt ervoor dat EKKO de doelgroep goed weet te bereiken en dat 
het concept de nog relatief onderbelichte hiphop-programmering in zowel EKKO als Utrecht 
versterkt. 
 
Met inmiddels oud-assistent programma Jacob Hagelaars is het concept Doomstad gelanceerd, 
een concertavond geheel in het teken van de zwaardere genres van de gitaarmuziek zoals 
doom, black metal, sludge, drone en stoner. Met drie edities per jaar biedt het een goede 
toevoeging aan het Utrechtse heavy muzieklandschap. 
 
Tevens is EKKO nauw betrokken bij het nieuwe Utrechtse initiatief Mondays, dat een aantal 
keer per jaar, op wisselende plekken psychedelica, garage en aanverwante stromingen 
brengt.  
 
In 2017 is er i.s.m. STUW (Stichting Utrechtse Wereldmuziek) al een voorschot genomen op 
een nieuw concept voor niet-westerse popmuziek dat aan is gevangen in 2018, met de 
boekingen van Meridian Brothers (Colombia) en Islam Chipsy (Egypte). 
 
Underplayed shows 
Geheel in lijn met de afgelopen jaren waren er in 2017 ook weer grote, reeds gearriveerde 
Nederlandse artiesten die graag in de kleine, intieme setting van EKKO willen proefdraaien. 
Eefje de Visser sloot het jaar in stijl af met 3 shows, Temples kwam terug naar de plek waar ze 
in 2013 al eerder stonden. Strand of Oaks kwam voor de derde keer in vier jaar terug en ook 
Novastar en Gabriel Rios verkochten met gemak EKKO uit.   
 
Daarnaast bood EKKO het podium aan terugkerende artiesten van weleer zoals bijvoorbeeld 
Magnapop, die bekend werden in de slipstream van de grunge in de jaren ’90 en 13 jaar 
afwezig zijn geweest. Het uitverkopen van een dergelijke show lijkt in de trend te passen dat 
de juist ook wat meer belegen acts baat kunnen hebben bij een show in EKKO om zo nieuw 
en jonger publiek te bereiken. 
 
Stadsprogrammering 
Met 12 shows in ACU, 9 shows in Molen de Ster en nog wat losse shows op diverse plekken 
is EKKO steeds meer geworteld in de stad. De toevoeging van de Doopsgezinde Kerk en de 
Geertekerk maken de diversiteit aan externe podia van EKKO steeds groter en het maakt het 
makkelijker voor boekingskantoren om in Utrecht de meest passende plek te vinden voor een 
concert. 
 
Samenwerkingen binnen Utrecht 
De samenwerking met TivoliVredenburg verloopt zeer natuurlijk. In samenwerking met hen en 
boekingskantoor Friendly Fire is het popshowcase-festival Dice ontwikkeld. In 2017 werd er 
een aantal concerten gezamenlijk geboekt danwel gepromoot, zoals grotere namen als Gui 
Boratto, Klangstof in TivoliVredenburg en kleine acts in EKKO zoals Alvvays, Julien Baker, 
JOSEPH en J. Bernardt. 
 
In samenwerking met Phono werd de Record Store Day-afterparty in 2017 naar EKKO 
gehaald met een spannende lineup met o.a. STUFF., Iguana Death Cult en Venn.  
 
Met The Village Coffee & Music en Sedate Bookings zijn ook weer twee edities van de 
punkrock avond One Louder georganiseerd. 
 
Hoogtepunten 
Inhoudelijk waren de hoogtepunten de show van het spijkerharde, Engelse Idles, de 
zomershow van Preoccupations, de hoge energie van The Wytches (Mondays) en Yung 
Nnelg, de double-bill met Sheer Mag & Crows, de shows van vaporwave-pionier Blank 
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Banshee, de feestelijke jaarafsluiter met Turkse psychedelische folkrock van Altin Gün en de 
fijne shows van Mitski en Andy Shauf. En op locatie de ACU-shows van 
PigsPigsPigsPigsPigsPigsPigs, Pinegrove en Utrechters 45Acidbabies. 
 
Nederland  
Ook voor het Nederlandse veld blijft EKKO de deuren wagenwijd openzetten; Dool, Iguana 
Death Cult, Stillwave, Orgelvreten, 45Acidbabies, Kypski, Paceshifters, Death Alley, Jeangu 
Macrooy en dus ook Altin Gün presenteerden afgelopen jaar hun eerste of nieuwe album aan 
Utrecht in EKKO. Ook Eefje de Visser, Mister & Mississippi en I am Oak sloten met dat doel 
het jaar af in een aandachtige zaal. 
 
2.3 Dance 
Nieuw publiek 
De toename van aantal dansnachten heeft zich in 2017 verder ontwikkeld. Met de toevoeging 
van concepten als Hiphop Saved My Life heeft EKKO nu bijna elke donderdag van het jaar 
programma, dat maakt EKKO een populaire plek is geworden voor een divers publiek en van 
donderdag t/m zaterdag. 
 
Donderdagnacht 
De donderdagnacht is binnen twee jaar van groot belang geworden voor EKKO, inhoudelijk 
omdat het ruimte geeft voor vernieuwing en tevens is het de avond met de hoogste 
bezoekersaantallen. 
 
In het prille bestaan van De Discotheek viert het concept succes op succes. Het concept dat 
vorig jaar werd ontwikkeld door twee jonge huis-dj’s Ed Night & Tala Drum Corps, is met het 
hoogste gemiddelde bezoekersaantal, afwisselende programmering en een fijn publiek een 
vaste waarde geworden in de agenda van menig student. No Hits No Glory is met twee 
edities per maand een steady concept gericht op de popmuziek van toen en nu. Het eerder 
besproken Hiphop Saved my Life is een goede inhoudelijke toevoeging aan het programma en 
gericht op nieuwe doelgroepen. 
 
Vrijdagnacht 
Mede door de recentelijk aangepaste geluidsrestricties heeft EKKO afgelopen jaar minder 
ingezet op de content based dancenachten. Desalniettemin zijn er nieuwe initiatieven 
ontwikkeld zoals werelddance-concept La Nuit Tropique, met Nuno dos Santos als lokale 
curator. Cultfarm heeft het moeilijke begin van het jaar om weten te buigen naar positievere 
resultaten in de tweede helft en is met een nieuwe opzet van de avond en fris organisatieteam 
klaar voor 2018. 
 
Het afgelopen jaar heeft EKKO gekozen om een aantal wijzigingen aan te brengen in de 
vrijdagnacht-programmering. Club Rits heeft EKKO verlaten en een nieuw onderkomen 
gevonden in De Helling. EKKO heeft verder afscheid genomen van Club GVD, dat te weinig 
aansloot bij de kwaliteit die EKKO voorstaat. En Fluff Disco is wegens aanhoudend succes 
gepromoveerd naar TivoliVredenburg.  
 
Stille Disco is één van de nieuwe aanwinsten, vanaf de eerste editie in september een groot 
succes. De release van Yallah! Yallah! is niet alleen een zeer geslaagd voorbeeld van cultureel 
diverse programmering maar trok ook nog eens een zeer cultureel divers publiek. Begin 2018 
verkocht het de tweede editie in de voorverkoop uit, een unicum. 
 
Met Queerin’Sanity heeft EKKO een concept binnengehaald voor de vrijdagnacht dat weer 
wat spanning moet terugbrengen in de LGBT-programmering van Utrecht. Dit concept zal in 
wisselende gedaantes en benaming terugkeren in EKKO. 
 
Zaterdagnacht: Diep in de Groef 
Het afgelopen jaar is het gemiddeld bezoekersaantal op de zaterdag nagenoeg gelijk 
gebleven. De avonden met DJ St. Paul (Perfect Indie) en Soulclap lopen nog steeds 
bovengemiddeld goed, de reguliere Diep in de Groef avond blijft een stabiele avond die nog 
steeds nieuw publiek naar EKKO trekt met een mix van de nieuwste hiphop, indie en 
elektronica. 
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2.4 Overig 
Terugkerende concepten: Mensen Zeggen Dingen & Tekenen Onder Invloed (voorheen 
Holland Next Modeltekenen) 
Het tweede jaar in EKKO voor dit Mensen Zeggen Dingen, het programma voor gesproken 
woord is een succes; bijna maandelijks verkoopt de avond uit. Het concept Tekenen Onder 
Invloed, dat sinds 2016 in EKKO te vinden is, heeft een nieuwe naam maar het succes bleef 
onveranderd groot. Het maakt dat mensen die hun teken-vaardigheden willen ontwikkelen niet 
enkel terecht kunnen bij de traditionele kunstinstellingen. Van experimenteren met verschillende 
materialen tot anders leren kijken en het steeds veranderende perspectief op papier kunnen 
vertalen. Door de toevoeging van de extra elementen zoals beweging, geluid en beeld krijgt 
het modeltekenen een extra dimensie en moeilijkheidsgraad.  
 
Incidentele avonden 
Team Edgar, een literair programma onderdeel rondom de transferdeadline in het voetbal, is 
in 2017 geïntroduceerd in EKKO. De Ronde van Vlaanderen, bekend als de traditionele 
opener van het wielerseizoen, wordt al jaren uitgezonden in EKKO onder het genot van 
goede muziek, voordracht, speciale bieren en friet met stoof. Ook heeft EKKO de 
samenwerking met de HKU verder voortgezet, met o.a. programma’s als de Gamenight. 
 
De bezoekersaantallen voor de overige programmering zijn 32,4% gestegen (1.881), dit is in 
paragraaf 2.1 niet nader geanalyseerd omdat de getallen moeilijk vergelijkbaar zijn door de 
erg van elkaar verschillende incidentele activiteiten. 
 
2.5 Muziekeducatie 
Primair onderwijs 
Waar 2016 in het teken stond van kennismaking en onderzoek naar cultuureducatie, is in 
2017 de basis gelegd met een vaste partner en terugkerend programma, de aankoop van 
lesmateriaal, de ontwikkeling van nieuw programma en de eerste afspraken om ook als kleine 
culturele instelling toe te treden tot bemiddelingsplatform Cultuur & School. Hier zal EKKO in 
schooljaar 2018 - 2019 vier interactieve popmuziekconcerten aanbieden: Kypski, Afterpartees 
en Clean Pete (een keer in EKKO en een keer in Podium Hoge Woerd). Zo hoopt EKKO meer 
leerlingen en nieuwe scholen te bereiken. 
 
Secundair onderwijs 
Ook is in 2017 het eerste contact gelegd met het secundaire onderwijs: het St. Gregorius 
College. Voor hen ontwikkelde EKKO een educatieproject op maat, voor hun cultuurdag in 
2018.  
 
2.6 Verhuur 
Vaste huurder Herman Brood Academie heeft na het wegvallen van RASA als leslocatie het 
aantal lessen in EKKO in het najaar wat vergroot. Het totaal aantal lesdagen bleef daardoor 
uiteindelijk alsnog gelijk aan 2016. 
 
De daling in het aantal gerealiseerde overige verhuringen heeft onder andere te maken met 
het wegvallen van de structurele verhuringen voor onder andere de Cursus Popjournalistiek 
(acht tot negen keer per jaar) die in 2017 geen doorgang vond. In 2017 is het aantal 
aanvragen gestegen, echter maakt de ophoging van het aantal activiteiten dat EKKO minder 
vaak beschikbaar is op de populaire dagen (do tm vrij). Wel zijn er relatief meer kleine 
verhuringen in bijvoorbeeld enkel het café, omzet wordt bij deze verhuringen vooral uit horeca 
gehaald in plaats van het betalen van een hoge huurprijs. Ook de mogelijkheid tot diverse 
catering leidt tot meer interesse.  
 
2.7 EKKO expo 
In de zomer van 2017 ging de expo-opzet in het café van EKKO op de schop. Exposities 
bleven niet meer uitsluitend twee maanden hangen maar zo’n drie maanden en werden 
gekoppeld aan een actueel thema, waarbij het thema vanuit verschillende perspectieven werd 
belicht in plaats van dat één ontwerper of kunstenaar de ruimte kreeg. 
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Eindafrekening 
In de eerste maand van het jaar keken we terug op de exposities van 2016 in EKKO. In dat 
jaar zijn de muren van het café afwisselend gevuld met werk van verschillende fotografen, 
illustratoren, ontwerpers en beeldend kunstenaars uit Utrecht en omstreken. 
 
5 Things you’ll say 
Guusje Thelissen is een illustrator uit Utrecht. Felle kleuren, gouache en riso-printen zijn enkele 
woorden die het werk van Guusje zouden kunnen omschrijven. Felle kleuren gecombineerd 
met speelsheid zijn typerend voor haar werk. Deze visuele kenmerken krijgen vaak uitwerking 
in een sociale maar ook serieuze context. Zo ook in het project 5 things you'll say. Dit project 
gaat over de naïeve en nonchalante houding die we hebben tegenover onze privacy. 
 
Hiphop & esthetiek 
Dankzij de band tussen de graffiti-scene en de rapwereld zijn de beeldende kunsten en hiphop 
altijd nauw verbonden geweest. Van de iconische logo’s van Run DMC en Public Enemy 
(voorman Chuck D was van huis uit grafisch ontwerper) tot de extraverte albumhoezen van Pen 
& Pixel (No Limit, Ca$h Money) tot de audiovisuele extravaganza’s van Kanye West: hiphop 
is een totaalervaring, en dan hebben we het nog niet eens over mode gehad. Jean-Michel 
Basquiat en Keith Haring klinken drie decennia later door in het werk van respectievelijk 
RUFFMERCY en Lennarts & De Bruijn. De clips van Since ’88 zijn tegelijk alledaags en 
artistiek, als de raps die ze begeleiden. De beeldtaal van hiphop spreekt van de realiteit van 
de straat en de verbeeldingskracht die van niets iets maakt: de essentie van hiphop. Het maakt 
het niet uit of die wordt gevangen met de spuitbus in de metroremise, de camera op de set of 
het canvas op je computerscherm. Videoclips en fotografie brengen de hood in beeld, de 
verbeelding de wijk in en zetten de artiest neer als superheld van een nieuw universum. Die 
wereld, waarin creatieve geesten—veelal uit gemarginaliseerde groepen—de toon zetten, is 
begonnen op de tekentafel en wordt nog elke dag met veel talent en doorzettingsvermogen 
geschapen. Je kan er in wonen, in feesten, actie voeren en er een plek voor jezelf maken. 
 
De inhouse ontwerper 
Een ode aan de inhouse ontwerper; een persoon die door jarenlange onderdompeling in 
eigen vibraties, de perfecte tastbare verbeelding van de band heeft gemaakt. In deze tijd van 
prikkels die ons bombarderen van waken tot slapen is het belangrijk dat ook een band een 
plekje bemachtigt in de platenbakken, op de lijven van de luisteraar en de 17 x 17 px 
thumbnail in de linkerhoek van de meest gebruikte streamingdienst. Tegen beter voelen in, 
zullen veel muzikanten namelijk beseffen dat niet iedereen meteen de onherroepelijke 
genialiteit van hun composities zal erkennen. Daarom is het belangrijk dat de nummers van de 
band gevangen worden in een sicke platenhoes/merch/backdrop/profielfoto en zo, nog vóór 
het luisteren, de consument prikkelen, ontroeren en de beurs te laten trekken. 
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3. MARKETING & PR 
 
3.1 Marketingstrategie 
Naast het zo goed mogelijk verkopen van de evenementen en het vertellen van het verhaal 
erachter, zette EKKO in 2017 in op het helder positioneren van het merk EKKO ondanks de 
verbreding van het aanbod. Voor de merkgerichte marketing werd geconcentreerd op het 
ontwikkelen van vernieuwende campagnes, het versterken van de corporate vormgeving en 
een aangepaste online en fysieke distributieplanning en -spreiding om zichtbaar te zijn waar 
de doelgroep zich bevindt.   
      
3.2 Merkgerichte en productgerichte zichtbaarheid 
In 2017 deelde EKKO haar uitingen op tussen enerzijds zorgen voor duiding van de 
verschillende programma’s en anderzijds de zichtbaarheid van EKKO als merk. Dit werd 
bewerkstelligd door gerichte promotie; distributie van drukwerk op relevante locaties, 
adverteren in doelgroepgerichte (online en fysieke) magazines & blogs, plaatsen van content 
op en adverteren via Facebook, Instagram & Google Adwords, digitale nieuwsbrieven en 
samenwerkingsverbanden met (lokale) initiatieven en instellingen met een overeenkomstige 
doelgroep.  
 
Campagnes & posters 
Verspreid over het jaar werden er vier A0-campagnes ontwikkeld, ieder met een specifieke 
boodschap, maar met als overeenkomstig doel EKKO te laten zien in het straatbeeld. De 
campagnes werden vertaald naar een online strategie.  
 
> In de bijlage zijn enkele beelden van de campagnes & posters opgenomen. 
      
Zichtbaarheid festivals & podia 
Zichtbaarheid is verworven op festivals waar een overeenkomstige doelgroep te vinden is 
door het verspreiden van flyers en posters waar mogelijk en advertenties in 
programmaboekjes. In 2017 was EKKO zichtbaar bij onder meer Grasnapolsky, Motel 
Mozaique, Best Kept Secret, Into The Great Wide Open en  Le Guess Who?. De 
zichtbaarheid bij podia genereerde EKKO met het distribueren van drukwerk, het gericht 
flyeren bij de in- en uitloop van evenementen en online via nieuwsbrieven en social media. 
               
Concert 
EKKO programmeert divers en avontuurlijk. Soms de al gevestigde namen, maar veelal 
opkomende artiesten die nog niet bij het grote publiek bekend zijn. In aanloop naar de 
concerten werd in 2017 meer gefocust op nieuws rondom een artiest via social media- en 
Google-advertenties en het posten van interessante content met voornamelijk bewegend beeld. 
Goed contact met boeker, agent en artiest is daarbij noodzakelijk, met hen worden steeds 
vaker de op maat marketingplannen gedeeld. 
 
Dance    
EKKO programmeert veel verschillende clubconcepten, met veelal ook verschillende 
doelgroepen. In 2017 zijn meer toegankelijke clubnachten geprogrammeerd om een brede 
doelgroep aan te spreken en kennis te laten maken met EKKO. De totaalbeleving is daarbij 
een zeer belangrijk selling point, anders dan de avonden waar het om de artiest draait. De 
marketingstrategie is aangepast op deze zogenaamde instap-avonden; sterk herkenbare 
concepten, een tone-of-voice die beter werd afgestemd per concept op de specifieke 
doelgroep en nog steeds passend bij het EKKO profiel. 
     
Eetcafé 
Het eetcafé werd gepromoot via de website, reserveringstool Couverts, social media, fysieke 
posters en online advertenties via Facebook, Instagram en Google. Was het mogelijk om 
voorafgaand aan een concert te komen eten, dan werden bezoekers daarop gewezen via de 
ticketlink, een banner bij het bestelproces van kaarten, een mailing na het aanschaffen van 
kaarten en de evenementenpagina op de website & Facebook. 
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Expo 
De exposities kregen aandacht via de eigen sectie op EKKO.nl met daarbij een archief van 
exposities uit het verleden. Er werd in 2017 een nieuwe poster-opzet ontwikkeld waarbij de 
verschillende ontwerpers van het thema werden belicht. Waar mogelijk werd er programma 
omheen gecreëerd, zoals ten tijde van expositie hiphop en esthetiek: muziekjournalist Job de 
Wit organiseerde opende de expositie met zijn concept Fullscreen. De exposities kregen in 
2017 ook een introductietekst op de cafémuur om zodoende ter plaatse meer context te geven 
aan bezoekers van EKKO.  
 
3.3 EKKO online 
De basis van de online activiteiten van EKKO is de website www.ekko.nl. Deze biedt alle 
relevante informatie over evenementen, het (eet)café en de exposities. Een afgeleide van de 
website is de digitale nieuwsbrief. De algemene nieuwsbrief wordt iedere maand verstuurd 
naar de abonnees. Sinds 2016 worden er daarnaast gerichte, extra nieuwsbrieven gestuurd 
naar kaartkopers van specifieke evenementen. Om dit proces en de continuïteit hiervan te 
monitoren wordt er sinds eind 2016 onderzoek gedaan naar een passend CRM-systeem dat 
naast de nieuwsbrieven zowel het ticketingsysteem, als Facebook, Instagram, Google 
Adwords en website- bezoeken aan elkaar koppelt. Dit moet er in de toekomst voor zorgen 
dat data meer inzichtelijk wordt waardoor acties, zowel online als offline, beter meetbaar 
gaan worden en het publiek efficiënter benaderd kan worden. 
   
Statistieken website & nieuwsbrief      
Het aantal bezoeken aan de website is ten opzichte van 2016 toegenomen: 284.123 in 
2016 versus 339.101 het afgelopen jaar (+19,36%). Het aantal gebruikers nam toe met 
27,64% naar 223.628. Ook het aantal nieuwe gebruikers nam toe: in 2016 waren dit er 
170.967 en in 2017 215.337: een stijging van 25,95%. Onder andere de inzet van Google 
Adwords heeft een belangrijke rol gespeelt in deze groei: per maand wordt ter waarde van 
zo’n 10.000 dollar aan advertenties ingezet, een gratis advertentiepakket dat Google 
instellingen met een ANBI-status biedt.        
    
Social media 
De belangrijkste social media voor EKKO zijn Facebook, Instagram en Twitter. Een aantal 
belangrijke resultaten in 2017: 
- Facebook: EKKO begon het jaar 2017 op Facebook met 21.286 likes. Aan het einde van 

het jaar waren dit er 24.844. Deze stijging van 3.558 likes is kleiner dan het jaar ervoor 
(4.838 likes). 

- Het gemiddeld betaalde bereik op Facebook is flink toegenomen t.o.v. 2016: 11.874 
versus 5.405. Dit is het gevolg van grotere investeringen in de advertentietool van dit 
medium. Het gemiddelde organische (niet betaalde) bereik is gedaald: 2.626 versus 
5.396. Dit komt mede door het gewijzigde algoritme van Facebook, waarbij bedrijven 
steeds minder organisch zichtbaarheid krijgen. 

- Instagram: 3.623 volgers heeft EKKO op Instagram eind 2017. Eind 2016 waren dit er 
zo’n 3.000. In de zomer van 2017 is EKKO begonnen met Instagram Stories, waarbij 
gemiddeld zo’n 500 mensen een story zagen.  

- Op Twitter had EKKO eind 2017 9.945 volgers. Eind 2016 waren dit er 9.743. De kleine 
groei lijkt wederom gelieerd te zijn aan de trend die bij Twitter zichtbaar is: het sociale 
medium daalt qua actieve gebruikers. Het inzetten van Twitter is voornamelijk interessant 
voor programmering met een wat oudere doelgroep. Twitter wordt bij EKKO enkel nog 
ingezet voor programma-aankondigingen en echt belangrijke updates. 

- Geen sociaal platform, maar wel interessant om te benoemen: Spotify. Ooit begonnen met 
een EKKO verwacht afspeellijst met 170 volgers, tegenwoordig heeft EKKO zo’n 20 
verschillende afspeellijsten, passend bij verschillende doelgroepen, het totaal aantal volgers 
staat nu op 706. 

 
3.4 Samenwerking 
Sinds jaar en dag werkt EKKO met platenwinkel Plato samen voor ticketverkoop en het 
promoten van activiteiten. Ook (platen)winkel Swordfish and Friend promoot graag 
evenementen. Met The Village worden daarnaast ook avonden georganiseerd, zoals in 2017 
de serie One Louder en het oud & nieuw concept gebaseerd op de sterk met muziek en 
popcultuur samenhangende serie Stranger Things; Upside Down. Samen met Hutspot en 
TivoliVredenburg werd voor concept DiCE een instore in Hutspot opgezet. Bij het Utrechtse 
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online radiostation Stranded.FM presenteert EKKO maandelijks de eigen radioshow: Omroep 
EKKO. Met de HKU wordt samengewerkt onder de noemer HKU Café; een platform waar 
HKU-studenten elkaar ontmoeten en zich kunnen ontwikkelen en wat EKKO de kans biedt een 
interessante doelgroep aan te spreken.  
      
3.5 Relatiemarketing 
Sinds 2014 geeft EKKO jaarlijks een relatiegeschenk uit. Zo bracht EKKO in 2016, in het 
kader van het 30-jarig jubileum, een sjaal met ansichtkaart uit waarin het team van EKKO een 
ode bracht aan haar verleden als studentenvereniging. In 2017 volgde wederom een 
ansichtkaart. Deze keer in de vorm van een EKKO-kaars en kerstgroet passend bij de 
opvallende Zon & Maan-campagne die Sasha van den Haak & Floris (voorheen Kok Pistolet) 
in 2017 ontwikkelde. 
      
> In de bijlage beelden van het relatiegeschenk.  
      
3.6 Ticketing 
Online werden tickets verkocht via de eigen website, op iedere evenementenpagina is 
daarvoor een ticketknop te vinden. Ook via de Facebook-pagina van EKKO kunnen tickets 
worden gekocht. Fysieke kaarten kunnen aan de deur worden aangeschaft tijdens 
openingstijden en bij Plato is een selectie verkrijgbaar. Sinds 2012 worden er ook 
combitickets verkocht, waarmee de kopers met korting kunnen eten bij EKKO wanneer ze een 
concert gaan bezoeken. In 2017 is de opzet hiervan ietwat aangepast: als men online een 
plek reserveert voor het eetcafé en vervolgens hun concertkaarten laten zien aan de 
bediening, krijgen ze op de avond zelf de korting. Dit om de processen voor de klant te 
vergemakkelijken.  
      
3.7 Publieksonderzoek 
In samenwerking met professor Populaire Muziek en Jeugdcultuur Tom Ter Bogt van de 
Universiteit Utrecht heeft EKKO als doel gesteld de methodiek van het kwantitatieve 
publieksonderzoek te verbeteren, gericht op het effectief omzetten van data naar betrouwbare 
en bruikbare informatie. In 2016 is er een begin gemaakt met een eerste, verkennend 
publieksonderzoek. In 2017 is dit onderzoek gehouden. Op moment van schrijven zijn de 
resultaten nog niet bekend.  
      
EKKO leert haar publiek ook beter kennen door de data-analyses. Zo konden o.a. Facebook-
advertenties en Google Adwords gerichter ingezet worden. 
 
Open Data Onderzoek 
In 2017 deed EKKO - naast TivoliVredenburg, Centraal Museum, Theater Kikker / Podium 
Hoge Woerd en Stadsschouwburg - mee aan het Open Data-onderzoek van Gemeente 
Utrecht. Via dit onderzoek, geleid door data-analysebureau C-Motions, werd aan de hand van 
de ticketinggegevens in kaart gebracht waar de verschillen en vooral het overlap zit tussen de 
publieksgroepen van de verschillende instellingen. De data van de instellingen en van de 
gemeente werden over elkaar heen gelegd om te analyseren. Zo is er onder andere te zien 
dat EKKO qua publiek veel overlap heeft met bezoekers van clubnachten in TivoliVredenburg 
in leeftijdscategorie 25-34, maar ook dat EKKO in bepaalde relevante wijken nog 
onvoldoende publiek trekt, waar andere instellingen het wel goed doen. In 2018 moet blijken 
hoe deze resultaten effectief omgezet kunnen worden in een beter publieksbereik door samen 
te werken en hoe het Open Data-project voortgezet kan worden - bij voorkeur in 
samenwerking met alle Utrechtse culturele instellingen. 
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4. PRODUCTIE & FACILITAIRE ZAKEN 
 
4.1 Productie 
In 2017 is er veel energie gestoken in het verbeteren van de werkstructuren op de afdeling 
productie. Niet alleen voor de producties binnen EKKO maar ook op de locaties waar EKKO 
programmeert. Structurele externe locaties als ACU, Houtzaagmolen De Ster en sinds 2017 
ook de Doopsgezinde kerk vragen om een andere aanpak en werkwijze zodat de 
samenwerking voor zowel organiserende als uitvoerende partijen helder en vlekkeloos kan 
verlopen. 
 
4.2 Techniek 
Medewerkers  
In tijden waarbij vrijwilligers minder lang blijven kan EKKO meer profijt halen uit de opleiding 
die zij zelf voor deze medewerkers faciliteert. Een van de redenen dat vrijwilligers minder lang 
blijven is dat er een grote vraag naar technici is in Utrecht en de rest van Nederland. Hierdoor 
moet EKKO steeds vaker structureel professionele technici inhuren, wat de personeelskosten 
flink heeft opgevoerd. Het inhuren van professionele technici vertaalt zich overigens wel in een 
verbetering van de kwaliteit en dat is vaak essentieel omdat bij een deel van de producties de 
kwaliteitseisen hoger liggen dan voorheen. EKKO heeft in 2017 haar opleidingstraject voor 
technici verbeterd. Het inwerken door professionele, betaalde technici in combinatie met 
verplichte theorie-kennis die nieuwe vrijwilligers tot zich moeten nemen, resulteerde in een 
kortere inwerkperiode en daarmee in een verlenging van de gemiddelde duur dat deze 
vrijwilligers zelfstandig bij EKKO werkzaam zijn. 
 
Zorgelijk is het steeds moeilijker kunnen vinden van stagiaires techniek met enige basiskennis, 
in 2017 is het niet gelukt een stagiaire lichttechniek te vinden en EKKO vond slechts een 
stagiaire geluidstechniek voor een semester.  
 
Er bleek in 2017 nog wel een tekort aan ruimte voor begeleiding om beginnende technici te 
begeleiden bij onderhoudswerkzaamheden. EKKO heeft om die reden een deel van het 
onderhoud uitbesteed en is begonnen met structurelere begeleiding door middel van speciale 
oefen- en onderhoudsdagen. 
 
Geluidsproblematiek 
EKKO is sinds haar oprichting in 1986 gevestigd aan de Bemuurde Weerd WZ 3 te Utrecht. 
Sinds medio 2014 is het naastliggende pand verkocht en verbouwd van kantoorfunctie naar 
een woonfunctie. Dit bleek mogelijk zonder bestemmingswijziging en daarmee zonder 
omgevingstoets vanwege een speciale gebiedsverordening. Het leverde geluidsschade op van 
maar liefst 13dB en na een recente verbouwing medio 2015 resteert daarvan nog altijd 4dB 
geluidsschade voor de programmering vanaf 23.00. Hierdoor is een belangrijk deel van de 
EKKO programmering eigenlijk niet mogelijk, namelijk de nachtprogrammering. Naast dat de 
nachtprogrammering drie keer zoveel bijdraagt in bedrijfseconomische termen, is 
electronische muziek onmisbaar in de populaire cultuur. Bij EKKO zijn dat niet zozeer het 
laten horen van de nieuwste hits, maar het selecteren van (live) acts die zorgen voor 
vernieuwing, zowel binnen electronische muziek als voor bands. Daarbinnen is het niet 
onbelangrijk te melden dat juist de cultureel diverse nachtprogrammering / werelddance 
afhankelijk is van goede faciliteiten. Avontuur, experiment, of eigenlijk muziek waaraan 
publiek nog niet gewend is vraagt om een excellente geluidskwaliteit om te zorgen voor 
overtuigingskracht richting publiek. 
 
De geluidsproblematiek heeft inmiddels geleid tot: 
− Terugloop bezoekersaantallen dance vrijdagnacht, EKKO had dit uiteraard al verwacht na 

de vaststelling van de lagere geluidsnorm eind 2015. EKKO heeft dit opgevangen door het 
aantal (laagdrempelige) danceactiviteiten op te schalen (van 102 in 2015 naar 140 in 
2016), iets wat met de goede doch hiervoor beperkte vrijwilligerscapaciteit heeft geleid tot 
ruim een ton meer inhuurkosten activiteitenpersoneel.  

− Een zeer slechte inkoop- en verkooppositie; bepaalde boekingskantoren en DJ’s gaven in 
2017 aan niet meer in EKKO te willen boeken danwel optreden door de slechte 
geluidskwaliteit, want juist wanneer het niet om de hits draait zijn goede faciliteiten 
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essentieel. Dit heeft, naast ingrijpende financiële gevolgen, ook drastische gevolgen voor 
het profiel en merkkracht van EKKO (en daarmee de toekomstige beoordeling van de 
adviescommissie). En indirect ook voor het klimaat in Utrecht aangezien deze 
programmering nergens anders in de stad te vinden is en van groot belang is voor een 
diverse en bloeiende nachtcultuur voor deze groeiende stad.  

− De programmeur die bijna 10 jaar bij EKKO de danceprogrammering verzorgt heeft per 
september 2017 zijn taken met betrekking tot de nachtprogrammering neergelegd en wenst 
niet langer verantwoordelijkheid te nemen voor de ontstane situatie en problematische 
inkooppositie van EKKO. 

− Het niet kunnen werven van een nieuwe danceprogrammeur omdat EKKO inmiddels 
bekend staat als slecht geoutilleerde zaal voor electronisch muziekaanbod. 

 
EKKO is in gesprek met zowel de buren als de Gemeente Utrecht om tot een structurele 
oplossing te komen, de verwachting is dat in 2018 de verschillende partijen tot een juridisch 
houdbare overeenkomst komen waardoor EKKO weer terug kan naar de oude 
geluidsnormering. 
 
Clubgevoel 
Er is in 2017 aangevangen met het maken van plannen ter versterking van het clubgevoel in 
EKKO mbt de nachtprogrammering. Deels omdat poppodia daar in het algemeen nog wat in 
achterblijven ten opzichte van clubs (sterke focus op de traditionele functie als poppodium met 
veelal bandprogrammering), deels is het voor EKKO essentieel de te strenge geluidsrestricties 
te compenseren met een onderscheidende beleving op andere vlakken. De uitvoering van 
deze plannen zal in 2018 worden gerealiseerd. 
 
Investeringen  
Het werken met een eigen investeringsbudget dankzij de structurele verhoging van de 
exploitatiesubsidie van de Gemeente Utrecht blijkt EKKO in staat te stellen flexibel met de 
veranderingen om te gaan en de apparatuur up-to-date te kunnen houden met een sterkere 
motivatie voor medewerkers en een betere positie naar boekers als resultaat.  
 
4.3 Horeca & facilitaire zaken 
Verbetering faciliteiten & investeringen  
EKKO is in de loop van 2017 helemaal over gegaan naar cashless betalen en zodoende zijn 
de administratieve kosten die verband hielden met contante geldstromen vervallen. Bovendien, 
met de investering in een extra kassa en extra pinautomaten is de snelheid aan de barren 
verhoogd. Tevens is er een kleine investering gedaan in een back-up voor het internet mocht er 
storing zijn op de vaste lijn zodat er altijd gepind kan worden.  
 
Er heeft in 2017 ook groot onderhoud plaats gevonden aan de veiligheidsvoorzieningen. De 
noodverlichting heeft een upgrade gekregen en na een Nen-3140 keuring van de 
stroomvoorzieningen zijn de nodige aanpassingen gedaan zodat alles aan de norm voldoet.  
 
Eetcafé 
EKKO’s eetcafé heeft een gezonde groei doorgemaakt in 2017. De verbouwing en 
zichtbaarheid van de keuken met daarbij een constante kwaliteit van het eten en service aan 
tafel zorgde voor 54% meer bezoekers. In concertpromotie wordt het eetcafé meer 
meegenomen wat een positieve uitwerking heeft op het aantal combi-tickets reserveringen.  
 
Er zijn in 2017 leuke samenwerkingen aangegaan met lokale ondernemers. Zo is de start 
gemaakt met de ontwikkeling van een eigen EKKO-speciaalbiertje in samenwerking met 
Brewpub de Kromme Haring, deze is begin 2018 gelanceerd.  
 
In oktober is voor het eerst een succesvol muzikaal diner georganiseerd vanuit EKKO waarbij 
alleen samen is gewerkt met lokale bedrijven. VandeStreek leverde het bier, Kunst & Kitchen 
kookte met lokale producten in samenwerking met Local2lLocal, het brood werd gebakken 
door de Kontjes & Sneetjes bakkerij met restproducten van het bierbrouwproces van 
VanDeStreek-bier en plaatjes werden gedraaid door de heren van Vinylfeestje. 
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5. PERSONEEL & ORGANISATIE 
 
5.1 Personeel 
De organisatie van EKKO kent een flexibele schil, waarbij het vaste kernteam dat nodig is, 
ongeacht gebruikelijke schommelingen in aantal activiteiten, in loondienst is. Daarnaast is er 
een aantal mensen die wel tot de kern behoren, maar onregelmatig werken en waarbij de 
invulling minder gekoppeld is aan een specifiek persoon en zodoende als zelfstandige 
betrokken zijn. 
 
De eerste schil buiten de kern betreft de betaalde medewerkers gekoppeld aan activiteiten die 
een bepaalde mate van verantwoordelijkheid dragen, deze personen zijn in dienst bij een 
Payroll-organisatie of zelfstandig, dit zijn de bedrijfsleiders, barhoofden, garderobe- en 
kassamedewerkers en de technici die inwerktrajecten begeleiden of die meer dan 3 diensten 
per maand draaien. 
 
Daarnaast is er een groep vrijwilligers die als assistent meedraaien met de staf op kantoor en 
daarvoor na een proeftijd een onkostenvergoeding krijgen. 
 
De laatste schil betreft de vrijwilligers die actief zijn in de functies licht- en geluidstechniek, 
stagemanager, kok, barmedewerker en publiciteitsmedewerker. 
 
In 2017 is er een aantal wijzigingen geweest in de vaste formatie; vanaf januari is de functie 
educatief medewerker gecreëerd en het aantal uren productie uitgebreid, en in oktober zijn de 
uren van de financieel medewerker in loondienst opgehoogd ten koste van de externe inhuur 
financiën. Per januari is geïnvesteerd in extra marketinguren dance, ook zijn er per oktober 
wat verschuivingen geweest in uren tussen programma & marketing. Eind 2017 zag de 
bezetting er als volgt uit: 
 
  KERN - LOONDIENST FTE 
1 Directeur 1,00 
2 Programmeur I 0,84 
3 Programmeur II 0,53 
4 Assistent programma 0,21 
5 Educatiemedewerker 0,21 
6 Coördinator marketing & PR 0,84 
7 Marketingmedewerker 0,63 
8 Facilitair manager 0,84 
9 Vrijwilligerscoördinator 0,74 
10 Coördinator productie 0,84 
11 Financieel Medewerker 0,37 
  TOTAAL LOONDIENST 7,05 
    
  KERN - EXTERN / ZZP FTE 
1 Coördinator techniek 0,42 
2 Onderhoudsmedewerker 0,34 
3 Controller 0,12 
4 Financieel medewerker 0,18 
  TOTAAL EXTERN 1,07 
    
  ASSISTENTSCHAPPEN FTE 
1 Assistent programma 0,21 
2 Assistent productie 0,21 
3 Assistent expo 0,21 
4 Assistent vrijwilligerszaken 0,21 
 TOTAAL ASSISTENTSCHAPPEN 0,84 
   
  STAGIAIRES FTE 
1 Marketing I 0,95 
2 Marketing II 1,05 
3 Ontwerp I 0,84 
4 Ontwerp II 1,05 
5 Geluidstechniek 0,32 
6 Lichttechniek 0,00 
 TOTAAL STAGIAIRES 4,21 
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Coaching & deskundigheidsbevordering 
Ook in 2017 is er weer geïnvesteerd in individuele en teamcoaching om de samenwerking 
verder te optimaliseren. Daarnaast heeft EKKO met een groter team in januari het conferentie 
& showcasefestival Eurosonic Noorderslag bezocht in Groningen. Daar worden ook jaarlijks 
de IJzeren Podiumdieren uitgereikt, medewerker Lars Terhorst was genomineerd als beste 
marketeer maar won helaas niet. Eind 2017 werd bekend dat hij wederom genomineerd was, 
dit keer mocht hij in januari 2018 wel de prijs in ontvangst nemen.  
 
EKKO heeft in maart 2017 voor het eerst in haar bestaan het grootste internationale 
showcasefestival SXSW in Austin Texas bezocht. De directeur was samen met de directeur van 
Paradiso en de directeur van het Le Guess Who? Festival uitgenodigd om te presenteren ‘How 
the crazy Dutch innovate music discovery’.  
 
Cao Nederlandse Poppodia en Festivals 
Stichting EKKO is al een aantal jaren bezig zich op de toepassing van de CAO Nederlandse 
Poppodia en Festivals (hierna NPF) voor te bereiden. Sinds 1 januari 2015 volgt de stichting 
daartoe de bepalingen van de CAO NPF met uitzondering van de automatische toekenning 
van periodieken. Eventuele aanpassingen dan wel toevoegingen aan de geldende cao NPF 
werden afzonderlijk op hun toepassing beoordeeld en waar mogelijk alsnog toegepast. 
 
Uitgangspunt was om vanaf de start van de nieuwe cultuurnotaperiode, zijnde 1 januari 
2017, lid te worden van de WNPF en zo de CAO NPF formeel toe te passen. Echter bleek dit 
niet volledig haalbaar kijkend naar het gegeven dat tevens extern ingeleend personeel onder 
de werkingssfeer blijkt te vallen, dit was tot nog toe onbekend bij de stichting en staat niet als 
zodanig benoemd in de cao zelf maar vloeit voort uit de cao van de inlener. 
 
In overleg met de Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en Festivals en inlener 
Kolibrie is besloten om toetreding van Stichting EKKO tot de WNPF per 1 januari 2018 
formeel in in te laten gaan. 
 
 
5.2 Vrijwilligers 
Aan de basis van EKKO staat al jaren een grote groep vrijwilligers die ingezet wordt als 
barkracht, stagemanager, kok, fotograaf, promotiemedewerker, expositiemedewerker, licht- of 
geluidstechnicus of als assistent bij programma, educatie, productie of vrijwilligerszaken. Deze 
groep blijft redelijk stabiel, ondanks de trend dat mensen zich tegenwoordig minder snel 
binden aan vrijwilligerswerk. In 2016 sloot EKKO het jaar af met 149 vrijwilligers en in 2017 
waren dit 151 vrijwilligers, dus EKKO heeft de stabiliteit van de groep weten te waarborgen. 
Ook is het gelukt om de inzet van actieve vrijwilligers binnen EKKO te verhogen en betaalde 
inzet op vrijwilligersfuncties te minimaliseren.  
 
In 2017 is er één assistent doorgegroeid naar een betaalde functie binnen EKKO, in de lijn 
van haar assistentschap. Uit de vrijwilligersgroep op de werkvloer is er één nieuwe assistent 
aangenomen en zijn er acht mensen intern doorgestroomd van een vrijwillige naar een 
betaalde functie. Zowel het verloop als de interne doorstroom was in 2017 minder hoog dan 
in 2016, dit komt waarschijnlijk door de verduidelijking van EKKO haar verwachtingen en het 
werken met competentieprofielen bij het opleiden van vrijwilligers.  
 
In het kader van professionalisering heeft EKKO het afgelopen jaar ondersteuning geboden 
aan vrijwilligers wat betreft ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Het afgelopen jaar is 
daartoe het aantal trainingen verhoogd na afloop van het inwerktraject- om te zorgen dat 
vrijwilligers zich kunnen blijven ontwikkelen en mogelijk door kunnen groeien richting een 
andere functie of assistentschap.  
 
EKKO heeft middels de maandelijkse medewerkersvergaderingen samen met de vrijwilligers 
gekeken waar kansen liggen en hoe vrijwilligers zichzelf als individu, maar ook als team beter 
kunnen ontwikkelen. De werkstructuur van alle groepen is opnieuw bekeken en efficiënter 
ingedeeld. Een goed klankbord daarbij was de vrijwilligersraad, die sinds 2016 actief is en in 
2017 een stevige positie heeft verworven. De raad vertegenwoordigt alle disciplines binnen 
EKKO en dient als klankbord bij het nemen van beslissingen omtrent vrijwilligersbeleid.  
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5.3 Bestuur 
Begin 2018 is het bestuur versterkt met het toetreden van Roosmarijn Reijmer, die als 
algemeen bestuurslid in het bijzonder aandacht zal hebben voor onderwerpen die gerelateerd 
zijn aan de programmering en de marketing van EKKO. Roosmarijn was tot 2018 boegbeeld 
van 3voor12 Radio op NPO 3FM, is inmiddels hoofd marketing en creatie bij concert- en 
evenementenorganisator Friendly Fire en won de Pop Media Prijs 2017.  
 
De huidige bestuurssamenstelling en rolverdeling: 
− Ouke Arts (voorzitter); 
− Jan-Willem Vroege (penningmeester); 
− Paula van den Elsen (secretaris); 
− Paul Adriaanse (algemeen bestuurslid);  
− Roosmarijn Reijmer (algemeen bestuurslid); 
− Suzanne Meijers (algemeen bestuurslid). 
 
Besturingsmodel 
EKKO hanteert het bestuursmodel als besturingsmodel. Dit is een weloverwogen keuze die past 
bij de omvang van EKKO en de gedelegeerde uitvoering door een directeur. Het bestuur is 
een collegiaal bestuur, waarin de verantwoordelijkheid voor beleid, toezicht en 
verantwoording op basis van onderlinge afstemming wordt gedragen. In principe heeft ieder 
bestuurslid een gelijkwaardige beslissingsbevoegdheid, waarbij de stem van de voorzitter bij 
het staken van de stemmen doorslaggevend is. De procedurele gang van zaken op 
bestuursniveau is vastgelegd in een bestuursreglement. Als leidraad bij het delegeren van de 
uitvoering aan een directeur is een directiereglement opgesteld. 
 
Uitkomsten bestuursevaluatie 
Het bestuur komt zes keer per jaar bijeen en bespreekt samen met de directeur de 
ontwikkelingen binnen EKKO. Naar gelang de agenda worden ook andere medewerkers en 
vrijwilligers van EKKO gevraagd om deel te nemen. Vaste onderwerpen op de 
bestuursagenda zijn de kwaliteit, strategie, het team van medewerkers en vrijwilligers en het 
ondernemerschap inclusief de financiële stand van zaken.  
 
Jaarlijks evalueert het bestuur haar eigen effectiviteit in een bestuursevaluatie, zo ook in 2017. 
Daarbij is ter inspiratie ook aan een drietal externe sprekers gevraagd om zich over EKKO uit 
te spreken. Eric van Eerdenburg, Kim Tuin en Lieke de Boer waren medio februari te gast bij 
EKKO, nadat Lennart van der Meulen, Tom ter Bogt en Aziz Yagoub dat in het voorgaande 
jaar waren geweest.  
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6. FINANCIËLE VERANTWOORDING 
 
6.1 Toelichting resultaat 

In 2017 heeft EKKO een exploitatiesaldo van E29.679 behaald, waarmee de reserve op 31 
december 2016 op E88.363 komt. De totale inkomsten stegen in 2017 met 12,2% ten 
opzichte van 2016 en de totale kosten stegen met 11,8%. Deze stijgingen worden grotendeels 
veroorzaakt aan de inkomsten kant door stijging van de directe baten, zowel de entree- als de 
horeca inkomsten zijn gestegen door een toename aan activiteiten en een groei in de 
bezoekersaantallen. Deze groei veroorzaakt daarom ook een toename in directe lasten 
programmakosten, activiteitenpersoneel en horecainkoop.  
 

DIRECTE BATEN / TOTAAL VERSCHIL TUSSEN 2017 EN 2016 IS +E149.190 / + 15,1% 

− De entree inkomsten stegen in 2017 met 31,1%. EKKO organiseerde in 2017 meer 
activiteiten en het bezoekersaantal per activiteit steeg, wat een deel van deze stijging in 
entree inkomsten verklaart. De groei van de bezoekersaantallen staat echter niet in 
verhouding tot de grote groei in entreegelden. Een andere oorzaak van deze stijging in 
entreegelden is dan ook de stijging in entreeprijzen bij zowel concert als dance ten 
opzichte van 2016. Daarnaast is er ook een toename in dance-activiteiten waarbij een 
entreeprijs gevraagd wordt.  

− De horeca-inkomsten zijn in 2017 gestegen met 6,3%. Enerzijds wordt de stijging van de 
horecaomzet veroorzaakt door een flinke omzetgroei van het eetcafé (+138,6%), dankzij 
de toenemende populariteit, ook zijn de menuprijzen verhoogd in 2017. Anderzijds was er 
een toename van 3,3% aan baromzet. Hiervan wordt ruim tweederde verdiend tijdens 
dance-producties. EKKO trok iets meer bezoekers en de gemiddelde besteding per 
bezoeker is licht gestegen. Er is niet zozeer meer gedronken, maar de bierprijzen zijn 
verhoogd, en meer bezoekers dan voorgaande jaren kozen voor (veelal lokale) 
speciaalbieren en sterke drank, deze prijzen van speciaalbieren liggen wat hoger, de 
prijzen van sterke drank zijn verhoogd in 2017. 

− De huuropbrengsten in 2017 zijn met 22,6% gestegen ten opzichte van 2016. Deze groei 
wordt onder andere veroorzaakt door een nieuw aantal terugkerende verhuuravonden van 
de HBA. Daarnaast is er gekozen voor een nieuwe constructie bij het eetcafé, waarbij de 
keuken verhuurd wordt aan een chef-kok. Dit zorgt voor meer eigenaarschap bij het 
eetcafé. Deze veranderde constructie is terug te zien in de stijging in de huuropbrengsten. 
De verhuur van werkplekken is stabiel en kent een bezetting van nagenoeg 100%.  

− De garderobe inkomsten zijn in 2017 met 30,2% gestegen. Naast een stijging in 
bezoekersaantallen is ook de prijs van de garderobe in oktober gestegen van E1.00 naar 
E1.50. Dit veroorzaakt de forse stijging in garderobe inkomsten.  

 

INDIRECTE BATEN / TOTAAL VERSCHIL TUSSEN 2017 EN 2016 IS + E 25.356 / + 5,7% 

− In 2017 is de nieuwe cultuurnotaperiode ingegaan waarvoor EKKO meer subsidie 
toegekend heeft gekregen van de Gemeente Utrecht. Dit verklaart de stijging van 8,3%. 
Overigens is de stijging jaarlijks groter, echter wordt een deel van de subsidie gereserveerd 
voor investeringen. De bijdrage vanuit het Nederlands Popmuziekplan is nagenoeg gelijk 
gebleven.  

− De sponsoring is in 2017 gedaald met 1,8%. Dit wordt veroorzaakt door een daling in de 
van hectoliters bier waarover sponsoring wordt ontvangen. Dit verlies aan sponsoring wordt 
voor een belangrijk deel gecompenseerd met de doorgevoerde prijsstijgingen. De inhuur 
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van activiteitenpersoneel via een payrollorganisatie waar sponsoring over wordt ontvangen 
is ongeveer gelijk gebleven. 

 

DIRECTE LASTEN / TOTAAL VERSCHIL TUSSEN 2017 EN 2016 IS + E82.704 / + 11,0% 

− In 2017 is er een stijging in programmalasten van 15,3%. Dit wordt deels veroorzaakt 
door een stijging in aantal activiteiten, de gemiddelde gages stegen nauwelijks, concert 
met 0,5% en dance iets meer met 5,7%. Wanneer gages stijgen, stijgen commissies mee. 
Ook wordt een deel van de stijging in totale programmalasten veroorzaakt door een 
toename in reis- en verblijfkosten, in 2017 namen meer buitenlandse artiesten hun eigen, 
buitenlandse supports mee op tour. Ook productiekosten zijn gestegen door hogere 
kwaliteitseisen vanuit de artiesten. Bij zowel concert als dance zijn de publiciteitskosten 
gestegen, dit budget was halverwege 2017 al bijgesteld en volgens verwachting, bij dance 
iets hoger doordat meer algemene publiciteitskosten ingezet zijn voor en toegerekend zijn 
naar dance. 

− De kosten voor cultuureducatie zijn in 2017 gedaald. In 2016 zijn de eerste pilots van 
projecten voor cultuureducatie begonnen. In 2017 is een aantal van deze projecten 
doorgezet, die grotendeels worden gedekt door de samenwerkingspartner 
(huuropbrengsten cultuureducatie). 

− De horecakosten zijn gestegen met 9%. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door 
de nieuwe verhuurconstructie met het eetcafé. De omzet van het eetcafé gaat naar huurder 
Kunst & Kitchen, de inkoop steeg dan ook evenredig met de omzet van het eetcafé. De 
inkoop van drank is met 2,5% gestegen, ongeveer de helft van deze stijging komt door een 
fors hogere afname van speciaalbier, het overige deel komt voornamelijk door meer 
verkoop en daarmee tevens inkoop van sterke drank. Een kleiner deel van de stijging houdt 
verband met de prijsstijgingen bier bij leverancier Inbev, maar omdat het totaal in 2017 
ingekochte volume is gedaald valt deze stijging mee. 

− De kosten verhuur zijn licht gedaald vanwege de relatief meer eenvoudige verhuringen ten 
opzichte van 2016. De gemaakte personeelskosten die wél worden doorbelast 
(huuropbrengsten) aan huurders worden niet op kosten geboekt maar op overige directe 
lasten, dit zodat we meer overzicht en directer kunnen sturen beperking inhuur. 

− De overige directe lasten, zijnde inhuur activiteitenpersoneel, is gestegen met 8%. Deze 
stijging wordt in het algemeen veroorzaakt door een toename in zowel producties als 
aantallen bezoekers, wat vraagt om met name extra garderobe, horeca- en 
beveiligingsinzet. In 2017 is er gestuurd op een daling in inhuur van bedrijfsleiders, door 
vaker een barhoofd in te zetten in plaats van een bedrijfsleider. Dit is te zien in een daling 
van de inhuur van bedrijfsleiders en een stijging in de inhuur van barhoofden. De 
hoeveelheid betaald barpersoneel is flink verminderd aangezien omdat er meer gestuurd is 
op de inzet van vrijwillig barpersoneel, onder andere door het werven van nieuwe 
vrijwilligers.  

− De inhuur van lichttechniek is flink gestegen, halverwege het jaar is het budget daartoe 
bijgesteld vanwege het probleem om techniek stagiaires te werven alsook tijdig vrijwilligers 
in te werken met de trend van hoger verloop.  

 

INDIRECTE LASTEN / TOTAAL VERSCHIL TUSSEN 2017 EN 2016 IS + E84.208 / + 12,9% 

− De lonen en salarissen zijn in 2017 met 7,4% gestegen. Dit houdt verband met de 
uitbreiding van het aantal FTE voor productie, educatie, financiën en marketing van 6,05 
FTE gemiddeld in 2016 naar 6,63 FTE gemiddeld over het hele jaar in 2017, dit is 
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inclusief de incidenteel extra uren en tijdelijke inzet lichttechnicus. Eind 2017 omvatte de 
vaste formatie 7,05 FTE. 

− De overige personeelskosten zijn flink gestegen. Dit wordt veroorzaakt door onder meer 
een toename in inhuur van indirect personeel, tot oktober is de urenuitbreiding marketing 
extern ingehuurd, ook zijn de uren voor coördinatie techniek wat geplust in 2017. 
Daarnaast is de deskundigheidsbevordering gestegen door het bezoek aan 
showcasefestival SXSW alsook de hogere inzet van coaching voor het team. 

− De vrijwilligerskosten zijn in 2017 gestegen met 15,5%. Dit komt mede doordat er meer 
vrijwilligers een show in EKKO bezochten. Ook is het aantal assistentschappen in 2017 
gestegen, waardoor de totale vrijwilligersvergoeding van assistenten gestegen is.  

− De stijging van huisvestingskosten is grotendeels veroorzaakt door een stijging in 
energiekosten. In de eerste helft van 2017 liep het energiecontract af waardoor er hogere 
energiekosten in rekening zijn gebracht, ondanks een mondelinge toezegging voor 
gelijkblijvende tarieven. In de tweede helft van 2017 is EKKO overgestapt naar een andere 
energiemaatschappij, waardoor de kosten in de tweede helft weer flink gedaald zijn. De 
schoonmaakkosten in 2017 zijn gedaald, omdat er scherper is ingekocht en de 
schoonmaakkosten vaker zijn doorberekend aan een hurende partij. Tot slot zijn de 
kostenplaatsen: kosten inventaris, kosten gebouw en kosten apparatuur een herverdeling 
van de twee posten: onderhoudskosten gebouw & inventaris en onderhoudskosten techniek. 
Deze nieuwe opstelling geeft sneller inzicht. De som van deze drie posten is E35.701 in 
2017, versus totaal E33.035 van de voorgaande indeling in 2016. De stijging kosten 
inventaris komt door de update materieel brandveiligheid. Op kosten apparatuur wordt de 
huur van het geluidssysteem en onderhoud zaaltechniek geboekt, daardoor is de post 
kosten gebouw lager. 

− Overige organisatiekosten zijn gedaald met 8%. Echter wel met een aantal flinke 
verschuivingen binnen deze categorie. Zoals een stijging contributies en 
abonnementskosten; door de toetreding tot de cao NPF en het daarmee verband houdende 
lidmaatschap van werkgeversvereniging WNPF, de digitalisering van de gehele 
administratie en de programma’s en apps die daarvoor ingezet zijn, daarnaast is het 
internetabonnement uitgebreid met een backup voor de overgang naar pin-only. Ook de 
advieskosten zijn sterk gestegen, vanwege een juridisch geschil met de buurman inzake de 
huur vluchtweg. De premies verzekeringen daalden door het overstappen naar een andere 
maatschappij. En de overige organisatiekosten laten een positief verschil zien van E15.126 
in verband met onder meer positieve kasverschillen en eenmalige bijzonder baten. 

− De bankkosten zijn gestegen door de overstap van naar pin-only, dit heeft hogere 
pintransactiekosten met zich meegebracht. Echter zijn de beveiligingskosten al deels 
gedaald (huisvesting), in 2017 nam EKKO de diensten van Brinks nog af tot oktober en 
betaalde EKKO een afkoopsom voor het contract, in 2018 zal deze post vervallen. 
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6.2 Jaarrekening 2017 
 
ACTIVA 31 DECEMBER 2017  31 DECEMBER 2016  

    

Vaste activa        

Immateriële vaste activa  250    583  

Materiële vaste activa 267.636   287.685  

  267.886   288.268 

Vlottende activa          

Voorraden 7.727     8.495    

Debiteuren 8.117   8.738  

Belastingen  2.495    10.164  

Overige vorderingen  95.231      90.736    

    113.570     118.133 

        

Liquide middelen  145.228     38.256  

TOTAAL ACTIVA    526.683       444.657  

    

    

PASSIVA 31 DECEMBER 2017  31 DECEMBER 2016 

    

Eigen vermogen      

Egalisatiereserve (2017) / 
algemene reserve (2016)   88.363     58.684  

Egalisatiereserve (presentatie t/m 
2016) -   151.597  

     88.363     210.281 

Langlopende schulden          

Investeringssubsidies 201.886   -  

Leningen o/g  14.500     24.539   

    216.386      24.539 

Kortlopende schulden      

Crediteuren   93.122      95.032   

Belastingen  8.152     7.024   

Overlopende  passiva   120.660      107.781   

  221.934   209.837 

TOTAAL PASSIVA    526.683       444.657  



EKKO JAARVERSLAG 2017  20
 
   

6.3 Staat van baten en lasten 2017 

 2017 
GEREALISEERD

D 

2017 
BEGROOT 

2016 
GEREALISEERD 

 

Directe baten    

Entreegelden       324.025  298.765       247.228  

Horeca       642.259        624.000        603.989  

Huuropbrengsten       121.179         113.272        98.812  

Evenementen                 -            -                  -    

Garderobe         50.616          39.000          38.861  

Totaal directe baten       1.138.079        1.075.037        988.889  

    

Indirecte baten    

Subsidies       338.285        338.844        312.427  

Sponsoring         94.369          97.000          96.117  

Donaties                 -                    -                    -    

Overige indirecte baten         35.291          34.500          34.045  

Totaal indirecte baten       467.945        470.344        442.589  

    

Som der baten 1.606.024 1.545.381 1.431.478 

    

Directe lasten    

Programmering       350.630        344.509        304.167  

Horeca       236.208        236.860        217.027  

Verhuur zaal            8.714          11.000            9.666  

Overige directe lasten       241.308        222.365        223.296  

Totaal directe lasten       836.860        814.734        754.156  

    

Indirecte lasten    

Lonen en salarissen        310.059        324.857        288.719  

Overige personeelskosten         79.383          67.963          47.772  

Vrijwilligerskosten         36.085          38.260         31.235  

Afschrijvingen         69.616          71.000          61.325  

Huisvestingskosten       172.341        157.564        157.189  

Kantoorkosten           8.780            9.825            9.083  

Diensten van derden         30.921          30.000          29.395  

Overige organisatiekosten          22.900          23.414          24.987  

Bankkosten / financieringslasten            9.399            6.795            5.572  

Totaal indirecte lasten       739.485        729.678        655.277  

    

Som der lasten  1.576.345  1.544.412  1.409.433  

    

Exploitatiesaldo  29.679  969  22.045 
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6.4 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 2017 

 

ALGEMEEN 

Activiteiten 
De activiteiten van Stichting EKKO betreffen voornamelijk het zijn van een innovatief en vooruitstrevend 
cultuurpodium voor iedereen die wil uitgaan in een sfeer van ‘anders is anders’ en een interessant, 
eigentijds en betaalbaar cultureel product te bieden en ‘een opstap functie’ te zijn voor kunstenaars, een 
en ander te realiseren in het kader van ideële doelstellingen van de stichting. 

Continuïteit 
Het resultaat over het boekjaar 2017 bedraagt EUR 33.512 voordelig. Hierdoor is de algemene 
reserve per 31 december 2017 EUR 92.196 voordelig. Bestuur en directie van de Stichting EKKO zijn 
zich bewust van de noodzaak tot een structureel sluitende exploitatie en een voldoende 
weerstandsvermogen. Voortdurend wordt de bedrijfsvoering en de financiële situatie besproken en waar 
mogelijk worden maatregelen genomen om deze te verbeteren. Bestuur en directie er van overtuigd dat 
deze inspanningen zullen leiden tot een structureel batig exploitatieresultaat. Dit zal EKKO de 
mogelijkheid geven om op eigen kracht aan haar verplichtingen te kunnen blijven voldoen en 
bovendien tot het geleidelijk opbouwen van een voldoende weerstandsvermogen. Op grond van 
bovenstaande zijn bestuur en directie van mening dat duurzame voortzetting van de activiteiten van de 
Stichting EKKO geëffectueerd kan worden. Derhalve zijn de waarderingsgrondslagen gebaseerd op de 
veronderstelling van continuïteit van de stichting.  

 
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 
verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden in het algemeen 
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke 
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.  

Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 
van het voorgaande jaar. 

Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er 
wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Hiervan is sprake als de boekwaarde 
van het actief (of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het behoort) hoger is dan de 
realiseerbare waarde ervan. Mogelijke bijzondere waardeverminderingen worden jaarlijks beoordeeld. 
 
Materiële vaste activa 
De vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs plus bijkomende kosten 
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur of lagere 
bedrijfswaarde. Er wordt geen rekening gehouden met een mogelijke restwaarde. Mogelijke bijzondere 
waardeverminderingen worden jaarlijks beoordeeld. 

Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden gewaardeerd tegen verwachte directe 
opbrengstwaarde. 

Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor oninbaarheid.  

Schulden 
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct 
zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij de eerste 
verwerking opgenomen.  
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Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico’s en verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten. De 
voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde. 

Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first 
out) of lagere opbrengstwaarde. 

De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (alle kosten die samenhangen met de 
verkrijging of vervaardiging) en gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun 
huidige staat te brengen. 

Pensioenen 
De stichting heeft een pensioenregeling bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Tot 1 januari 2004 
kende Pensioenfonds Zorg en Welzijn een eindloonregeling. Het kenmerk van de eindloonregeling was 
onder meer dat het pensioen niet werd gebaseerd op het laatstverdiende salaris, maar op het 
gemiddelde salaris over de twee voorafgaande jaren. 

Op 1 januari 2004 is Pensioenfonds Zorg en Welzijn overgestapt naar een middelloonregeling. Alle 
rechten die tot die datum in de eindloonregeling zijn opgebouwd, blijven gehandhaafd.  

De premies die verschuldigd zijn aan PFZW worden verantwoord onder lonen en salarissen. 
Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt 
of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting 
op de balans opgenomen. 

Operationele leasing 
Bij de Stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die 
aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de Stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord 
als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend 
met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening 
over de looptijd van het contract. 

Eigen vermogen 
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en 
welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere 
bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, 
is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. Deze beperking in het bestedingsdoel kan door het 
bestuur van de stichting of door derden zijn opgelegd. Indien deze beperking door derden is opgelegd 
dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte 
doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld. Ook de reden van deze beperking en alle overige 
voorwaarden die door de derden zijn gesteld, worden vermeld. 

Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is 
aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als 
bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag en de beperkte 
doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze beperking heeft 
aangebracht, wordt vermeld. 

Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die worden 
gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de staat van baten en 
lasten verantwoord. 

Langlopende schulden 
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en 
welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen 

Stelselwijziging 2017 
In 2017 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden om beter aan te sluiten op de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving.  
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Tot en met 2016 werd een positief of negatief resultaat toegevoegd aan of in mindering gebracht op de 
algemene reserve onder het eigen vermogen. Deze reserve wordt vanaf 2017 gepresenteerd als 
egalisatiereserve onder het eigen vermogen. 

Tot en met 2016 werden door de Gemeente verstrekte en uitgegeven subsidiegelden t.b.v. investeringen 
toegevoegd aan de egalisatiereserve onder het eigen vermogen. Vanaf 2017 wordt dit gepresenteerd 
als investeringssubsidies onder de langlopende schulden. 

 

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT 

Opbrengstverantwoording 
 
Verkoop van goederen 
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s 
met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. 
 
Verlenen van diensten 
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde 
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te 
verrichten diensten. 
 
Netto-omzet 
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en 
dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. 
 
Algemeen 
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. 
De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij 
voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden 
gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige 
baten in de staat van baten en lasten verantwoord. 

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten 
verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede 
gelden verwacht in de desbetreffende bestemmingsreserve resp. bestemmingsfonds. Een onttrekking aan 
bestemmingsreserve resp. - fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. 

Subsidies 
Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het 
waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen. 

Sponsorbijdragen 
Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. 

Lasten 
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 

De afschrijvingen op de vaste activa wordt afgeschreven op basis van de verkrijgingsprijs. 
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische 
levensduur. De afschrijvingspercentages voor verbouwingen bedragen 10%, voor inventaris en 
apparatuur 20% en voor pc’s, websites en beamers 33,33%. 

Personeelskosten 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat 
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden 
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 



EKKO JAARVERSLAG 2017  24
 
   

6.5 Toelichting op de balans 2017 

 

Vaste activa    

 2017  2016 

 €  € 

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA    

    

Aanschaffingen tot periode 3.000  3.000 

Afschrijvingen tot periode -2.417  -1.417 

 583     1.583    

Aanschaffingen -  - 

Desinvesteringen -  - 

Afschrijvingen -333  -1.000 

Stand per 31 december   250    583 

    

De immateriële activa bestaan uit een nieuw ontworpen website.  

 

MATERIËLE VASTE ACTIVA    

De specificatie luidt als volgt:    

    

Verbouwingen 146.260  161.772 

Inventaris 75.108  73.910 

Apparatuur 46.268  52.003 

Totaal 267.636  287.685 

 

De afschrijvingspercentages voor verbouwingen bedragen 10%, voor inventaris en apparatuur 20% en 
voor pc’s, websites en beamers 33,33%. 

Als zekerheid voor de aflossing van de schulden aan kredietinstellingen is een pandrecht gevestigd op 
de inventaris.    

 

Nadere specificatie:    

    

Verbouwingen    

Aanschaffingen tot periode 658.261  604.293 

Afschrijvingen tot periode -496.489  -474.133 

 161.772  130.160 

Aanschaffingen   11.980    53.968 

Afschrijvingen -27.493  -22.356 

Desinvesteringen -  - 

Stand per 31 december 146.260  161.772 
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Inventaris    

Aanschaffingen tot periode 166.480  114.118 

Afschrijvingen tot periode -92.570  -77.931 

 73.910  36.187 

Aanschaffingen 23.433  52.362 

Desinvesteringen -  - 

Afschrijvingen -22.236  -14.639 

Stand per 31 december 75.108  73.910 

    

Apparatuur    

Aanschaffingen tot periode 234.219  183.880 

Afschrijvingen tot periode -182.217  -158.887 

 52.003  24.993 

Aanschaffingen  12.030   50.339 

Desinvesteringen -  - 

Afschrijvingen -17.764  -23.330 

Stand per 31 december 46.268  52.003 

    

Vlottende activa 2017  2016 

 €  € 

DEBITEUREN    

Saldo conform de openstaande postenlijst 9.907  8.738 

Voorziening dubieuze debiteuren  -1.790      -    

Stand per 31 december 8.117  8.738 

    

BELASTINGEN    

De specificatie luidt als volgt:    

Omzetbelasting suppletie-aangiftes 2017, 2016 1.992  -2.576 

Omzetbelasting 4de kwartaal  503  12.740    

Stand per 31 december 2.495  10.164 

    

OVERIGE VORDERINGEN    

De specificatie luidt als volgt:    

Waarborgsom condoomautomaat 120  120 

Vooruitbetaalde bedragen 16.824  10.653 

Nog te ontvangen bedragen 78.286  79.963 

Stand per 31 december 95.231  90.736 
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Nadere specificatie: 

Vooruitbetaalde bedragen    

Verzekeringen 1.251  868 

Eurosonic Noorderslag / SXSW  3.088  6.008 

Gages  1.190  1.150 

Huur 5.887  - 

Diverse vooruitbetaalde bedragen 5.409  2.628 

Stand per 31 december 16.824  10.653 

 

 

 

 

2017  

 

 

 

2016 

 €  € 

Nog te ontvangen bedragen    

Gemeente Utrecht slottermijn programmeringsactiviteiten 21.253  13.858 

Gemeente Utrecht restant subsidie akoestische maatregelen -  12.913 

Gemeente Utrecht restant subsidie versterkingsplan  -  10.049 

Sponsoring AB-Inbev 11.608  12.960 

PayLogic internetverkoop entreebewijzen 20.389  5.664 

Fonds podiumkunsten 3.541  3.077 

Kolibrie omzetbonus 2.875  2.784 

Coca Cola bonus 5.508  5.778 

Vrumona bonus 1.931  - 

Energiebelasting 4.200  2.100 

Herman Brood Academie 1.931  742 

PGGM, pensioenpremies -  1.862 

Verzekeringen -  - 

Diverse nog te ontvangen bedragen 5.068  8.176 

Stand per 31 december 78.286  79.963 

    

 2017  2016 

 €  € 

LIQUIDE MIDDELEN    

Rabobank, Gebouw 1.028  735 

Rabobank, Horeca 121  738 

Rabobank, BedrijfsTeleRekening 895  147      -    

Rabobank, rekening-courant 128.873  20.611 

Kruisposten 12.978  1.951 

Kas 2.081  14.221 

Stand per 31 december 145.228  38.256 
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De kredietlimiet bij de Rabobank bedraagt € 27.226,81. Er is ook een creditcard waarvan de 
bestedingen, tot aan een maximum van € 2.500, maandelijks zonder rente en kosten van de rekening-
courant worden afgeschreven. 

    

Eigen vermogen 2017  2016 

 €  € 

EGALISATIERESERVE (2017) / ALGEMENE RESERVE (2016)    

Stand per 1 januari  58.684  36.639 

Toevoeging resultaat boekjaar 29.679  22.045 

Stand per 31 december 88.363  58.684 

    

Tot en met 2016 werd een positief of negatief resultaat toegevoegd 
aan of in mindering gebracht op de algemene reserve onder het 
eigen vermogen. Deze reserve wordt vanaf 2017 gepresenteerd als 
egalisatiereserve onder het eigen vermogen. 

    

EGALISATIERESERVE    

Stand per 1 januari  151.597  88.438 

Correctie beginvermorgen i.v.m. stelselwijziging -151.597  - 

Toevoeging vanuit bestemmingsfonds -  100.485 

Vrijval naar het resultaat -  -37.326 

Stand per 31 december -  151.597 

    

Tot en met 2016 werden door de Gemeente verstrekte en uitgegeven 
subsidiegelden t.b.v. investeringen toegevoegd aan de 
egalisatiereserve onder het eigen vermogen. Vanaf 2017 wordt dit 
gepresenteerd als investeringssubsidies onder de langlopende 
schulden. 

    

 

Langlopende schulden 2017  2016 

 €  € 

INVESTERINGSSUBSIDIES    

De specificatie luidt als volgt:    

    

Verbouwing brandtrap 5.000  - 

Uitbreiding stroomvoorziening 2.120  - 

Verbouwing en inventaris 2013 44.748  - 

Investeringsplan 2016 68.545  - 

Investeringsplan 2017-2020 81.473  - 

Stand per 31 december 201.886  - 

    

Nadere specificatie:    
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Verbouwing brandtrap    

Stand per 1 januari -  - 

Correctie beginvermorgen i.v.m. stelselwijziging 8.000  - 

Vrijval naar het resultaat -3.000  - 

Stand per 31 december 5.000  - 

Voor de financiering van de verbouwingskosten van de aanleg van een brandtrap in 2008 heeft de 
gemeente Utrecht een éénmalige subsidie gegeven. Deze langlopende verplichting is gevormd ter 
dekking van de afschrijvingen op de verbouwkosten. De vrijval duurt 10 jaar en is aangevangen op het 
moment van ingebruikname van de brandtrap per september 2009. 

 

Uitbreiding stroomvoorziening    

Stand per 1 januari -  - 

Correctie beginvermorgen i.v.m. stelselwijziging 4.740  - 

Vrijval naar het resultaat -2.620  - 

Stand per 31 december  2.120   - 

    

Voor de financiering van de uitbreiding van de stroomvoorziening in 2009 heeft de gemeente Utrecht 
een éénmalige subsidie gegeven. Deze langlopende verplichting is gevormd ter dekking van de 
afschrijvingen op de aanlegkosten. De vrijval duurt 10 jaar en is aangevangen op het moment van 
ingebruikname van de nieuwe stroomvoorziening. 

    

    

Verbouwing en inventaris 2013    

Stand per 1 januari -  - 

Correctie beginvermorgen i.v.m. stelselwijziging 52.312  - 

Vrijval naar het resultaat -7.564  - 

Stand per 31 december 44.748  - 

 

 

    

Investeringsplan 2016     

Stand per 1 januari -  - 

Correctie beginvermorgen i.v.m. stelselwijziging  86.545   - 

Vrijval naar het resultaat -18.000  - 

Stand per 31 december 68.545  - 

 

 

Op 22 december 2015 is door de Gemeente Utrecht een 
verleningsbeschikking verstrekt voor de investeringsaanvraa2015-2016, 
welke besteed zal worden in 2016. Deze investeringssubsidie is bestemd 
voor de activa gespecificeerd in de aanvraag.    
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Investeringsplan 2017-2020     

Stand per 1 januari  -   - 

Dotatie in boekjaar 85.581  - 

Vrijval naar het resultaat -4.108  - 

Stand per 31 december 81.473  - 

 

In navolging van het advies van de Adviescommissie Cultuurnota 2017-2020 
heeft de Gemeente Utrecht besloten een meerjarige subsidie te verlenen voor 
de cultuurnotaperiode 2017-2020. Een gedeelte van de subsidie is 
toegekend op basis van het investeringsplan 2017-2020 van Stichting EKKO. 
Deze langlopende verplichting is gevormd ter dekking van de afschrijvingen 
op de investeringen. 

    

LENINGEN O/G    

De specificatie luidt als volgt:    

    

Lening UWV -  4.039 

Lening SSH SSR 14.500  20.500 

Stand per 31 december 14.500  24.539 

    

 

Lening UWV    

Stand per 1 januari 4.039  13.733 

Verstrekking in boekjaar  -  - 

Kortlopend deel volgend jaar -4.039  -9.694 

Stand per 31 december -  4.039 

    

De lening UWV is een renteloze lening verstrekt door het UWV, welke is aangegaan toen het UWV dit 
bedrag vorderde van EKKO omdat EKKO verantwoordelijk is voor de WGA uitkering aan een oud-
werknemer. Deze vordering werd vergoed door de verzekaar en met het UWV kon een renteloze 
betalingsregeling worden afgesproken van 60 maanden. De laatste aflossing zal plaatsvinden in mei 
2018. 

 

Lening SSH SSR    

Stand per 1 januari 20.500  26.500 

Verstrekking in boekjaar -  - 

Aflossingen boekjaar -  - 

Kortlopend deel volgend jaar -6.000  -6.000 

Stand per 31 december 14.500  20.500 

 

 

De lening SSH SSR is een lening met 3% rente verstrekt op 23 september 
2014 door de Stichting Steunfonds Huisvesting SSR. De aflossing vindt 
uiterlijk plaats op15 mei 2021. Tussentijds zal EKKO, wanneer de 
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draagkracht het toelaat, EUR 6.000 per jaar aflossen. 

 

Kortlopende schulden    

CREDITEUREN    

Saldo conform de openstaande postenlijst per 31 december 93.122  95.032  

    

BELASTINGEN    

De specificatie luidt als volgt:    

    

Loonheffing, aangifte over december 8.152  7.024 

Stand per 31 december 8.152  7.024 

 

OVERLOPENDE PASSIVA    

    

De specificatie luidt als volgt:    

    

Vooruitontvangen entreegelden 18.584  6.720 

Vooruitontvangen Inbev signingfee 16.250  23.750 

Vooruitontvangen subsidie Gemeente Utrecht  12.634      -    

Reservering vakantiegeld 11.781  9.838 

Reservering vakantiedagen 1.632  11.230 

Vooruitontvangen sponsoring 4.500  4.500 

PGGM, pensioenpremies 4.039  
 
 - 

Vooruitontvangen huurgelden -  2.100 

Buma / Sena 2.511  3.232 

UWV terugbetalingsregeling WGA kortlopend 4.039  9.694 

UWV WGA uitkering  -  2.531 

Rente- en bankkosten over het 4e kwartaal 1.886  1.293 

Aflossingsverplichting lening SSH SSR 6.000  6.000 

Accountantskosten 2.369  2.343 

Jaarwerk / boekhouding 3.233  3.913 

Fonds podiumkunsten 3.833  - 

Cultuureducatie -  1.785 

Diverse overlopende passiva  27.370   18.852 

Stand per 31 december 120.660  107.781 

    

De overlopende passiva hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar. 
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 

    

Als zekerheid voor de aflossing van de schulden aan kredietinstellingen is een pandrecht gevestigd op 

de inventaris. Met de Gemeente Utrecht bestaat een huurcontract voor het pand. Het huurcontract 

wordt jaarlijks door de gemeente geïndexeerd en kost EKKO in 2017 EUR 69.712. Het huurcontract 
met de gemeente is maandelijks opzegbaar. 

 

Meerjarige financiële verplichtingen 

Met Sharp is een leasecontract afgesloten voor de printer / scanner. De einddatum van het contract was 
31 juli 2015, maar eind januari 2015 is vervoegd een nieuw contract ingegaan. De maandelijkse 
verplichte leasetermijn bedraagt EUR 115. Vanaf 2015 is een bedrag van EUR 8.280 verschuldigd aan 
toekomstige termijnen. 
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6.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 2016 

 

 2017 2017 2016 

 gerealiseerd begroot gerealiseerd 

Specificatie directe baten    

    

Entreegelden    

Concerten       163.786        162.567        146.678  

Dance         142.356          120.198          88.684  

Cultuureducatie 1.570 - 3.308 

Exposities, theater en literatuur           16.313  
                

16.000              8.559  

Totaal entreegelden       324.025  298.765       247.228  

    

Horeca    

Omzet bar       609.997        594.000        590.467  

Omzet eethuis         32.262          30.000          13.522  

Totaal horeca       642.259        624.000        603.989  

    

Huuropbrengsten    

Verhuur zaal          73.341          71.722          56.263  

 

Verhuur kantoorruimten         27.300          27.300          26.384  

Doorbelaste kosten         20.538          14.250          16.164  

Totaal huuropbrengsten       121.179          113.272        98.812  

    

Evenementen 

    

Woodlum                   -         -                    - 

Fading Trails                 -                    - 

Totaal evenementen                 -         -                  - 
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Specificatie indirecte baten 

    

Subsidie Gemeente Utrecht regulier 
                

326.844       326.844  
                

297.218  

 

Subsidie Gemeente Utrecht inv. '15/'16 -                 -    3.500 

Subsidie Gemeente Utrecht inkomstenderving                 -                  -                    -  

    

Nederlands Popmuziek Plan 
                  

11.441           12.000  
                  

11.709 

Sponsoring 
                  

94.369          97.000  
                  

96.117  

Vrijval investeringssubsidies 
                  

35.291          34.500  
                  

33.826  

Diverse baten 
                       
-               -  

                       
219  

Totaal indirecte baten 
                

467.945        470.344  
                

442.589  

    

Nadere specificatie vrijval 
investeringssubsidies:    

Verbouwing bar                 -                    -                    -    

 

Stroomvoorziening           2.620            2.620            2.620  

Brandtrap           3.000            3.000            3.000  

Apparatuur                 -                    -                    -    

Geluids- en techniekinvesteringen         -          -          10.202  

Investeringen 2015-2016         18.000  
                

18.000            10.440  

Investeringssubsidie 2017-2020 4.107 3.316 - 

Totaal vrijval investeringssubsidies         35.291          34.500          33.826  

    

    

Programmering    

Concerten          184.796 

       

209.699          160.532  

Dance 
                

142.699  

         

118.810  
                

130.258  

Evenementen 200 

         

-  - 

Cultuureducatie 2.984 - 4.173 
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Subsidie Stimuleringsfonds Creatieve  

Industrie - - - 

Exposities, theater en literatuur 
                   

19.951 
                   

16.000  
                    

9.204 

Totaal programmering 
                

350.630  
                

344.509  
                

304.167  

    

 

Nadere specificatie concerten:    

Gages       115.224          133.996        105.531  

Commissie boekingsbureaus         13.780          17.217          12.366  

Reis- en verblijfkosten           11.090            10.945            5.946  

Produktiekosten           3.678            3.175            1.142  

Publiciteitskosten           10.791            10.750            6.987  

Catering         23.488          28.647          23.341  

Overig           6.743            4.968            5.219  

Totaal concerten       184.796        209.699        160.532  

    

Nadere specificatie dance:    

Gages         100.250          67.271          90.235  

Commissie boekingsbureaus           2.818            1.704            2.540  

Reis- en verblijfkosten           4.029            4.175            2.613  

 

Produktiekosten 

         

5.422  

           

18.194  

         

10.915  

Publiciteitskosten         20.799            18.000          14.797  

Catering           4.903            5.780            5.679  

Overig           4.478           3.686            3.479  

Totaal dance       142.699          118.810        130.258  

    

 

Nadere specificatie evenementen:    

Woodlum 
                  

200                  -                    - 

 

Fading Trails                     -                      -                     -  

    

Totaal dance                  200                   -                   -  
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Horeca    

Inkoop drank       198.710        201.960        193.952  

Inkoop etenswaren café           1.913            2.500            4.471  

Hulpmaterialen bar              629               400               835  

Overige horecakosten en emballage           2.695            2.000            1.478  

Inkoop eethuis         32.262          30.000          16.292  

Hulpmaterialen eethuis                 -                    -                    -    

Totaal horeca       236.208        236.860        217.027  

    

 

Verhuur zaal    

Kosten t.b.v. faciliteren verhuur zaal 
                    

8.714  
                    

11.000  
                    

9.666  

    

Overige directe lasten    

Inhuur bedrijfsleiders         45.745         39.422          48.174  

Inhuur barpersoneel 7.568              9.052  10.683    

Inhuur garderobepersoneel 20.423             18.177  21.927   

Inhuur kassapersoneel 17.306           15.309  16.665   

Inhuur portier 33.798          29.400  27.317  

Inhuur personeel lichttechniek         32.789            31.000          19.200  

Inhuur personeel geluidstechniek         17.004  17.120          18.353  

Inhuur stagemanager              973                         -               312  

Inhuur hostess 
                  

303                           -                        -  

Inhuur runner              -  -              138  

Inhuur barhoofd         65.401  62.885          60.527  

Totaal overige directe lasten 

                 

      241.308 222.365  

                 

      223.296 
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Specificatie indirecte lasten 

    

Lonen en salarissen    

Bruto salarissen       248.552        260.538        233.878  

Ontvangen ziekengeld                 -                    -                    -    

Sociale lasten         40.195          42.833          37.012  

Pensioenpremies         21.312          21.486          17.829  

Totaal lonen en salarissen       310.059        324.857        288.719  

 

 

FTE 2016: 6,05 FTE gemiddeld 

FTE 2017: 6,63 FTE gemiddeld    

Er zijn geen werknemers buiten Nederland werkzaam. Bestuurders ontvangen geen bezoldiging. 

    

Overige personeelskosten    

 

Inhuur indirect personeel         45.876          40.759          21.476  

 

Verzekeringen personeel           4.970            6.000            6.759  

 

Reiskosten woon - werk              774                  -                 690  

Onbelaste vergoedingen           1.710            1.700            1.694  

Deskundigheidsbevordering         21.346            15.504          14.947  

Overige personeelskosten           4.707            4.000            2.207  

Totaal overige personeelskosten         79.383          67.963          47.772  

       

 

Vrijwilligers    

Uitjes                 40              3.060                  -    

Verbruik food tijdens diensten           8.876            10.000            7.325  

Verbruik drank tijdens diensten           7.517            7.140            7.600  

Educatie                 -                    -                    -    

Assistentschappen           5.025            5.400            2.750  

Bezoek programmering           7.573            8.160            5.933  

Overige vrijwilligerskosten           7.054            4.500            7.628  

Totaal vrijwilligers         36.085          38.260          31.235  
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Afschrijvingen    

Afschrijving website           333               500            1.000  

Afschrijving verbouwing         27.493          28.000          22.356  

Afschrijving inventaris         22.236         23.500          14.639  

Afschrijving apparatuur         17.764          19.000          23.330  

Afschrijving dubieuze debiteuren 1.790 - - 

Totaal afschrijvingen         61.325          71.000          61.325  

    

Huisvestingskosten    

Huur en servicekosten         69.712          70.351          69.421  

Energiekosten, water         20.146          21.860          15.057  

Restitutie Regulerende Energiebelasting           2.100-           2.100-           2.436- 

Belastingen en verzekeringen           7.963            8.160            8.497  

Schoonmaakkosten         28.179          27.545          29.858  

Kosten inventaris         11.863          10.970          8.285  

Kosten gebouw           12.062            9.000            22.332  

Kosten apparatuur 11.776  2.418 

Huur apparatuur en installatie 5.985                 6.036    520 

Beveiligingskosten           2.447            2.000            3.603  

Gebruik dak voor vluchttrap 
                

3.504              1.703                  -    

Overige huisvestingskosten              805           2.040               366- 

Totaal huisvestingskosten       172.341        157.564        157.189  

    

Kantoorkosten    

Kantoorbenodigdheden           3.382            3.500            2.623  

 

Internetkosten              546            1.200               506  

Telefoonkosten              387            1.122               579  

Portokosten              497               100               243  

 

Kopieerkosten           2.740            2.346            2.787  

Systeembeheer           1.215            1.200            2.345  

Drukwerk                 -                 255                  -    

Overige kantoorkosten                 14                 102                  -    

Totaal kantoorkosten           8.780            9.825            9.083  
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Diensten van derden    

Inhuur financiële afdeling         30.921  
                  

30.000          29.395 

       

 

Overige organisatiekosten    

Publiciteitskosten algemeen         11.906          15.233          11.209  

Accountantskosten           4.737            4.737            4.686  

Verzekeringen           2.508            5.100            4.736  

Kosten loonadministratie           2.162            1.600            2.073  

 

Advieskosten 
             

12.136            6.000               593  

 

Contributies en abonnementen           7.795            4.304            3.981  

Lasten kaartverkoop          11.049          11.200            9.314  

Baten kaartverkoop         19.026-         18.260-         16.366- 

Overige organisatiekosten           10.367-                 6.500-              4.761  

Totaal overige organisatiekosten         22.900          23.414          24.987  

    

    

Financieringslasten    

Rente lening  
                         

795  
                         

795    
                         

893  

Rente belastingdienst 101 - - 

Bank- en transactiekosten / rente bank 
                    

8.503  
                      

6.000  
                    

4.680  

Totaal financieringslasten 
                    

9.399 
                       

6.795  
                    

5.572 
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7. ARTIESTEN 2017 
 
030303 DJ's Chastity Belt Ed Night 
45ACIDBABIES Chris Eddie Serveert 
Absolute Valentine Cian Nugent Eefje de Visser 
AdelicFunk Claire & Daan Eerie Wanda 
Adje Clap! Clap! Eindbaas 
Aestrid Courtney Marie Andrews El Maria 
Afrikaboomnada Crows Elephant Stone 
Afrobot Cultfarm DJ's Emma Ruth Rundle 
Ajabu CultureClash Esben & the Witch 
Alaskalaska Cut Esko 
Altin Gun Da Hermit EUT 
Alvvays Daan Diks EZD 
Anadolu Ekspress DAAU Felagoro 
ANBU gang Daferwa Femmetastic 
Andrew Combs Dane Fins us in Slumberland 
Andy Shauf Dangers Flooka + Pindi Punch 
Antoni Maiiovi Daniel Fluff Soundsystem 
Antos Daniel Docherty Frits Wentink 
Ares Das Bob Funkadelic 
ASIWYFA David Simard Funkineven 
Audri Dazion Funkyzeit DJ's 
Auntie Flo De Dupe Gabriel Rios 
Aux da Masterfader Dead Neanderthals Gene 
Batobe Death Alley Gimbrere 
Bear Bozeman Demo Scene Time Machine Gnoe 
Beat Mark Deveraux 85 Gosto 
Ben & Sadar's Diep in de Groef Dj's graeae 
Black Acid DJ Klapsalon Grant-lee Philips 
Blank Banshee DJ Marco Muhring Gustav Goodstuff 
Bokoesam DJ Matthijs Hackensaw Boys 
Bonne Aparte Dj Michieltjee Hallo Venray 
Boy Jimmy DJ Ron Happy Camper 
Briqueville DJ Spijk Hausmagger 
Broken Brass Ensemble DJ St. Paul Haylayf 
Brutus DJ Tommi Heaters 
Bruxas Dollkraut Het Universumpje 
Camera Dool Het Zesde Metaal 
Canshaker Pi Dr. Moon & DJ EZD Hockey Dad 
Celestial Terrestrial Dylan LeBlanc Homesick 
Chad VanGaalen Echo Movis Hubschrauber 
Charlie & the Lesbians Ed Bahonie I am Oak 
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Idaly Lewsberg NHNG DJ's 
Idles Life's a Beach Nosedrip 
Iguana Death Cult Linde Schöne Nouveau Velo 
Intergalactic Gary Lion Kojo Nuno dos Santos 
Islam Chipsy Lomelda Obese 
It It Anita Lourens LeFreak Oceanic 
Jack Broadbent Low Riders Olaf Boswijk 
Jacle Bow Luc Mast Orange Maplewood 
Janna Lagerstrom Lucas Tromer  Orgelvreten 
Jara Luke Cohlen Orpheu the Wizard 
Jay Jayle Luuk Ortega 
Jeangu Macrooy LVL Up Pablito Mix 
Jellephant Mafe Paceshifters 
Jermaine Bridgewater Magic Potion Palmbomen 
Jimme Bakker Magnapop Partisan 
Jo Goes Hunting Magnetic Spacemen Paul Sinha 
Jo Marches Mairo Nawaz Personal Best 
Johannes & De Doper Marco Kaas Petrol Girls 
John PK Margie Pieter Jansen 
Joost Marlies Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs 
Joost Dekker Martin Kohlstedt Pinegrove 
Joost Ruijter Marty Pitou 
Joost van Bellen Mary Lake Polynation 
JOSEPH Matthew & The Atlas Prace 
Judy Blank Mauno Preoccupations 
Julden McLovink Proper Ornaments 
Julien Baker Meat Wave Pulled Apart By Horses 
July Talks Melonhead Quasimodo 
Karl Blau Menno De Meester Quesswho 
KD Soundsystem Meridian Brothers R. De Selby 
Kelsey Kopecky MICH Rachel Green 
King Ayisoba Michieltjee Ramses 3000 
Kirby Brown Mind Rays RENU 
Komatsu Mister & Mississippi Reza Athar 
Korfbal Mitski Rimboe Riddim DJ's 
Kringli & Alex Megas MNHM Roald van Oosten 
Kunch Sosa Mon Mirage Rosemary & Garlic 
Langhorne Slim Moodfunk Safari Collective 
Laura Gibson Moon   Sallie Ford 
Leafs Nathan Ball Sassy J 
Leroy Rey Nelke Sheer Mag 
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SHMLSS Tommi 
Shuriken Tsepo 
Siv Jakobsen Twin Peaks 
Slapen in de Ruiskamer Udigo 
Slowlights Uniform 
Smash the Statue Upon7Woods 
Snelle Jelle Upsammy 
Soulclap DJ's Upsammy 
Spidergawd Vakula 
St. Helena Dove VENN. 
St. Paul Venz 
Steak number eight Vinyl Singlefeestje 
Steve Gunn Vrijmoed 
Stijn Sadee Vulcano Boys 
Stillwave Waterlelyck 
Strand Of Oaks Wessel 
Stranded FM DJ's White Manna 
Strike Anywhere Willem Wits 
STUFF. Wolvon 
Sung Woody 
Super Giri World of Dust 
Supersonic Blues Yallah Yallah 
Suzanne Kraft Youri Janssen 
Swain Yung Nnelg 
T.S. Eliot Appreciation Society Yung Soof 
T.U.R.F. 

 Tala Drum Corps 
 Tamino 
 Tasseomancy 
 Teme tan 
 Temples 
 Terekke 
 The Body 
 The Ills 
 The Mysterons 
 The Sweet Release of Death 
 The Thing 
 the Wytches 
 Thijs Boontjes 
 Tijmen Lohmeijer 
 Timo Pisart 
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8. COLOFON 
 
Het jaarverslag van EKKO is dit jaar geschreven door Eduard Versteege (programmeur), 
Matthijs Mom (programmeur), Lars Terhorst (coördinator marketing & PR), Leontien Boogaard 
(medewerker cultuureducatie), Karim Lasqad (facilitair manager), Rik de Graaf (coördinator 
productie), Arthur Duijzers (coördinator techniek), Feike ter Wal (vrijwilligerscoördinator), 
Wouter Baas (financiën), Susan Verdouw (financiën), Ouke Arts (bestuursvoorzitter) en Marlies 
Timmermans (directeur). 
 
 



BIJLAGE CAMPAGNES 2017

HET NIEUWE SEIZOEN
ONTWERP: SACHA VAN DEN  HAAK & FLORIS 

EKKO MAKKELIJKER/GEZELLIGER/LEKKERDER/LEUKER
ONTWERP: SACHA VAN DEN HAAK 



Emma Ruth Rundle

& Jaye Jayle
09-12-17 | €12  

LEGENDES IN DE POSTROCK, DIE EUFORISCHE GELUIDSMUREN 
WETEN TE VERLICHTEN MET PRACHTIGE POPMELODIEËN.

DO 19 10
15 EURO
EKKO.NLSOUNDS LIKE: 65DAYSOFSTATIC, MOGWAI, EXPLOSIONS IN THE SKY

ONE LOUDER AND SO I WATCH YOU 
FROM AFAR

MONDAYS

DOOMSTAD HAUSMAGGER EMMA RUTH RUNDLE

BIJLAGE POSTERS 2017



BIJLAGE EXPO 2017

JOEP GERRITS

GUUSJE THELISSEN
ANYONE SEE ME

GUUSJE THELISSEN
JUST THE INTERNET

GUUSJE THELISSEN
NOTHING TO HIDE

MISCHA APPEL WISSE ANKERSMIT

DE EINDAFREKENING

5 THINGS YOU’LL SAY



LENNARTS & DE BRUIJN RUFF MERCY

SINCE ‘88

JOB, JORIS EN MARIEKE NIEK PRONK SJORS DRIESSEN

HIPHOP EN ESTHETIEK 

DE INHOUSE ONTWERPER



BIJLAGE RELATIEMAKETING 2017



BIJLAGE EKKO IN DE PERS 2017

artikel: Roosevelt overtuigt moeiteloos in uitverkocht EKKO
bron: 3voor12.vpro.nl
publicatiedatum: 30-03-2017

Steengoede electropop met een tam randje
30 maart 2017, tekst: Freek Liebrand | foto’s: Sabrine Baakman

Roosevelt ging van buzzing naar booming met de release van zijn gelijknamige debuutalbum vorig 
jaar. Op vrijdag 19 augustus 2016 slaat de vonk definitief over in een goedgevulde X-Ray op 
Lowlands, waar hij met live-band bijzonder goede electropopliedjes weet te produceren. 
Een aanstekelijke mix van disco, funk en synthpop en een vleugje melancholie, zonder de zin in 
vrolijk dansen te verliezen. Roosevelt behoort sinds die dag tot de top in het genre. Een show in het 
kleinschalige EKKO is daarom extra bijzonder. Deze band is klaar voor veel grotere podia en laat 
in Utrecht zien wat ze daarvoor in huis hebben.

Foute nachtclub
De opener van de avond is het Berlijnse Better Person. Een ietwat enge man in witte blouse met zijn 
haren glad naar achteren tovert EKKO in een handomdraai om in een foute nachtclub-scène uit een 
door David Lynch gemaakte remake van Miami Vice. Waar M83 al een heel eind durft te gaan 
met het reproduceren van 80’s synthpop – en dan het soort waarvan je niet gedacht had dat het 
ooit weer in de mode zou raken – gaat Better Person nog een stap verder in het voorschotelen van 
ronduit kitscherige synth-ballads. Zijn trage ballades over gebroken harten zijn weinig opbeurend, 
en daarom nogal zware kost. Het doet in ieder geval verlangen naar de dansbare electropop van 
Roosevelt zo dadelijk.



Funky Disco
Want we zijn hier natuurlijk voor Roosevelt. Eén voor één lichten de letters van hun logo op. Met de 
eerste deuntjes van 'Wait Up' verandert die louche nachtclub van Better Person in een funky disco 
waar het fijn vertoeven is. Het blijft bijzonder dat Roosevelt op het podium een live-band is. Zelfs 
wanneer de synths niet overheersen, ben je toch geneigd om te denken dat de funky baslijntjes en 
strakke drums door Marius Lauber uit een computer worden getoverd. Maar het zijn toch echt 
gewoon een drummer, een bassist en een gitarist die met wat hulp van een synthesizer deze 
heerlijke en dansbare nummers produceren. Niet alleen de nummers zitten verdomd goed in elkaar, 
ook de lichtshow draagt het nodige bij aan een goede live act, die ook op grote podia overeind 
blijft staan.

Grenzen verkennen
Het lukt Roosevelt bijzonder goed om de grenzen te verkennen tussen disco, funk en synthpop, 
maar het is ook precies die spanning tussen een funky popband en een dance act die Roosevelt af 
en toe parten speelt. Zo bouwt de band regelmatig nummers uit door er een extatisch dansbaar stuk 
aan toe te voegen. Als de drummer alleen nog zijn bassdrum intrapt en de synthesizer daar 
toonladders overheen zingt, is het haast melodische techno waarop je aan het dansen bent.

Het publiek smult van deze stukken, maar het lukt Roosevelt maar één keer om zo’n stuk te verheffen 
tot een nog extatischere terugkeer naar het oorspronkelijke nummer. In andere gevallen is het toch 
een kleine tegenvaller als je weer in hun funky pop terug belandt. Het is een trucje dat ze zich zeker 
nog meester zullen maken, maar het pakt nu niet elke keer perfect uit. Daarvoor zijn de ritmes iets te 
verschillend en de nummers iets te braaf om vanuit een extatische dance-gevoel terug te schakelen. 
Ook het publiek is wat tam vanavond. Het is misschien de dinsdagavond die meespeelt, maar hun 
nummers verdienen meer voetenwerk dan EKKO ze wil geven.

Onder de knie
Het zou de kers op de taart zijn wanneer Roosevelt even de rauwe randjes opzoekt en vanuit daar 
de draai naar de gepolijste popsongs weet te perfectioneren. Misschien wil Roosevelt van net iets 
te veel genres snoepen, of hebben ze het trucje nog niet helemaal onder de knie. Maar alles wijst 
erop dat ze zich hierin nog verder zullen verfijnen en zo hun toch al verdomd goede liveshow nog 
opzwepender gaan maken. En dan is geen podium te groot voor Roosevelt.



artikel: Doel bereikt bij derde Mondays editie
bron: 3voor12.vpro.nl
publicatiedatum: 02-05-2017

Met Heaters, Mind Rays en The Wytches
2 mei 2017, tekst: Merel de Heus | foto’s: Sabrine Baakman

Iedereen heeft wel zijn of haar eigen negatieve associaties bij maandagen. De terugkerende avond 
Mondays wil hier verandering in brengen. De nare nasmaak van de werkweek kan je hier van je af 
laten glijden. Bij de derde editie, op 29 april in EKKO, stonden er drie bands voor je klaar om je 
eens even lekker door elkaar te schudden: Heaters, Mind Rays en The Wytches.

Voordat je de zaal binnen loopt, valt de kleine merchandise-markt al op: prints, shirts, pins met 
teksten als ‘let me die’ en ander mooi spul dat goed bij het genre garage/psych/punk aansluit. Aan 
de ‘beleving’ is gedacht. Er ligt een afgehakte plastic voet op de drankflessen en er hangt een mooi 
glittergordijn achter het podium. Als je zo 1-2-3 om je heen kijkt, valt het op dat het juiste publiek 
EKKO gevonden heeft. Iedereen is zwart gekleed en niet vies van een gaatje meer of minder in het 
gezicht. Dat belooft veel goeds.

De zaterdagavond begint al vroeg. Om 20:00 uur staat de band Heaters uit Michigan klaar om te 
openen. Het is duidelijk dat te organisatoren (de Utrechters Lisanne van Grinsven, Marjolijn Wolf 
en Jorinde Hiddema) rekening hebben gehouden met de opbouw van de muziek. Het nadeel voor 
de band? De zaal is nog lang niet vol genoeg. Dit weerhoudt de heren er echter niet van om een 
meeslepende show neer te zetten. Deze garage/psych band geeft je het gevoel over de West Coast 
te rijden in een auto met open raam. Waar de nummers soms langzaam inzetten, ontspruiten ze al 
snel in fuzzy gitarengeweld dat blijft resoneren. Het meedeinende publiek doet vermoeden dat zij 
uiterst tevreden zijn met de aftrap van de avond, en terecht!

Het Belgische Mind Rays mag als tweede op. Dat de drummer in enkel een korte broek en hemdje 
het podium bestijgt, zegt al genoeg: dit wordt rammen! Zanger Sis Sevens bespeelt, behalve wat 
tamboerijn, geen instrument, iets wat tegenwoordig schaars is. Het enorme pluspunt hiervan is dat 
hij alle tijd en ruimte heeft om zich te concentreren op zang en performance. Hij draagt de teksten 
echt voor en gooit al zijn energie eruit. Het publiek is al snel verkocht en op de helft van de show 
ontstaat er een moshpit. De muziek is een mix tussen punk en garagerock. Gruizige gitaren met 
rechttoe rechtaan drums. Aan het einde van de set springt Sevens het publiek in om even te laten 
zien hoe dat moshpitten nou eigenlijk echt moet.



De Engelse band The Wytches lijkt de perfecte afsluiter. Een tikje heftiger dan hun voorganger; 
daar is het publiek wel klaar voor. De driekoppige band is de donkerste van de avond en maakt de 
grootste bak herrie. Hun stijl schuurt tegen metal aan door het schreeuwen van zanger/gitarist 
Kristian Bell. Zelf omschrijven ze hun muziek als ‘zwaar en duister. Een sombere blik op de jaren 
’60 en ’70.’ Wat het ook is, in EKKO slaat het ontzettend aan. Vanaf de eerste scheurende 
gitaarklanken lijkt de zaal een mierennest. Alleen maar bewegende, over elkaar klimmende we-
zens. Naast de heftige stukken, klinkt er bij de meer melodieuze nummer zoals ‘C-Side’ een 
Foxygen-gehalte doorheen.

Het doel van de organisatoren was niet per se een uitverkochte avond, maar ‘een plek creëren die 
het beste past bij de band en wat aansluit bij de liefhebbers van het genre’. Is dit gelukt? 
Wij vinden van wel. Op naar de volgende Mondays!

Gezien: Mondays. Met: Heaters, Mind Rays & The Wytches, zaterdag 29 april 2017 @ EKKO



artikel: Zes vragen aan Eduard Versteege
bron: Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals
publicatiedatum: 07-07-2017

07-07-2017

Deze week stelden we zes vragen aan Eduard Versteege, programmeur bij EKKO in Utrecht. Lees 
meer over Eduard’s werk, zijn trots als programmeur, zijn gedroomde festival lineup en voor welke 
guilty pleasures je hem ’s nachts wakker mag maken.

Wie ben je?
Eduard Versteege (34), inmiddels bijna 10 jaar programmeur bij EKKO in Utrecht. Bijna tien jaar 
geleden volgde ik Joep Smeets op die toen naar 013 vertrok. Sindsdien is het programmateam 
langzaam gegroeid. Inmiddels werken ook Jacob Hagelaars, Matthijs Mom en Lisa Molle (part-time) 
op de afdeling, iedereen op zijn eigen discipline.

Daarnaast heb ik net een grootse Culturele Zondag georganiseerd in Utrecht waarin de Utrechtse 
muziekscene centraal stond, met een surprise show van Kensington, Spinvis in de kerk, een 
talentroute in winkels en kroegen, samenwerkingen met Le Guess Who, Gaudeamus & bijvoorbeeld 
ook de Bachvereniging en een smartlappenfeest in een volkswijk. Hopelijk keert dat ook weer terug.

Wat was het eerste live concert waar je ooit naartoe ging?
Dat kan ik me dus echt niet meer herinneren. In mijn jeugd was ik in mijn dorp De Meern vrijwilliger 
bij Azotod, een jongerencentrum dat niet bepaald bekend stond om zijn vooruitstrevende 
programmering. Daar was ook jaarlijks Paasrock met acts van het kaliber Van Dik Hout, De Dijk en 
Kane. Dat is wel mijn eerste kennismaking geweest met liveshows. Iets later herinner ik me vooral 
mijn eerste grote festivalbezoek op Rock Werchter (in 2000), verschillende concertjes in EKKO en 
Tivoli en ook Pinback in W2 in Den Bosch.



Waar ben je als programmeur van EKKO tot nu toe het meest trots op?
Ik ben zeer trots op de transformatie van de afgelopen jaren, op de uitbreiding van shows in de 
stad (ACU, Molen de Ster, Doopsgezinde Kerk, Kargadoor), de fijne samenwerking in de stad met 
o.a. TivoliVredenburg, de ontwikkeling van de nachtprogrammering en op de mooie lijst aan acts 
die de afgelopen jaren voorbij zijn gekomen van Kevin Morby, Andy Shauf, Woodie Smalls, 
AmenRa, Together Pangea, The Slow Show, Mac Demarco tot aan Deafheaven en natuurlijk was 
ook de afscheidstour van John Coffey een hele bijzondere. Zeer vereerd dat ze onze relatief kleine 
zaal (capaciteit 275) kozen.

Wie zou je ooit nog willen programmeren en/of wat is je gedroomde line-up?
Dan maak ik er meteen een festival van natuurlijk: Radiohead, Nick Cave, The Fall, Pixies, Sonic 
Youth, Deerhunter, Chad VanGaalen, Soap & Skin, Parquet Courts, Angel Olsen, PJ Harvey, Thee 
Oh Sees, ESG, Oddisee, Disappears, Deerhoof, Cass McCombs, Fire! Orchestra, Goat, Girl Band 
en Sun Ra. Doe maar verspreid over een dag of drie, dan hoef ik niets te missen.

Als je geen programmeur zou zijn, wat had je vermoedelijk dan gedaan? 
Vermoedelijk toch wel iets in de muziek. Vanaf jongs af aan heb ik dat altijd wel opgezocht en het 
loopt als een rode draad door mijn leven heen. Ik werkte vanaf jongs af aan bij concerten, 
vervolgens in de lokale cd-winkel. Daarna waren de eerste stages bij de Westergasfabriek in 
Amsterdam en Festival de Beschaving waar ik een gedeelte van de programmering deed. Dus ik 
denk dat als het niet aan de programmerende kant zou zijn, dat ik wel aan de faciliterende kant 
terecht zou zijn gekomen. Ik heb een studie Small Business & Retail Management gedaan, 
dus wellicht was ik toch voor het idee van een platenzaak gegaan.

Guilty pleasures bestaan volgens ons niet. Maar, voor welke ‘onverwachte muziek’ mag je ’s nachts 
worden wakker gemaakt?
Mag ik die nieuwste single van Arcade Fire hier al noemen? Dat is toch wel een zwaar aanstekelijk 
en tegelijkertijd verschrikkelijk ABBA koortje wat ze daar gebruikt hebben. Maar als je het hebt over 
echte guilty opties: Vroeger was ik groot fan van East17, Puff Daddy & K-Ci & JoJo, nou heb ik dat 
al een jaar of 20 niet meer geluisterd, maar ik denk dat ik die nog redelijk mee kan zingen als het 
voorbij komt.



artikel: De nachtelijke roadmap van Utrecht
bron: 3voor12.vpro.nl
publicatiedatum: 08-09-2017

Diep in de Groef

De vaste dansavond van EKKO op de zaterdagnacht. Zoals 
EKKO-programmeur en Diep in de Groef-dj Eduard Versteege 
de avond omschrijft: “De focus ligt tegenwoordig meer op de 
hiphop, de elektronica en hits als smeermiddel daar tussenin. 
En binnen tien minuten kan het zomaar van hiphop naar 
elektronisch en naar een oude surf-plaat gaan. Alles kan.” 

Wie? 
Diep in de Groef kent een vast team aan dj’s, zoals Eduard Versteege (Eddie Serveert), Menno de 
Meester, Marco Kaas en Michieltjee. Daarnaast wordt de club regelmatig aangevuld met nieuwe, 
beginnende dj’s en zijn er specials, zoals de Soulclap-edities.

Hoe is je dj-carrière voor jou begonnen?
De interesse in muziek en het mixen van liedjes zat er bij Menno de Meester al vroeg in, maar de 
echte motivator voor hem om te gaan draaien, kwam door een set van Two Many DJ’s. Hij was toen 
15 à 16 jaar. “Toen ik die zag, dacht ik ‘dat zou ik ook wel kunnen’. Dat ben ik toen gaan doen. 
Twee jaar later studeerde ik Delft, waar ik al op verschillende feestjes draaide. 
Tijdens een dj-workshop heb ik mezelf het mixen vrij snel aangeleerd.” 

Hoe ben je zelf ooit bij Diep in de Groef terechtgekomen?
De Meester: “In 2014 stopte Axel van der Werven bij Diep in de Groef en hij heeft mij 
aangewezen als opvolger. Ik woonde toen net een jaar in Utrecht.” De Meester denkt zelf dat Van 
der Werven de set gehoord heeft waarmee hij in 2013 de RAUW dj-contest won. “Er was zo’n hele 
socialmediacampagne rond die wedstrijd. Misschien heeft Axel me toen gehoord en gedacht ‘hij 
draait divers’.”



Hoe is het idee oorspronkelijk ontstaan?
Versteege: “De vorige programmeurs van EKKO, Joep Smeets en Sytse Wils, zijn de avond 
begonnen rond de eeuwwisseling. Ze wilden graag een laagdrempelige dansavond starten waar 
muzikaal gezien echt alles kon, op alternatief gebied dan. Uiteindelijk draaiden zij week in week 
uit de Diep in de Groef-avonden, met rijen tot over de brug als gevolg. De avond is nu nog steeds 
een begrip in de stad.”

Wat maakt die avond zo bijzonder?
De Meester: “Het hoort bij EKKO dat je er bands en muziek ontdekt, dus we proberen tijdens de 
Diep in de Groef-avonden vaak ook mensen kennis te laten maken met muziek die ze misschien nog 
niet zo goed kennen. Heel af en toe hoor je misschien iets wat toevallig in de Top 40 staat, maar 
die platen proberen we zoveel mogelijk te vermijden. Je zult bijvoorbeeld niet snel een ‘Despacito’ 
horen bij Diep in de Groef. Het blijft ook leuk om elkaar uit te dagen. We draaien vaak met z’n 
tweeën en ook nog weleens back-to-back en dan proberen we elkaar te verrassen.” 

Heb je een signature track?
De Meester: “Dat varieert. De laatste tijd draai ik vaak ‘All Night’ van Chance The Rapper. Of ‘Ooh 
Wee’ van Mark Ronson.”

Diep in de Groef wordt iedere zaterdagnacht gehouden in EKKO, van 23.00 uur
tot in de late uurtjes.



artikel: De druilerige zondag van Le Guess Who? beweegt tussen een 
stampvolle hemel en hel
bron: The Daily Indie
publicatiedatum: 12-11-2017

Dat het de vierde en tevens laatste dag is van Le Guess Who? valt aan alles te 
zien. Het weer is druilerig, de moeheid is toegeslagen. Het centrum van Utrecht 
krioelt op zondagmiddag van de Le Guess Who?’ers die van hot naar her crossen, 
om maar niet te laat te zijn bij de middagshows waar ‘Full Capacity’ de meest 
gebruikte woorden zijn.

Mozarts Sister door Erik Luyten

Tekst Matthijs van Rumpt, Jente Lammerts 
& Mabel Zwaan

Aan het begin van de middag is de zaal 
relatief leeg voor aanstormende pop-sensatie 
Mozart’s Sister. Caila Thompson-Hannant, 
de echte naam van dit soloproject, staat gelijk 
voor een moeilijke kwestie. Niet het schrale 
aantal mensen, maar de locatie staat haar 
ietwat tegen, wat ze zelf ook benoemt. 
Want ja, waarom staat een 
electropopzangeres ook in vredesnaam in 
een kerkachtige zaal waar bijna alleen maar 
stoelen staan? Hoe dan ook maakt Mozart’s 
Sister er het beste van. Haar geluid klinkt vol, 
haar liedjes zijn aanstekelijk en de 
performance oogt net wat anders dan de 
gemiddelde “popster”. Ondanks dat laatste 
wordt de Canadese al vergeleken met 
Grimes, wat wij alleen maar kunnen beamen 
vanmiddag.  (JL)



Het mag dan wel zondag zijn, in EKKO begint de 
dag gewoon met een wilde show van Londense 
rapper Flohio. Een rapshow om drie uur ’s middags 
lijkt op papier misschien niet per se een topidee, 
maar Flohio en haar producer/dj weten het publiek 
zonder problemen op te hypen.Er zitten zeker wat 
grime-nummers tussen, maar Flohio beperkt zich 
daar niet toe. Voor wie er geen zin heeft om mee te 
springen, is er genoeg spanning in de verses en de 
melodieuze beats om je wakker te
maken voor de vierde en laatste dag van Le Guess 
Who?.  (MvR)

Naarmate de middag vordert, wordt het alsmaar 
drukker in de stad. Twitter blijft overvloeien met ge-
klaag over de kleine capacitieit van de zalen over-
dag, waar de festivalorganisatie toch lijkt te hebben 
onderschat hoeveel mensen er wel niet naar kleine 
podia moeten als het programma in 
TivoliVredenburg nog niet aan de gang is. Eerder 
stond er al een rij van pakweg 30 meter voor het 
vrij onbekende Visible Cloaks in Theater Kikker, en 
ditmaal puilt het Academiegebouw uit voor Julianna 
Barwick, die samen met cellist Maarten Vos haar 
met synthesizer overgoten soundscapes ten gehore 
brengt. Ondanks het grote publiek, dat voor tachtig 
procent moet staan, is het muisstil in de zaal. De 
engelachtige stem van Barwick brengt ons voor een 
klein uurtje naar een andere wereld. Zorgvuldig 
neemt ze haar stem op met een looper, die haar 
gezang blijft herhalen, waar ze vervolgens weer 
overheen zingt. De ondersteuning van Maarten Vos 
is hierbij essentieel: soms lijkt Barwick geen controle 
meer te hebben over haar eigen instrument, waar 
Vos dan een goede basis geeft. En dan is het op 
naar EKKO, voor de keiharde noise van Yves 
Tumor. Het blijft ten slotte Le Guess Who?. (JL)

Flohio door Tim van Veen

Julianna Barwick. Foto: Erik Luyten



Yves Tumor, dus. Wij kennen maar weinig 
artiesten wiens live performance zo ver van zijn 
of haar albums ligt. Waar Tumor zich op zijn 
album van zijn warme, lome en atmosferische 
kant laat zien, maakt hij live van EKKO zijn 
duistere, bijna enge grot. De show begint met een 
rondvliegend geluid van een zwerm bijen met af 
en toe een soort bries die zó hard staat dat het 
zelfs met oordoppen in moeilijk te doen is. 
Tumor neemt je in ieder geval helemaal mee in 
zijn show. Alle lichten in de zaal moeten 
uitblijven, zodat hij alleen goed te zien is als hij 
onder het lampje van de nooduitgang komt te 
staan. Hij rent heen en weer als een bezetene, 
mosht in zijn eentje het hele publiek door elkaar. 
Van die filmische nummers als Limerence en The 
Feeling When You Walk Away komt hier heel 
weinig terecht, maar dat hij goed is in een mood 
zetten, staat helemaal vast.  (MvR)

Door de rijen van het Academiegebouw tot aan 
de Dom hebben alleen de meest gepassioneerde 
bezoekers het tot de show van Aldous Harding 
geschopt. De zelfbenoemde gothic-folk zangeres 
heeft al een halfuur voor haar show een volle 
zaal klaar staan. De regen druppels glijden nog 
uit ons haar terwijl zij de indrukwekkende zaal in 
een seconde stil weet te krijgen met haar ideale 
zondagmiddagmuziek. Dromerige, gemoedelijke, 
lange nummers die sommige bezoekers, die er al 
een paar dagen op hebben zitten, fataal wordt. 
Mensen verdwijnen in de sluimerstand, er wordt 
geknikkebold, en dan vooral bij de staande ploeg 
achterin de zaal. De intense blik van Harding 
is immers de helft van de show. Waar bij Yves 
Tumor EKKO een soort duivelse dungeon was ge-
worden, zijn we hier in de hemel. Opnieuw een 
prachtig gebouw als locatie en Harding met haar 
engelenstem en haar witte gitaar.  (MZ, MvR)

Yves Tumor. Foto: Tim van Veen

Aldous Harding. Foto: Erik Luyten



De drukte heeft De Helling, een minuut of tien 
fietsen verderop, nog niet bereikt. Hier kan nog 
op het gemak een Le Guess Who? Session IPA 
besteld worden, in afwachting van Insecure Men. 
Aan het roer van dit bijzondere project staan Saul 
Adamczewski van Fat White Family en zijn oud 
klasgenoot Ben Romans-Hopcraft van Childhood, 
maar de muziek is onvergelijkbaar met allebei de 
partijen. Het tempo ligt bij deze lofi jazz revival 
een stuk lager en neigt eerder naar een smerige 
lounge-vibe. Opvallend is dat de bezetting aan-
zienlijk is geslonken sinds hun concert op London 
Calling een paar weken terug, ook het plezier dat 
er toen vanaf spatte ontbrak nu. Resultaat van een 
half gevulde zaal? Vermoeidheid van de tour? Het 
gelummel met de techniek? Joost mag het weten: 
maar Adamczewski en Romans-Hopcraft zijn er 
na twintig minuten van het uur al klaar mee. De 
kabel wordt nog voor de laatste noot demon-
stratief uit de gitaar gejast en de band is pleitte. 
‘Encore?’, wordt er vertwijfeld vanuit het publiek 
geroepen. Maar het mocht niet baten. (MZ)

Sevdaliza zet ’s avonds een legendarische show 
neer in Pandora. De in Iran geboren 
Rotterdamse is niet alleen met een drummer en 
toetsenist vanavond, maar ook met een 
strijkkwartet en een danser. Het is de eerste keer 
dat ze live met het kwartet speelt, maar direct is 
duidelijk hoe perfect de combinatie is. In de 
rustigere nummers komt de waarde van de violen 
en de cello heel mooi naar voren en in de 
actievere nummers is de indrukwekkende dans 
tussen Sevdaliza en haar danspartner de grote 
toevoeging. De show wordt zo een verhaal waar 
je moeilijk je oren en ogen vanaf kunt houden. 
Haar sterke zelfverzekerdheid die in haar muziek 
zo duidelijk wordt overgedragen zie je hier op 
het podium alleen maar groter worden. 
Voor haar is de eerste show van haar tour niet 
even om te oefenen, alles zit perfect in elkaar.  
(MvR)

Insecure Men. Foto: Tim van Veen

Sevdaliza. Foto: Erik Luyten



Wat roltrappen naar beneden en ineens wanen 
we ons in een heel andere wereld bij Shabaka & 
The Ancestors. Ze worden omschreven als 
‘spirituele jazz’ en dat is precies wat het is. Er 
hangt een heerlijk ontspannen sfeertje in Ronda, 
die je weer even doet herinneren aan het feit dat 
het zondagavond is. De gospelachtige stem die 
soms naar voren komt samen met de jazzband 
maakt een combinatie die zó goed klopt dat het 
gek aanvoelt.  (MvR)

Drie jaar terug stond Perfume Genius op de cover 
van ons TDI-Magazine, in het interview vertelde 
hij dat hij elke zaal waarin hij speelt volledig wil 
‘ownen.’ Nu straalt hij op honderden posters door 
Utrecht als een van de curatoren van Le Guess 
Who?. De wereld kan niet langer om hem heen 
en dat is precies de attitude die hij vanavond 
neerzet in de Grote Zaal. En hij ownt ‘m. Zijn mu-
ziek is bombastisch op de meest fragiele manier. 
Mike Hadreas kronkelt en glijdt heen en weer op 
het gigantische podium. Hij verleidt en speelt met 
het publiek. De zaal wordt omhelsd door alles 
dat hij is: een open ziel met een sterk gevoel voor 
humor, maar een bloedserieuze boodschap. Hij 
verliest zichzelf in zijn show en sleurt ons in een 
razend tempo met hem mee. (MZ)

Shabaka & The Ancestors. Foto: Jelmer de Haas

Perfume Genius. Foto: Erik Luyten



artikel: We gingen backstage bij IDLES in EKKO en wat er toen gebeurde 
geloof je nooit.
bron: The Daily Indie
publicatiedatum: 28-11-2017

De Britse postpunk/rock band IDLES laat van een podium niets heel. Als bandleden Adam De-
vonshire (bas), Mark Bowen (gitaar), Lee Kiernan (gitaar) en Jon Beavis (drums) misschien nog stuk-
jes laten staan, maakt frontman Talbot het werk wel af met sterke, politiek georiënteerde en schaam-
teloze teksten.

Hoe de mannen zichzelf omschrijven is eigenlijk ook niet te vertalen en kan alleen maar letterlijk 
worden overgenomen. ‘At a point of uncertainty, IDLES bring you concise carnage. At a time of 
lies, IDLES bring you honesty. At a time of body shaming and Photoshop, IDLES bring you a visceral 
barrage of joyous bile. At a time of The Kardashians, IDLES bring you a story of working hard for 
what and who you love. In a time of polarised politics and murky waters; IDLES and bands like them 
are needed to remind people that it’s ok to dance and laugh and sing in the face of adversity.‘ IDLES 
speelde afgelopen vrijdag in een uitverkocht EKKO en wij namen niet alleen een kijkje bij de show, 
maar ook achter de schermen.

Hoewel ze op het podium staan alsof ze bezeten zijn, of knettergek, is het vijftal nog steeds typisch 
Brits; vriendelijk, beleefd en dankbaar. Iedereen die helpt, of dit nu met het dragen van flight cases, 
de soundcheck, of iemand die een grote zak pepernoten meeneemt is, wordt uitvoering en welge-
meend bedankt. Ze zitten midden in hun eigen headlinetour, speelden een avond eerder nog in 
London, hebben als support act al wat grote dingen mee mogen maken (zo speelden ze als voor-
programma van de afscheidstour van The Maccabees en in Madrid bij The Prodigy) maar er is niets 
dat de mannen niet zelf doen.



Er worden grapjes gemaakt tijdens de soundcheck en aan de manier waarop ze met elkaar  com-
municeren is te merken dat het een hechte groep vrienden is. Ze werken ook bijzonder efficiënt, 
wat betekent dat ze maar liefst een half uur voorlopen op schema. Dit laat weer ruimte laat voor 
gesprekken, grappen en grollen, in de rookruimte of een nog net niet geheel donkere kleedkamer. 
Er is vrij weinig te gek voor de mannen. Joe en Mark worden gevraagd een filmpje op te nemen 
voor het Paard van Troje, als teaser voor Grauzone festival in februari, waar de band speelt. Op de 
foto vinden ze ook niet erg. Tussendoor gaan gesprekken over allerlei onderwerpen: van voetbal tot 
Brexit, van het Sinterklaas-debat tot het tourleven.

Voor het spelen van hun eigen set liggen ze te gieren van het lachen wanneer Mark, met gekke 
stemmetjes, de meest bizar seksverhalen voorleest. Ze nemen nog even de tijd om bij support act 
The Sweet Release of Death te kijken, bouwen zelf om, en verschijnen dan (bijna) geheel in het wit 
op het podium. De zaal is al snel te klein, de moshpit begint al bij het tweede nummer en stopt pas 
wanneer de band bezweet en buiten adem het publiek bedankt. 



artikel: Marketeers van Paradiso, Hedon, EKKO en Effenaar genomineerd 
voor IJzeren Podiumdier
bron: Marketing Fuel
publicatiedatum: 30-11-2017

Marketeers van Paradiso, Hedon, EKKO 
en Effenaar genomineerd voor IJzeren 
Podiumdier

De IJzeren Podiumdieren zijn peer-to-peer prijzen, die sinds 1997 jaarlijks door de VNPF worden 
uitgereikt in de categorieën beste directeur, beste podium, beste programmeur, beste festival en 
beste marketeer.

André van der Meulen van Hedon in Zwolle, Jurry Oortwijn van Paradiso in Amsterdam, 
Lars Terhorst van EKKO in Utrecht en Tijs Heesterbeek van Effenaar in Eindhoven zijn kanshebber 
voor de titel: Beste Marketeer.

De Beste Directeur wordt Frans Vreeke (TivoliVredenburg Utrecht), Frens Frijns (013 Tilburg), Loes 
Wagenmaker (De Vorstin Hilversum) of Majel Blonden (Paard Den Haag)

013 in Tilburg, Melkweg in Amsterdam, TivoliVredenburg in Utrecht en WORM in Rotterdam zijn 
genomineerd als Beste Podium.

De titel voor Beste Festival gaat mogelijk naar Into The Great Wide Open, Lowlands, Welcome to 
The Village en WOO HAH!

Beste Programmeur kent Ben Kamsma van Paradiso, Frank Satink van Metropool in Hengelo, 
Maarten van Vugt van Encore Festival en WOO HAH! en Ruud Lemmen van 013 als genomineer-
den.

De tweede stemronde is inmiddels begonnen, de winnaars zullen hier uitrollen. De winnaars worden 
bekendgemaakt tijdens de feestelijke uitreiking op Eurosonic Noorderslag op zaterdag 20 januari 
2018 in Stadsschouwburg Groningen. De uitreiking van de IJzeren Podiumdieren wordt 
georganiseerd door de VNPF, Eurosonic Noorderslag, de Oosterpoort & Stadsschouwburg 
Groningen.



artikel: Hiphop Saved My Life geeft talent een plek
bron: 3voor12.vpro.nl
publicatiedatum: 06-12-2017

Studenten doen podiumervaring op en 
staan met een headliner op het podium
6 december 2017, tekst: maarten braun | foto’s: nomar fats fotografie

Sinds februari dit jaar is het een maandelijks terugkerend event: Hiphop Saved My Life in EKKO. 
Utrecht wordt wel eens verweten geen goede hiphopstad te zijn, maar er zijn altijd nieuwe 
initiatieven en nieuwe acts die dit verwijt weer snel ontkrachten. We bezochten een avond en 
spraken met EKKO-programmeur Lisa Molle.

Hiphop Saved My Life is een initiatief op basis van een samenwerking tussen EKKO en de Herman 
Brood Academie. Het concept bestaat uit een aantal showcases van studenten, die ook beoordeeld 
worden door docenten (het is tevens hun examen) waarna er afgesloten wordt met een bekendere 
naam uit de scene als headliner. 
Uiteraard wordt dit gevolgd door een afterparty waarbij hiphop dj’s het overnemen van de mc’s. 
De entree is tot middernacht vaak ook nog eens gratis.

Lisa Molle (programmeur van EKKO) legt het concept verder uit: “De samenwerking met de Herman 
Brood Academie bestaat al langer, zo is er in EKKO al iets 
vergelijkbaars voor bandjes en de Academie wilde dit ook voor hiphop gaan doen.” Het is dus 
eigenlijk een goede mix op zo’n avond, je kan nieuw talent ontdekken en tegelijkertijd is de afsluiter 
altijd een bekendere naam. Lisa vervolgt: “Ja dat klopt inderdaad en het is voor de studenten een 
mooie springplank, ze doen 
podiumervaring op en staan ook nog eens met een headliner op het podium”. 
Afsluiters van voorgaande edities waren bijvoorbeeld Yung Nnelg, Zwart Licht en bij de laatste 
editie Adje.



Zijn er wel genoeg studenten om maandelijks het programma te vullen? “Dat lukt niet altijd, maar 
dan is er sowieso nog wel een dansavond. En we proberen zelf nog het één en ander te program-
meren op de concerttijden, zo blijft het concept wel min of meer hetzelfde. Het is hoe dan ook een 
vast maandelijks terugkerend event.”

Wat opviel bij de laatste editie is dat de ene student wat meer ervaring heeft dan de andere, maar 
er is op die manier veel te ontdekken, zeker omdat ze vaak ook nog eens verschillen van stijl. Be-
zoekers moeten met een open vizier gaan kijken en de jonge rappers de kansen gunnen er gewoon 
een toffe avond van te maken. Lisa onderstreept dat: “De ene staat voor het eerst in een grotere 
zaal en de ander heeft inderdaad wat meer ervaring. Dat is ook gewoon onderdeel van de oplei-
ding en maakt de avond wat mij betreft juist extra interessant”.

De avond geeft ook invulling aan het gemis aan hiphop concerten en feestjes. “We proberen het 
een beetje uit de underground te halen. Tegelijkertijd moet het wel bij EKKO passen en die 
combinatie is soms best een uitdaging.” Bezoekers weten de avond wel goed te vinden, de after-
party is de laatste paar edities uitverkocht, maar dat heeft wel een aanloopperiode qua bekendheid 
nodig gehad. De concerten wisselen qua bezoekersaantallen nog wel een beetje. De afterparty is 
overigens een goede mix, qua stijlen en mensen, niet te jong en of teveel pop en ook niet alleen 
gefocust op oldschool.

“Utrecht mist daarnaast een beetje een scene”, zegt Lisa. “Het is heel versplinterd en niet 
vergelijkbaar met de meer urban steden als Amsterdam en Rotterdam.” Er zijn weinig initiatieven in 
de stad en omgeving te vinden, waarbij Hiphop Saved My Life zich overigens niet op lokaal talent 
richt. “Als headliner zijn we vaak op zoek naar wat meer cross-over dingen. Yung Internet 
bijvoorbeeld, die passen goed bij EKKO. Maar cross-over is ook weer geen harde eis.”

De afgelopen editie (november) traden naast Adje ook Wolf, Gianski en Purp Sagir op. De komen-
de editie zullen naast Idaly ook Rxck Lee x Yung Noodle x Flexual, Maximilli, Russo en Thomson & 
Ismael optreden. De afterparty wordt dan verzorgd door GIMBRÈRE, Moon & EZD en Lion Kojo.



artikel: Eefje de Visser staat ook zonder band haar mannetje in EKKO
bron: 3voor12.vpro.nl
publicatiedatum: 28-12-2017

Eefje de Visser heeft een kleine marathon voor de boeg. Drie avonden achter elkaar staat ze er 
helemaal alleen voor in een uitverkochte EKKO. Na lange tijd met een complete band om haar 
heen te hebben getourd om in volle zalen en op festivalpodia haar Nachtlicht te verspreiden, gaat 
ze vanavond terug naar hoe ze ooit begon: in haar eentje.

Niet zomaar in haar eentje zoals ze dat jaren geleden deed, met alleen een gitaar, een 
looppedaal, een berg mooie liedjes en een beetje verlegenheid op zak. Nee, Eefje de Visser heeft 
zich ontpopt tot multi-instrumentalist. Bij een eerste blik op het podium is meteen duidelijk dat dat 
ene looppedaal flink is uitgebreid. Voordat de helft van het publiek het doorheeft, staat de 
Nederpopkoningin op het podium. Wat tegenwoordig een klein wonder is, en bij haar show in de 
Ronda nogal anders liep, geschiedt: het is muisstil. Vanaf de eerste seconde van opener ‘Scheef’ 
heeft de zangeres de volle aandacht. De zwoele, broeierige sfeer die ze op haar laatste album 
Nachtlicht wilde vangen, en daar grandioos in slaagde, weet ze ook in EKKO over te brengen. 
De spanning in de liedjes, de intense geluiden uit de synths en haar kristalheldere stem 
onderstrepen de kwaliteit van Eefje.



Stiekem is het even wennen om haar sterke liedjes zonder de volle - waanzinnig goede - bezetting 
te horen. Misschien komt dat ook door de lichtshow die er in het begin voor zorgt dat ze bijna niet 
te zien is. Maar juist door zelf alle knoppen, schuiven, toetsen en pedalen in te drukken geeft ze net 
een andere invulling aan haar werk. Daarmee laat ze zien hoe sterk haar liedjes muzikaal in elkaar 
zitten en dat ze ook ruimte bieden om ermee te gaan spelen. Ze rijgt tracks op ingenieuze wijze 
aan elkaar of maakt er uitgesponnen versies van, zoals tijdens ‘De Bedoeling’, door de drums en 
zang net wat langer door te laten gaan.

De speelsheid die ze op muzikaal gebied fantastisch in de vingers heeft, is op het gebied van per-
formance soms nog ietsjes ongemakkelijk. Hier en daar klampt Eefje zich aan haar instrument vast 
en lijkt ze haast in zichzelf gekeerd. Op de momenten dat ze zich durft te laten gaan, haar armen 
in de lucht beweegt en danst, zie je dat het er zeker wel in zit. Nog niet zo aan de oppervlakte, 
maar het is er.

Aan de andere kant: Eefje hoeft misschien ook niet die ontzettend uitgesproken beweeglijke perfor-
mer te zijn. Ze draagt iets heel nuchters uit wat vooral naar voren komt tussen de liedjes door (“Jon-
gens. En meisjes natuurlijk. En alles daar tussenin hè tegenwoordig, maarja, eigenlijk altijd al”), 
wat een grote charme is. Haar publiek weet ze dan absoluut te bezweren. Tijdens hoogtepunten als 
‘Stof’ mixt ze harde beats met mooie synths en gaat haar stem (op een goede manier) alle kanten 
op. Die stem krijgt ook een hoofdrol in het ingetogen ‘Wel’, een rustpunt in de set. Met enkel toetsen 
en een prachtige tekst toont ze zich op haar kwetsbaarst.

De avond is een mooi moment voor Eefje om nieuwe liedjes te laten horen. Al een tijdje is ze bezig 
met de opvolger van Nachtlicht. Wanneer we die kunnen verwachten? “Nou, op een moment ga ik 
hem afmaken”, lacht ze. “En ook uitbrengen.” Voor nu krijgt de zaal alvast met synths gevuld nieuw 
werk te horen, enigszins in dezelfde lijn als het laatste album maar met een iets vrolijkere noot. De 
rest horen we vanzelf wel wanneer de tijd rijp is, maar aan het luide geklap en gejoel te horen is de 
nieuwsgierigheid en het enthousiasme van de bezoekers van EKKO alvast goed getriggerd.

Een bijzondere keuze is haar invulling van de toegift, met uitgeklede versies van ‘Hartslag’ en ‘On-
geveer’ van haar eerste en tweede plaat. Het geeft een flashback naar Eefje ten tijde van De Koek, 
Eefje met alleen een gitaar. Ze had er ook voor kunnen kiezen om deze liedjes in de reguliere set te 
verweven en te eindigen met een meer elektronische, dansbare track en daarmee met een knal. Dat 
was misschien wel té voor de hand liggend. Nu laat ze zien dat die ‘oude’ kant er heus nog zit en 
niet weggestopt hoeft te worden. Welke versie van zichzelf Eefje de Visser ook laat zien, vanavond 
zijn ze allemaal krachtig.



artikel: Utrecht wint vier prijzen tijdens Eurosonic Noorderslag
bron: DUIC
publicatiedatum: 20-01-2018

Utrecht wint vier prijzen tijdens 
Eurosonic Noorderslag
Frans Vreeke, directeur van 
TivoliVredenburg, is 
vanavond tijdens de 
uitreiking van de IJzeren 
Podiumdieren 2017 
bekroond in de categorie 
‘beste directeur’. 
De IJzeren Podiumdieren zijn 
zogenaamde peer to peer 
prijzen. De leden van de 
vereniging brengen hun stem 
uit. De persoon of 
organisatie die de meeste 
stemmen ontvangt, wint de 
prijs. Ze zijn uitgereikt 
tijdens Eurosonic 
Noorderslag in Groningen.

Vakgenoten en collega’s zien Vreeke, die dit jaar vertrekt als directeur bij TivoliVredenburg, als een 
inspirerend bestuurder voor zowel grote als kleine organisaties. “Geen berg te hoog, geen vallei te 
laag, geen rivier te breed. Schijnbaar moeiteloos blijft deze persoon rechtuit varen en met onophou-
delijk succesvol resultaat.”

Er was ook een mooie prijs voor de Utrechtse Lars Terhorst van Ekko. Hij werd marketeer van het 
jaar. Over hem werd gezegd dat hij al jaren heel goed laat zien dat je ook je podiumorganisatie 
kan positioneren. “Hij voert een creatief marketingbeleid, met vernieuwende campagnes, dat verder 
gaat dan alleen het promoten van artiesten. En dat in een stad waar de concurrentie moordend is. 
Daarnaast is hij altijd bereid om kennis te delen, een voortrekker van organisatie-overschrijdend 
overleg.”

Daarnaast vielen er gisteren tijdens Eurosonic Noorderslag in Groningen nog meer Utrechters in de 
prijzen. Kensington won er de Popprijs 2017. “Het was niet het jaar van de gitaarbands, maar er is 
een grote uitzondering”, luidde het juryoordeel.

Ook de Utrechtse Roosmarijn Reijmer ging naar huis met een trofee. Zij won de Popmediaprijs. 
“Met een geheel eigen stijl waarin ze de moeilijkste elektronica een even vanzelfsprekende plek gaf 
als de laatste hit van Katy Perry wist ze het onderscheid tussen underground en mainstream op te 
heffen”, zei de jury over haar radiowerk.












