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BESTUURSVERSLAG 
 

1. Inleiding  
Het is onwezenlijk te beseffen dat op het moment waarop we dit jaarverslag schrijven de 
volledige branche tot stilstand is gekomen. Door het coronavirus zijn alle concerten 
afgelast en is het nog onduidelijk voor welke periode deze maatregelen van kracht zijn. 
Om in deze periode terug te kijken naar het meest succesvolle jaar in de 
bestaansgeschiedenis van onze Muziekgieterij en in de wetenschap dat we op volle 
kracht waren en stevig op koers lagen in lijn met ons businessplan, is het een enorme 
domper om te beseffen dat we anno nu volledig tot stilstand zijn gekomen. Dit is een 
enorme teleurstelling voor ons publiek, onze artiesten, onze vrijwilligers en onze eigen 
medewerkers, maar we realiseren ons terdege dat de gezondheid van ons publiek en 
onze naasten voorop staat. Uiteraard zullen we, zodra we weer de mogelijkheden hebben, 
onze veerkracht tonen en er alles aan doen wat in ons vermogen ligt om ons geweldig 
vlaggenschip “de Muziekgieterij” weer vlot te trekken en op Rock & Roll koers te brengen.  
 
Het Jaar 2019 was het jaar waarin de nieuwe Muziekgieterij een feit werd. Maar niet 
alleen een nieuwe Muziekgieterij, ook een nieuwe locatie voor ons festival Bruis en een 
volledig nieuw Muziekgieterij productiehuis onder de naam M-PX. Kortom, meerdere 
mijlpalen in 1 jaar. Het jaar 2019 is ook het jaar waarin we samen met de gemeente en 
het onderzoekbureau Lagroup, de Muziekgieterij tegen het licht hebben gehouden in 
relatie tot de artistieke ambities en de economische parameters van vergelijkbare 
poppodia. Zijn onze doelstellingen reëel en financieel in balans? Het rapport verschaft 
hierin duidelijkheid en helderheid en brengt de politieke dialoog op gang. Wij onderstrepen 
de uitkomsten van het rapport en zouden graag op basis van deze uitgangspunten de 
toekomst van de Muziekgieterij verder uitbouwen en verankeren in het culturele beleid van 
de stad Maastricht.  
 
De nieuwe popzalen van de Muziekgieterij werden op 25 september feestelijk geopend 
met als absoluut hoogtepunt een geweldig concert van Triggerfinger. De Muziekgieterij 
beschikt vanaf dat moment over 2 professionele popzalen met capaciteiten van 
respectievelijk 1100 bezoekers en 430 bezoekers, ruime en voldoende backstage 
faciliteiten, kantoorruimten en een professionele bedrijfskeuken. Hiermee zijn we instaat 
om op een ander en voor ons ook een nieuw niveau te programmeren. Met deze 
programmering vergroten we ons bereik en onze doelgroep en zien we dat onze 
bezoekers vanuit de gehele euregio komen voor een concertbeleving in Maastricht. Zowel 
bezoekers, artiesten als ons eigen personeel zijn vol lof over de nieuwe faciliteiten. We 
durven gerust te stellen dat we zowel frontstage als backstage een enorme kwaliteit 
leveren die zich in de branche rondspreekt en weer nieuwe opportuniteiten biedt.   
 
Met de opening van het Muziekgieterij productiehuis onder de naam M-PX op 15 
december en met name door de impuls en het vertrouwen van het Elisabeth 
Strouvenfonds, is de start van het productiehuis meteen een droomstart geworden en 
staat het productiehuis direct professioneel op de kaart. Met zes repetitieruimten en een 
studio, alle volledig voorzien van kwalitatief hoogwaardige back-line, staat er een 
professioneel productiehuis dat van enorme meerwaarde is voor het totaalaanbod van de 
Muziekgieterij, de stad en de regio.  
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De Muziekgieterij groeit langzaam maar zeker uit naar een Euregionaal popcentrum, waar 
makers en bezoekers elkaar ontmoeten.  
 
Toch heeft het bereiken van al deze mijlpalen ook een keerzijde. We hebben namelijk 
stevig aanspraak moeten maken op de belastbaarheid van ons personeel. De 
doelstellingen die we afgelopen jaar moesten behalen om de Muziekgieterij te 
positioneren waren in relatie tot het aantal medewerkers simpelweg te veel. Het zelf 
inrichten van het nieuwe podium, het oude poppodium ontmantelen, opruimen en 
opleveren, doorprogrammeren van producties in de oude club, Bruis laten landen op een 
volledig nieuw festivalterrein en het opstarten van een productiehuis waren de grote 
uitdagingen van het jaar 2019. Op het moment dat we dit opschrijven voor het jaarverslag 
realiseren we ons dat we deze doelen alleen maar hebben weten te bereiken door de 
enorme motivatie en drive van ons team. Een team dat haar drive vindt in de passie voor 
popcultuur, en haar arbeidsvreugde en trots haalt uit het mogelijk maken van het 
onmogelijke. Telkens werd dit beloond met de waardering van ons publiek hetgeen het 
mooiste compliment is dat je in onze branche kunt krijgen. Als bestuur zijn we trots dat we 
met een dergelijk team mogen werken maar realiseren wij ons des te meer dat dit geen 
duurzame situatie is en dat we met deze menselijke energie spaarzaam moeten omgaan. 
Het personeelbestand is media 2019 dan ook conform formatie ingevuld. Het jaar 2019 
was dan ook in dat opzicht een uitzonderlijk jaar, 
 
 

2. Imago en uitstraling  
Het was afgelopen jaar 2019 voor ons als bestuur een behoorlijke opgave om een juiste 
balans te vinden in de programmering. Tussen datgene wat we willen zijn als poppodium 
enerzijds en anderzijds wat we aangeboden krijgen vanuit de markt met een economische 
spin-off, die hard nodig is om de Muziekgieterij financieel gezond te houden. De komende 
jaren zal het zoeken naar een juiste balans de grote uitdaging blijven en zullen we moeten 
blijven waken over ons imago als poppodium. Sinds de opening van de nieuwe 
Muziekgieterij zien we een toename in aanvragen van externe evenementorganisatoren.   
 
Deze toestroom van aanvragen door derden heeft drietal oorzaken. Als eerste trekt de 
nieuwe infrastructuur nieuwe organisatoren aan. Ten tweede opereert de Muziekgieterij 
op een professioneler niveau dan voorheen. Ten derde zijn er, door het sluiten van de 
feestlocatie de Bonbonnière afgelopen jaar, diverse evenementorganisatoren uitgeweken 
naar andere locaties in de stad, waaronder de nieuwe Muziekgieterij.  
 
Doordat commerciële externe evenementorganisatoren meestal 12 maanden 
vooruitplannen en internationale tours van bands hooguit 4 maanden vooruitplannen, 
botst dit met enige regelmaat. Met andere woorden: het komt nu al regelmatig voor dat we 
geen plek in de agenda hebben voor een binnen het profiel passende internationale act 
omwille van het feit dat de agenda geblokt is door een externe evenementorganisator.  
Hiermee schaden we ons imago als poppodium en staat er een constante druk op de 
organisatie. Vanwege de huidige financiering laten we, onder economische druk, vaak de 
commerciële belangen prevaleren boven de artistieke prestatie. Uiteraard proberen we te 
allen tijde de artistieke inhoud leidend te laten zijn, echter constateren we ook dat dit 
momenteel niet altijd mogelijk is. Hierdoor is er ook weinig tot geen ruimte voor het 
experiment om in nieuwe doelgroepen zoals urban en hip hop te investeren. Wij zullen als 
bestuur tot het uiterste gaan om onze artistieke prestaties te blijven garanderen en zoveel 
als mogelijk de juiste balans te zoeken.  
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3. Programmering. 
 
In het jaar 2019 hebben we, in een periode waarop nog volop werd verbouwd en ingericht, 
de volgende resultaten behaald met onze programmering:  
 

• 100 eigen band producties met in totaal 30.651 bezoekers.  
• 38 eigen clubavonden, met name gericht op aanstormend talent in de dance scene, 

in totaal bezocht door 19.596 bezoekers.  
• 5 festivals waaronder Bruis en MSP in het Openluchttheater in Valkenburg, in totaal 

goed voor 24.327 bezoekers.  
• 72 producties van derden met in totaal 18.758 bezoekers.  
• 16 commerciële events met in totaal 5.232 bezoekers.  
• 56 culturele evenementen waaronder bijvoorbeeld het Limburg Vastelaovesleedjes 

Konkoer, maar ook nog 4 events met 641 bezoekers georganiseerd door Kaleido, 
(de internationale studentenclub die tijdelijk de Muziekgieterij gebruikte als 
uitvalsbasis).  In totaal telden wij 13.526 bezoekers voor de culturele evenementen.  

  
Dit alles tezamen was goed voor 93.332 bezoekers aan de Muziekgieterij, verdeeld over 
215 evenementen. 
 
In het onderstaande overzicht een kleine greep uit de producties die door de 
Muziekgieterij zelf zijn geïnitieerd en waar we met trots op terugkijken. Producties die in 
ons DNA liggen en belangrijk zijn voor ons profiel. Enkele sprekende voorbeelden: Dit jaar 
zagen we een band als The Wisphering Sons groeien van een band tijdens een 
Transformeravond voor 250 bezoekers, via een van de headliners van Bruis, naar een 
band die in december voor een uitverkochte grote zaal van 1100 bezoekers speelde. 
Hadden we dit jaar de kleinzoon van Bob Marley, Jo Mersa Marley op bezoek en waren 
gastheer van het laatste optreden van Bob Fosko en zijn raggende mannen in onze oude 
club en gingen we een deal aan met het internationaal geprezen Boiler Room. Kortom, we 
zijn trots op wat we hebben bereikt en vinden het belangrijk onderstaande lijst met 
concerten te vermelden in dit jaarverslag omdat het goed laat zien waar we voor staan.   
 
28-12-19 René Innemee & CRB + Soul afterparty 
19-12-19 I Am Oak 
18-12-19 Transformer: Gold 
15-12-19 M-PX Kick-Off 
14-12-19 Jick Munro  
13-12-19 M-PX fase 1 round up 
12-12-19 Jungle By Night 
11-12-19 Transformer: Heisa 
07-12-19 Whispering Sons  
06-12-19 Nachtcollege / I Hate Models  
04-12-19 Transformer: Chantal Acda 
29-11-19 The Wedding Present 
24-11-19 White Lies 
22-11-19 Stef Kamil Carlens 
22-11-19 Linke Soto EPM: Machine: Derrick May & Ben Sims 
21-11-19 De Staat 
20-11-19 The Sheila Divine 
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19-11-19 Transformer: Echo Beatty 
16-11-19 Karsu 
15-11-19 Matthew and the Atlas 
14-11-19 Tamino 
13-11-19 New Purple Celebration The Music of Prince 
13-11-19 Transformer: JuJu  
10-11-19 Lamb 
08-11-19 Diggy Dex 
07-11-19 Duncan Laurence  
06-11-19 Transformer: Aafke Romeijn 
31-10-19 Kenny B 
27-10-19 ELO show 
26-10-19 BeeGees tribute Kiwanis 
25-10-19 Black Mountain 
25-10-19 Linke Soto  
23-10-19 Transformer: Bison Bisou 
19-10-19 Imagine Experience International 
19-10-19 Papi Chulo 
18-10-19 Imagine Experience International 
18-10-19 Rowwen Heze 
18-10-19 Herrie met Gerrie 
17-10-19 Imagine Experience International 
17-10-19 Walter Trout 
16-10-19 The Slow Show 
16-10-19 Transformer: Do Nothing 
12-10-19 Stahlzeit 
07-10-19 Transformer: Josiah Konder + The Crocodiles 
06-10-19 Limburg Hardcore Fest NL 
06-10-19 Thomas Azier 
04-10-19 Boiler Room 
03-10-19 Transformer: VLMV 
02-10-19 Transformer: Iamthemorning + Patrick Housen 
28-09-19 Ian Siegal (solo) + Little Jimmy 
28-09-19 Soto Club 
23-09-19 Transformer: The Mooks 
22-09-19 The Gathering & Lesoir 
21-09-19 Bazart 
20-09-19 Triggerfinger 
20-09-19 MOTOGOTO 
08-09-19 dEUS 
23-08-19 Soto Club 
15-08-19 Eefje de Visser - Try Out 
15-06-19 TRANSFORMER festival III 
03-06-19 Transformer: San Francisco 
31-05-19 Nick Mulvey 
25-05-19 The Elvis Concert 2019 
23-05-19 BLOWBEAT 
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20-05-19 Transformer: Slow Pilot 
18-05-19 LINKE SOTO X NOVAMUTE: HELENA HAUFF / DANIEL MILLER 
17-05-19 Rondé 
09-05-19 Nathan Ball 
06-05-19 Transformer: The Antler King 
04-05-19 Le Noise 
03-05-19 De Toko  
02-05-19 Winds of Promise 
01-05-19 Tourist LeMC 
30-04-19 The Sadies 
29-04-19 Transformer: Bobby Oroza 
25-04-19 Howe Gelb & the Colorist Orchestra 
23-04-19 BOLD 
22-04-19 Ultimate Eagles 
20-04-19 SX 
19-04-19 BINKBEATS 
18-04-19 The Sheila Divine 
17-04-19 HANNAH WILLIAMS & THE AFFIRMATIONS 
11-04-19 Raggende Manne 
08-04-19 Transformer: The Calicos 
06-04-19 Buzzcocks 
06-04-19 JO MERSA MARLEY 
28-03-19 LES NÉGRESSES VERTES  
25-03-19 Transformer: Evil Empire Orchestra 
23-03-19 AMONG THE ANGELS FEST 2019 
22-03-19 Boiler Room 
22-03-19 LINKE SOTO X M-PLANT: Robert Hood / Motor city drum ensemble 
21-03-19 Black Box Revelation 
14-03-19 Ten Years After 
11-03-19 Transformer: Ian Clement 
01-03-19 De Toko  
25-02-19 Transformer: Shht 
23-02-19 LINKE SOTO: BJARKI (!K7, ТРИП, IS) 
16-02-19 Oi Va Voi 
15-02-19 Causes 
12-02-19 The Bootleg Beatles 
11-02-19 Transformer: Baskar 
08-02-19 De Toko 
02-02-19 DEWOLFF 
28-01-19 Transformer: It It Anita 
24-01-19 Therapy? 
18-01-19 This Is Jackson 
14-01-19 Transformer: Whispering Sons 
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4. Vooruitzichten 2020 

 
Het Corona virus heeft de hele wereld in zijn greep. Hoe de toekomst er uit ziet, weet 
niemand, er is veel onzekerheid. Op basis van de momenteel geldende regels zijn er 
diverse scenarios uitgewerkt en gecommuniceerd met de gemeente. Op dit moment gaan 
wij ervan uit dat we vanaf 1 juni concerten kunnen organiseren voor max 30 personen 
inclusief personeel en band en vanaf 1 juli worden dat 100 mensen. Verder hanteren we 
het uitgangspunt dat we vanaf 1 september weer volledig open kunnen gaan.  
  
Samen met de stichting Pop in Limburg is er tevens een inventarisatie gemaakt onder de 
Limburgse poppodia die in kaart brengt hoe het gesteld is met de podia als er tot einde 
van het jaar geen concerten mogen worden gegeven en wat er dan nodig is om de podia 
in stand te houden.  
 
De signalen dat in het Noodpakket 2 voor diverse branches, waaronder de poppodia, een 
verlenging en uitbreiding van de NOW regeling komt, biedt vertrouwen voor de toekomst 
en de continuïteit van de Muziekgieterij.  Met de gemeente wordt er tevens gekeken hoe 
de liquiditeit gewaarborgd blijft zonder aanspraak te maken op de vooruit ontvangen 
ticketgelden. 
 
De agenda tot en met september is op dit moment volledig leeggemaakt, de meeste 
evenementen en concerten zijn verplaatst en een paar events zijn geannuleerd. De 
uitdaging ligt erin om de agenda zo effectief mogelijk te vullen zodat er een balans is in de 
programmering die zoveel mogelijk recht doet aan onze doelstellingen als poppodium. 
 
Gedurende de periode met aangepaste voorwaarden vanwege Corona, vervullen we onze 
taak als podium voornamelijk online. Zo willen we in de toekomst meer concerten gaan 
streamen en zoeken we naar een eventuele hybride vorm waarbij we deels fysiek publiek 
toelaten en een deels digitaal publiek bereiken. Momenteel maken we een wekelijkse 
talkshow “Quarantalks” waarin Leon Verdonschot in een lege Muziekgeiterij een artiest 
ontvangt en een gesprek aangaat over hoe de artiest de huidige tijd ervaart. Quarantalks 
eindigt in stijl met een speciaal akoestisch optreden. 
 
 

Maastricht, 27 mei 2020 

Bestuur Muziekgieterij 

  

 

J.C.W. Smeets     J.M.P.J. Loomans 
Voorzitter/algemeen artistiek directeur  Penningmeester/zakelijk directer 
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5. Jaarcijfers 2019  
 


