Bestuursleden Stichting Utrecht Wereldmuziek
Het driekoppige bestuur van de Stichting Utrecht Wereldmuziek (STUW) zoekt versterking en
verbreding met 2 nieuwe bestuursleden.
STUW
Wereldmuziek hoort thuis in de stad die Utrecht wil zijn. Dat is het uitgangspunt van stichting
Utrecht Wereldmuziek die in 2017 is opgericht. De stichting heeft van de gemeente Utrecht
budget gekregen om een stadsbrede programmering van wereldmuziek mogelijk te maken.
Wereldmuziek vindt niet meer exclusief plaats op één podium in de stad, maar juist op de
verschillende plekken dwars door de hele stad.
Werkwijze
Stichting Utrecht Wereldmuziek heeft voor twee seizoenen een totaalbudget van 200.000 euro
gekregen. De stichting organiseert of programmeert zelf niets, maar kan budget toewijzen aan
initiatieven op het gebied van wereldmuziek. Stichting Utrecht Wereldmuziek maakt hiermee
concerten van (inter)nationale topgroepen mogelijk op de podia en bij de festivals in de hele
stad. , maar draagt ook zorg voor wereldmuziekaanbod in wijken en culturele centra. De
stichting hecht waarde aan participatie, diversiteit en inclusiviteit en probeert via
cultuurhuizen en wijkinstellingen inwoners van de stad bij de wereldmuziek te betrekken.
Stichting Utrecht Wereldmuziek subsidieert geen hele concerten of festivals, maar kan wel geld
verstrekken om tekorten op de begroting weg te werken of een opstartsubsidie voor nieuwe
initiatieven te verstrekken. Utrecht Wereldmuziek hoopt per jaar financieel bij te dragen aan
50 à 60 concerten op plekken door de hele stad. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden
ingediend door Utrechtse organisaties. De stichting stuurt aan op een breed aanbod van
wereldmuziek, door het jaar heen en op verschillende plekken in de stad
Het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de stichting. Het bestuur stelt het
beleid en de werkwijze vast. Het is opdrachtgever van de coördinator, die gemiddeld 4 uur per
week actief is voor de stichting. Het bestuur vergadert ongeveer eens per maand. Er is geen
vergoeding voor bestuursleden.
Profiel
Je hebt enige bestuurlijke ervaring en voelt je betrokken bij Utrecht in het algemeen en het
culturele/muzikale leven in Utrecht in het bijzonder. In ons bestuur streven wij naar
verschillende aanvullende kwaliteiten en ervaringen, zoals; ervaring met het lokale
cultuurbeleid en de politiek, kennis van wereldmuziek, van de Utrechtse muzieksector, van
verschillende Utrechtse wijken en de netwerken die daar actief zijn. Ter aanvulling van ons
bestuur zijn wij op zoek naar:
- Een bestuurslid met goede kennis van wereldmuziek
- Een bestuurslid met een cultureel divers netwerk in Utrecht en/of met ervaring in het
Utrechtse welzijnswerk
Als je geïnteresseerd bent in deze uitdagende rol, stuur dan uiterlijk 22 februari je CV en een
korte motivatie naar info@utrechtwereldmuziek.nl.

