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Bestuursverslag
PROGRAMMA

Marres, Huis voor Hedendaagse C
 ultuur,
is een internationaal georiënteerde
presentatie-instelling waar hedendaagse
kunst in de breedste zin van het woord
wordt onderzocht door middel van ten
toonstellingen, workshops, publicaties en
een rijk publieks- en educatieprogramma.
Marres is gevestigd in een historisch
woonhuis in Maastricht en onderscheidt
zich van andere presentatie-instellingen
voor hedendaagse kunst door zijn inter
disciplinaire focus op de werking van
de zintuigen, de taal van het lichaam en
de nadruk op ervaring. Met deze focus
viert Marres de diversiteit van de kunst
productie, biedt het makers de kans
om hun praktijk wezenlijk te verdiepen
en slaat het een brug tussen de heden
daagse kunst en alledaagse ervaring.

Marres heeft in de afgelopen jaren
bekendheid gekregen met zijn immersieve
tentoonstellingen. Deze tentoonstellingen
bestaan uit een enkel werk dat Marres
vult en de bezoeker onderdompelt in een
ervaring. Voor het maken van deze ten
toonstellingen wordt aan kunstenaars
alle mogelijke artistiek-inhoudelijke en
praktische begeleiding geboden om hun
visie en het huis op elkaar aan te laten
sluiten. Het huis vormt namelijk niet
slechts een kader voor het werk, maar
maakt er met zijn intieme sfeer en ver
scheidenheid aan kamers onderdeel van
uit. Tussen de uitnodiging en de realisatie
van de tentoonstelling liggen gemiddeld
twee jaar van dialoog, voorbereiding
en bouwen. Elke tentoonstelling geeft
Marres een nieuwe betekenis en gevoel.
Het huis krijgt een nieuwe indeling of
orde, titelbordjes ontbreken en werken
strekken zich uit door de kamers van het
huis van beneden naar boven. De grote
opdracht en een flink budget stellen de
kunstenaars in staat om — weg van de
markt — te experimenteren met schaal
vergroting, nieuwe materialen en de
zeggingskracht van hun werk. Bij iedere
tentoonstelling wordt een cahier gepro
duceerd waarin de procesgang van
de tentoonstelling met beelden en een
interview met de kunstenaar(s) staat
gedocumenteerd.

Met de aandacht voor de zintuigen
bereikt Marres een divers publiek dat
oprecht betrokken raakt bij het werk
en de denkprocessen van kunstenaars
van nu. Om het publiek goed welkom te
heten, besteedt Marres veel aandacht
aan het onthaal van bezoekers en het
trainen van hosts. Zo biedt Marres een
ambitieus programma in een intiem huis
voor kunstenaars én publiek.
In 2019 heeft Marres 17.708 bezoekers
ontvangen, deels in huis en deels bij
projecten op locatie. 3.781 hiervan waren
leerlingen van het voortgezet onderwijs,
346 leerlingen in het primair onderwijs
en ruim 1.000 studenten uit het hoger
onderwijs.

In 2019 stelde Marres het huis centraal
in een reeks uitzonderlijke interdiscipli
naire en performatieve tentoonstellingen:
The Floor is Lava van de Nederlandse
beeldend kunstenaars Sander Breure
en Witte van Hulzen, Museum Motus
Mori van de Duitse choreograaf
Katja Heitmann en The Waves van
de Noorse componist Espen Sommer
Eide. In november stelde Marres zijn
huis open voor FASHIONCLASH en
de Toneelacademie, die met een zeer
gevarieerd performance-programma
het hele huis bespeelden. Het jaar werd
begonnen met de zesde aflevering
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en Witte van Hulzen ontwikkeld bij de
tentoonstelling The Floor is Lava. Aan
het einde van het jaar lanceerde Marres
de Engelse vertaling van Maastricht:
Gids voor de Zintuigen, samengesteld
door Hanne Hagenaars. Espen Sommer
Eides album The Waves verscheen
op vinyl en was ook te beluisteren op
spotify. De publicatie Dreaming Awake
kreeg de prijs voor Best Verzorgde boek
(2018) en de German Design Award.
Ook lag het op een prominente plek in de
boekhandel van de Biënnale van Venetië.
De Nederlandse Gids voor de zintuigen
werd uitgekozen door de studentenjury
van De Best Verzorgde Boeken (2018).

van Currents, een tentoonstelling van
de jongste generatie kunstenaars
geselecteerd door opkomende curato
ren. De zevende editie hiervan, gepland
voor november 2019, werd uitgesteld
vanwege een uitgelopen verbouwing van
kunstencentrum Z33 in Hasselt. Deze
tentoonstelling zal nu bij de oplevering
van het nieuwe gebouw in maart 2020
worden geopend.
De drie grote tentoonstellingen, The
Floor is Lava, Museum Motus Mori en
The Waves werden allen zeer goed ont
vangen in de media. Museum Motus Mori
bracht een enorme stroom positieve
reacties. Niet alleen werden er drie
gastenboek gevuld met opmerkingen
en ontboezemingen, er volgde ook een
eindeloze stroom brieven. The Waves
kreeg naast een behoorlijk aantal bezoe
kers ook veel internationale aandacht.
De vinyl versie werd op radiostations
over de hele wereld gespeeld. Ook de
versie op spotify werd veel beluisterd.

EDUCATIE
Marres organiseert ieder jaar een groot
aantal activiteiten voor zeer verschil
lende doelgroepen. Door de nadruk op
onmiddellijke ervaring zijn de activiteiten
van Marres laagdrempelig en inclusief.
Bezoekers komen bij Marres om kunst
te bekijken en daarover na te denken.
Maar steeds meer komen ze ook om hun
zintuigen te gebruiken, iets te ervaren en
te doen. Naast de meer conventionele
previews, openingen, speciale dagen
voor vrienden, sponsordiners en museum
nacht activiteiten, organiseert Marres
daarom ook steeds meer ook dagen
voor speciale groepen en voor de
buurt: sociale activiteiten in het huis,
het restaurant en de tuin. Marres
organiseert met Z33 een wandelingen
programma waarmee Nederlands en
Belgisch Limburg worden ontsloten. Het
organiseert al zes jaar lang een per
formance programma voor het carnaval.
Voor leerlingen uit het primair onderwijs
wordt twee maal per jaar een speciaal
programma georganiseerd waarbij een
groot aantal klassen verdeeld over
de dag bij Marres binnenkomt. Voor
studenten zijn er verdiepingsactiviteiten.
Marres zet zich ook in voor alleenstaande
ouderen en jongeren in moeilijke gezins
situaties. Steeds meer maatschappelijke
groepen en zorginstellingen, zoals de

TRAININGEN
Met negen sessies zette Marres zijn
serie Training the Senses voort. Kunste
naars en wetenschappers, waaronder
de neuroloog Laura Speed, geurexpert
Saskia W
 ilson Brown, performer Alexis
Blake en componist Aart Strootman,
gaven workshops over hun vakgebieden.
Sander Breure, Witte van Hulzen, Espen
Sommer Eide en Katja Heitmann gaven
speciale presentaties om bezoekers mee
te nemen in het maakproces van hun
tentoonstellingen. Festival voor nieuwe
muziek Gaudeamus vroeg Marres om een
speciale training op het festival te leiden.
Het Pauwhof Fonds financierde de helft
van de kosten van het programma.
PUBLICATIES
Marres publiceerde in 2019 twee boeken
en een muziekalbum. Net voor de zomer
verscheen de publicatie On Gestures
of Doing Nothing, door Sander Breure
4

meer dan honderd jonge kunstenaars een
eerste kennismaking met de professio
nele kunstwereld. Currents #7: Birds of
a Feather werd vanwege bouwperikelen
bij Z33 uitgesteld tot maart 2020.

LEVANTO zorggroep en de Stichting
Oh My Mood, vragen Marres om samen
trainingen te ontwikkelen.
Zoals ieder jaar ontving en begeleidde
Marres in 2019 een grote hoeveelheid
schoolklassen bij hun tentoonstellings
bezoek. Daarnaast bood Marres een
aantal speciale programma’s, zoals
peer education projecten, stages en
curriculumprogramma’s op maat. In
totaal bereikte Marres dit jaar bijna
4000 leerlingen van het middelbaar
onderwijs. Voor het hoger onderwijs
begeleidde Marres een premium team
van MA honors-studenten van allerlei
disciplines. Zij ontwikkelden een reeks
symbolen voor zintuiglijke ervaringen
en testten die bij leerlingen van het
voortgezet onderwijs. Aan het einde
van het jaar startte ook Marres
Extended, een jaarlang programma
waarin jongeren een aantal projecten
ontwikkelen voor scholen.

Vanwege de toenemende ontschotting
en de aandacht voor performance in het
programma van Marres, zal in de komende
jaren ook meer naar jong talent worden
gekeken in andere disciplines zoals dans
en theater. Volgend jaar november vindt
de eerste pilot hiervan plaats.
OVERIG
Marres bestond in 2019 twintig jaar en
dat jubileum werd met verve gevierd.
Postercampagnes verschenen in de
stad, op de website werden wekelijks
historische hoogtepunten herdacht
en Marres organiseerde avonden met
screenings, performances en interviews
waarin de geschiedenis, positie en
ook de toekomst van Marres werden
bediscussieerd. Hoogtepunt was de
twintigste verjaardag op 18 september
2019, die ceremonieel werd geopend
door wethouder Janssen.

TALENTONTWIKKELING
Het project Currents is een euregionaal
talentontwikkelingsprogramma van
Marres en Z33 (Hasselt, België). Kroon
op het programma is een jaarlijks terug
kerende tentoonstelling waarin werken
worden getoond van kunstenaars die net
zijn afgestudeerd aan kunstacademies
in Zuid-Nederland, België en NoordrijnWestfalen. Voor de samenstelling wordt
via een open call een jong curatorenteam
geselecteerd. Het programma, dat ook
in een trainingsprogramma voor jonge
curatoren en kunstenaars voorziet, is
het grootste in zijn soort in Nederland
en bovendien het enige met een evident
internationale focus. Marres en Z33
werken voor Currents nauw samen met
twaalf kunstacademies in de Euregio
Zuid-Nederland, België en NoordrijnWestfalen en met vaste partners zoals
Kunstpodium T (Tilburg), FLACC (Genk,
BE), het Mondriaan Fonds en het Stimu
leringsfonds voor de Creatieve Industrie.
Het p
 rogramma vormde inmiddels al voor

Marres nam in 2019 deel aan een aantal
gezamenlijke projecten en evenementen
in Maastricht. Marres verzorgde een
reeks performances voor carnaval
(met David Sternberg en Juan Pablo
Plazas), ontwikkelde een educatief
programma voor het jaarlijkse festival
Rondje Cultuur (voorheen KOMmetje
Kunst) en een serie performances
voor Museumnacht Maastricht. Voor
L’Art Pour Elkaar (voorheen: Kunsttour)
werd een pilot van het project De
Onzichtbare Collectie getoond. Marres
opende dit jaar verder de ruimte voor
studenten van de Toneelacademie
om afstudeervoorstellingen te geven.
Door deze activiteiten en programma’s
bestendigde Marres zijn positie als
veelzijdig kunstencentrum in Maastricht.

5

doorgaans op 35–40% man en 60–65%
vrouw. Marres heeft dit jaar in vergelij
king met voorgaande jaren meer
groepen mogen ontvangen, variërend
van primair onderwijs, voortgezet onder
wijs, universiteiten en hogescholen tot
bedrijven.

PUBLIEK EN PROFIEL
Met name de immersieve tentoonstel
lingen van Marres trekken doorgaans
tussen de twee en driemaal zoveel
publiek als reguliere tentoonstellingen.
Ongeveer 30% van de bezoekers
komt voor het eerst. Omdat er geen
individuele werken worden aangegeven
en de scenografie de grenzen tussen het
werk en het huis vertroebelt, ervaren
bezoekers de tentoonstellingen vaak
als een landschap waarin ze dwalen. In
veel gevallen voelen ze ook verwarring
over hun rol in dat landschap. Zijn ze
toeschouwers, deelnemers misschien?
Niet gewend aan het gebruikelijke kunst
discours, zijn bezoekers soms verrast,
een enkele keer kwaad, maar vaak ook
verrukt. Ze voelen zich aangetrokken tot
kunstprojecten die ze kunnen ervaren,
ook zonder dat ze het discours eromheen
begrijpen of tot zich willen nemen. Ze
hebben enorme waardering voor de wijze
waarop ze geprikkeld worden de eigen
waarneming te verbinden met hun directe
(analoge) omgeving en vervolgens hun
ervaringen te delen met anderen. De re
acties tonen aan dat bezoekers oprecht
betrokken raken bij het werk en de denk
processen van kunstenaars van nu. Ook
laten ze zien dat de tentoonstellingen
hen stof tot nadenken bieden. Thema’s
zoals de biografie van het eigen lichaam
(Katja Heitmann), de geluidsgeschiedenis
van een huis (Espen Sommer Eide) en de
verrijking of verarming van de zintuiglijke
ervaring (alle tentoonstellingen) bieden
hen nieuwe inzichten in hun dagelijks leven.

De meeste bezoekers van Marres zijn
middelbaar of hoger opgeleid. Een
belangrijke groep voor Marres wordt
gevormd door kunstprofessionals,
critici, docenten van kunstacademies,
universiteits- en museummedewerkers
die als schakel tussen Marres en een
breder professioneel publiek fungeren.
Daarnaast trekt Marres een grote
hoeveelheid leerlingen en studenten.
Marres trok ook in 2019 substantieel
nieuw publiek voor zijn programma. Bij
Museum Motus Mori bleek meer dan
50% van de bezoekers nog niet eerder
in Marres te zijn geweest.
Het publieksbereik is overigens veel
groter dan de bezoekersaantallen
aangeven. Een aanzienlijk publiek kijkt
mee via de website (213.843 bezoeken)
en sociale media (kleine 10.000 volgers
in totaal, waarvan 44% jonger is dan 35
jaar op Facebook en 53% jonger dan 35
jaar op Instagram).
NIEUW PUBLIEK
In 2019 werden de voorbereidingen
getroffen voor een campagne voor
publieksverbreding, waarbij het team
in een reeks brainstorms nadacht over
het bereiken van nieuw publiek. Naast
de leden van de in 2014 opgerichte
Vriendenkring, de buurt en deelnemers
aan specifieke wijkprogramma’s, worden
nieuwe groepen jongeren, ouderen,
leerlingen in het primair onderwijs en
asielzoekers bereikt met een reeks
nieuwe programma’s, waarvan de eerste
De Onzichtbare Collectie aan het einde
van het jaar werd genomineerd voor
de Museumeducatieprijs. De nadruk
op publieksverbreding zal ook een

Om meer inzicht te krijgen in de demo
grafie van zijn bezoekers, verzamelt
Marres bezoekersinformatie door middel
van publieksenquêtes. Hieruit blijkt
dat Marres doorgaans een gevarieerd
publiek aantrekt. In 2019 was gemiddeld
55% van de bezoekers jonger dan 40
jaar. Circa 30% komt uit de Randstad,
40% uit Limburg en de rest uit overige
Nederlandse provincies, België en
Duitsland. De man/vrouw verdeling ligt
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het welzijn van de bewoners. Marres
verzorgde verder samen met Kumulus
het programma ‘Boost Your Talent’
voor vmbo- scholieren uit uiteenlopende
milieus. Verder werd een inventarisatie
gemaakt van wijkverenigingen, meer
aandacht besteed aan het primair
onderwijs en samengewerkt met de
asielcentra van Heerlen en Maastricht.
Behalve met Kumulus werkt Marres ook
structureel samen met Stichting de
Vrolijkheid ten behoeve van doelgroepen
die relatief ver van het culturele aanbod
afstaan.

belangrijke rol spelen in de aanvraag
bij de Raad voor Cultuur in de komende
cultuurperiode 2021–2024.
PARTICIPATIE EN INCLUSIE
Marres’ doelstellingen sluiten aan bij uit
gangspunt 2 van het Collegeprogramma
2019–2023: Vernieuwend Verbinden
van de Provincie Limburg. Marres onder
schrijft het streven naar een inclusieve,
open en participatieve samenleving
en zet zich in voor een breed publiek,
waarin de diversiteit van de Limburgse
populatie wordt weerspiegeld en extra
aandacht is voor kwetsbare groepen.
In oktober 2019 ondertekende Marres
het Charter Diversiteit, waarmee het
aangeeft zich bewust en actief in te
zetten om diversiteit en inclusie op de
werkvloer te bevorderen.

ONDERNEMERSCHAP
EN RELATIEBEHEER
Marres vergrootte in het afgelopen jaar
zijn netwerk en wierf extra gelden uit
diverse bronnen. Naast inkomsten uit
de entree ontving Marres gelden van
de Vrienden, merchandise, particuliere
sponsoring, pacht van Marres Kitchen en
lokale en (inter)nationale fondsen, zoals
(lokaal) De Sint Clemens Stichting en
Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof
en (internationaal) het Mondriaanfonds,
Fonds21, het BankGiro Loterij Fonds
en het Vlaams-Nederlands huis
deBuren (in het kader van de regeling
Grensverleggers). Voor The Floor is
Lava voerde Marres een succesrijke
crowdfunding campagne samen met
Voordekunst.

Participatie en inclusie vormen een
vast agendapunt op de wekelijkse
teamagenda van Marres. Hierin wordt
besproken welke programma’s kunnen
worden georganiseerd en ook hoe
slimme samenwerkingsverbanden
kunnen worden aangegaan om nieuwe
bezoekers binnen te halen en — misschien
wel belangrijker — hen onderdeel te
maken van het sociale weefsel waarin
Marres functioneert. Het artistieke
programma van Marres zoekt steeds
diverse perspectieven, die in het afge
lopen jaar vooral tot uiting kwamen in
het veelkleurige Currents, Training the
Senses en de nieuwe performance en
educatieve programma’s. Daarnaast
organiseert Marres ook steeds meer
publieksactiviteiten voor mensen die
niet zo gemakkelijk bij Marres naar
binnen wandelen. Een paar jaar geleden
is Marres begonnen met het organiseren
van buurtbijeenkomsten, waarbij wijk
genoten werden uitgenodigd om met
een borrel de tentoonstelling te komen
bekijken. Dit jaar startte Marres met
een dag voor de buurt waarbij de straat
werd afgezet, het huis werd opengezet
en er gesprekken werden gevoerd over

VRIENDEN
De in het najaar van 2014 opgerichte
Vriendenkring met mensen uit het maat
schappelijke middenveld — universiteit,
horeca, professionals — telde aan het
einde van dit jaar 107 leden. Onder
andere met previews en speciale acties
worden in het komende jaar meer
Vrienden geworven.
SAMENWERKINGEN
Er werd dit jaar samengewerkt met
uiteenlopende partijen, zoals in Limburg
7

FINANCIËN

de Van Eyckacademie, het Bonnefanten
museum, de Muziekgieterij, Stichting
de Vrolijkheid, de Toneelacademie,
FASHIONCLASH, De Nederlandse
Dansdagen, Kumulus en de Universiteit
Maastricht. Buiten Limburg werd
gewerkt met onder meer DansBrabant
(Tilburg), g
 alerie Tegenboschvanvreden
(Amsterdam), Mediamatic (Amsterdam),
het Gaudeamus Festival (Utrecht), Z33
(BE), BEK (NO), SOFA Music (NO) en het
Borealis Festival (NO).

Marres heeft in 2019 een resultaat van
negatief € 948 gerealiseerd (begroot
voor 2019: nihil). Het jaar 2018 werd
afgesloten met een positief resultaat
van € 20.494.
De totale baten 2019 bedragen
€ 1.053.978 (begroot € 1.031.725). De
hogere gerealiseerde baten 2019 ad
€ 2.253 ten opzichte van de begroting
zijn vooral het gevolg van de loon- en
prijsbijstellingen van de structurele
subsidie van OCW.

CULTURELE INFRASTRUCTUUR
MAASTRICHT

Uit de exploitatierekening 2019 blijkt dat
de directe inkomsten een dalende trend
laten zien ten opzichte van de begroting.
De totale bijdragen uit private middelen
laten echter een tegenovergestelde
ontwikkeling zien. De reden hiervoor is
dat de extra inkomsten die Marres bij
een crowdfundingactie ontving niet bij
de totale directe inkomsten worden
verantwoord, maar bij de private fondsen.
Voor het totaal van directe en private
inkomsten constateren we een daling
van € 15.912. Het totaalbedrag aan
eigen inkomsten bedraagt in 2019:
€ 193.263, zijnde 22,8% van de totale
structurele subsidies.

Het nieuwe samenwerkingsverband
tussen alle Maastrichtse professionele
cultuurinstellingen (voorheen KOM)
organiseerde dit jaar zijn eerste opening
van het culturele seizoen. Marres
organiseerde voor de gelegenheid een
open dag met performances van Katja
Heitmann en zette de straat af voor het
wijkfeest. Valentijn Byvanck is lid van
het oprichtingsbestuur van dit nieuwe
overleg, alsook in het oprichtingsbestuur
van Museumnacht.
HET PAND MARRES
Dit jaar kwam er goedkeuring van
de gemeente Maastricht om het
pand Marres over te dragen aan de
Stichting Strouven. M
 arres bereidt op
dit moment een verbouwing voor die
het mogelijk maakt om de groei van
scholenbezoek beter te begeleiden en
de bovenverdieping voor mindervaliden
toegankelijk te maken. Aangezien
Marres zich in een overgangsfase naar
de volgende cultuurperiode bevindt en
een fondsenwervingcampagne voor
de verbouwing op zijn vroegst pas eind
2020 kan beginnen, hebben Marres en
Strouven besloten de overdracht van
het pand aan te houden tot einde 2020.

De overige directe inkomsten hebben
vooral betrekking op de verkoop van
merchandise en boeken. Door de tegen
vallende boekverkoop is dit cijfer
achtergebleven bij de verwachting.
De over 2019 gerealiseerde indirecte
opbrengsten bedragen € 28.478 en
bestaan uit huuropbrengsten alsmede
opbrengsten voor servicekosten uit de
verhuur van een deel van het huis aan
de exploitant van het restaurant Marres
Kitchen. De realisatie ligt in lijn met de
begroting voor 2019.
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BELEID BIJ
TEGENVALLENDE INKOMSTEN

 eheerslasten personeel en
B
materieel (2019: € 588.724 vs
begroot € 592.050)
De beheerslasten personeel en
materieel laten zowel ten opzichte van
de begroting voor 2019 alsmede de
realisatie over 2018 geen opvallende
verschillen zien.

Marres’ praktijk bergt een aantal finan
ciële risico’s. Tentoonstellingen kunnen
minder inkomsten genereren dan begroot,
omdat bijvoorbeeld bezoekersaantallen
tegenvallen of fondsen minder bijdragen.
Ook zijn er soms tegenvallers met zieke
medewerkers, gebreken aan het huis of
andere onverwachte kosten, waarvoor
Marres weinig reserves heeft. Marres
gaat hier op twee manieren mee om. De
meest kostbare tentoonstellingen worden
aan het begin van het jaar gepland om
zo eventuele tegenvallers later in het
jaar te kunnen opvangen. Voorts bevat
elke tentoonstellingsbegroting posten
die geschrapt of toegevoegd kunnen
worden, mocht de jaarbegroting dat ver
langen c.q. mogelijk maken. Indien nodig
kan in de tweede helft van het jaar wor
den bezuinigd waarbij vanzelfsprekend
wordt ingezet op behoud van kwaliteit.

 ctiviteitenlasten personeel en
A
materieel (2019: € 465.485 vs
begroot € 439.675)
De activiteitenlasten personeel laten
een daling ten opzichte van 2018 zien
die vooral is veroorzaakt op de post
overige medewerkerskosten. In 2018
vond meer inhuur van extern personeel
plaats, vooral in verband met vervanging
van de productieleider. Vanaf 1 januari
2019 was weer een vaste productie
medewerker in dienst waardoor de
kosten naar een normaal niveau zijn
teruggebracht.
Ten aanzien van de activiteitenlasten
materieel geldt dat deze op totaalniveau
hoger zijn dan de begroting 2019 en
realisatie 2018. Op regelniveau zien we
verschuivingen die rechtstreeks samen
hangen met de uiteenlopende aard van
de tentoonstellingen die Marres in 2018
respectievelijk 2019 organiseerde.

RAAD VAN TOEZICHT
EN DIRECTEUR
Marres heeft een Raad van Toezicht en
een met het dagelijks bestuur belaste
directeur-bestuurder. De Raad verga
derde in 2019 vijf keer. De directeurbestuurder legt verantwoording af aan
de Raad van Toezicht over de artistieke,
organisatorische en financiële gang van
zaken. Hij is benoemd voor onbepaalde
tijd. De Raad van Toezicht heeft zich
gecommitteerd aan de Code Cultural
Governance. Net als voorgaande jaren
organiseerde de Raad een zelfevaluatie
alsook een evaluerend gesprek met
de directeur. Arsine Nazarian trad in
maart toe als nieuw lid van de Raad van
Toezicht. Noor van Putte’s lidmaatschap
werd verlengd. Met het aflopen van de
tweede termijn van de voorzitter in
het vooruitzicht startte de Raad van
Toezicht in 2019 een zoektocht naar
een nieuwe voorzitter. In deze zoektocht
nemen we de diversiteit van de Raad van
Toezicht in acht. De nieuwe voorzitter
zal in 2020 worden benoemd.

Van het negatieve exploitatieresultaat
2019 zal € 518 worden onttrokken aan
het bestemmingsfonds OCW 2013–
2016. Dit betreft het percentage OCW
subsidie ten opzichte van de totale
baten gerelateerd aan het resultaat van
de organisatie 2019 (negatief € 948).
Het resterende bedrag ad € 430 (€ 948
minus € 518) wordt onttrokken aan de
algemene reserve van de organisatie.
Het bestemmingsfonds 2017–2020
muteert in het boekjaar niet en kent
een niveau per 31 december 2019 van
€ 10.936.
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RAAD VAN TOEZICHT

Nevenfuncties:
•	Voorzitter Raad van Toezicht
Stichting Derma Zuid BV
•	Voorzitter Stichting Golf & Humor
Foundation
•	Bestuurder Stichting Administratie
Kantoor Nicole Nulens

De Raad van Toezicht bestond in
2019 uit: Ronald Philippart (Voorzitter),
Rob Stevens (Vice-voorzitter), Noor
van Putte, Roberto Lanckohr, Laurie
Cluitmans, Hans Bongartz, Arsine
Nazarian.

Laurie Cluitmans
•	Conservator Hedendaagse Kunst bij
het Centraal Museum
•	Freelance criticus
Nevenfuncties
•	Bestuurslid ArtTable
•	Lid van de Reflectiegroep van
Middelheimmuseum in Antwerpen
•	Lid selectiecommissie Amsterdam
Art Weekend

Hoofd- en nevenfuncties leden van de
Raad van Toezicht van Marres in 2019
waren:

Ronald Philippart (Voorzitter)
•	President van het gerechtshof
’s-Hertogenbosch
Geen nevenfuncties
Rob Stevens (Vice-voorzitter)
Nevenfuncties:
•	Voorzitter Raad van Toezicht
stichting philharmonie zuidnederland
•	Vicevoorzitter Raad van
Commissarissen Wonen Zuid,
Roermond (woningcorporatie)
•	Lid algemeen bestuur Stichting Het
Limburgs Landschap

Hans Bongartz
•	Directeur Corporate Development bij
Eneco Groep
Nevenfuncties:
•	Lid Raad van Commissarissen van
LichtBlick Holding A.G. (Dld)
•	Investor Board member en Non
Executive Director van ONZO (VK)
•	Voorzitter Raad van Commissarissen
van Jedlix BV

Noor van Putte
•	Eigenaar 100% Noor
Geen nevenfuncties

Arsine Nazarian
•	Projectadviseur Oranje Fonds
•	Adviseur Art Utrecht

Roberto Lanckohr
•	ING Adviseur Zakelijk Maastricht Sittard

ROOSTER VAN AAN-/AFTREDEN
Naam
Ronald Philippart

M/V

Geboortejaar

Functie

Datum van
aantreden

M

1958

Voorzitter

01-10-12

Einde eerste Einde tweede
termijn
termijn
01-10-16

01-10-20

Rob Stevens

M

1952

Vicevoorzitter

21-12-12

21-12-16

21-12-20

Noor van Putte

V

1965

Lid

01-06-15

01-06-19

01-06-23

Roberto Lanckohr

M

1969

Lid

01-06-16

01-06-20

01-06-24

Laurie Cluitmans

V

1984

Lid

01-01-17

01-01-21

01-01-25

Hans Bongartz

M

1968

Lid

01-10-17

01-10-21

01-10-25

Arsine Nazarian

V

1979

Lid

13-03-19

13-03-23

13-03-27
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uitdagingen zal aangaan. De Raad is
hierover enthousiast en optimistisch.
Met een gunstige beoordeling door de
Raad van Cultuur en de medewerking
van de gemeente Maastricht en de
Provincie Limburg om een oplossing te
vinden voor het huisvestingsprobleem,
zal Marres zich meer kunnen richten
op zijn kerntaken: het begeleiden van
jonge kunstenaars en curatoren in hun
talentontwikkeling, het openen van
nieuwe vergezichten voor kunst- en
museumprofessionals, het creëren van
nieuw discours, het faciliteren van nieuwe
richtingen in het werk van kunstenaars,
het scheppen van een internationale
omgeving en netwerk voor Nederlandse
kunstenaars en professionals en wat
hierin verdisconteerd ligt en misschien
wel het allerbelangrijkste: het mogelijk
maken van de productie van kunst.

PRESTATIENORMEN
Marres heeft dit jaar aan de prestatie
normen van het ministerie voldaan.
Het voorgenomen aantal activiteiten,
de bezoekersaantallen en het eigen
inkomstenpercentage zijn allemaal
behaald. Daarnaast realiseerde Marres
de vooraf gestelde kwalitatieve doel
stellingen in zijn vierjarenplan 2017–
2020. Marres breidde zijn immersieve
projecten en zintuigenprogramma
uit met nieuwe vakgebieden en meer
aandacht voor interdisciplinariteit. Het
huis ontwikkelde een manier om het
talentontwikkelingsprogramma breder
te trekken door met Z33 samen Marres
Currents #7 te ontwikkelen en samen
met FASHIONCLASH een performance
programma te hosten. Voorts ver
grootte Marres zijn draagvlak bij scholen
door een zorgvuldig en succesrijk peer
education en outreach traject te
starten. Met Marres Extended zullen
steeds meer leerlingen en docenten hun
weg naar Marres weten te vinden.

De ondersteuning door het Ministerie
van OCW, de gemeente Maastricht en de
Provincie Limburg is daarbij essentieel,
niet alleen voor Marres’ eigen toekomst,
maar ook voor het gevarieerde aanbod
van de internationale hedendaagse
kunst in Nederland.

BESLUIT
De Raad van Toezicht is tevreden met
de vooruitgang die Marres in 2019 heeft
geboekt. De stichting heeft met een
experimenteel en vernieuwend program
ma een breder publiek, waaronder het
Maastrichtse middenveld, aan zich
weten te binden. Marres heeft een reeks
zeer aansprekende tentoonstellingen
georganiseerd die bij zowel publiek als
critici in de smaak viel. De tentoonstelling
Museum Motus Mori was in dit opzicht
opvallend: nog nooit kreeg Marres zoveel
fanmail en aandacht van ontroerde
bezoekers. Bij Espen Sommer Eide is
het nog bijzonder om te vermelden dat
zijn muziekalbum voor Marres door het
gelijktijdig uitbrengen op vinyl en op
Spotify internationaal wordt beluisterd.

Valentijn Byvanck
Directeur-bestuurder

Het komende jaar wordt gezien als een
pilotjaar voor de k
 omende cultuurperiode
2021–2024 waarin Marres bijzondere
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2.

Overzicht tentoonstellingen
en activiteiten 2019
14-12/10-02			 Marres Currents #6: Good Intentions
12-01					Currents, performance programma
10-01					Nieuwjaarsborrel culturele instellingen
24-01					
Get a Grant, MAFAD, bijeenkomst met
het Mondriaanfonds en het Stimulerings
fonds voor de Creatieve Industrie
29-1/27/2				Premium Studenten sessies
31-01					Workshop Crowdfunding Voordekunst
02-02					Rondleiding gidsen Z33
10-02					Finissage Currents
12-02					
Voorstelling Sophie Kramer
(Toneelacademie)
19-02/26-02		 Toon je Talent (met Kumulus)
23-2/28/9			
Wekelijkse bijeenkomsten peer
education
26-02					Participatie workshop, stichting Doen
02-03/03-03 	Carnaval – performance Waastricht
door Juan Pablo Plazas en David
Bernstein
17-03/04-08		 The Floor is Lava
15-03					
Sponsordiner The Floor is Lava met
afterparty in Student Hotel
16-03					
Opening The Floor is Lava, openings
handeling verricht door burgemeester
van Maastricht Annemarie Penn-te
Strake
19-03					Rondleiding + gesprek The Royal Art
Academy (Londen)
21-03					Buurtborrel
23-03					Bezoek minister Van Engelshoven +
diner met Provincie Limburg, gemeente
Maastricht, Mondriaanfonds, Raad voor
Cultuur
12-04					
Museumnacht met performances van
Woody Laurens en anderen, Eye-I en
vertoning ‘I love you baby bear’.
17-04					
Training the Senses: Museum Motus
Mori, met Katja Heitmann
01-05					Training the Senses: Staging an
Ordinary Day, met Sander Breure &
Witte van Hulzen
12-05					Stichting Met je Hart: participatieactiviteit voor ouderen
15-05					Evenement Rotary Club Maastricht
28-05					Borrel Museumnacht
29-05					
Training the Senses: Beyond Taste,
met Katja Gruijters en ArtEZ Product
Design Arnhem
30-05					
Training the Senses: Authentic
Movement, met Alexis Blake
12

01-06/04-08		
No Ordinary Picnic (picknicks in de tuin
van Marres)
07-06					Vrijwilligersborrel
12-06					
Training the Senses: Sounds of
Homes & Cities, met Elise ’t Hart,
Soundtrackcity, Annelies Jacobs en
Marc Alberto
19-06					 Diner Raad van Toezicht + team Marres
07-07 				
Struinen in de Tuinen, muziek
programma in de tuin van Marres
04-08					
Finissage met boekpresentatie On
Gestures of doing Nothing, Sander
Breure en Witte van Hulzen
09-08/10-08		 Zomerparkfeesten Venlo
29-08					Presentatiedag Currents #7
31-08					
Parcours + Straatfeest/Opening
Cultureel Seizoen
31-08/01-09		 Bruis Festival
05-09					Training the Senses: Sounding Bodies,
met Aart Strootman
06-09 				Training the Senses: Sounding Bodies,
Gaudeamus Festival, Utrecht
13-09/27-10			 Museum Motus Mori
13-09					Opening Museum Motus Mori
14-9/19/10			 Boost Your Talent, met Kumulus
15-09					Wandeling Sanne Vaassen
18-09					Feest 20 jaar Marres
23-10					
Training the Senses: Smell Dating,
met Klara Ravat en Anna D’Errico
30-10/27-11			Rondje Cultuur (voorheen KOMmetje
Kunst)
27-10					Finissage Museum Motus Mori
01/03-11				FASHIONCLASH Performance House
14-11 					
Training the Senses: Building Music,
met Espen Sommer Eide, Marie Kvien
Brunvoll en Martin Taxt
16-11/02-02-20 The Waves
15-11						Opening The Waves
01-12					Wandeling Sanne Vaassen
03-12					
Levanto Zorggroep: Participatieactiviteit
19-12					
Booklaunch Gids voor de Zintuigen
Engelse vertaling
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3.

Tentoonstellingen Marres
1.
Marres Currents #6: Good Intentions
14 december 2018 — 10 februari 2019
Mondriaanfonds en het Stimulerings
fonds een drukbezocht Get-a-Grantevent op de academie in Maastricht.
Gedurende de tentoonstelling waren er
tal van activiteiten, zoals performances
van Pavel Balta en Nasrin Tork en een
drukbezochte finissage.

Van 14 december tot en met 10 februari
2019 presenteerden Marres Maastricht
en Z33 Hasselt samen de tentoonstelling
Currents #6: Good Intentions. Currents
is een jaarlijkse groepstentoonstelling
met werk van recent afgestudeerde
kunstenaars van academies in België,
Duitsland en Zuid-Nederland. De ten
toonstelling wordt ingebed in een ruimer
begeleidingstraject waarin training,
netwerken en professionalisering
centraal staan. Met Currents bouwen
Marres en Z33 een platform voor star
tende kunstenaars en curatoren, om
zo bij te dragen aan een internationale
infrastructuur voor talentontwikkeling.

GEGEVENS
Curatoren: Marian Cousijn, Bertan Selim
en Anne Ruygt
Kunstenaars: Elena Aya Bundurakis
(KASK Antwerpen), Pavel Balta (PXLMAD School of Arts Hasselt), Jonas
Brinker (Staedelschule Frankfurt), Liesel
Burisch (Staedelschule Frankfurt), Sjoerd
Houben (KASK Gent), Nimrod Karmi
(Staedelschule Frankfurt), Susanne
Khalil Yusef (AKV|St. Joost Den Bosch),
Yorgos Maraziotis (KASK Antwerpen),
Kim Nuijen (AKV|St. Joost MA Fotografie
Den Bosch), Eric Patel (AKV|St. Joost MA
Fotografie Den Bosch), Pati Petrykowska
(LUCA School of Arts Brussel),
Constance Proux (KASK Gent), Anna
Rubbens (LUCA School of Arts Gent),
Alexey Shlyk (KASK Antwerpen), Bert
Snaterse (MAFAD Maastricht), Nasrin
Tork (KASK Gent) en Joris Verleg
(AKV|St. Joost Breda)
Grafische vormgeving cahier en uitingen:
Pati Petrykowska (LUCA School of Arts
Brussel)
Fotografie: Gert-Jan van Rooij
Films: 18 korte films over de kunstenaars
en de curatoren door Marie Lormeau
(Reeled in)
Partners: Z33, Maastricht Academy of
Fine Arts and Design (MAFAD), AKV|St.
Joost Breda en Den Bosch, MAD Faculty
Hasselt en Genk, LUCA School of Arts
Brussel
Nieuwe werken: 3
Extra inkomsten: Mondriaanfonds,
Grensverleggers
Bezoekersaantal (vanaf 1 januari 2019):
1.036

TENTOONSTELLING
Currents #6: Good Intentions werd
samengesteld door een curatorenteam,
bestaande uit Marian Cousijn, Anne
Ruygt en Bertan Selim. Zij selecteerden
werk van zeventien opkomende kunste
naars afkomstig van academies in B
 elgië,
Nederland en Duitsland. Onder de titel
Good Intentions werden persoonlijke
verhalen en politieke statements samen
gebracht rond thema’s als identiteit,
jeugd en culturele tradities. De tentoon
stelling omvatte fotografie, video,
installatiekunst, performance, grafiek
en sculptuur. Good Intentions kreeg een
aantal lovende recensies waaronder
in MetropolisM, H art Magazine, Mister
Motley en Zwart Goud.
PUBLIEKSPROGRAMMA EN
TRAININGEN
Als onderdeel van het programma werd
op de dag voor de opening een presen
tatiedag voor de deelnemers (getraind
op locatie in Marres en Z33) georgani
seerd. De dag werd druk bezocht door
studenten van vooral opleidingen in
Maastricht, Den Bosch, Breda en Genk.
Vlak na de opening hoste de Maastrichtse
academie met medewerking van het
14

2.
The Floor is Lava
17 maart 2019 — 4 augustus 2019
PUBLICATIE

Van 17 maart tot en met 4 augustus
2019 presenteerde Marres de tentoon
stelling The Floor is Lava. Het kunste
naarsduo Sander Breure & Witte van
Hulzen maakte Marres het decor voor
een theatrale tentoonstelling met
sculpturen en geboetseerde portretten
van mensen in alledaagse omgevingen.
Bezoekers kwamen Marres binnen over
een plat dak, waar een aantal solitaire
beelden stonden tussen wat kiezels,
zwerfvuil, een verloren airconditioner en
een plas water. Boven vonden bezoekers
een kamer waarin een uit beton gegoten
figuur in de bank verzonken naar TV leek
te kijken. De kamer ernaast toonde een
grote hoeveelheid keramische portretten
die de expressie van de televisiekijker
als een reeks tronies voorstelde. In de
grote zaal toonden de kunstenaars
een beeldengroep van sculpturen die
het verhaal van de gevolgen van een
diefstal toonden. Elk van de vier werken
in de tentoonstelling vertelde een eigen
verhaal. De werken samen creëerden
een atmosfeer van een naargeestige
samenleving, waarin beeldvorming en
de obsessie met (bewegend) beeld tot
ongeluk en vervreemding leidt.

Bij de tentoonstelling verscheen de
publicatie On Gestures of Doing
Nothing, gemaakt door Sander Breure
& Witte van Hulzen. De publicatie
werd ontwikkeld in samenwerking
met kunsthistoricus en curator Arnisa
Zeqo, fotograaf Petra Stavast en
vormgever Elisabeth Klement. Marres
en Roma publications gaven het boek
uit. Sander Breure & Witte van Hulzen
presenteerden de publicatie in Marres op
zondag 4 augustus tijdens de finissage
van The Floor is Lava. Verder vonden er
presentaties plaats op 7 september bij
Tegenboschvanvreden en 30 oktober
bij Rongwrong, beide in Amsterdam.
PUBLIEKSPROGRAMMA
Op 1 mei vond Training the Senses:
‘Staging an Ordinary Day’ plaats
waarin Sander Breure en Witte van
Hulzen deelnemers trainden om
gedetailleerde observaties van alle
daagse handelingen en gebeurtenissen
te vatten in film, performance en
schrift. De training draaide om de voor
stelling How can we know the dancer
from the dance? die de kunstenaars
eerder maakten op Utrecht Centraal.
De resultaten van deze observaties, in
tekst, video en voorstellingen, werden
na afloop gedeeld. De afdeling educatie
ontwikkelde met jongeren het project
Eye-I, mede dankzij hulp van het United
World College en diverse financiers.

De titel was ontleend aan een kinderspel,
waarin deelnemers op afroep onmid
dellijk hun voeten van de vloer moeten
halen en een houding aannemen, alsof
ze versteend zijn, zoals standbeelden.
Het vloeibare karakter van de vloer
suggereerde een extra betekenis van
een w
 ereld waarover we geen controle
hebben, van vervagende gedeelde
normen en een toekomst die onzeker
is. De figuren bevolkten het podium dat
overblijft wanneer alle vaste waarden
zijn verdampt.

CROWDFUNDING
Dankzij de steun van maar liefst 122
donateurs verwierf Marres 25.000
euro voor het realiseren van The Floor
is Lava. Marres deed de crowdfundingcampagne samen met de Stichting
Voordekunst. Met het bedrag dat werd
opgehaald werden de materialen en

Er verschenen lovende recensies in De
Volkskrant, Mister Motley, Dagblad De
Limburger, Metropolis M, THEMA en Het
Museumtijdschrift.
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de huur van ateliers en keramiekovens
bekostigd.
GEGEVENS
Curatoren: Valentijn Byvanck
Kunstenaars: Sander Breure & Witte
van Hulzen
Publicatie: On Gestures of doing
Nothing - Sander Breure, Witte van
Hulzen, teksten: Arnisa Zeqo, Pietje
Tegenbosch, fotografie: Petra Stavast,
vormgeving: Elisabeth Klement,
uitgevers: Marres & Roma publications
Grafische vormgeving cahier en uitingen:
Ayumi Higuchi
Fotografie/Video: Gert Jan van Rooij,
Rob van Hoorn, Bram Rusman
Partners: Tegenboschvanvreden
Nieuwe werken: 1 (totaalwerk)
Extra inkomsten: Fonds 21, het BankGiro
Loterij Fonds en het Mondriaan Fonds,
Sint Clemens Stichting, Kannunik Salden,
Fonds voor Cultuurparticipatie, Jij Maakt
Het Mee! en crowdfunding
Bezoekersaantal: 5.090
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3.
Museum Motus Mori
13 september 2019 — 27 oktober 2019
PUBLIEKSPROGRAMMA

De Duitse choreograaf Katja Heitmann
maakte in de tentoonstelling Museum
Motus Mori met tien dansers een
museum van de uitstervende lichamelijke
beweging. De tentoonstelling bestond
uit drie delen. In het eerste deel inter
viewden dansers bezoekers over
hun lichaam, het tweede deel toonde
de annotaties van de interviews en
in deel drie belichaamden dansers
de bewegingen en gebaren van de
geïnterviewden. Zes weken lang, vijf
uur per dag stelden de dansers en de
choreograaf zichzelf de bijzondere
taak om bezoekers gevoelig te maken
voor de diepe menselijkheid die in het
lichaam schuilt. In choreografische
beeldhouwwerken zoomde Heitmann
in op de kleine menselijke motoriek en
ontrafelde die in patronen, specifieke
opeenvolgingen van structuren en
schijnbaar eeuwigdurende loops. Maar
het draaide niet alleen om het ervaren
van de dansers zelf. De tentoonstelling
bevatte ook twee interviewruimtes,
waar bezoekers hun persoonlijke
bewegingen aan het museum konden
doneren. De partituur (notatie) van
die bewegingen werden getoond in de
archiefkamer van de tentoonstelling.
Zo ontstond er een volledige cyclus
van doneren, noteren en het tonen
van een museum waarin elke spier
de kwetsbaarheid van het menselijk
bestaan onderstreepte.

Katja Heitmann en een selectie van
de dansers verzorgden een intensieve
sessie voor Training the Senses op 17
april. Op 31 augustus openden ze het
culturele seizoen met een volle dag
repetitiesessies. Voor de Nederlandse
Dansdagen organiseerde Marres
speciale programma’s in de eerste week
van oktober. Met Kumulus ontwikkelde
de educatie-afdeling een speciaal
programma over dans en beweging voor
jongeren.
GEGEVENS
Curator: Valentijn Byvanck
Kunstenaar: Katja Heitmann
Publicatie: Cahier met een interview van
Katja Heitmann
Grafische vormgeving cahier en uitingen:
Ayumi Higuchi
Fotografie: Hanneke Wetzer, Rob van
Hoorn
Film (ter promotie van het bewegings
interview): Heleen Schalkwijk
Film: Hanneke Wetzer
Partners: Dansbrabant
Nieuwe werken: 1
Extra inkomsten: Het BankGiro Loterij
Fonds, Fonds 21, Fonds Podiumkunsten,
de provincie Noord-Brabant en de
gemeente Tilburg
Bezoekersaantal: 2.660

Het project werd lovend ontvangen door
zowel publiek als media. Bezoekers
schreven het gastenboek vol met lief
desbetuigingen en stuurden daarnaast
ook fanmail. Naast grote aantallen
recensies op Facebook en Instagram,
verschenen er ook lovende recensies
in de NRC, de Groene Amsterdammer,
Tubelight, het Brabants Dagblad, het
Museumtijdschrift, RTV Maastricht en
de Theaterkrant.
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4.
The Waves
15 november 2019 — 2 februari 2020
PUBLIEKSPROGRAMMA

Geïnspireerd door de roman The Waves
van Virginia Woolf, maakte de Noorse
componist Espen Sommer Eide een
gelijknamig ruimtelijk muziekalbum voor
Marres. In het voorafgaande jaar aan
de opening van The Waves, tussen de
lopende tentoonstellingen door, werd
in de verschillende ruimtes van het huis
van Marres opgetreden door Espen
Sommer Eide, zanger Mari Kvien Brunvoll
en tubaspeler Martin Taxt. Jochem
Vanden Ecker werd uitgenodigd om het
gehele proces te documenteren. De
muziekstukken voerden de bezoekers
kamer voor kamer door het gebouw, de
schaduwen van de optredens volgend,
waarbij de geschiedenis van de desbe
treffende ruimten voelbaar werd
gemaakt in een reeks overlappende
lagen, verwijzend naar de stemmen in
de roman van Woolf.

Op 14 november 2019 verzorgden Espen
Sommer Eide, Mari Kvien Brunvoll en
Martin Taxt een sessie van Training the
Senses. Voor deze gelegenheid werd een
speciale podcast gemaakt.
GEGEVENS
Curator: Valentijn Byvanck
Kunstenaars: Espen Sommer Eide (NO),
Martin Taxt (NO), Mari Kvien Brunvoll
(NO), Jochem Vanden Ecker (BE)
Publicatie: cahier, met een interview met
Espen Sommer Eide
Grafische vormgeving cahier en alle
uitingen: Ayumi Hitachi
Fotografie cahier: Jochem Vanden Ecker
Fotografie tentoonstelling: Gert-Jan van
Rooij
LP: SOFA Music (met een boekje door
Jochem Vanden Ecker)
Nieuwe werken: 1 (+ album)
Partners: SOFA Music
Extra inkomsten: Fonds 21, het BankGiro
Loterij Fonds, het Mondriaan Fonds, Arts
Council Norway, Norwegian Society of
Composers, Bergen Municipality, Bergen
Centre for Electronic Arts en SOFA
Music
Bezoekersaantal: 1.502

De tentoonstelling kreeg lovende
recensies in onder andere De Volkskrant,
Metropolis M en Mister Motley. The
Waves werd eveneens uitgebracht op
vinyl en internationaal beluisterd op
Spotify.
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4.

Publieksprogramma
De eerste hiervan verschijnt in 2020.
Marres werkte opnieuw samen met
een reeks instellingen, zoals de afdeling
Food Design van ArtEZ (onder leiding
van Katja Gruijters die een eigen
training voorbereidde), medewerkers
en hoogleraren van de Faculteit der
Cultuur- en Maatschappijwetenschappen
van de Universiteit Maastricht en
de netwerkgroep The Artist and the
Others. Festival voor Nieuwe Muziek
Gaudeamus in Utrecht verzocht Marres
een training voor hen te verzorgen met
Aart Strootman. Het Pauwhof Fonds,
dat projecten ondersteunt die kunst en
wetenschap verbinden, financierde 50%
van het programma.

TRAINING THE SENSES
Het huis Marres biedt een gevarieerd
programma gewijd aan de zintuigen,
waarmee het een brug slaat tussen de
kunsten en de alledaagse werkelijkheid.
Daarmee beoogt Marres het veld
van de kunsten open te stellen voor
uiteenlopende artistieke praktijken
en daarvoor steeds nieuw publiek te
winnen. De artistieke ervaring wordt
hierbij gepaard aan alternatieve vormen
van kennisverwerving, waarin de eigen
waarneming en lichaamskennis een
belangrijke rol spelen. Met deze focus
beweegt Marres zich op het grensvlak
van kunst, wetenschap en samenleving.
De interdisciplinaire benadering biedt
bovendien alternatieve perspectieven
voor een samenleving die zich in dit
digitale tijdperk richt op beeld en ver
stand, waarbij de kennis — die vergaard
wordt door het lichaam zelf — groten
deels buitenspel blijft.

SESSIES 2019
17/04/2019		
Museum Motus Mori,
met Katja Heitmann
01/05/2019		Staging an Ordinary
Day, met Sander Breure
en Witte van Hulzen
29/05/2019		Beyond Taste, met Katja
Gruijters en ArtEZ Food
Design Arnhem
30/05/2019		Authentic Movement,
met Alexis Blake
12/06/2019		Sounds of Homes &
Cities, met Elise ‘t Hart,
Soundtrackcity, Annelies
Jacobs en Marc Alberto
05/09/2019		Sounding Bodies, met
Aart Strootman
06/09/2019		Sounding Bodies, met
Aart Strootman en het
Gaudeamus Festival
Utrecht
23/10/2019		Smell Dating, met Klara
Ravat en Anna D’Errico
14/11/ 2019		Building Music, met
Espen Sommer Eide,
Marie Kvien Brunvoll en
Martin Taxt

Als onderdeel van zijn zintuigenprogram
ma organiseerde Marres in 2019 voor het
vierde jaar op rij een reeks maandelijkse
sessies getiteld Training the Senses.
Het doel hierbij is om werkelijke ervaring
over te dragen. Marres organiseert
daartoe met wetenschappers, dichters,
artsen, beeldend kunstenaars, parfu
meurs, koks, musici en publiek een
gezamenlijke scripted improvisation.
Het publiek krijgt een actieve rol op de
avonden en bepaalt steeds mede de
wijze waarop de avonden verlopen.
De in totaal negen Engelstalige sessies,
waarvan er vijf werden georganiseerd
in een zaal naast café De Brandweer,
trokken veel studenten afkomstig
van uiteenlopende faculteiten van
de Universiteit Maastricht, maar ook
belangstellenden uit de stad. Video
maker Marie Lormeau maakte ook dit
jaar korte filmverslagen die een indruk
geven van de avonden. Daarnaast
startte Marres een pilot met podcasts
om een breder publiek te bereiken.
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5.

Overige Activiteiten
Marres organiseerde in 2019 tal van
activiteiten, deels gerelateerd aan
tentoonstellingen, deels ook aan relatie
beheer en outreach. Hierna passeert een
aantal activiteiten kort de revue.

20 jaar Marres
3 juli en 18 september
In 2019 vierde Marres zijn twintigste
verjaardag met bijzondere evenementen
en een heus verjaardagsfeestje. In
het voorjaar doken de curatoren Bas
Hendrikx en Barbara Cueto in het archief
ter voorbereiding van een avond op 3
juli. Op die avond toonde Marres (oude)
films, gesprekken en interviews met
oude bekenden zoals Ardi Pouls en ouddirecteur Guus Beumer.

Marres en carnaval
3 — 5 maart
Marres nodigde David Bernstein en Juan
Pablo Plazas uit om de jaarlijkse Marres
performance voor het carnaval van dit
jaar te maken. Zichzelf presenterend
als Slim Denken en Hayne E. Day, aka
The Self Luminous Society, wandelden
ze rond in Waastricht, zoals ze de stad
noemden, met gereedschappen en
instrumenten om de fundamenten van
hun eigen lichtvoetigheid aan te leren.
Hun belangrijkste doel was het promoten
van hun overtuigingen, leerstellingen
en het inspireren van anderen om de
zelf-verlichtende weg te volgen. Van
hun avonturen wordt in 2020 een film
gepresenteerd.

Op 18 september presenteerde Marres
een reeks activiteiten. ’s Middags
was er een gesprek over verleden,
heden en toekomst van Marres met
grondleggers en bekenden uit de
kunstwereld, zoals Nicolette Gast, Lex
ter Braak en Angelique Spaninks. De
avond begon met een gezamenlijke
parade van ’t Vrijthof naar Marres. Daar
aangekomen wachtte de groep totdat
de wethouder in een re-enactment van
de openingshandeling precies twintig
jaar eerder, de sleutel van het huis naar
beneden gooide. Daarna volgden in rap
tempo speeches, taart en een reeks
performances en concerten verspreid
over de kamers van Marres. Te zien
waren performances van David Helbich,
Frank Koolen en Puck Vonk, optredens
van de bands Echo&Seashell en
LosDQ, en interviews met Gijs Frieling,
Ardi Poels en Tineke Kambier. Ook
werd de gehele avond beeldmateriaal
tentoongesteld.

Museumnacht
12 april
Op vrijdag 12 april 2019 stond Maastricht
op stelten tijdens de vierde editie van
Museumnacht Maastricht. Het thema
van deze editie was Lost in Space.
Tijdens deze Museumnacht werden
optredens verzorgd door studenten van
de Toneelacademie onder leiding van
Woody Laurens, demonstreerden peer
group educators het project Eye-I en
presenteerden Michiel Ubels met Mike
Moonen de film Carnavalsoptocht.

Zomer in Marres
Hele maand juli

Museumnacht Maastricht is een initiatief
van Marres, B32, Boekhandel Domini
canen, Bonnefantenmuseum, Brouwerij
Bosch, Bureau Europa, Centre Céramique,
Drukkunstmuseum, Lumière Cinema,
Museum aan het Vrijthof, Museum Sjoen
Limburg, Muziekgieterij, Natuurhistorisch
Museum en Van Eyck.

Net als voorgaande jaren organiseerde
Marres weer enkele activiteiten in
de tuin. In het kader van het festival
Struinen in de Tuinen traden Maxime &
Glyn op voor ca tweehonderd mensen
in de tuin van Marres. De hele zomer
door werden er picknicks gehouden met
mandjes van Marres, waarin behalve een
lichte lunch ook zintuigelijke oefeningen
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werden aangeboden, ontwikkeld door
het premium team.

gevraagd er een heus wijkfeest van te
maken. Het resultaat was een groot
feest met optredens, eetkraampjes,
koffie en koeken, kinderspelen en meer.

Op Zoek Naar de Verloren Tijd —
Sanne Vaassen
15 september en 1 december

FASHIONCLASH
1 — 2 — 3 november

In het kader van het wandelingen
programma dat Marres samen
ontwikkelt met Z33 ontwierp Sanne
Vaassen een geurwandeling door
Maastricht (en buitengebieden)
getiteld Op Zoek Naar de Verloren
Tijd. De wandeling staat beschreven
in een gidsje met geurextracten die
de wandelaar in staat stellen om de
oude stad te ontdekken aan de hand
van kruiden, bloemen en extracten.
De kunstenaar maakte een luxe editie
voor verzamelaars. De wandeling kan
het hele jaar gelopen worden. Op 15
september en 1 december werden er
twee wandelingen georganiseerd onder
leiding van de kunstenaar.

Marres opende voor het eerst zijn deuren
voor een performance festival van
FASHIONCLASH. Het hele huis werd
ingenomen door een reeks performances
van onder anderen Anthony van Gog,
Iris Otten, Marthe Koning & Lieke van
der Vegt, Wieke van Rosmalen en
Princess Isatu Hassan Bangura. Voor
volgend jaar ontwikkelt Marres een
plan om samen met FASHIONCLASH
en de Toneelacademie een gezamenlijk
performance festival te hosten.

Bolleke op Zomerparkfeest en Bruis
9 — 10 augustus en
31 augustus – 1 september
Marres en Stichting Nieuwe Helden
bezochten het Zomerparkfeest in Venlo
en festival Bruis in Maastricht met de
als soundstudio ingerichte caravan
Bolleke. Ze verzamelden onder grote
belangstelling erotische verhalen via
interviews, voor de tentoonstelling Yes,
Please! (opening maart 2020).
Straatfeest |
Opening Cultureel Seizoen
31 augustus
Marres opende het culturele seizoen dit
jaar met voorproefjes van het komende
seizoen. Katja Heitmann hield de hele
middag open repetities voor Museum
Motus Mori, Espen Sommer Eide liet
een voorproefje van zijn album voor
Marres The Waves horen en er was
een boekenmarkt. Voor de gelegenheid
had Marres de straat afgezet en buren
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6.

Educatie
programma’s. Zo ontwikkelden 25 leer
lingen van het voortgezet onderwijs en
jongeren uit asielzoekerscentra tijdens
The Floor is Lava voor Marres het
project Eye-I, gewijd aan de betekenis
van vrijheid. Dit project werd ingezet
als programma voor op scholen tijdens
het herdenkingsfestival ‘Nederland 75
jaar bevrijd’. Tijdens Museum Motus Mori
ontwikkelden jongeren van de mbo dans
opleiding en dansvooropleiding middel
bare school Maastricht zes weken een
peer-to-peer dansproject. Dit resulteerde
in een driedaagse dansevenement bij
Marres voor jongeren in de leeftijd 12–18
jaar van asielzoekerscentra en jongeren
van de dansopleiding. Marres werkte in
dit project samen met de gemeentelijke
cultuurbemiddelaar Kaleidoscoop en
hun project Boost Your Talent. Tijdens
The Waves zijn verschillende groeps
bezoeken vanuit Kaleidoscoop Rondje
Cultuur georganiseerd bij Marres.

In 2019 bouwde Marres voort aan het
educatieprogramma dat verdiepende
programma’s gewijd aan de zintuigen
naar de scholen brengt. Zoals ieder jaar
ontving Marres een reeks schoolklassen
voor een regulier tentoonstellingsbezoek
met zintuiglijk experimenten, begeleid
door kunstprofessionals. Daarnaast
bood Marres peer education projecten,
stages en curriculumprogramma’s
op maat. Aan het einde van het jaar
werd de jongerenafdeling Marres
Extended opgericht om Training the
Senses-evenementen voor jongeren te
ontwikkelen.
PRIMAIR EN
VOORTGEZET ONDERWIJS
Marres maakte in samenwerking met
docenten en scholen een reeks inter
disciplinaire programma’s die aansluiten
op het nieuwe landelijke curriculum. Ook
ontwikkelden leerlingen zelf programma’s
in het inmiddels beproefde concept van
peer education. Het aantal scholen
breidde zich langzaam uit naar po, vo,
mbo, hbo en ook Belgische aanvragen
kwamen binnendruppelen.

Het peer education-project werd onder
steund door KannunikSalden en Sint
Clemensstichten. Ook werden gelden
geworven via de crowdfunding-site
‘Je maakt het mee’ van het Fonds voor
Cultuurparticipatie.

DE ONZICHTBARE
COLLECTIE

STAGE
Marres had dit jaar maar liefst 41 sta
giaires van middelbare scholen. Tijdens
Marres Currents #6 liepen er verschillen
leerlingen van het voortgezet onderwijs
stage bij Marres, afkomstig van de
internationale school, Vrije school, Ibbo,
Stella Maris College, Porta Mosana
College, Sint Maartens college en LVO
vooropleiding dans. Ilya Malafei, die als
ooit als stagiaire bij Marres begon, werd
dit jaar aangetrokken als host en junior
educatie medewerker.

Voor het primair onderwijs schreef
Marres in samenwerking met Mediamatic
in Amsterdam en Montessori Binnenstad
Maastricht een projectplan genaamd De
Onzichtbare Collectie (fase twee). Dit
plan werd genomineerd voor de landelijke
Museumeducatie prijs 2019. Het project
krijgt in 2020 een vervolg met een
stagiaire en een beperkt aantal scholen,
zodat in het geval er meer subsidie van
OCW komt in de periode 2021–2024,
het project op een reeks scholen in het
primair onderwijs kan worden uitgevoerd.

PARTICIPATIE

PEER EDUCATION

De educatie-afdeling van Marres
speelde een belangrijke rol in het
participatieprogramma van Marres.

Bij een aantal tentoonstellingen ont
wikkelde Marres dit jaar peer education22

De samenwerking met Kumulus werd
dit jaar voortgezet in programma’s als
Toon je Talent VMBO. Ook deed Marres
mee aan het jaarlijkse Rondje Cultuur,
waarbij het in vier dagen een reeks
schoolklassen ontving. Nieuw dit jaar
was de samenwerkingen met ‘Boost
Your Talent’ in een dansproject voor
jongeren met afstand tot het culturele
aanbod. De afdeling educatie werd dit
jaar ook benaderd door zorgorganisaties
Oh My Mood en de Levanto groep om
samen trainingen te ontwikkelen.
UNIVERSITEIT, HOGESCHOOL
EN MBO
Een premium-team van vijf studenten
ontwikkelden vier maanden symbolen
voor zintuiglijke ervaringen. Ze testten
deze symbolen met scholieren in het
educatieprogramma. Het onderzoek
resulteerde in een boekje en een
oefening op papier die werd ingestoken
bij de zomerpicknick. Daarnaast zette
Marres het langjarige programma met
de opleiding FADE en middelbare scholen
voort. Nieuw was de samenwerking met
de mbo-opleiding Vista dans en mbo
Helicon Stad en Mens te Tilburg. De
samenwerking met mbo-scholen wordt
komend jaar verder uitgebreid.
PARTNERS
IBBO (ik ben bewust onderwijs), SintMaartens College, Bernard Lievegoed
School, Bonnefanten College, ISK
Maastricht, Porta Mosana College,
Stella Maris College, Graaf Huyn
College, Broekland College, VMBO
school Maastricht, United World College,
Montessorischool binnenstad, Oda
school, Vista MBO dansopleiding, Artez
Nijmegen, MAFAD, FADE, Van Eyck
academie, Universiteit Maastricht,
CNME, Universiteit Utrecht, Stichting
de Vrolijkheid, Kumulus/Kaleidoscoop,
Tout Maastricht, Bonnefantenmuseum,
Alicebourg (BE), Atlas College (BE)
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7.

Publiek & Inclusie
worden georganiseerd om nieuwe
bezoekers binnen te halen en — misschien
wel belangrijker — hen onderdeel te
maken van het sociale weefsel waarin
Marres functioneert. Het resultaat hier
van is een toename van programma’s
voor groepen die niet zo gemakkelijk bij
Marres naar binnen wandelen, zoals in
het afgelopen jaar voor alleenstaande
ouderen en jonge moeders die aan
begeleidingsprogramma’s deelnemen. In
sommige gevallen maakt Marres hierbij
gebruik van zijn restaurant Marres
Kitchen, dat door een Afghaans team
wordt geleid en een zeer cultureel
divers publiek trekt. Marres gelooft
dat dergelijke programma’s mensen
het vertrouwen kunnen geven om
gemakkelijker in de wereld te bewegen.
De programma’s functioneren goed en
brengen nieuw publiek, maar Marres
is zich ook zeer bewust van hun (nog)
incidentele karakter. Om die reden zet
Marres zwaar in op zijn educatieve
programma dat inclusief is vormgegeven
en een zeer diverse groep deelnemers
trekt. We werken hierbij structureel
samen met Stichting de Vrolijkheid (die
asielzoekers bij onze programma’s be
trekt) en Kumulus die samen met Marres
programma’s ontwikkelt die zich richten
op jongeren die niet gemakkelijk toegang
hebben tot het culturele aanbod.

BEZOEKERSPROFIEL
Marres ontving in 2019 bijna 18.000
bezoekers. 40% van hen was afkomstig
uit Limburg, 40% uit de Randstad, 10%
uit de rest van Nederland en het overige
deel uit het buitenland. Meer dan de
helft van de bezoekers was jonger dan
35 jaar. Publieksonderzoeken geven
verder aan dat jaarlijks gemiddeld 35
procent van het Marres-publiek nieuw
is. Ongeveer 30% van de bezoekers zijn
kunstprofessionals en nog eens 30%
liefhebbers van de moderne en expe
rimentele kunsten. Deze 60% is trouw
publiek dat vaak meer dan eens per
jaar naar Marres komt. De overige 40%
zijn dagjesmensen en liefhebbers van
specifieke onderwerpen of disciplines die
in de regel een enkele keer komen. In die
laatste categorie passen ook de nieuwe
doelgroepen die een achterstand tot het
culturele aanbod hebben en waarvoor
Marres een reeks speciale outreachprogramma’s ontwikkelt.
CHARTER DIVERSITEIT
Marres’ doelstellingen sluiten aan bij uit
gangspunt 2 van het Collegeprogramma
2019–2023: Vernieuwend Verbinden
van de Provincie Limburg. Marres onder
schrijft het streven naar een inclusieve,
open en participatieve samenleving, en
zet zich in voor een breed publiek, dat de
diversiteit van de Limburgse populatie
weerspiegelt en extra aandacht geeft
aan kwetsbare groepen. In Oktober
2019 ondertekende Marres het Charter
Diversiteit van de Provincie Limburg,
waarmee het aangeeft zich bewust
en actief in te zetten om diversiteit en
inclusie op de werkvloer te bevorderen.

In het volgende stuk worden instrumen
ten van het marketingbeleid benoemd,
maar het is belangrijk erop te wijzen
dat veel communicatie plaatsvindt
via persoonlijke kanalen: de educatie
programma’s via de scholen, de buurt via
direct contact en briefjes in de bus, de
outreach-projecten via samenwerking
met allerhande maatschappelijke partijen.

DOELGROEPEN MET EEN AFSTAND
TOT HET CULTURELE AANBOD
Participatie en inclusie vormen een
vast agendapunt op de wekelijkse
teamagenda van Marres. Hierin wordt
besproken welke programma’s kunnen
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8.

Communicatie & Marketing
komen bijvoorbeeld niet ook voor de
tentoonstelling over creativiteit met
de topkok Ferran Adria (Notes on
Creativity, 2016), maar wel weer voor
het muziekalbum The Waves van Espen
Sommer Eide (2019). Voor millenials
geldt hetzelfde: ze komen voor een
project dat hen aantrekt, maar zijn in de
regel niet trouw aan het instituut.

ALGEMEEN
Een steeds breder publiek weet Marres
te vinden: jong en oud, in groepsverband
of individueel, met- of zonder afstand
tot het culturele aanbod, regionaal maar
ook zeker internationaal. Met een sterke
digitale en analoge aanwezigheid — via
bijvoorbeeld postercampagnes, mondtot-mond reclame en advertenties — is
Marres inmiddels een begrip in de heden
daagse kunst en -cultuur. Niet alleen de
opzichzelfstaande tentoonstellingen
trekken bezoekers naar het monumentale
huis, maar ook uiteenlopende evene
menten als Museumnacht Maastricht,
FASHIONCLASH Festival en Bruis x Het
Parcours, waarbij Marres samenwerkte
met andere culturele instellingen in
Maastricht.

PROMOTIE TENTOONSTELLINGEN
EN ACTIVITEITEN
De uiteenlopende aard van tentoonstel
lingen stimuleerde Marres om dit jaar
zijn vaste publiciteitsmiddelen, ingezet
om beeldende kunstprofessionals en
lokaal publiek te werven, af te wisselen
met aandacht voor media die andere
doelgroepen bedienen. Tot de eerste
groep horen bijvoorbeeld Metropolis
M, Frieze, E-Flux, Week In Week Uit, en
Movie Aachen. Maar ook de flyerrondes
waarin horecagelegenheden, cultuur
instellingen, scholen en instanties
in Maastricht werden voorzien van
tentoonstellings-, zomer- en herfstflyers.

TOENAME GROEPSBEZOEK
In de afgelopen periode tekent zich een
verschuiving af van individueel naar
collectief bezoek. Dit is voor een deel te
danken aan de eigen werving waarmee
het aantal bezoeken van scholen jaar
lijks van 300 naar ruim 2000 is gegaan.
Een andere oorzaak ligt in het feit dat
Marres steeds meer activiteiten voor
groepen organiseert, zoals buurtbijeen
komsten of events voor speciale groe
pen. De toeristenmarkt toont eenzelfde
ontwikkeling: meer bezoekers komen
groepsgewijs naar culturele bestemmin
gen. Marres ontwikkelt onder meer met
Marketing Maastricht manieren om deze
groepen beter te kunnen ontvangen.

Per tentoonstelling werd ook steeds
onderzocht welke m
 edia en/of platfor
men het beste aansloten op nieuwe doel
groepen. Zo werd voor Museum Motus
Mori onder andere geadverteerd in de
VPRO gids, De Groene Amsterdammer
en lokaal via RTV Maastricht om een
breed publiek te werven. Voor The
Waves werd ingezet op de experimentele
en elektronische muziekliefhebber, met
advertenties in The Wire en Gonzo
Circus. The Floor is Lava werd vooral
aangeprezen via online advertenties op
Facebook en Instagram, in combinatie
met het zomerprogramma van Marres.
Voor de twee grootste tentoonstellingen
dit jaar — The Floor is Lava en Museum
Motus Mori — werd ook een poster
campagne ontwikkeld. Zo was Marres
zichtbaar in Maastricht, Amsterdam,
Rotterdam en Eindhoven, maar ook over
de grens in Aken. Voor The Waves wer
den posters verspreid in de binnenstad

RELATIENETWERK BESTENDIGEN
Door zijn veelzijdige programmering
krijgt Marres relatief veel nieuw publiek
dat voor speciale niche-activiteiten
komt. Kenmerk van deze doelgroepen
is dat ze in de regel pas terugkomen als
dezelfde prikkel weer wordt uitgeoefend.
Bezoekers voor de geluidskunsttentoonstelling Undertones: Sounds
in Underground Maastricht (2014),
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natuurlijk ook onlinekanalen die buiten
het beheer van Marres vallen, waar
Marres wel genoemd wordt. Tijdens
de tentoonstelling Museum Motus
Mori hebben de kunstenaars hun eigen
tentoonstelling, en daarmee Marres,
veel gedeeld. Ook op websites als www.
dagjeweg.nl en www.visitmaastricht.
nl was Marres gedurende het jaar
vindbaar.

van Maastricht. Voor The Floor is Lava
ontwikkelde Marres in samenwerking
met Voordekunst een crowdfundingcampagne. In totaal 122 donateurs
doneerden voor deze tentoonstelling
25.000 euro.
In 2019 heeft Marres deelgenomen
aan de nieuwe vorm van KOMmetje
Kunst, Rondje Cultuur genaamd. Tijdens
dit project zijn veel jonge bezoekers
naar Marres gekomen. Deelname aan
evenementen als Museumnacht en
de picknick van Marres of Struinen
heeft tot doel het bereik van Marres te
vergroten en in aanraking te komen met
een nieuwe groep mensen met interesse
voor het programma van Marres.

PUBLIEKSENQUÊTES
In de eerste helft van dit jaar heeft
een stagiaire onderzoek gedaan naar
manieren om meer buitenlandse bezoe
kers te genereren. Uit dit onderzoek
bleek dat het verzamelen en verwerken
van bezoekersinformatie niet conse
quent genoeg gebeurde, waardoor er
moeilijk nieuwe strategieën ontwikkeld
konden worden. Halverwege het jaar is
het kassasysteem uitgebreid met een
extra tool die de postcode vereist bij
elke bezoekersregistratie in het sys
teem. Ook kunnen het geslacht en een
geschatte leeftijd in de kassa worden
ingevoerd, zodat al deze informatie op
een centrale plek verzameld wordt.

DIGITALE AANWEZIGHEID
Inmiddels is Marres online goed vindbaar
via verschillende platforms, waarvan
de website de belangrijkste is. Net als in
2018 werd weer veel aandacht besteed
aan het optimaliseren van de digitale
bezoekerservaring. Aan het einde van
het jaar werd er hard gewerkt aan een
vernieuwde website, die beter op de
nieuwe doelgroepen en huisstijl aansluit.
De vernieuwde website wordt begin
2020 opgeleverd.

Vorig jaar werden bezoekers gevraagd
via de iPad in de receptie een enquête
in te vullen na het bezoeken van een
tentoonstelling, of kregen gebruikers van
het wifinetwerk van Marres deze vier uur
na het bezoek per email toegestuurd. Dit
leverde niet veel reacties op, waardoor
er bij de tentoonstelling Museum Motus
Mori gekozen is om de enquête naar alle
nieuwsbriefontvangers (in totaal 6.500)
te sturen. Dit leverde aanzienlijk meer
reacties op. Marres zal deze manier
van enquêteren blijven inzetten en
onderzoeken in 2020.

Marres is ook actief op sociale media; de
Facebookpagina heeft ruim 7.100 likes en
het Instagramprofiel ruim 2.360 volgers.
De jongerenafdeling van Marres, Marres
Extended (zie: educatie) heeft daarnaast
nog een eigen Instagram-account, waar
de groep zijn eigen ervaringen en per
spectieven deelt. Online kan Marres veel
delen via platforms als Visit Maastricht/
Maastricht Marketing, Hashtag Maas
tricht en Thuis in Maastricht, om zo de
lokale bewoners attent te maken op
nieuwe tentoonstellingen en evenemen
ten. De promotie van educatieve
evenementen, groepsbezoeken en het
Training The Senses-programma van
Marres worden vooral via sociale media
gedeeld en gepromoot. Tot slot zijn er

NIEUWE HUISSTIJL
In 2019 is er een nieuwe huisstijl ont
wikkeld voor Marres, die in 2020 in
gebruik genomen wordt. Zo heeft Marres
sinds augustus een eigen lettertype
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andere met previews en speciale acties
worden in het komende jaar meer
Vrienden geworven.

waarop het logo is aangepast, zijn er
nieuwe promotiematerialen ontwikkeld
en wordt begin 2020 de vernieuwde
website gelanceerd.
ONDERNEMERSCHAP EN
RELATIEBEHEER
Marres vergrootte in het afgelopen jaar
zijn draagvlak en wierf extra gelden
uit diverse bronnen. Marres en Z33 in
Hasselt zijn in 2019 structureel gaan
samenwerken. De samenwerking kreeg
vorm in de coproductie van Currents en
de gezamenlijke ontwikkeling van een
reeks artistieke wandelingen in de beide
provincies Limburg, waarvan de eerste in
2019 beschikbaar kwamen.
Naast Z33 werkte Marres dit jaar met
uiteenlopende partijen zoals in Limburg
de Van Eyckacademie, het Bonnefanten
museum, de Muziekgieterij, Stichting
de Vrolijkheid, de Toneelacademie,
FASHIONCLASH, De Nederlandse
Dansdagen, Kumulus, Student Hotel,
Dominicanen Boekhandel en de Univer
siteit Maastricht. Buiten Limburg werd
gewerkt met onder meer DansBrabant
(Tilburg). Internationale partners zijn o.a.
SOFA Music (Album The Waves).
Behalve inkomsten uit entreegelden
wierf Marres gelden van de Vrienden,
merchandise, particuliere sponsoring,
pacht van Marres Kitchen en lokale
en nationale fondsen, zoals (lokaal)
Kannunik Salden nieuwenhof en Stichting
Clemens voor de educatie afdeling,
(landelijk) Het Mondriaanfonds, Fonds
21, het BankGiro Loterij Fonds, en het
Pauwhof Fonds. Academies uit binnenen buitenland en droegen bij aan de
totstandkoming van de tentoonstelling
Currents #6.
De in het najaar van 2014 opgerichte
Vriendenkring met mensen uit het maat
schappelijke middenveld — universiteit,
horeca, professionals — telde aan het
einde van dit jaar 107 leden. Onder
27

9.

Prestatieoverzicht
Planning 2019

Realisatie 2019

4 tentoonstellingen
8 activiteiten
0
1*

4 tentoonstellingen
39 activiteiten
(excl. educatie)
0
0*

5*

4*

a.	aantal bezoekers in Limburg
b.	aantal bezoekers in de rest van
Nederland
c.	aantal bezoekers in het buitenland

17.500
0

17.708
0

2.500*

0*

Totaal aantal bezoekers

20.000

17.708

25
2.800

88
3.781

10

14

10

19

10

12

PUBLIEKSFUNCTIE – tentoonstellingen
a.	in Limburg, waarvan in
Zuid-Limburg
Midden-Limburg
Noord-Limburg
b.	in de rest van Nederland
c.	in het buitenland
Totaal aantal tentoonstellingen en activiteiten
PUBLIEKSFUNCTIE – bezoekers

EDUCATIE
a.	aantal educatieve activiteiten
b.	aantal deelnemers educatieve
activiteiten
TALENTONTWIKKELING
a.	aantal activiteiten gericht op
talentontwikkeling
SAMENWERKING
a.	aantal activiteiten gericht op
samenwerking
b.	aantal samenwerkingspartners

TOELICHTING:
*	De tentoonstelling Marres Currents #7 zou in
november 2019 in Z33 openen maar werd door
verbouwingsproblemen verplaatst naar maart
2020. De tentoonstelling Marres Currents #6
opende in 2018 en werd gecontinueerd in 2019.
De bezoekers van 2018 zijn in dit overzicht niet
meegenomen.
*	Algemeen: Het bezoekersaantal bestaat uit
betalende bezoekers, gratis bezoekers en
bezoekers met de Museumkaart. De gratis
bezoekers zijn deels gebaseerd op schattingen.

*	Marres heeft veel groepen mogen ontvangen,
bijvoorbeeld schoolklassen, studenten, personeel
suitjes en dergelijke die niet als betalende
bezoekers op de kassa zijn aangeslagen maar
bijvoorbeeld op basis van factuur of web-order
betalen. De Museumnacht-bezoekers zijn geteld
als betalende bezoekers. Deze inkomsten zijn voor
de Stichting Museumnacht om algemene kosten
te dekken en zijn daarmee niet direct te zien in de
cijfers van Marres.
*	Educatie heeft 2.583 leerlingen intern en 1.198
leerlingen extern bereikt, totaal 3.781.
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10.

Exploitatiebegroting &
Financiële Positie
FINANCIËN

Beheerslasten personeel en
materieel (2019: € 588.724 vs
begroot € 592.050).
De beheerslasten personeel en
materieel laten zowel ten opzichte van
de begroting voor 2019 alsmede de
realisatie over 2018 geen opvallende
verschillen zien.

Marres heeft in 2019 een resultaat van
negatief € 948 gerealiseerd (begroot
voor 2019: nihil). Het jaar 2018 werd
afgesloten met een positief resultaat
van € 20.494.
De totale baten 2019 bedragen
€ 1.053.978 (begroot € 1.031.725). De
hogere gerealiseerde baten 2019 ad
€ 22.253 ten opzichte van de begroting
zijn vooral het gevolg van de loon- en
prijsbijstellingen van de structurele
subsidie van OCW.

Activiteitenlasten personeel en
materieel (2019: € 465.485 vs
begroot € 439.675).
De activiteitenlasten personeel laten
een daling ten opzichte van 2018
zien die vooral is veroorzaakt op de
post overige medewerkerskosten.
In 2018 vond meer inhuur van extern
personeel plaats, vooral in verband
met vervanging van de productieleider.
Vanaf 1 januari 2019 was weer een
vaste productiemedewerker in dienst
waardoor de kosten naar een normaal
niveau zijn teruggebracht.

Uit de exploitatierekening 2019 blijkt dat
de directe inkomsten een dalende trend
laten zien ten opzichte van de begroting.
De totale bijdragen uit private middelen
laten echter een tegenovergestelde
ontwikkeling zien. De reden hiervoor is
dat de extra inkomsten die Marres bij
een crowdfundingactie ontving niet bij
de totale directe inkomsten worden
verantwoord, maar bij de private
fondsen. Voor het totaal van directe en
private inkomsten constateren we een
daling van € 15.912. Het totaalbedrag
aan eigen inkomsten bedraagt in 2019:
€ 193.263, zijnde 22,8% van de totale
structurele subsidies.

Ten aanzien van de activiteitenlasten
materieel geldt dat deze op totaalniveau
hoger zijn dan de begroting 2019 en
realisatie 2018. Op regelniveau zien
we verschuivingen die rechtstreeks
samenhangen met de uiteenlopende
aard van de tentoonstellingen die
Marres in 2018 respectievelijk 2019
organiseerde.

De overige directe inkomsten hebben
vooral betrekking op de verkoop van
merchandise en boeken. Door tegen
vallende boekverkoop is dit cijfer
achtergebleven bij de verwachting.

Van het negatieve exploitatieresultaat
2019 zal € 518 worden onttrokken aan
het bestemmingsfonds OCW 2013–
2016. Dit betreft het percentage OCW
subsidie ten opzichte van de totale
baten gerelateerd aan het resultaat van
de organisatie 2019 (negatief € 948).
Het resterende bedrag ad € 430 (€ 948
minus € 518) wordt onttrokken aan de
algemene reserve van de organisatie.
Het bestemmingsfonds 2017–2020
muteert in het boekjaar niet en kent
een niveau per 31 december 2019 van
€ 10.936.

De over 2019 gerealiseerde indirecte
opbrengsten bedragen € 28.478 en
bestaan uit huuropbrengsten alsmede
opbrengsten voor servicekosten uit de
verhuur van een deel van het huis aan
de exploitant van het restaurant Marres
Kitchen. De realisatie ligt in lijn met de
begroting voor 2019.
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11.

Raad van Toezicht, directeur
en medewerkers
RAAD VAN TOEZICHT/ BESTUUR

RAAD VAN TOEZICHT

Marres gebruikt de Governance Code
Cultuur als leidraad bij zijn bestuurlijke
organisatie. Het huis heeft een Raad van
Toezicht en een met dagelijks bestuur
belaste directeur-bestuurder. De laatste
is in 2013 benoemd en heeft een contract
voor onbepaalde tijd. Hij legt verant
woording af aan de Raad van Toezicht
over de artistieke, organisatorische en
financiële stand van zaken. De leden van
de Raad worden benoemd voor een ter
mijn van maximaal vier jaar, die eenmaal
kan worden verlengd met nog eens vier
jaar. Ze worden benoemd op grond van
specifieke profielen, waardoor zij een
algemene kennis van zaken verbinden
met individuele expertise en netwerk op
het gebied van de hedendaagse beel
dende kunst, fondsenwerving, cijfers,
regelgeving en human resources. Een
van de leden fungeert als vertrouwens
persoon voor de medewerkers van
Marres. De Raad vergadert in de regel
elk kwartaal en overlegt voorafgaand
aan de vergadering samen zonder de
directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht bestond in 2019
uit :
Ronald Philippart, Voorzitter
(Datum van aantreden: 01-10-2012)
Rob Stevens, Vice-voorzitter
(Datum van aantreden: 21-12-2012)
Noor van Putte
(Datum van aantreden: 01-06-2015)
Roberto Lanckohr
(Datum van aantreden: 01-06-2016)
Laurie Cluitmans
(Datum van aantreden: 01-01-2017)
Hans Bongartz
(Datum van aantreden: 01-10-2017)
Arsine Nazarian
(Datum van aantreden: 13-03-2019)
Hoofd- en nevenfuncties leden van de
Raad van Toezicht van Marres in 2019
waren:
Ronald Philippart (Voorzitter)
•	President van het gerechtshof
’s-Hertogenbosch
Geen nevenfuncties
Rob Stevens (Vice-voorzitter)
Nevenfuncties:
•	Voorzitter Raad van Toezicht
philharmonie zuidnederland
•	Vicevoorzitter Raad van
Commissarissen Wonen Zuid,
Roermond (woningcorporatie)

De Raad vergaderde in 2019 vijf keer
(waarvan eenmaal voor het Plan Cultuur
periode 2021–2024). Net als in de voor
gaande jaren organiseerde de Raad
een zelfevaluatie alsook een evaluerend
gesprek met de directeur.

ROOSTER VAN AAN-/AFTREDEN
Naam
Ronald Philippart

M/V

Geboortejaar

Functie

Datum van
aantreden

M

1958

Voorzitter

01-10-12

Einde eerste Einde tweede
termijn
termijn
01-10-16

01-10-20

Rob Stevens

M

1952

Vicevoorzitter

21-12-12

21-12-16

21-12-20

Noor van Putte

V

1965

Lid

01-06-15

01-06-19

01-06-23

Roberto Lanckohr

M

1969

Lid

01-06-16

01-06-20

01-06-24

Laurie Cluitmans

V

1984

Lid

01-01-17

01-01-21

01-01-25

Hans Bongartz

M

1968

Lid

01-10-17

01-10-21

01-10-25

Arsine Nazarian

V

1979

Lid

13-03-19

13-03-23

13-03-27
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TEAM MARRES

•	Lid algemeen bestuur Stichting Het
Limburgs Landschap

Marres volgt de richtlijn van het
functie- en loongebouw presentatieinstellingen voor beeldende kunst voor
medewerkers, vrijwilligers en zzp’ers.
Medewerkers en vrijwilligers werken
aan de hand van contracten waarin
hun rechten en taken staan opgesomd.
Voor stagiair(e)s ondertekent Marres
de contracten opgesteld door hun
opleidingen. M
 arres betaalt in de regel
geen vergoeding voor stagiaires, maar
verplicht zich wel tot een intensief
coachingstraject. Marres werkt veel met
zzp’ers, bijvoorbeeld voor de assistentie
bij educatie, tentoonstellingsbouw- en
registratie. Zij verdienen minimaal 25
euro bruto per uur en worden daarmee
ruim boven de richtlijn honorarium zzp’ers
betaald. Kunstenaars die werk tonen in
Marres worden volgens de richtlijn van
het Mondriaan Fonds betaald en tekenen
een contract. Marres ontwerpt in het
komende jaar een algemeen contract
dat voor alle zzp’ers kan worden gebruikt.
Afspraken over gelijke behandeling,
transparantie en het voorkomen van
ongewenst gedrag vormen onderdeel
van dit contract. Gewoonlijk krijgen
curatoren bij Marres een vast bedrag
betaald dat meestal in overeenstemming
is met de richtlijnen. Waar dit nog niet
het geval is, zoals bij het curatorenteam
van Currents, zal Marres in de komende
periode de vergoedingen verhogen.

Noor van Putte
•	Eigenaar 100% Noor
Geen nevenfuncties
Roberto Lanckohr
•	ING Adviseur Zakelijk Maastricht Sittard
Nevenfuncties:
•	Voorzitter RVT Stichting Derma Zuid
BV
•	Voorzitter Stichting Golf & Humor
Foundation
•	Bestuurder Stichting Administratie
Kantoor Nicole Nulens
Laurie Cluitmans
•	Conservator Hedendaagse Kunst bij
het Centraal Museum
•	Freelance criticus
Nevenfuncties:
•	Bestuurslid ArtTable
•	Lid van de Reflectiegroep van
Middelheimmuseum in Antwerpen
•	Lid selectiecommissie Amsterdam
Art Weekend
Hans Bongartz
•	Directeur Corporate Development bij
Eneco Groep
Nevenfuncties:
•	Penningmeester VBCN (Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland)
•	Lid Raad van Commissarissen van
LichtBlick Holding A.G. (Dld)
•	Voorzitter Raad van Commissarissen
van Jedlix B.V.

Er deden zich dit jaar een aantal
veranderingen in het team van Marres
voor. De communicatiemedewerker
viel in het najaar uit met een burn-out.
Janice Huinck, die vanaf juni in een
leerjaartraject op contractbasis was
aangesteld, nam de taken waar. Het
vaste team van 9 medewerkers (5,7
FTE) is in 2019 aangevuld met externe
medewerkers en freelancers om alle
projecten goed uit te kunnen voeren. Zo
werkten Torsten Uerlings, Jessica Capra
en Gloria Leonardi op projectbasis voor
Marres. Ilse van Lieshout kreeg per 1 juni
2019 een contract bij Marres.

Arsine Nazarian
•	Projectadviseur Oranje Fonds
•	Adviseur Art Utrecht
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VRIJWILLIGERS/HOSTS

Net als in 2017 en 2018 organiseerde het
team van Marres in 2019 tweemaande
lijkse sessies waarin het functioneren
van het team, de filosofie van Marres
en nieuwe tentoonstellingen werden
besproken.

Marres werkte in 2019 met 25 hosts.
Zij zijn er om bezoekers wegwijs te
maken, te faciliteren en op hun gemak
te stellen. De helft van de hosts
komt uit Maastrichtse vrijwilligers
pools, samengesteld uit senioren en
mensen die voor langere tijd uit het
arbeidsproces zijn. Hoewel geslacht
en opleiding uiteenlopen, wordt deze
groep gedomineerd door 60+ vrouwen.
De andere helft bestaat uit studenten
(waarvan een deel internationaal) en
jonge professionals. De hosts worden
getraind om vanuit hun eigen ervaring en
kennis bezoekers bij de hand te nemen.
Steeds kijkt Marres vanuit het profiel
van het host-bestand naar kansen om
het meer representatief te maken voor
het brede publiek dat het huis wenst
te verwelkomen. De educatieafdeling
heeft hier een grote invloed op: zes van
de deelnemers van het peer educationprogramma (waaronder de twee boven
genoemde asielzoekers) zijn hosts
geworden. Dat betekent dat zij niet
alleen bezoekers ontvangen en wegwijs
maken, maar ook meehelpen in de
begeleiding van educatieve activiteiten
en ervoor zorgen dat het team
inclusiever wordt. Marres kijkt in het
komende jaar of ze langer willen blijven
in ruil voor professionele trainingen.
Alle vrijwilligers krijgen een wettelijk
vastgelegde vrijwilligersvergoeding.

Het team Marres bestond in 2019 uit:
•	Valentijn Byvanck – Directeur

0,8 fte
• Rosa van der Flier – Productie

0,6 fte, vanaf juni 0,8 fte
•	Chandra Merx – Organisatie &
Bedrijfsvoering
0,6 fte
• Immy Willekens – Communicatie

0,7 fte
• Ilse van Lieshout – Hoofd Educatie

0,4 fte (vanaf juni in vaste dienst)
• Willem Janssen – Technische staf

0,6 fte
• Tineke Kambier – Floor Manager

0,6 fte
• Lyanne Polderman – Floor Manager

0,6 fte
•	Janice Huinck – Communicatie
medewerker
0,6 fte (vanaf juni)
Voor de boekhouding van Marres heeft
Maarten van Delft van kantoor Koenen
en Co op 1 september 2019 de werk
zaamheden van zijn collega Chantal
Martens vervangen.

32

MARRES DIVERS

PROJECTMEDEWERKERS
EN STAGIAIRES

HUIS EN RESTAURANT

Assistent-communicatiemedewerkers
op projectbasis:
Gloria Leonardi
Janice Huinck

Dit jaar kwam er goedkeuring van
de gemeente Maastricht om het
pand Marres over te dragen aan de
Stichting Strouven. M
 arres bereidt op
dit moment een verbouwing voor die
het mogelijk maakt om de groei van
scholenbezoek beter te begeleiden en
de bovenverdieping voor mindervaliden
toegankelijk te maken. Aangezien
Marres zich in een overgangsfase naar
de volgende cultuurperiode bevindt en
een fondsenwervingcampagne voor
de verbouwing op zijn vroegst pas eind
2020 kan beginnen, hebben Marres en
Strouven besloten de overdracht van
het pand aan te houden tot einde 2020.

Training the Senses:
Jessica Capra
Zoë Zanello
Educatie:
Bart Dekkers
Dagmar van Wersch
Hanneke van Dongen
Kiki Goossens
STAGIAIRES 2019
Communicatie:
Janice Huinck

MARRES KITCHEN
Farid Zaman kreeg in het afgelopen jaar
een contract voor vijf jaar, waarmee
de verbinding tussen Marres en Marres
Kitchen nog hechter werd. Zaman
nam iets meer dan een jaar geleden
het roer over van Marres Kitchen. De
keuken verzorgde in 2019 alle openingsen ceremoniële diners voor Marres,
inclusief het sponsordiner voor The
Floor is Lava en het diner voor het
bezoek van de minister van cultuur
Ingrid van Engelshoven in maart. Tevens
verzorgde Marres Kitchen samen met
Marres de picknickmanden tijdens het
zomerprogramma.

The Floor is Lava:
Jongeren UWC: Christin, Thea, Elya,
Synne, Giulia, Xinran en Ping.
Ibbo: Sterre
AZC Heerlen: Tesnim, Ousman,
Mohammed, Mohammed, Popcan, Fams,
Ahmed, Muntadher en Kelly
Stella Maris: Mayren
Porta Mosana: Carina
Bernardlievegoed school: Elle
Broeckland college: Lucia, Tara, Femke
en Milan
Museum Motus Mori:
Vooropleiding Dans: Lotte, Graziella, Tim,
Jim, Jamie en Keanu
Vooropleiding Dans: Daliara, Naomi,
Maud en Charley
Stage/vrijwilliger: Ilya Malafei
Premium: Giulia Bosa, Federica
Parravicini, Justine de Raike, Aishwarya
Kharade en Utkarsh Mittal
UWC-stagiaires 2019/20: Lotte, Sigrid,
Kezia, Federica, Anahita, Congyi, Xikun,
Frederikke en Roxane

NEVENACTIVITEITEN
MEDEWERKERS
Valentijn Byvanck was dit jaar voor
zitter van de Prix de Rome en van de
commissie producties bij het Fonds
Podiumkunsten in Den Haag. Ook zat
hij in de selectiecommissie voor nieuwe
experts voor het Stimuleringsfonds voor
de Creatieve Industrie in Rotterdam.
Samen met Mavis Carrilho was hij
procesbegeleider bij het initiatief voor
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voor de Museumnacht Maastricht. Per
1 januari 2019 is zij bestuurslid van
Stichting Cultura Mosae.

een slavernijmuseum in Amsterdam.
Hij presenteerde onder meer in een
symposium over kunst en gezondheid
aan de Universiteit Utrecht, deed een
artist talk met Levi van Veluw in Galerie
Ron Mandos en een voordracht over
kunst en de zintuigen in Shantiniketan,
India. Ook organiseerde hij samen met
het Stimuleringsfonds en het Mondriaan
Fonds een get-a-grant-event in
Maastricht en zat in de jury van de Gijs
Bakker Award van de Design Academy
in Eindhoven. In het najaar verzorgde hij
een filmcyclus over dans met inleidingen
in de Brandweerkantine, Maastricht.
Ten slotte was hij dit jaar opnieuw
lid van de besturen van NederlandsVlaams Cultuurhuis de Brakke Grond in
Amsterdam, belangenvereniging voor
presentatie-instellingen De Zaak Nu,
het nieuwe cultuuroverleg Maastricht
en Museumnacht Maastricht.

Rosa van der Flier is naast haar functie
als productieleider bij Marres directeur
van Debatcentrum Sphinx in Maastricht.
Tineke Kambier nam als kunstenaar/
fotograaf deel aan de tentoonstellingen
zoals het is in het Gouvernements
gebouw, Publieke Geheimen in Bureau
Europa en Living Like an Artist in de Jan
van Eyck academie.
Ilse van Lieshout werkte het afgelopen
jaar aan de groei van de educatieve
afdeling van Marres via diverse pro
gramma’s voor jongeren en studenten.
Daarnaast ontwikkelde zij een aantal
projecten voor het primair onderwijs
zoals een orgelplein vanuit de Stichting
Klinkend Erfgoed Maastricht, een na
schoolse cursus ’Kunst kijken voor leer
krachten’ in het Bonnefantenmuseum,
de educatie tijdens het festival Musica
Sacra en is zij coach voor leerkrachten
op het gebied van burgerschapsvorming.
Ilse is ook een dag per week werkzaam
in een beeldend zorgatelier voor demen
terende ouderen en mensen met een niet
aangeboren hersenletsel.

Chandra Merx is werkzaam voor de
Partij voor de Dieren Limburg. Vanuit die
positie is zij belast met de voorberei
dingen op de gemeenteraadsverkie
zingen in de gemeente Maastricht. Zij
leidt de recent opgestarte werkgroep
Maastricht, is campagnecoördinator
Maastricht en is actief in de werkgroep
Limburg. Voor beide organen organiseert
ze evenementen, workshops, lezingen
en filmvertoningen. Chandra doet verder
vrijwilligerswerk bij verschillende initiatie
ven zoals Met je hart (tegen de vereen
zaming van ouderen). Ook organiseert
ze regelmatig inzamelingsacties voor de
speelgoedbank of lokale kledingbanken.
Verder is ze nauw betrokken bij de naast
Marres gelegen basisschool Montessori
Binnenstad en bij de werkgroep Sociaal
Groen die Noord-West Maastricht groen
en kindvriendelijk wil maken.

Janice Huinck behaalde na het succesvol
afronden van haar stage en onderzoek
bij Marres haar bachelordiploma Euro
pean Studies. In september richtte ze
Kies Nies op, waarmee ze als zzp’er
bedrijven bijstaat met hun communicatie.

Immy Willekens was in 2019 naast haar
werk bij Marres twee dagen per week
werkzaam als journalist op de nieuws
dienst van radio- en televisiebedrijf L1.
Tevens was zij medeverantwoordelijk
voor de communicatie en marketing
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12.

Bijlage Publiciteitsuitingen
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VIDEO’S

The Floor is Lava – Crowdfunding
https://vimeo.com/314219731
The Floor is Lava – L1 Cultuurcafé
https://l1.nl/l1-cultuurcafe-23-mrt-2019-148699/
Museum Motus Mori
https://vimeo.com/354386799
Museum Motus Mori – Training The Senses
https://vimeo.com/337744864
The Waves
https://vimeo.com/384315421
The Waves – Training The Senses
https://vimeo.com/388252404
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