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1. Inleiding 
 
In 2018 werd de Stichting Opera Viva Festival opgericht en heeft per 1 januari 2023 een 
bestuur met 4 bestuursleden. Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2023-
december 2027. In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte 
resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.  
 
 
2.  Visie 
 
Stichting Opera Viva Festival vindt dat opera toegankelijker gemaakt moet worden voor een 
breder publiek (zie ook statuten KvK). 
 
Het Opera Viva Festival is laagdrempelig, toegankelijk en verrassend met Woerden als 
inspirerend decor. Amateurs en (semi)professionals komen samen waarbij amateurs zich 
verder kunnen ontwikkelen en geïnspireerd kunnen worden door de professional.  
Het motto van Opera Viva Festival is: Opera toegankelijk maken voor jong en oud waarbij 
amateurs samenwerken met professionals! 
 
 
3.  Missie 
 
De stichting organiseert een jaarlijks muzikaal festival, voor muziekliefhebbers, 
cultuurliefhebbers, operafanaten en nieuwsgierige bezoekers. Daarnaast worden er 
workshops en lezingen gegeven en alles wat met hiermee samenhangt. 
 
De doelgroepen zijn: 
1. De toeschouwer 
2. Iedereen die deze kunstvorm actief beoefent, zoals zanger, acteur en instrumentalist 
 
Voor deze 2 doelgroepen ontwikkelt het festival: 
- de mogelijkheid om programma's/concerten/shows van hoge kwaliteit bij te wonen, met 
relatief lage kosten 
- de mogelijkheid om deel te nemen aan het festival, op een manier die past bij elk talent en 
niveau (koor, solist) waardoor de amateurs zich verder kunnen ontwikkelen 
 
We richten ons op een publiek met een grote verscheidenheid: 
-  de liefhebber en kenner van opera en muziektheater 
- de toeschouwer die deze kunstvorm voor het eerst meemaakt 
- toeschouwers vanuit verschillende culturen en achtergronden 
 
We richten ons daarnaast op de volgende deelnemers van het festival: 
- amateurzangers, acteurs en instrumentalisten 
- semi-professionele zangers, acteurs en instrumentisten (jong talent) aan het begin van hun 
carrière 
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- professionele zangers, acteurs en instrumentalisten 
 
 
4. Ambities 

 
Er wordt elk jaar een festival met een muziektheater productie én een opera georganiseerd. 
Deze voorstellingen zijn laagdrempelig, toegankelijk en voor jong en oud. Het festival heeft 
een professioneel programma. Daaromheen zijn er tijdens het driedaagse Opera Viva 
Festival op meerdere locaties in Woerden kleine gratis concerten te beluisteren van de 
bevlogen amateurs, van het Opera Viva Festival. 
 
De kernwaarden van het festival zijn: 
1. De artistieke uitwisseling: Professionals zullen amateurs ondersteunen bij de 
uitoefening van hun activiteiten, en / of deelnemen aan het Festival met eigen co-producties 
2. Het lokale aanbod: In de kleine stad Woerden, centraal gelegen, maar ver weg van de 
gebruikelijke circuits van de grote steden, wordt het culturele aanbod toegankelijk 
3. De culturele uitwisseling: door het internationale programma, de openheid voor 
diversiteit en inclusiviteit waarbij er een artistieke omgeving wordt gecreëerd die 
verschillende landen en verschillende culturen met elkaar verbindt 
 
 
5. Projecten 

 
Elk jaar zal het programma van het opera Viva Festival bestaan uit 3 delen: 
 
- Randprogrammering in kleine locaties door amateurs en/of professionals 
- Opera mogelijk in samenwerking met een andere cultureel  
- Muziektheater (mix pop en opera) 
 
In 2023 is het weekend van ‘Opera Viva Festival’ gepland op 17-18 november 2023. Het 

programma bestaat ook uit 3 delen: 

 
- Randprogrammering in kleine locaties door amateurs en/of professionals 
- Opera in samenwerking met het  Orkest van het Groene Hart in de Opstandingskerk 
- Het Muziektheater wordt een mix van pop en opera en vindt plaats in het Klooster. 
 
Ten behoeve van de continuïteit worden er korte projecten uitgevoerd voor de vaste kern 
van Opera Viva. 

In het kader van inclusiviteit en diversiteit betrekken wij diverse Woerdense doelgroepen bij 
het festival door op te treden in diverse lokale sociaal-maatschappelijke instellingen zoals 
Inclusief Woerden, Inloophuis Leven met Kanker en Stichting Sinar Maluku. Naast 
bovengenoemde instellingen krijgen ook andere geïnteresseerden (zoals jongeren, 
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(basis)scholen) de gelegenheid ons te zien optreden, bijvoorbeeld door hen uit te nodigen 
onze voorstellingen of een Open Generale bij te wonen. 
 
 
6. Verantwoording 

 

Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag, dat 

wordt gepubliceerd op onze website. Het bestuur krijgt geen vergoeding voor hun 

bestuurswerkzaamheden. 

We proberen donateurs te vinden en fondsen die ons willen sponseren. Iedere donateur 

krijgt een kwitantie en een persoonlijke bedankbrief. In het komende jaar werken wij toe 

naar een ANBI erkenning voor onze stichting waarmee wij ons conformeren aan de normen 

die door en voor de fondsenwervende sector zijn vastgesteld.  

 
Onze partners hebben het de laatste jaren mede mogelijk gemaakt dat de bijzonder goed 
ontvangen festivals als een blijvend evenement konden worden neergezet. 
 
Voor het verkrijgen van de benodigde sponsoren en fondsen zullen wij: 
-vermogensfonds(en) en andere steunfondsen aanschrijven 
-sponsoren benaderen 
 
Om onze plannen uit te kunnen voeren, zoeken we de steun van Woerdense bedrijven. 
Daarom hopen wij dat deze sponsoren met ons in gesprek willen gaan voor ondersteuning 
van het Opera Viva Festival. 
 
Dat kan op dit moment op verschillende manieren: 
 
Brons €50,-          
Uw logo op onze website 
 
Zilver €100,-          
1 vrijkaart voor een voorstelling naar keuze 
Uw logo op onze website 
 
Goud €250,-          
2 vrijkaarten voor een voorstelling naar keuze 
Uw logo op onze website 
Uw logo in ons programmaboekje 
 
Platina €500,-         
4 vrijkaarten voor een voorstelling naar keuze 
Meet & Greet met Carla Regina, het brein achter het festival 
Uw logo op onze website 
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Uw logo in ons programmaboekje 
 
Diamant €1000,-         
4 vrijkaarten voor een voorstelling naar keuze 
Meet & Greet met Carla Regina, het brein achter het festival 
Uw logo op onze website 
Uw logo in ons programmaboekje 
Uw logo prominent aanwezig bij de ingang van het festival 
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Slot 

 
Al jaren kan teruggekeken worden op een succesvol Opera Viva Festival. 
Inmiddels heeft deze stichting haar bestaansrecht bewezen. Musici, dansers, koorleden 
professionals en amateurs hebben zich volledig ingezet om mooie voorstellingen aan te 
bieden.  
 
Opera Viva staat al jarenlang onder de leiding van theatermaker/mezzosopraan Carla 
Regina. Jaarlijks ontwikkelt zij een programma voor muzikale uitvoeringen in Woerden. Dat 
kan een bestaande opera zijn, maar ook een zogenaamde Opera Pasticiccio. Dat wil zeggen 
dat er van aria’s en koorstukken uit verschillende opera’s een nieuwe opera wordt gemaakt. 
Carla Regina zoekt de zangstukken uit, studeert met de zangers de stukken in, maakt het 
script en doet de regie. 
 
Naast een opera wordt er ook een muziektheater programma uitgevoerd. Het karakter voor 
deze theatervoorstelling heeft altijd een sociaal en maatschappelijk betrokken thema. 
Daarmee staat het hele festival in het hier en nu, met vaak ook historische elementen.  
Kenmerkend voor het festival is dat iedereen er toe doet, jong en oud, amateur en 
professional. We zijn een opera familie waar iedereen mee mag doen. Ook wordt er graag 
samen gewerkt met andere koren en orkesten. Het festival wil toegankelijk en laagdrempelig 
zijn voor haar deelnemers en publiek. 
 
Iedereen die graag zingt is welkom bij Opera Viva. Er wordt gewerkt op verschillende niveaus 
waarbij de zangers zowel solistisch als in ensemble zich verder kunnen ontwikkelen. 
Iedereen dus “tutti” kan worden ingezet. 
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Bijlage 1  Begroting 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meerjarenplan 2023-2027 Opera Viva Festival

werkelijk plan plan plan plan plan

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Kosten Projectkosten 15.104 25.441 31.094 36.748 42.402 48.055

Vrijwilligersvergoeding 2.771 4.667 5.705 6.742 7.779 8.816

Zaalhuur 3.631 6.116 7.475 8.834 10.193 11.552

Website en Hosting 3.445 5.803 7.092 8.382 9.671 10.961

Mailing acties 1.059 1.784 2.180 2.577 2.973 3.369

Administratie en beheer 706 1.189 1.453 1.718 1.982 2.246

    

totaal 26.716 45.000 55.000 65.000 75.000 85.000

 

Opbrengsten Overheidsbijdragen 2.513 4.241 5.183 6.126 7.068 8.011

Private fondsen 12.650 21.348 26.092 30.836 35.580 40.324

Sponsoring bedrijven 5.433 9.169 11.206 13.244 15.281 17.319

Giften 401 677 827 977 1.128 1.278

Kaartverkoop 4.230 7.139 8.725 10.311 11.898 13.484

Contributies 1.438 2.427 2.966 3.505 4.045 4.584

   

26.665 45.000 55.000 65.000 75.000 85.000

saldo -51 0 0 0 0 0


