Internationaal cultuurfestival Cultura Nova
Internationaal cultuurfestival Cultura Nova wordt 18 augustus geopend en duurt nog tot en
met 27 augustus. Tijdens het festival is er een programma met beeldend theater, spektakel,
dans, circus, muziek, toneel en beeldende kunst.

1. Gaat u het internationale cultuurfestival Cultura Nova
bezoeken?
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Cultura Nova heeft zeer zeker een meerwaarde voor de stad Heerlen. Als het weer ook
mee doet, is er een fijne sfeer in de stad, vooral als het ook nog vacantie is.
Mijns inziens een toonaangevend festival dat een grote opsteker is voor Heerlen
Ik vind aan die cul allemaal totaal niks taan. Sorry, maar het is mijn eerlijke mening.
Zie antwoord bij vraag 2.
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1.1 Wat is voor u de reden om het internationale
cultuurfestival Cultura Nova zeker te bezoeken?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Aanbevolen
Beetje cultuur snuiven samen met mijn kinderen
Bruisend Heerlen!!!
Cultuuraanbod
Diversiteit
Goed voor de stad
Het belang van cultuur in Parkstad
Ik hou van cultuur
Zeker niet de entreeprijzen.
Zijn we trots op dat we dit hebben
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1.2 Waarom bezoekt u het internationale cultuurfestival
Cultura Nova niet, of twijfelt u nog?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Boeit me helaas niet.
Boeit me niet
Geen interesse
Geen tijd
Heeft mijn interesse geheel niet
Ik woon in Hoensbroek, dan spreekt je dit toch niet aan
Maak er geen tijd voor vrij
Te alternatief voor mijn smaak
Te weinig bekend met het programma
Werk in deze periode en na werk vaak geen zin
Ziekte
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2. “Het internationaal cultuurfestival Cultura Nova is een
trekpleister voor de gemeente Heerlen”
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Naast Parkstad Limburg Theater het culturele ` selling point` van Heerlen



Ik weet dat hwt er is maar ik heb gewoon geen geld om te besteden dus ga ik er niet
naar toe want het kost altijd wel iets en dat heb ik niet. Dus leuk voor mensen die
wel geld hebben ook al is het maar een consumptie ik heb het niet en tegen
kinderen moet je telkens zeggen dat gaat niet daar heb ik geen geld voor dat kan
niet. Dus dan blijf ik liever thuis. Water uit de kraan is gezond en kost het minste.

2.1 Kunt u kort toelichten waarom het een trekpleister is voor de gemeente
Heerlen?















Afwisselend en topvoorstellingen
Alle evenementen die georganiseerd worden trekken mensen naar Heerlen, dat is goed
Alom bekend
Als het van grunsvenplein nog meer wordt gebruikt zo als nu wordt het nog bekender
Artiesten en bezoekers uit binnen- en buitenland
Bekend ook buiten heerlen
Bekend van het spectaculaire en vernieuwende karakter. Het is iets nieuws en niet meer van
hetzelfde. Geldt voor veel optredens.
Brengt leven in de brouwerij. Maakt Heerlen bruisend.
Cultura Nova zorgt voor promotie voor de stad Heerlen.Dit is goed voor de uitstraling van de
stad, de economie en het toerisme.
Cultuur die laagdrempelig is en voor een breed publiek. Voor ieder wat wils
Cultuur in vele vormen voor jong, oud en iedereen daar tussen
Diversiteit in het gebodene, voor elk wat wils maarje moet het wel willen zien. Zet Heerlen wel
als cultuurstad op de kaart en zo hoort het ook.
Door de (internationale) optredende artiesten; vaak spectaculair
Door de kwalitatief goede programmering komen er ook mensen van buiten Heerlen er op af
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Door het hoge kwaliteitsniveau en het verrassingsgehalte wordt door landelijke media aandacht
besteed aan CN, met als gevolg dat het beeld over Heerlen wordt bijgesteld en mensen
nieuwsgierig worden naar wat hier gaande is.
Duizenden bezoekers heb ik gezien overdag de terrassen propvol gezelligheid in de stad goed
voor iedereen
Een bijzonder cultureel evenement met unieke, aantrekkelijke elementen wat
aantrekkingskracht voor Heerlen genereert
Een groot en divers cultuuraanbod zal zeer waarschijnlijk ook mensen van buiten de gemeente
naar de stad trekken.
Er bezoekers zowel binnen als buiten Heerlen naartoe
Er zijn veel cultuurliefhebbers en die komen uit eigen vrije keus.
Als NIET liefhebben van Heerlen word ik ermee opgezadeld en kan ik het NIET ontlopen.
Euregiofunctie en aanpak van de Gemeente zou het uiteindelijke doel kunnen zijn en bij voorkeur
samen met andere gemeenten.
Gevarieerd
Gevarieerd aanbod en voor mij dichtbij
Gevarieerd en kwalitatief uitstekende programmering; veel exposure naar rest van Nederland
Goede programmas en goed toegankelijk voor een breed publiek
Groot evenement
Het biedt ongekend veel culturele activiteiten en is uniek voor Heerlen en omgeving en voor de
Provincie Limburg. Dit zet Heerlen zeer positief op de kaart.
Het geeft Heerlen een internationaal karakter met spraakmakende en toegankelijke cultuur.
Het is duidelijk een internationaal culturele belevenis om
erbij te mogen zijn. Van hoge kwaliteit!! Hiermee gooit
Heerlen hoge ogen en bevestigt haar uitstekende culturele klimaat.
Het is een prachtig, gevarieerd , creatief, actief en gezellig programma, trekt veel bezoekers en
plaatst Heerlen in de spotlights.
Het is een super goed georganiseerd Festival met een geweldige programmering. Cultura Nova
hoort bij de regio Parkstad. Het is steeds in vele opzichten verder gegroeid. Het is een Festival
dat niet meer is weg te denken uit Heerlen.
Het laat Heerlen zien als een gezellige open stad,
die ondanks niet al te veel financiële middelen,
we er allemaal samen, gezamenlijk, iets moois van kunnen maken. Als we maar samenwerken!
Iets unieks in Parkstad
In bijna 30 jaar is het een gevestigd cultureel programma voor Heerlen , met bezoekers ver
buiten eigen regio!
In de nabije omgeving bestaat geen soortgelijk festival
In deze periode is de stad weer gezellig, er zou meer gedaan moeten worden met markten, en
andere activiteiten in de stad. Bv een wandel route met onderweg oudholandse spellen.....
In Heerlen is een groot cultureel aanbod. Daar ben ik als bewoner van Heerlen trots op.
In de Volkskrant zag ik advertenties van Cultura Nova. Dit vind ik heel goed omdat bekendheid
mensen trekt.
Is bijzonder. Weer eens wat anders.
Is internationaal bekend en er treden goede artiesten op.
Is ook buiten Heerlen bekend
Jeugd en vernieuwende cultuur is hard nodig tegenover de patriarchen in Maastricht
Leven in de stad en voor elk wat
Mensen van overal komen
Mooie manier om soms gratis of tegen redelijke prijzen kennis te maken met cultuur. De
gezelligheid en goede sfeer.
N.v.t. in vraag 1 is dat beschreven
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Naamsbekendheid en mensen worden nieuwsgierig
Negatieve image van de stad omzetten in een positieve image.
Omdat de gemeente daarmee iets biedt dat vele andere gemeenten niet bieden.
Optredens op vaak bijzondere locatie, goede sfeer in de stad. diversiteit en laagdrempelige
activiteiten optredens
Positief nieuws. Goede uitstraling
Programmering en organisatie. Hiermee bekroont hrln zijn voortrekkersfunctie.
Steeds meer regionale en landelijke bekendheid
Trekt ook vele mensen buiten heerlen is toch leuk
Trekt publiek aan wat anders misschien niet in Heelen zou komen
Uit de weide omgeving komen mensen naar Heerlen voor Cultura Nova. Ook uit Duitsland tref je
veel liefhebbers aan. Alleen geen goed idee om een openingsvoorstelling in Maastricht te geven.
Wat betaald de gemeente Maastricht aan subsidie in verhouding tot Heerlen. De kosten en
subsidies moeten meer openbaar gemaakt worden. Heerlen geeft de mogelijkheid tot opstarten
en Maastricht gaat er met de kluif van door. Subsidies van het rijk gaan per gemeente.
Uniek, vernieuwend, erg toegankelijk voor bewoners Parkstad, SUPER leuk
Unieke gelegenheid voor Hrl e.o.
Vandaag de dag zijn culturele activiteiten, net als het uit gaan eten, die dingen die de mensen
trekt naar de stad en Cultura Nova is van uitzonderlijke kwaliteit en ook belangrijk, voor jong en
oud.
Vanwege de diversiteit en het grote aanbod van voorstellingen voor een kleine prijs.
Veel bezoekers
Veel variatie voor jong en oud. En er is van tevoren ook veel aandacht aan besteed via de pers.
Vernieuwend theater, niet overal zichtbaar
Verscheidenheid van internationale artiesten
Voor veel mensen is het toch een leuk cultuurfeest
Wij bezoeken het al jaren. Er zijn steeds veel bezoekers
Zo is er altijd wat te doen in Heerlen

2.2 Kunt u kort toelichten waarom het geen trekpleister is voor de gemeente
Heerlen?




Beperkt bereik buiten de gemeente.
Is een lokaal feestje dat weinig bezoekers van buiten de regio aantrekt
Ja voor Heerlen e. kleine omgeving trekt het wel wat bezoekers, maar van verre ? Denk het
niet.
Voor ons hoeft Cultura NOVA helemaal niet.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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