Maastricht werd wakker gekust.
Door kunst, cultuur en feest!
- Erik de Jong
Verslag 2022

Een van de vele trotse directeuren

WaT
eeN
NaCHT
Op vrijdag 8 april 2022 gaf de Limburgse hoofdstad een
avond lang licht: van museumzaal tot hotelkamer, van
bushalte tot washok. Niet alleen qua grootte gaat de
5e editie van Museumnacht Maastricht in de boeken als
een onvergetelijke nacht, ook qua bezoekersaantallen.
Meer dan 5.000 bezoekers hebben gekeken, gedanst,
gezongen, genoten en alles en iedereen omarmd.
Na 1.092 dagen afwezigheid, als gevolg van de coronacrisis, bewijst Museumnacht Maastricht wederom zijn
(veer)kracht, grenzeloze karakter en relevantie. Wat in
2016 met tien verschillende locaties begon als een ongewis
nachtelijk avontuur, is inmiddels uitgegroeid tot een alom
geliefde, jaarlijkse ontmoeting met kunst en elkaar, die de
stad en regio op memorabele wijze inkleurt, verrast,
uitdaagt en verbindt.

www.museumnachtmaastricht.nl

FLaSHBaCK: aFTeRMoVie

Overzicht: www.museumnachtmaastricht.nl/fotos2022

5e eDiTie
Algemene informatie

Venues

Nieuwe Partners

Vrijdag 8 april 2022
19:00 – 01:00 | 00:00 – 05:00 Afterparty
Onderdeel van de Nationale Museumweek

1. AINSI: Intro in Situ
2. Boekhandel Dominicanen
3. Bonnefanten
4. Brouwerij Bosch
5. Bureau Europa
6. Centre Céramique
7. Entre Deux: Nederlandse Dansdagen
8. Fotomuseum aan het Vrijthof
9. Jan van Eyck Academie
10. Landbouwbelang – Transport Artspace
11. Lumière Cinema
12. Lutherse Kerk: House of Talent
13. Marres
14. De Meldkamer
15. Natuurhistorisch Museum
16. Theater aan het Vrijthof
17. The Student Hotel Maastricht
18. Muziekgieterij (+Afterparty)
+ 4 Hop-on Hop-off bussen i.s.m. Arriva & CODE043

Naast het spraakmakende (inter)nationale programma-aanbod vanuit de venues,
alsook het aanbieden van een podium voor opkomend Limburgs talent, heeft de
organisatie wederom geïnvesteerd in (Eu)regionale samenwerkingen die op de lange
termijn bijdragen aan het culturele speelveld. Ondanks een aanzienlijk kortere
aanlooptijd, de benodigde heropstart van communicatie/verbindingslijnen en
financiële focus vanwege COVID-19 zijn er onder het mom van ‘Find-a-Match’ weer
diverse (grensdoorbrekende) connecties gemaakt. Ook heeft de organisatie
bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuwe concepten zoals House of Talent,
Jongeren van de Nacht en 3x3x3.

Prijsbeleid tickets
Student/CJP €12,50
Student/CJP incl. afterparty €17,50
Regulier €17,50
Regulier incl. afterparty €22,50
t/m 15 jaar = gratis
+ uitbreiding aanbod herhaalactiviteiten bij
inlevering van polsbandje t/m 31 mei 2022:
van een gratis museumbezoek, fikse korting op
een film- of theatervoorstelling tot een gratis
artwork voor thuis.
Aantal bezoekers
Ruim 5.000 bezoekers waarvan 650 incl.
afterparty.
+ 300 tickets gratis beschikbaar gesteld voor
o.a. Quiet Maastricht Community, AZC jongeren
en vluchtelingen Ukraïne incl. hun gastgezin.

Nieuw: AINSI, Lutherse Kerk, Landbouwbelang,
Entre Deux, De Meldkamer en Theater aan het
Vrijhof deden voor het eerst mee aan de (volledige)
nacht. Daarnaast was The Student Hotel deze editie
niet een tussenstop maar een volwaardige venue.

In 2022 hebben we naast nieuwe venues ook nieuwe samenwerkingen gestimuleerd
en/of verbindingen gelegd met o.a. 't PAND Heerlen, Analog Photo Marathon, Boost
Your Talent, CAS - Center for Artistic Sensibilities, Coffeelovers, Destination Unknown,
E-Arts, Greylight Projects, Hoge Fronten, Huis voor de Kunsten Limburg, Love
Foundation Maastricht, Match - Universiteit Maastricht, Mosaïek Magazine, Pakje
Kunst Limburg, SAM Ateliers, Schunk - Driver's Seat,
SoAP Maastricht, Stadsnomade, Studio Europa, Studio Talent Limburg, The Artist and
the Others, The School Hasselt, Weeples, With Love Radio en Zuyd Hogeschool.
De organisatie is in handen van Janne Baetsen, Jump the Gap.
Van strategie en coördinatie tot marketing en uitvoering.
Het herkenbare design-jasje heeft de nacht te danken aan Zuiderlicht.
Het onbezoldigd bestuur bestaat uit Peggy van Sebillen (voorzitter),
Ton Harmes (penningmeester), Valentijn Byvanck (secretaris) en Corrien Derksen
(bestuurslid).

De VeLe GeZiCHTeN VaN De NaCHT

PRoFieL BeZoeKeRS
> 5.000

35 jaar

bezoekers. Er zijn veel meer tickets (+ 10%)
verkocht dan 2019. Omgerekend zo'n 65%
extra omzet door aangepast prijsbeleid.

is de gemiddelde leeftijd van onze bezoeker.
Dat is iets jonger dan voorgaande edities
(± 40 jaar). 36% is student en 4% jonger dan
16 jaar (gratis toegang).

95%
van de tickets is online verkocht.
In 2019 was dit 84%, en in 2018 50%.

6%

60%
van de bezoekers is vrouw.

21%

61%

Push ticketverkoop zat wederom in de
staart, hoewel wederom iets minder.
21% van de tickets is op de dag zelf verkocht
(28% in 2019, 35% in 2018).

is afkomstig uit Maastricht

3%

4%

8%

15%

(2019: 55% - 2018: 65%).
Top 3 bezoekers uit overige steden:
1. Heerlen 2. Aken 3. Sittard-Geleen

61%
3%

Gebaseerd op bezoekersenquête 2022* alsook online verkoopgegevens.
*Min. 775 respondents per vraag - 95% betrouwbaarheid en 3.3 % foutmarge.

'Jong en oud' is niet alleen
een loze PR-kreet. Geweldig en
vrij uniek - niet alleen voor
Maastricht - om zoveel
verschillende mensen samen te
zien genieten van kunst.
Mijn man is een cultuurbarbaar
en zelfs hij vindt het leuk!
Feedback Enquête
Een van de vele bezoekers

BeZoeKeRSTRoMeN
Gekozen als
startlocatie
AINSI: Intro in Situ
Boekhandel Dominicanen
Bonnefanten
Brouwerij Bosch
Bureau Europa
Centre Céramique
Fotomuseum aan het Vrijthof
Jan van Eyck Academie
Landbouwbelang – Transport Artspace
Lumière Cinema
Lutherse Kerk: House of Talent
Marres
Natuurhistorisch Museum
Theater aan het Vrijthof
The Student Hotel Maastricht
Muziekgieterij (+Afterparty)

6%
12%
15%
5%
5%
15%
8%
6%
6%
8%
4%
5%
5%
Geen startlocatie
Geen startlocatie
Geen startlocatie

Totaal mogen
verwelkomen
450 bezoekers
800 bezoekers
2.225 bezoekers
1.100 bezoekers
1.110 bezoekers
1.560 bezoekers
1.600 bezoekers
n.n.b.
850 bezoekers
1.200 bezoekers
500 bezoekers
1.200 bezoekers
n.n.b.
500 bezoekers
1500 bezoekers
520 bezoekers

Piekmoment
Continu
19:30 - 20:00
19:00 - 21:00
20:00 - 22:00
20:00 - 22:30
Continu fijne doorstroom
21:30 - 01:00
n.n.b.
21:00 - 23:00
22:00 - 00:30
19:00 - 22:30
Continu
Continu fijne doorstroom
Continu vanaf 20:00
21:00 - 00:00
01:00 - 03:00

Er was een betere spreiding t.o.v. 2019. We zagen een kleine verschuiving van bezoekersaantallen van
Céramique naar het Sphinxkwartier. Relatief gezien werd er veel meer gebruik gemaakt van de hop-on hop-off
bussen dan voorgaande edities.

inspirerend
goed georganiseerd
experience
mooi lekker
eindelijk

mind-blowing

heel boeiend

sfeervol

leuk
verrassend
anders

druk

interactief
nieuwe ideeën

cozy

fun

onvergetelijk

nieuw perspectief
educatief

ontzettend leuk

nieuw

experimenteel

Word cloud vanuit feedback Bezoekers enquête
Vraag 2: beschrijf in maximaal 3 woorden jouw beleving/ervaring van de nacht.

cultuur snuiven

good time

artsy heel fijn gezellig
energy

goede sfeer

cool
creatief

lot of art

weird

maastricht op z'n best

playful

gevarieerd

weer als vanouds

exciting
geweldig

diverse

great people

FeeDBaCK BeZoeKeRS
8,3

44%

47%

Bezoekers de 2022-editie het rapportcijfer
8,3 (2019:7,9). Maar liefst 15% gaf een 10
en 29% gaf aan zéér tevreden te zijn over
het programma.

was niet op de hoogte van het rijke
culturele aanbod in Maastricht en regio.
In 2019 was dit percentage lager: 28%.
Toename in venues en partners kan hier
aan hebben bijgedragen.

geeft aan niks te hebben gemist (2019:

98%
wil ons weer zien in 2023 ;-)

75%
genoot voor de 1e keer van Museumnacht

regelmatig musea/culturele instellingen,

Maastricht (2019: 64%) . En 11% heeft onze

6% geeft aan nooit.

tijdens de Museumnacht en 44% geeft aan
ze zelden te bezoeken. 64% bezoekt toch

Museumnacht al meer dan 3x bezocht.

- Culturele avond 74%
- Het unieke programma 28%
Top 3 redenen bezoek.

en Muziek (14%) behoren tot de top 3
suggesties waar bezoekers graag meer
van zouden willen zien.

26%
bezoekt alleen de Maastrichtse art venues

- Avondje uit 79%

36%). Eten & Drinken (18%), Dans (16%)

50%
laat zich graag verrassen en volgt gewoon
de nacht, geen timetable (43% in 2019).
15% stelt vooraf een programma samen
aan de hand van de online timetable.

Top 5 art venues
'die ik graag wil bezoeken'
Lumière Cinema (47%)
Centre Céramique (46%)
Bonnefanten (45%)
Boekhandel Dominicanen (42%)
Fotomuseum aan het Vrijthof (37%)
The Student Hotel (36%)

Gebaseerd op bezoekersenquête 2022*
*min. 750 respondents per vraag - 95% betrouwbaarheid en 3.3 % foutmarge.

De CuLTuReLe RijKDoM VaN De STaD & ReGio

FeeDBaCK DeeLNeMeRS
8,7
Venues en partners gaven deze
het rapportcijfer 8,7. In 2019 was
dat een 8,2.

Nieuw publiek
Samenwerking
Zichtbaarheid
Top 3 redenen deelname. Het voor
Maastricht unieke, verbindende en

Organisatie: 4,9
Marketing: 4,7
Ticketing: 4,8
Programma: 4,5
Waardering op schaal van 1-5.

93%
gaf aan het aanbod/programma
tijdens de nacht goed te vinden.

laagdrempelige karakter van de nacht
wordt hierin door allen onderstreept.

100%
Allen geven aan de vooraf opgestelde
doelstellingen voor deelname aan
Museumnacht Maastricht 2022 te
hebben bereikt. Allen geven ook aan
weer te willen deelnemen in 2023.

53%
Meer dan de helft heeft nieuwe bezoekers
mogen verwelkomen (2019: 40%). De
overige 47% gaf aan genoten te hebben
van een goede mix tussen nieuwe en
vertrouwde gezichten (2019: 60%).

Voor 2023
Meer drukwerk op maat realiseren t.b.v.
optimaliseren inzetbaarheid per venue en
vanuit oogpunt duurzaamheid.
Nog meer aandacht op locatie en in de
brochure voor Engels c.q. niet Nederlands
sprekende bezoekers.
25% staat open voor meer betrokkenheid bij
de organisatie.
Nieuwe opzet startlocaties, ticketingsysteem
en ticketprijzen continueren.
Met het toenemend succes nog meer
aandacht voor de bezoekersstromen en
toegankelijkheid van venues en programmering om wachtrijen te voorkomen.
Kwaliteit en diversiteit programma vanuit
uitgesproken en onafhankelijke visie
Museumnacht Maastricht blijven bewaken.
Er is weinig animo voor een 'kids editie'.

Bierbrouwerij Bosch
"Sprakeloos. Wat een droom-editie!
Deze nacht was ongekend voor ons."

Centre Céramique
"Theater, muziek, dans, historie en beeldende verhalen vulden
als een culturele wervelwind elk hoekje van Centre Céramique.
We blikken vol trots terug op een uitzonderlijke avond met shiny
happy people, ontluikende liefdes in het literaire dating café, dolende
geesten met hilarische Maastrichtse geschiedenis-verhalen, cocktails,
fotografen die hun mooiste beelden presenteerden, een badkuip vol
ideeën over betere werelden en de kleurrijke klanken van Kumulus.
En wellicht nog het allerfijnste, dat we eindelijk samen met al onze
collega's, vrienden, bezoekers en partners weer de culturele rijkdom

Muziekgieterij & Linke Soto

van de stad en regio konden vieren!"

"Al lijkt dat wellicht voor een buitenstaander niet zo, maar
voor ons is Museumnacht Maastricht altijd een stap buiten
onze comfortzone. Ons reguliere creatieve proces voor de
nacht wordt onderbroken voor en door kruisbestuivingen
met andere lokale creatieven en kunstenaars, om op die
manier tot nieuwe uitkomsten te komen. Die afwisseling

Lumière Cinema
"Tijdens Museumnacht Maastricht was het bij ons als rondlopen in
een film: perspectieven zijn omgegooid en de dansvloer bracht
extase. Heerlijk om jong en oud zo te zien genieten."

qua proces en uitkomst maakt het voor ons ontzettend leuk
en spannend. Zo waren we deze editie voor het eerst niet
alleen het 'eindstation' maar gedurende de hele nacht
alsook buiten onze muren 'zichtbaar' met de Silent Disco's."

+ Rutger Muller
"Een van de mooiste dingen aan Museumnacht Maastricht vind ik de
verbinding met architectuur en de publieke ruimte. Ik kreeg dit jaar de
kans om samen met Boekhandel Dominicanen en filosoof Govert Derix te
onderzoeken hoe een klanksculptuur een droomsfeer kan opwekken.
Het was prachtig om te zien hoe mensen – jong en oud – opmerkten dat er
iets in de lucht hing (letterlijk en figuurlijk), en zich vervolgens realiseerden
dat de ruimtelijke, natuur-simulerende klanken een magisch effect op hen
hadden. Zo waren bezoekers getuige van digitale, algoritmische kunst die via
een religieuze omgeving terug naar de natuur keerde."

Boekhandel Dominicanen
"De nacht daagt ons uit en toont ons iedere keer
weer van een volledig andere kant; als een
fascinerende, expressieve mix van moderne kunst,
met duizenden boeken en een hemelse setting als
backdrop. Deze editie gaat voor ons in ieder geval in
de boeken als een onvergetelijke avond. Met als
kers op de taart het compliment van één van de
performers: “Dit was één van de beste optredens
die ik in tijden heb gehad.” Daar doen we het voor!"

AINSI - Intro in Situ

+ Greylight Projects

"Museumnacht Maastricht was voor Intro in Situ een
gedroomde nacht, waarin mensen in grote getale de
bus pakten naar de AINSI en (vaak voor het eerst)
kennis konden maken met ons gloednieuwe
Muziekhuis aan de Maas. De nacht leidde tevens tot
in-house samenwerking met o.a. Greylight Projects,
Nick Steur, CAS en SAM Ateliers. Bezoekers konden zo
genieten van muziek, beeldende kunst en meer!"

"Museumnacht Maastricht was voor ons een zeer
goede ervaring en gelegenheid om nieuw publiek te
ontmoeten alsook een uitstekend podium om
digitaal werk van kunstenaars te tonen. Het publiek
was zeer geïnteresseerd en deelnemend. Door het
video programma OUT OF THE BLUE te tonen
konden vele makers uit Maastricht, de Euregio en
van verder hun werk laten zien."

The Student
Hotel Maastricht
"De nacht was als geen ander!
One-of-a-kind, divers, muzikaal, gezellig
en vooral heel uitgebreid. Het sluit
naadloos aan waar wij voor staan als hotel maar ook als Sphinxkwartier en biedt ons de ruimte om te tonen dat
we zo veel meer zijn dan een hotel. Van
(Museumnacht) Maastricht-newbies
hoorden we vooral dat ongekend was
om te zien wat deze stad te bieden
heeft. Chapeau!"

Theater aan het Vrijthof
"Het was fantastisch om te zien dat er – na twee zware
coronajaren – ontzettend veel animo is voor de rijke cultuur in
Maastricht en uit de regio. Als theater hebben we naast trouwe
bezoekers vooral veel nieuwe gezichten mogen verwelkomen.
En dat is nou net wat zo uniek alsook relevant is aan de nacht:
het maakt cultuur toegankelijk, relevant én interessant voor een
zo groot en divers mogelijk publiek."

+ Stadsnomade
"Geweldig tof dat Museumnacht Maastricht ook deze editie
weer ruimte gaf aan de Maastrichtse skateboard en street
culture scene. Deze editie was voor ons een groot succes
en druk bezocht! We bereiken zo niet alleen onze eigen
community, maar ook een grote groep niet-skaters. Dit laat
zien dat deze scene ook in Maastricht een grote aantrekkingskracht heeft."

Lutherse Kerk - House of Talent
"De Lutherse kerk was een fantastische locatie voor de
sappige, theatrale snacks van onze talentvolle makers.
We hebben ontzettend genoten van de fijne sfeer, het lieve
en diverse publiek en de bruisende creatieve energie!"

De Meldkamer
"De nacht was een dankbare, mooie
spotlight alsook succesvolle kick-off voor
onze eerste 'Art through the window'
expositie, met aandacht specifiek voor
lokale kunstenaars Floor Martens, Pleun
Moons, Karin Peulen en Sanne Vaassen."

Bonnefanten
"De editie van 2022 was wat mij betreft de beste ooit.”
aldus Stijn Huijts. “Ik ben trots op ons team, dat nu al staat
te popelen om de Museumnacht bezoekers opnieuw te
gaan verrassen en verleiden in 2023.”

Landbouwbelang - Transport Artspace

+ SoAP Maastricht

Natuurhistorisch Museum

"Onze dank is groot dat we op zo'n vrije alsook

"Dit was niet alleen voor ons team de

verbindende wijze - voor het eerst - onderdeel mochten

leukste editie tot nu toe. Elke pagina van

zijn van het bijzondere fenomeen genaamd Museum-

ons gastenboek stond vol met liefde voor

nacht Maastricht. Het was letterlijk en figuurlijk

het museum en de nacht. Dàt maakt

thuiskomen voor ons. Alles klopte. Van het integrale

het ook elke keer weer zo bijzonder; het is

3x3x3 concept en de locaties tot de excellente

voor iedereen - van bezoeker en mede-

samenwerking. De installaties genoten veel aandacht

werker tot directeur - een Art Night Out!"

van de bezoekers. Onze kunstenaars kijken dan ook
met enthousiasme en tevredenheid terug alsook al
vooruit naar wellicht een mogelijk vervolg in 2023."

Bureau Europa
Fotomuseum
aan het Vrijthof

"Het mooie aan Museumnacht
Maastricht is dat het een nieuw
Maastricht laat zien! Onverwachte
ontmoetingen en een bruisende
kunstbeleving. En dat elk jaar
opnieuw."

"Meer mensen dan we hadden durven dromen
hebben hun weg naar Bureau Europa gevonden,
zijn afgedaald in onze kelders om hun eigen schuilplekje te verkennen, hebben rondgelopen in de
VR-werelden van kinderen en zijn door onze verhalen
ondergedompeld in de wondere wereld van de
doomsday prepper. Het einde der tijden lijkt opeens
zo eng niet meer."

Jan van Eyck Academie
"Maastricht bruiste dit jaar gelukkig weer
tijdens Museumnacht Maastricht 2022.
Het evenement is al niet meer weg te
denken in het cultuuraanbod van
Maastricht en blijft als vaste waarde
verrassen in de verscheidenheid aan
tentoonstellingen, presentaties en
events. In de Jan van Eyck Academie
klonken de stemmen van dichters en
schrijvers in voordrachten, performances, podcasts en toneel in een
meertalig Literatuurfestival waarin
kunst, literatuur en hun onderlinge
verwevenheid werden verkend.
We denken alvast na over onze bijdrage
voor volgend jaar, want voor Museumnacht Maastricht geldt: the only way is
up!"

+ SAM Ateliers
Marres

"Wij hebben heel erg genoten van alle aandacht op de
tweede verdieping van de AINSI. Met de 'A' in ons voordeel
was het van het begin tot het einde een komen en gaan van
mensen. Het heeft ons veel gebracht, ook qua verbinding.
We sluiten volgend jaar dan ook heel graag weer aan."

+ Zuyd student Fenna Dijkstra
"Ik had de eer om Museumnacht Maastricht te
mogen fotograferen vanuit 'Zoom in met Zuyd'.
Ik wist niet zo goed wat ik kon verwachten,
aangezien dit mijn eerste Museumnacht was.
Maar ik ben aangenaam verrast! Dit is zeker een
event dat ik vanaf nu jaarlijks ga bezoeken. Op
iedere locatie waar ik kwam, hing een geweldige
sfeer. Het was een bruisende avond vol kunst en
creativiteit."

Analog Photo Marathon
Gina, Joris, Lorenzo en Patrick
"Onze beelden spreken voor zich: het was
geweldig. We voelden ons dan ook echt vrij in
onze manier van werken tijdens een geweldige
artistieke nacht in Maastricht. De communicatie
en ondersteuning voor en na de nacht was
uitstekend. Hopelijk tot volgend jaar!"

+ Vrijwilliger Astrid Jansen
"Spontaniteit, lachen, nieuwe mensen ontmoeten en dansen terwijl je de schoonheid van kunst ontdekt, onder het
genot van een bier-wijn-frisje. Dàt is wat Museumnacht Maastricht voor mij betekent. Of je nu een bezoeker of aan
het werk bent als een vrijwilliger bent, dat maakt niks uit!"

NieuW iN 2022

DRieLuiK
Om het vooruitstrevende en experimentele
karakter van de nacht te behouden, heeft de
organisatie niet op safe gespeeld. In 2022 is
ruimte geven voor de implementatie van de
interactieve Drieluik-playgrounds met focus op
1. Jongeren, 2. Digitaal en 3. Talent.

Jongeren van de Nacht

3 x 3 x 3

House of Talent

Elke playground ontving een werkbudget t.w.v.

Om onder een gezamenlijke vlag een

In samenwerking met het in Maastricht

Een Match Made in Heaven! Niet alleen

€3.500 alsook een-op-een ondersteuning vanuit

interactieve, educatieve en experimentele

gevestigde platform SoAP - Space oriented

sloot Cultureel Podium Lutherse Kerk

de organisatie zodat de investering kon

dialoog tussen kunst, publiek, venues en

Artistic Practice is het format 3 x 3 x 3

Maastricht voor het eerst aan bij de nacht,

resoneren in de identiteit, doelstellingen,

jongeren te bewerkstelligen, ging de

ontwikkeld, waarbij kunstenaars Nick

de kerk werd ook nog omgetoverd tot

communicatie en programmering van

organisatie het gesprek aan met de

Steur, Salomé Mooij en Benjamin

House of Talent; een uniek podium voor

Museumnacht Maastricht. Door de nadruk te

Limburgse jongerenafdelingen Driver’s Seat

Vandewalle de dialoog aangingen met het

jong kunst- en podiumtalent. Op initiatief

leggen op gezamenlijk experiment hebben de

(SCHUNCK), Marres Extended (Marres) en

publiek, verspreid als één totaalervaring

en met ondersteuning van Museumnacht

talenten veel (creatieve) vrijheid ervaren.

YOUNG OFFICE (Bonnefanten). Uiteindelijk

over drie locaties: AINSI, Bureau Europa en

Maastricht sloegen Het Huis voor de

Wel is erop gestuurd dat de initiatieven - in

trokken meer dan 20 jongeren op 8 april

Lumière Cinema. Hoewel VR, AR en

Kunsten Limburg, SALLY Dansgezelschap

welke vorm dan ook - een interactieve ervaring

er voor het eerst samen op uit. Hoe, wat

immersive tools je met een druk op de

Maastricht, Studio Talent en VIA ZUID -

en duurzame verbinding moesten leggen

en waar: daar werden ze vrij in gelaten.

knop kunnen transporteren naar andere

Talentontwikkeling podiumkunsten

werelden, bood 3 x 3 x 3 bewust een

Limburg de handen in elkaar.

tussen cultuur, de venues en het publiek,
alsook een bijdrage leveren aan het delen van

Het resultaat: van on-the- spot Live Verslag

ander perspectief. Op analoge wijze en

kennis. Ondanks de korte aanlooptijd werden

tot interactieve Feedback Loops, van Centre

vanuit verschillende disciplines en

Het resultaat: een intiem programma met

alle initiatieven een succes. Zo werd er een

Céramique tot het Landbouwbelang, van

achtergronden kregen bezoekers een

werk van (podium)kunstenaars afkomstig

gezonde voedingsbodem gelegd voor verdere

klankkunst tot poëzie. Je kon ze overal en

andere blik op dezelfde realiteit.

uit, of opgeleid/werkzaam in Limburg.

ontwikkeling en de verrijking van komende

nergens verwachten, maar hoe dan ook

edities.

vanuit het bijzondere blikveld en de

Het resultaat: een uitdagend speelveld en

verbindende droomwereld van jongeren.

interactief lijnspel tussen de vormgegeven

Van beeldende kunst en performances tot

ruimte, de kunstenaar en het publiek.

muziek, dans en meer!

Silent Disco & Live Radio
De beats van de Muziekgieterij konden
deze editie voor het eerst al vanaf 20:00
van zich laten horen én hebben zich als
ware sound clouds over de stad verspreid.
Naast host van de (uitverkochte) afterparty
transformeerde het centrum voor popmuziek tot With Soto Radio Clubhouse in
samenwerking met Museumnacht
Maastricht, Linke Soto, With Love Radio en
lokale DJ’s. De live dj-sets werden hierbij
ook nog eens gestreamd naar vijf silent
disco locaties. Geboren als back-up plan
i.v.m. COVID-19, maar vanwege het succes
(bij zowel swingend jong als oud) een
blijvertje!

Analog Photo Marathon
Wat als je maar één fotorolletje hebt, een bomvol programma verspreid
over maar liefst 18 venues én een beperkt aantal uren? Wat zou je dan
fotograferen? Museumnacht Maastricht kwam voor 8 april met de
uitnodigende uitdaging en vroeg de getalenteerde fotografen Gina
Siliquini, Lorenzo Rietveld, Joris Hilterman en Patrick Dreuning - die
een voorliefde voor analoge fotografie delen - om elk één rolletje met
36 foto's vol te schieten. Hun inspiratiebron en blikveld: Museumnacht
Maastricht 2022.

Oog voor Talent. Oog voor de Nacht
In samenwerking met Fotomuseum aan het Vrijthof, Sem Shayne
en Harry Heuts is Museumnacht Maastricht op zoek gegaan naar
niet 1, niet 2, maar 3 talentvolle, jonge blikvangers die de nacht
op unieke wijze konden vastleggen. Die spotlight, leerzame
ervaring alsook betaalde opdracht t.w.v. €500 werd uiteindelijk
verleend aan Jade Poolen (24) uit Maastricht), Dean Kisters (24)
uit Heerlen) en Daniela Petrovic (24) Maastricht).

Hop-on, Hop-off met CODE043
CODE043 coach Vita Behage kreeg de kans en ruimte om de rol
van projectmanager in te vullen rondom de hop-on hop-off
bussen. Samen met haar jongerenteam verzorgde deze laatstejaars Communication & Multimedia Design studente van a-tot-z
de coördinatie van het busvervoer.
Het resultaat: een onvergetelijke busrit voor zowel de jongeren
alsook onze bezoekers.

Zoom in met Zuyd
Onder begeleiding van Museumnacht Maastricht en
fotograaf Roy Wanders kregen 8 tweedejaars studenten een
All Access pas tot de nacht. Aan hen de uitdaging, als onder-

Match Maastricht
Een speciale partnership werd opgezet met
Match Maastricht. Dat resulteerde in zo'n
25 student-vrijwilligers die gekoppeld werden

deel van hun opleiding Communication & Multimedia Design

aan een culturele instelling. Zij gingen met

of Visual Communication aan Zuyd Hogeschool, om de nacht

medewerkers aan de slag om alles in goede

op geheel eigen wijze vast te leggen!

banen te leiden: van het verwelkomen van
bezoekers tot het uithelpen achter de schermen!

Mosaïek Magazine
We gaven het woord aan Anthi, Emma, Michelle, Len,
Sophie, Pascalle, Talitha en Karin, het team van Mosaïek
Magazine. In aanloop naar, en tijdens de nacht deelden
ze hun everaringen en verhalen met ons.

PRoMoTie 2022

SPoTLiGHT
Mond-tot-Mond: 52%
Social Media: 38%
Outdoor/posters: 21%

Als een gele gloed landt de nacht als een warme, kleurrijke deken over de stad.
De boodschap van de nacht is inmiddels volop herkenbaar en verspreid zich via
mond-tot-mond elk jaar verder en verder. Gedreven door duurzaamheid, synergie
en inclusiviteit. Museumnacht Maastricht kiest bewust voor een lange-termijn

Website: 20%

relatiemarketing & participatie strategie. Onder het motto "Als je mensen wilt raken,

Deelnemende venue: 15%

stappenplan gehanteerd rondom het opbouwen van relaties en het versterken van

Top 5 communicatie 'tools', in lijn met
uitgezette communicatie strategie en budget.

maak hen dan onderdeel ervan" wordt sinds het begin een vooruitstrevend
regionale communicatielijnen in, voor en met kunst en cultuur. Dit vormt immers
het fundament van de nacht. Budget en tijd vloeiden deze editie vooral naar de
heropbouw van het relatienetwerk post-COVID en het realiseren van nieuwe
samenwerkingen met een verder reikende doe-mee-promoot-mee bereik als
resultaat. Slechts 4% van het totale budget ging naar betaalde (online) advertenties
en event-promotiemateriaal als flyers en 6% naar de outdoorcampagne.

De nacht toont
een unieke kant van
(cultureel) Maastricht...

Museumnacht Maastricht is zich bewust van haar visuele aantrekkingskracht en
positie om als PR-moment niet alleen het culturele aanbod te promoten, maar ook
de stad en regio. Daarom is geïnvesteerd in nieuw beeldmateriaal (foto's en aftermovie). De beelden zijn beschikbaar voor alle betrokkenen en inzetbaar voor
stadspromotie. De organisatie heeft daarnaast content, connecties en co-creatie

is naast 'Ga zo door' en 'Love' een van de

tools geleverd aan alle betrokkenen en uiteenlopende promotiepartners zoals

meest voorkomende opmerkingen van

Maastricht Marketing, SAHOT/Hotels, Centrummanagement, Maastricht Bereikbaar,

bezoekers.

VVV Zuid Limburg, Museumvereniging, CJP etc. Zo droeg Museumnacht o.a. bij aan
de 'Maastricht is Cultuur' boodschap in de Volkskrant vanuit Maastricht Marketing en
werd je op social media via uiteenlopende kanten gewezen op de nacht met al haar

Gebaseerd op bezoekersenquête 2022*
*Min. 775 respondents per vraag - 95% betrouwbaarheid en 3.3 % foutmarge.

alle highlights.

MiDDeLeN
Website + E-news

Banieren op maat: diverse locaties & vormen

Teaser 2022

Boekenleggers voor klanten

15 roll-up banners

Toegangspolsbandjes

Droomflyers

Divers: branding in stijl

Inmiddels collectors item: MNM t-shirt

Outdoorcampagne

Animatie - digitale toolkit ( ± 35 elementen)

Signing bussen

Persbijeenkomst 7 maart

Timetable

Zichtbaarheid speciale tours

Programma boekje (44 pagina's)

Aandacht regionaal

Signing divers + op maat

Bierviltjes

Narrowcasting

Aandacht over de grens

Reporters van de Nacht

Ballonnen

Makelaarsborden / Extra Signing Tools

Signing informatie bezoekers

Postercampagne

FuN FaCTS oNLiNe
voor 2022
Focus vooral op Insta: 39 posts + 733 stories gedeeld

Social media: week van 8 april

18.258 reach
+ 597.9%
+ 774 followers

52.418 reach

+ 105 followers

Populaire posts (3.000 - 6.000 reach / gemiddeld 200 likes)

+ 1.100%

museumnachtmaastricht.nl: op 8 april
5.887 unieke gebruikers (64% nieuw)

Populaire stories (±450 views)

45.278 paginaweergaven
Gemiddelde duur: 4:36
53% mobiel, 43% desktop en 1% tablet
Taal: 53% NL, 31% EN, 7% DE + 9% overige
Om 19:00 piek gebruikers/uur: 903
Checklist, Timetable & Tickets waren top 3 pagina's
Hoe het werd gedeeld door partners

WiN-WiN-WiN

Duurzaamheid is belangrijk. Ook voor Museumnacht Maastricht. Van het
bundelen van krachten en het investeren in talent en het culturele ecosysteem
tot het kritisch kijken naar ons marketingmateriaal. Ook deze editie zijn hier weer
stappen in gemaakt: van het minimaliseren van drukwerk en inzet van nieuwe
digitale tools tot de focus op (online) mond-tot-mond communicatie en ticketing.
Waar mogelijk is drukwerk editie-neutraal ingevuld. Echter, de organisatie ziet
voor 2023 beslist nog meer (verbeter)punten, die door tijdgebrek en risicobeperking nu niet haalbaar waren.
Bij drukwerk en promotietools wordt ook gekeken naar duurzamere win-win-win
oplossingen, net als naar meer maatwerk waarbij de boodschap van de nacht
efficiënter aansluit op de communicatiekracht van de venues en/of partners.
Zo leidde de vraag 'Wat wordt sowieso geproduceerd en kan door Museumnacht
Maastricht ingekleurd worden' ook tot een samenwerking met Coffeelovers.
De Pakje Kunst + Koffie sleeve zette daarnaast ook nog eens het werk van
Limburgs talent (incl. bewaarfunctie) in de spotlight.

Terwijl buiten de vuurkorf
brandde, en Pete en ik aan het
performen waren, golfden de
mensen aan en af. Als waren zij
het bloed van de stad.
LDH - Lars den Hertog
Een van de vele regionale talenten

SaMeN STeRK
Onder het motto Een voor Allen, Allen voor Een wordt er niet alleen
samengewerkt op het gebied van programmering, organisatie en
communicatie. Deze editie werd ook waar mogelijk gedeeld in de
toegekende financiële steun voor de nacht post COVID-19. Het
subsidiebudget is niet alleen ingezet voor nog betere
samenwerkingen en jong talent, ook maakten we de nacht
toegankelijk voor minderbedeelden en ondersteunden we (kleinere)
venues en/of culturele partners o.a. met nieuwe
participatiemogelijkheden en programmering.

Museumnacht Maastricht komt tot stand door een unieke
samenwerking vanuit de in dit verslag opgenomen Maastrichtse art
venues en het culturele speelveld. Echter, dit zou niet mogelijk zou
zijn zonder de hulp van sponsors, partners, subsidiegevers, fondsen
en vrienden en natuurlijk onze bezoekers.
Speciale dank gaat uit naar alle medewerkers van de deelnemende
venues en de steun van talrijke vrijwilligers en jongeren.

www.museumnachtmaastricht.nl/friends
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Geusens, Joris Hilterman, Laurens Bouvrie, Lily - lly.p, Loesje van Herp, Lorenzo Rietveld, Lou Maessen, Manor Lux, Marloes Smit, Max
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