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Café Theater Festival (CTF, 2004) is een laagdrempelig festival voor theater en dans in de publieke 
ruimte, dat zich afspeelt in horecagelegenheden in de Utrechtse binnenstad. Het festival wil nieuwe 
makers aan een nieuw publiek verbinden. Talentontwikkeling staat hoog in het vaandel en het 
festival wil functioneren als springplank voor makers. De afgelopen jaren heeft de organisatie een 
groei doorgemaakt en is zowel de organisatie als de financiële administratie geprofessionaliseerd. 
Ook is in 2018 een schaalsprong gemaakt met satellietfestivals in Zwolle en Tilburg. 
 
Artistiek inhoudelijke kwaliteit 
CTF heeft zich van studentenfestival ontwikkeld tot een festival dat jong professioneel 
podiumkunsttalent toont. Het festival richt zich voornamelijk op net afgestudeerde makers. 
Desalniettemin is een kunstvakopleiding geen vereiste voor deelname aan CTF, zolang een maker kan 
overtuigen waarom hij het experiment in de publieke ruimte wil aangaan. Om de kwaliteit te 
verhogen mogen eerste- en tweedejaars studenten zich niet meer aanmelden. CTF is een lerende 
organisatie die goed op het eigen functioneren reflecteert. Dit blijkt onder meer uit de beslissing om 
het oorspronkelijke plan voor de Café Theater Fabriek als platform voor ontwikkeling in de publieke 
ruimte los te laten. Hierin volgt het festival het advies van de adviescommissie Cultuurnota 2017-
2020. De Café Theater Fabriek richt zich nu alleen op de begeleiding van makers die op het festival 
komen spelen. De commissie heeft vertrouwen in dit coachingstraject en constateert bij de 
organisatie een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor nieuwe makers. Ze raadt desondanks aan 
om streng te blijven selecteren.  
 
Betekenis voor de stad 
CTF heeft een unieke positie in Utrecht. Het festival is zeer actief in lokale netwerken. Uit een eigen 
enquête blijkt dat 84 procent van het publiek door een bezoek aan CTF zin krijgt om naar een andere 
voorstelling te gaan. De commissie ziet een kans voor de podia in de stad om dit publiek te laten 
doorstromen naar andere presentatieplekken. CTF heeft de ambitie om ook Utrechtse wijken buiten 
het centrum bij het festival te betrekken. In 2016 is gestart met het traject Café Theater 
Onderzoeker, waarin jaarlijks een maker of gezelschap wordt begeleid bij het maken van een 
voorstelling in een Utrechtse wijk. Ook heeft het festival de Wijkjury onder zijn hoede genomen.  
 
Ondernemerschap 
CTF heeft de financieringsmix goed op orde en heeft voor een gratis toegankelijk festival een hoog 
percentage eigen inkomsten. De brede doelgroep is helder en het festival blinkt uit in zichtbaarheid 
op sociale media. De commissie ziet in CTF een bevlogen organisatie vol ambitie, die haar plannen 
weet te realiseren. Het festival heeft binnen het eigen team een professionaliseringsslag gemaakt, 
vanuit de wens om de artistieke kwaliteit beter te waarborgen en aan te sluiten bij de 
professionalisering onder deelnemende makers. De grootste uitdaging ligt in de verhouding tussen 
de grote ambities en de nog (te) kleine organisatie, de beperkte financiële mogelijkheden en – vooral 
– het ontbreken van een goed doordacht ondernemingsplan en een langetermijnplanning.  

De Commissie ziet dat het CTF soms moeite heeft om gezien de schaalvergroting en 
professionalisering die plaatsvindt grip te houden op de bedrijfsvoering, financiële planning en het 
personeelsbeleid. Dit maakt de organisatie kwetsbaar en zet haar onder druk. Ook bij de 
uitbreidingen naar andere steden loopt CTF tegen de eigen grenzen aan. De commissie vreest dat dit 
niet houdbaar is en constateert dat CTF op korte termijn een strategisch plan moet opstellen, met 
een heldere analyse van de huidige activiteiten en een ambitie voor de landelijke activiteiten en de 
verhouding daarvan tot het festival in Utrecht. Hierin ziet de commissie een taak voor het bestuur. 
Tevens heeft het festival de ambitie om een landelijke talentontwikkelingsrol te vervullen, door als 



landelijke stichting makers te begeleiden die cafévoorstellingen ontwikkelen waarmee ze kunnen 
reizen. De commissie adviseert ook hier eerst een visie en een financieringsplan te ontwikkelen 
 
Onderscheidendheid 
Met locatietheater in cafés levert CTF een onderscheidende bijdrage aan het Utrechtse 
festivalaanbod. Bovendien heeft het festival een landelijke uitstraling door in de programmering 
twee derde van de makers buiten Utrecht te selecteren en samen te werken met landelijke partners. 
 
Ruimte voor talentvolle makers 
Het festival is een belangrijke plek voor talentvolle makers die meters willen maken en daarbij goede 
begeleiding krijgen. Het festival heeft jaarlijks 28 speelplekken te verdelen. Vanuit het 
coachingstraject Café Theater Fabriek krijgen de geselecteerde makers begeleiding van het artistieke 
team, zowel persoonlijk als in een aantal groepsbijeenkomsten. De beslissing om try-outs toe te 
voegen aan het programma heeft sterk bijgedragen aan de kwaliteit van de voorstellingen, ziet de 
organisatie. Ook biedt het festival nazorg aan makers. CTF onderzoekt of er matchmaking tussen 
jonge zakelijk leiders en gezelschappen mogelijk is.  
 
Cultuur voor iedereen 
CTF voelt een intrinsieke motivatie om de diversiteit te vergroten en werkt daar op verschillende 
manieren aan. Desondanks is het niet gelukt om een vacature in te vullen met een biculturele 
medewerker en zoekt de organisatie nog naar een bestuurslid met een andere culturele achtergrond. 
De vakjury is wel diverser geworden. CTF erkent dat de culturele diversiteit in de programmering nog 
ondermaats is, maar voert daar actief beleid op door gericht te scouten en de aanmeldprocedure 
laagdrempeliger te maken. De organisatie wil als festival, waarin ontmoeten centraal staat, een zo 
breed mogelijke publieksgroep bereiken. Ze zoekt daarvoor gerichte samenwerkingspartners, zoals 
What You See Festival en Midzomergrachtfestival. New Dutch Connections is uitgenodigd om een 
programma voor een café te maken. De commissie is positief over de concrete plannen op dit 
gebied. Ze ziet kansen om een nieuw publiek te bereiken door het aantal kroegen in het centrum te 
verminderen en naar een of meerdere wijken te bewegen. 
 
Fair Practice Code 
CTF is bekend met de Fair Practice Code, en zetten actief stappen daar binnen het beperkte budget 
invulling aan te geven. De organisatie ervaart het als knelpunt indien de code een harde eis wordt. 
Het zal dan moeilijker worden om het festival verder te ontwikkelen.  
 


