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Geachte raadsleden,  
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Graag wil ik u informeren over de uitvoering van de op 15 december 2020 door uw raad 
aangenomen motie van GroenLinks: ‘Verkenning mogelijkheden tot facilitering stadsbreed 
Cultuurfestival post-Corona’. De strekking van de motie is in de uitvraag voor het organiseren van 
een stadsbreed Cultuurfestival meegenomen. Na de openbare bekendmaking konden organisaties 
hierop inschrijven door indiening van een plan. 
 
MAAS! 
De verkenning en uitvraag voor een stadsbreed Cultuurfestival heeft geleid tot subsidieverlening aan 
de stichting Cultura Mosae. Zij bieden, in samenwerking met stichting Cultuur in Maastricht 
(voorheen KOM), een vernieuwende aanpak voor een stadsbreed Cultuurfestival onder de noemer 
‘MAAS!’. Invulling en programmering van het evenement komt vanuit alle sectoren en partijen die 
Maastricht tot cultuurstad maken. Rode draad van het festival is een culturele programmering waarin 
alle disciplines, amateur en professioneel, zich presenteren. Daarnaast worden via MAAS! de 
krachten gebundeld met o.a. events als Bruis en het PAS-festival. 
Hiermee wordt ruim aan de gestelde criteria conform de subsidieregeling voldaan: de hoogte van de 
subsidie bedraagt €43.329. Met de subsidieverlening voor MAAS! heeft het college uitvoering 
gegeven aan deze motie van GroenLinks.  
 
Samen met de organisatie kijk ik uit naar een vernieuwend festival op 2 t/m 5 september dit jaar, met 
een rijk en divers aanbod van cultuur voor al onze inwoners. Uiteraard mits de dan geldende 
coronamaatregelen dit toestaan. Ik hoop u dan ook te zien op de diverse MAAS!-locaties in de stad. 
 

 


