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Missie & visie
Onder artistieke leiding van Ulrike Quade produceren wij
beeldend theater met poppen. Deze voorstellingen zijn
zowel aansprekend in hun vorm als inhoudelijk gelaagd. We boetseren poppen als af beeldingen van de mens.
Door ze in een groter verband te plaatsen brengen we onze
wereld in kaart. Met hun kwaliteit het onzichtbare zichtbaar te maken, geven poppen ons inzicht in de psychologie van de mens. De uitdaging om ook de wereld waarin
ze bewegen te tonen ligt in de enscenering van de omgeving van de pop. Daarmee verschijnt het krachtenveld
waarbinnen de mens beweegt op poëtische wijze ten tonele.
Ulrike Quade Company (UQC) is een platform voor beeldend
theater met poppen. Dat krijgt vorm door:
					
Onze beeldende theaterwereld die ontstaat in samenwerking met andere disciplines. We kiezen samenwerkingspartners die, net zoals wij, geïnteresseerd zijn in een verbintenis tussen kunstvormen. Deze coproducties leiden tot het
ontwikkelen van nieuwe technieken en nieuwe vormen van
interdisciplinair theater.
Het werken met poppen. Poppen maken het onzichtbare
zichtbaar. Ze verbeelden menselijke eigenschappen. Poppen
passen in deze tijd van digitalisering. In een wereld waarin
de virtuele realiteit oppermachtig is en communicatie verloopt via digitale symbolen. Bovendien worden poppen gemanipuleerd, net als mensen. Maar welke systemen beheersen ons nu en in de toekomst?
Nieuwe makers in aanraking te laten komen met onze vorm
van beeldend theater. Met het organiseren van Q-labs en het
begeleiden en coachen van nieuw talent werken we mee aan
de ontwikkeling van het genre.

Stichting

Ulrike Quade Company
Jan Tooropstraat 73-75
1061 AA AMSTERDAM
www.ulrikequade.nl
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Voorwoord
In 2016 werkten we samen met ons artistieke team aan twee beeldend theater voorstellingen, De Wand
& Limonov. Voor De Wand deden we in de zomer van 2015 onderzoek op Terschelling. De ideeën die we
daar in de natuur kregen vertaalden we naar het theater in een abstracte vorm. Terug op het eiland gaf
deze theatrale vorm een magische draai aan de natuurlijkheid van de omgeving. Daar transformeerde de
voorstelling tot een hoorspel in een gemanipuleerd landschap.
Ondertussen ging Maniacs internationaal op tournee, met als hoogtepunt een week lang voorstellingen
in Parijs. Opmerkelijk was hoeveel jong publiek op de voorstelling afkwam en hoe groot de behoefte
na afloop was om over het onderwerp door te praten. Er is veel belangstelling en waardering voor het
compromisloze concept om een man een relatie met een op internet bestelde ‘real doll’ aan te zien gaan.
In de workshop ‘Objects of desire’ onderzochten we hoe je een artistieke visie in een object vertaalt. Het
ultieme doel voor nieuwe makers is niet alleen de techniek en het ambacht van poppenbouw te leren,
maar deze ook inzetten om hun eigen visie als (theater)maker en jonge kunstenaar te kunnen realiseren.
Het waardevolle van deze workshops is dat het lukt om dat in deze vorm samen te brengen.
Limonov maakten we met jonge (theater-)makers. De voorstelling speelt als Bellevue Lunchtheater
voorstelling, waar Bellevue zich creatief tegenover het beeldende concept toont - een auto wordt de
Palonizaal in getakeld. Daarna ging Limonov in verkorte -nog rauwere versie- als Parade voorstelling in
première.
In februari werden wij door La Monnaie in Brussels gevraagd om mee te werken aan de opera Madama
Butterfly. Regisseur Kirsten Dehlholm van Hotel Pro Forma speelde met het idee om de hoofdrol in het
stuk, het Japanse meisje Cio-Cio San, door een eveneens Japanse pop te laten spelen. Met de vraag om
een Japanse pop te ontwerpen en te regisseren kwam al mijn ervaring in het vak op een mooie manier
samen.
In de zomer kregen we het mooie bericht dat zowel het Fonds Podiumkunsten als het Amsterdam Fonds
voor de Kunst ons weer structureel zullen ondersteunen. Beeldend theater - met als doel de versmelting
van verschillende disciplines en (kunst)stijlen - vraagt om toenemend complexere productiestructuren.
Vaak in een internationale setting. Daarom verstevigen we de komende tijd onze organisatie en gaan we
verhuizen naar een groter pand. Met een groter atelier hebben we de mogelijkheid continu onderzoek te
doen voor onze voorstellingen. Een mooi en spannend vooruitzicht!
										Ulrike Quade
										artistiek leider
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1. Voorstellingen
In 2016 waren zeven voorstellingen van Ulrike Quade Company te zien. De Wand, speelde in Nederland
en in Vlaanderen en in aangepaste versie op Oerol. Limonov speelde als lunchtheater voorstelling in
Bellevue en in verkorte versie op de Parade. De bewerking die we samen met met NBprojects maakten
van Antigone speelde in Duitsland. The Writer, een coproductie met Jo Strømgren Kompani, speelde
in Bogota, Colombia en Teheran, Iran. MANIACS maakten we samen met Nordland Visual Theatre en
speelden we in reprise in Nederland en internationaal in Noorwegen en Frankrijk. Krabat tenslotte,
een coproductie met Oorkaan speelde zijn dernière in het Muziekgebouw in Amsterdam.

ƙƙ Premières:

DE WAND
Nederland
Synopsis
Een relaas over mens en natuur
verbouwereerd steek ik m’n hand uit
gladde koude weerstand op een plaats
waar zich niets anders kan bevinden dan lucht
Een apocalyptische ramp overvalt een vrouw in de bergen. Een onzichtbare wand isoleert haar van
de rest van de wereld. In één enkel moment is haar bestaan teruggebracht tot het meest basale: de
noodzaak te overleven. Langzaam dringt het tot haar door dat zij als enige overgebleven is. Ze begint
aan een ontdekkingsreis door deze nieuwe wereldorde.
DE WAND is een beeldende voorstelling over de oerkracht die nodig is om te overleven.
Het leven op de berg is tegelijk donker en dreigend als zachtaardig en lieflijk. Slechts
vergezeld door een aantal dieren weet ze zich steeds beter staande te houden. Langzaam
schept ze haar geheel eigen wereld en (her)vindt ze een nieuwe vorm van leven.
DE WAND wordt gespeeld door Harriet Stroet in regie van Ulrike Quade. Hannah van Wieringen schreef
de tekst, geïnspireerd op de klassieke roman (1963) van Marlen Haushofer. De muziek is van Strijbos &
Van Rijswijk. In deze beeldende voorstelling brengen de dieren de herinnering naar de zoektocht om te
overleven in kaart.
Motivatie
Marlen Haushofer’s boek De Wand gaat over de verhouding van een vrouw, de laatste mens op deze
aarde, tot haar dieren. Het is boeiende materie voor theater met poppen. Met behulp van de poppen
reconstrueert de vrouw haar verhaal en de omstandigheden ter plekke. Het boek is zeer aangrijpend
geschreven en de poëtische taal van Hannah van Wieringen zorgen voor een pakkende toneelversie.
In de Oerol versie bewerkten we de theatervoorstelling tot een hoorspel en beeldende wandeling. Door
middel van het gebruik van een binaurale microfoon en koptelefoons konden we mensen zowel in de
geluiden van de natuur laten zijn, die manipuleren of vervangen door dreigende soundscape. Hierdoor
kreeg werd de voorstelling een heel directe ervaring in de wereld van de vrouw.
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Realisatie
De Wand werd gemaakt in coproductie met Strijbos & Van Rijswijk. De Wand ging in februari 2016 in
Bellevue in première, en ging aansluitend door Nederland op tournee. In 2015 werden we uitgenodigd
om op Terschelling een vooronderzoek te doen voor zowel de theater als de locatie versie. Daarna werd
eerst de versie voor in de theaters gerealiseerd.
In het voorjaar volgde de Oerol versie. De versie op Oerol is wat betreft enscenering, maar ook
dramaturgie, niet zozeer een aanpassing, maar werkelijk een tweede versie van de voorstelling. In het
najaar van 2016 ging de Wand in de Nederlandse zalen in reprise. De voorstelling werd door het publiek
goed beoordeeld en gezien door ruim 5000 bezoekers.
Pers
THEATERKRANT ****

Kester Freriks

De voorstelling opent met een prachtig beeld van rook die als een witte vlam neerdaalt. […] Haar
vertrouwde hond ligt aan haar voeten en met een enkele beweging van haar hand in het lichaam weet
ze het dier tot leven te brengen. Ongelooflijk hoe bezield de hond opeens is door beweging, nagebootst
geluid, aanhankelijk kijken. […] De grenzen van de realiteit worden voortdurend overschreven. Prachtig,
met aldoor dreigende muziek door Strijbos & Van Rijswijk. Dit is een voorstelling die je meeneemt in
een bijzondere wereld.

DAGBLAD VAN HET NOORDEN (Oerol)
Kirsten van Santen
“De Wand [….] blaast de toeschouwer omver. […] In het bos bij Hoorn neemt actrice Harriet Stroet het
publiek mee in deze angstaanjagende voorstelling. De toeschouwers hebben koptelefoons op waar in
Stroet haar onheilspellende woorden fluistert en waarin prachtige soundscapes klinken. Dat werkt
uitmuntend. […] Een groot eerbetoon aan Haushofer. Had de schrijfster dit maar kunnen zien”.

VOLKSKRANT (Oerol)****
Annette Embrechts
“In het beklemmende De Wand (regie: Ulrike Quade) geeft actrice Harriet Stroet knap gestalte aan
een vrouw die plots wordt geconfronteerd met een wand tussen haar en een vernietigende wereld.
De afscheiding wordt met naaldbomen gesuggereerd en versterkt door een soundtrack van Strijbos &
Van Rijswijk. Halfdode dieren duiken op als poppencreaties met surrealistische trekken. […] magisch
gespeeld op grens van leven en dood.”
Credits
Regie en beeld: Ulrike Quade
Idee en spel: Harriet Stroet
Tekst: Hannah van Wieringen, geïnspireerd op het boek van Marlen Haushofer
Muziek en klankbeeld: Strijbos & Van Rijswijk
Regie assistent: Jansje Meijman
Dramaturg: Thomas Lamers
Decor- en lichtontwerp: Floriaan Ganzevoort
Kostuumontwerp: Jacqueline Steijlen
Poppenbouw: Matt Jackson
Stagiair poppenbouw: Pluck Venema
Techniek: Niels Runderkamp, Richard Bron en Lucas de Groen
Vormgeving publiciteitsbeeld: Paulina Matusiak & Eddy Wenting
Scènefotografie: Sanne Peper
Scènefotografie Oerol: Mascha Jansen
De Wand is een coproductie met Strijbos & Van Rijswijk. Het LIRA fonds leverde een bijdrage aan het schrijven van de tekst.
Deze tekst is ook verkrijgbaar in boekvorm bij de Toneelbibliotheek.
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LIMONOV (DE NIEUWE RUS)
Nederland
Synopsis
Ulrike Quade Company en Bellevue Lunchtheater presenteren de nieuwe lunchvoorstelling Limonov.
Een impressionistische schets van het nieuwe Rusland, door de ogen van Eduard Limonov. Als dichter,
schrijver en controversieel politicus speelt hij de hoofdrol in zijn eigen heldenroman, vol seks en drank.
Teleurgesteld in de vrije Westerse wereld, treft hij bij terugkomst in Rusland een land aan in verwarring
en zonder richting.
Geïnspireerd door de veelzijdigheid van het land en leven van Limonov maakt Ulrike Quade Company
een beeldende poppentheatervoorstelling met drie jonge acteurs. Vier jonge toneelschrijvers die
verbonden zijn aan De Tekstsmederij leverden tekstbijdragen. Zo biedt Ulrike Quade Company nieuw
theatertalent de kans om kennis te maken met het maken van poppentheater.
Motivatie
De voorstelling Limonov heeft zijn oorsprong in een talentontwikkelingstraject met de Tekstsmederij.
‘Schrijven voor poppen’ inspireerde ons tot het creëren van een stuk, waar het personage zo
uiteenlopende karaktertrekken vertoond, dat verschillende ( jonge) schrijvers aan een theatertekst
kunnen werken door verschillende levensfasen van hem te benaderen. De Rus Limonov leent zich als
(nog levend) personage ervoor, omdat zijn leven zo vol tegenstrijdigheden is verlopen, dat hij baat erbij
heeft om uit elkaar te worden gehaald en door verschillende schrijvers te worden benaderd.
Realisatie
De voorstelling werd in coproductie met Bellevue Lunchtheater en De Tekstsmederij gemaakt. Op 24
April 2016 ging de voorstelling tijdens het Poparts Festival in première. Daarna speelt de voorstelling
onder de titel ‘De Nieuwe Rus’ op de Parade in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam.
Pers

THEATERKRANT****
Pieter Rings
“Dat de rauwheid en directheid geloofwaardig en adembenemend overkomt is te danken aan de
technische crew van de Ulrike Quade Company. Door de regie (Ulrike Quade), dramaturgie (Thomas
Lamers), kostuumontwerp (Jacqueline Steijlen), techniek (Jan Sol) en belichting (Floriaan Ganzevoort)
wordt niets aan het toeval overgelaten.De pop Limonov wordt bespeeld door de acteurs die ook rollen in
de andere scènes voor hun rekening nemen: Niels Kuiters, Daan Colijn en Sacha Muller. Ogenschijnlijk
moeiteloos spelen zij de schimmige karakters uit deze wild west-periode uit de jonge geschiedenis van
Rusland (…)”

VOLKSKRANT****
Mirjam van der Linden
“De krachtig beeldende scènes, met een juiste dosis korte rake monologen en plukjes filosofisch
commentaar van vier jonge schrijvers van De Tekstsmederij, verbeelden in grove lijnen Limonovs nooit
aflatende strijd. (…) Slimme, stevige kost voor een lunchpauzevoorstelling. Drink dat glaasje wodka bij
binnenkomst.”
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Credits
Regie: Ulrike Quade
Spel: Niels Kuiters, Daan Colijn en Sacha Muller
Tekstbijdragen: Simon Weeda, Floor van Lissa, Michiel Cox en Timen Jan Veenstra
Muziek: Niels Kuiters
Video: Daan Colijn
Regieassistentie: Suze van Miltenburg
Dramaturgie: Thomas Lamers
Tekstdramaturgie: Simone Hogendijk
Lichtontwerp: Floriaan Ganzevoort | de Theatermachine
Kostuumontwerp: Jacqueline Steijlen
Techniek: Jan Sol
Poppen: Matt Jackson, Maria Landgraf, Isabel Alonso Pola, Ulrike Quade en Pluck Venema
Fotograaf: Michiel Voet
Scènefotografie: Bowie Verschuuren
Limonov is een coproductie met Bellevue Lunchtheater i.s.m. De Tekstsmederij.

ƙƙ Reprises:

MANIACS
Nederland & Noorwegen
Synopsis
Ze is sensueel, bloedmooi en luistert ademloos naar zijn verhalen. Ze vraagt niet om dure cadeaus en
er zijn nooit discussies over het huishouden. Ze is in alle opzichten zijn perfecte levenspartner. Toch
is er iets vreemds aan hun relatie. Renée is een pop, een real doll, besteld op internet. Hij heeft haar
uitgekozen en al scrollend door de vele keuzemenu’s gemodelleerd tot zijn perfecte vrouw.
Als ze aankomt in een grote houten kist begint het ontdekkingsspel: haar huid van siliconen, de kuiltjes,
de gaten. De pop wordt warm, buigt, deukt en geeft zacht toe aan zijn bewegingen. Hij fluistert en praat
met haar
Hoe bouw je een relatie op met een pop? Is het idee van de maakbare liefde doorgeslagen? Mogelijk.
Maar het eenrichtingsverkeer levert ook een pure, onuitputtelijke bron van liefde op. Zij maakt van hem
een veelzijdige, gulle minnaar. Geven is leuker dan nemen.
De fabriek waar Renée gemaakt is, verstuurt dagelijks tientallen real doll’s naar klanten over de hele
wereld. Acteur Phi Nguyen stelde zijn ideale levenspartner samen. In MANIACS kiest hij voor het leven
met een pop.
Motivatie
De voorstelling MANIACS is ontstaan vanuit de fascinatie voor de beweegredenen van deze (meestal)
mannen, en breder, wat ons menselijk maakt en liefde ‘echt’. Het is ook een onderzoek naar wat er
gebeurt als dit fenomeen wordt getheatraliseerd, zonder er een moreel oordeel over te vellen. Het
resultaat is dat de kijker wordt uitgedaagd zijn eigen oordeel te vormen en zijn of haar vooroordelen te
bevragen. Of dat nu gedachten zijn over eenzaamheid in een wereld die bol staat van de sociale media
tot de parallel tussen Calypso, de onsterfelijke verleidster van Homerus en een real doll.
Realisatie
MANIACS is een coproductie met Noordland Visual Theatre. In 2016 heeft MANIACS een tournee gedaan
door Noorwegen en Frankrijk. Eind van het jaar is MANIACS op verzoek nog eens in Amsterdam te zien
geweest, om vervolgens op tournee in Parijs een week lang (met een randprogrammering) in Theatre
Mouffetard te staan. We kregen mooie kritieken in de Franse media en er was een goede zaalbezetting.
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Pers

HET PAROOL ****
Sander Janssens
“Je moet even twee keer met je ogen knipperen als je binnenkomt, voordat je beseft dat Phi Nguyen niet
met een echte, spiernaakte vrouw in de weer is, maar met een pop. […] In deze montagevoorstelling zet
regisseur Ulrike Quade de verhouding tussen deze jonge man en zijn pop op verschillende manieren
centraal. In fysieke scenes […] maar ook via videoprojecties […].
Simone van Saarloos schreef mooie observaties, scherpe vergelijkingen en heldere, korte betogen – die
ons een inkijkje geven in de psychologie van het personage. Zo worden we via verschillende wegen
aangesproken op onze eigen vooroordelen, en subtiel verleid daar even aan voorbij te gaan. […] En
precies dat illustreert wat deze voorstelling zo krachtig maakt. Deze persoon is niet gek, hij is geen
maniak.”

DE VOLKSKRANT ****
Mirjam van der Linden
De opening van Maniacs van Ulrike Quade is de voorstelling in een notendop. Theater is voyeuristisch,
maar nu helemaal! […] Echt en nep lopen hier volledig door elkaar heen. […] Met mooie videobeelden
(waarin de man door animatie ook nep wordt) en teksten van filosofe Simone van Saarloos diept Quade
de kwestie ‘onecht is ook echt’ luchtigjes uit.
Credits
Concept, beeld & regie: Ulrike Quade
Spel:			Phi Nguyen
Teksten: 		
Simone van Saarloos
Dramaturgie: 		
Marit Grimstad Eggen
Licht- & ruimtelijk ontwerp: Floriaan Ganzevoort
Video: 			
Richard Janssen & Virginie Surdej
Geluidsontwerp:
Richard Janssen
Kostuumontwerp:
Jacqueline Steijlen
Regieassistent: 		
Floor van Lissa
Assistent lichtontwerper: Paul Romkes
Decorbouw: 		
Hilko Uil
Hondenmasker: 		
Matt Jackson
Techniek: 		
Niels Runderkamp
MANIACS is een internationale coproductie met Nordland Visual Theatre (Noorwegen).

DE SCHRIJVER / THE WRITER
reprise internationaal
Synopsis
Waar houdt kunst op en begint politiek? En wie bepaalt dat? Een Nobelprijswinnaar voor literatuur
wordt beschuldigd van verraad aan zijn vaderland. Waar is het fout gegaan? Een onderzoekster gaat in
gesprek met de beroemde schrijver en bevraagt hem in verschillende fasen van zijn leven. Op subtiele
en verleidelijke wijze weet de vrouw het diepmenselijke uit deze historische figuur naar boven te halen.
Tijdens dit intieme contact wisselen realiteit, verlangen, begrip en onbegrip elkaar bijna ongemerkt af.
Door middel van virtuoos poppenspel, humor en muziek maakt zij de mens achter het masker voelbaar.
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Motivatie
De Schrijver is geïnspireerd op het leven en werk van de Noorse schrijver en Nobelprijswinnaar Knut
Hamsun (1859-1952). In zijn persoon verenigde Hamsun twee tegenpolen, zowel de nationalist als de
wereldburger. Hamsun verdedigde zijn keuze om tijdens de Tweede Wereldoorlog in Noorwegen te
blijven en samenwerking te zoeken met de Duitse bezetters vanuit de sterke overtuiging dat hij juist
hierdoor een positieve bijdrage kon leveren aan zijn land. Deze complexe vraag: wanneer ben je een
verrader, als je blijft, of juist als je gaat?, is in deze tijd van ontworteling en massale emigratie nog
steeds actueel. Ulrike Quade verwijst in de voorstelling expliciet naar haar eigen, Duitse afkomst en
het soms benauwende collectieve schuldbewustzijn van de naoorlogse generaties. Vanuit het nu wil zij
de vraag uitdiepen wanneer iemand schuldig is en hoe je vervolgens deze schuld kunt of moet dragen.
Realisatie
De Schrijver is een internationale coproductie van Ulrike Quade Company (Amsterdam), Jo Strømgren
Kompani (Oslo, Noorwegen) en Nordland Visual Theatre (Stamsund, Noorwegen). De wereldpremiére
was in juni 2009 op het Stamsund International Theater Festival ter gelegenheid van het 150e geboortejaar
van Knut Hamsun. De voorstelling wordt nog regelmatig vanuit het buitenland aangevraagd. Dit jaar
speelde we de voorstelling in Teheran (Iran) en Bogota (Colombia).
Pers

VENUE*****
“A jaw-droppingly impressive production, an explosive performance, a heartrending story of
love, misguided patriotism and betrayal: ‘The Writer’ is an excellent example of the immense
possibilities of contemporary puppet-theatre.”
DE VOLKSKRANT****
Karin Veraart
“Quade speelt de rol van wetenschapster, die zich voor een onderzoek in de auteur verdiept. Op het
moment dat ze vastloopt met haar onderzoek, duikelt ze in het decor de kleine schrijver op [...]. En
gebeuren er meer visueel overrompelende dingen, die, samen met het intrigrerende gegeven, De
Schrijver tot een verrassende, fijne voorstelling maken.”
Credits
Tekst:			

Ulrike Quade en Jo Strømgren

Regie en decorontwerp: Jo Strømgren
Poppen:			Ulrike Quade
Spel vanaf 2014:		

Jeannie Charlene

Extra poppenspeler:

Vera Kaye

Assistent Ulrike Quade: Maria Landgraf
Kostuums:		

Atty Kingma

Licht ontwerp:		

Stephen Rolfe

Geluidsontwerp:		

Lars Årdal

Techniek:		

Niels Runderkamp

Artistiek adviseur:

Georg Weinand

Met dank aan:		

Janneke den Engelsen en Kees Roorda

De Schrijver / The Writer is een coproductie met Jo Strømgren Kompani Oslo (NO) en Nordland Visual Theater Stamsund
(NO).
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KRABAT & ANTIGONE
dernière & internationale reprise
De voorstellingen Krabat - Meester van de Zwarte Molen & Antigone speelde in 2016 ieder eenmaal.
Tijdens het Klarinetfestival in Muziekgebouw aan ‘t IJ werd de dernière van Krabat gespeeld. Deze
coproductie Oorkaan in Nederland en Ljubljana Puppet Theatre uit Slovenië, ging in 2014 in première
en speelde sindsdiens in Nederland en Slovenië, maar ook in België, Bulgarije en Roemenië.
De voorstelling Antigone, in 2011 gemaakt met Nicole Beutler/NBprojects speelde in 2016 tijdens het
Synergura festival in Erfurt (Duitsland). De voorstelling werd goed ontvangen en tijdens festival werd
door enkele programmeurs geïnformeerd naar toekomstige speelmogelijkheden. Daarmee bestaat
de mogelijkheid dat deze voorstelling zelfs in het zevende seizoen na première nog internationaal zal
spelen.

ƙƙ Aankomende voorstellingen:

MADAMA BUTTERFLY & COCO CHANEL
In de eerste helft van 2017 gaan twee producties in première waarvoor de pre-productie in 2016 al is
gestart. De opera Madama Butterfly ging op 31 januari in première in De Munt in Brussel. Op 13 april
zal de tournee van Coco Chanel van start gaan met een premiere in Theater Bellevue.
Madama Butterfly is een van de bekendste opera’s van Puccini en wordt gemaakt in coproductie met
operahuis De Munt in Brussel en Kirsten Delhlom van Hotel Pro Forma. Het vooronderzoek werd in het
voorjaar gedaan, in de zomer werd de pop gebouwd en in december begonnen de repetities. Het is voor
het eerst dat we werken aan opera op deze schaal.
Ook startte de poppen productie voor de voorstelling Coco Chanel en werden al enkele vooronderzoeken gedaan voor deze voorstelling. De voorstelling is een coproductie van Ulrike Quade Company
en Jo Strømgren Kompani (Noorwegen) in samenwerking met Strijbos & Van Rijswijk, en laat zien
hoe mode het mensbeeld bepaalt, hoe kostuum lichaam wordt en hoe lichaam tot pop wordt.
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2. Innovatie
Er werden in 2016 verschillende workshops en masterclasses georganiseerd, gericht op de ontwikkeling
van makers, spelers, schrijvers en musici. Daarin komen verschillende poppenspel en technieken om
poppen te maken aan bod, waarmee we de horizon van jonge makers willen verbreden.
De nadruk ligt op cross-over technieken, zodat naast techniek en ambacht ook een bewustzijn wordt
gecreëerd voor discipline overstijgend werken. Zo hebben eerder bijvoorbeeld musici Bart de Kater
(klarinet) & Sterre Konijn (zang) bij ons gewerkt en daarmee hun theatrale kwaliteiten verder ontwikkeld.
De parallel tussen het manipuleren van een instrument zoals een klarinet en het manipuleren van een
pop, maakt dat je als muzikant een ander bewustzijn ontwikkelt over hoe je met je instrument samen
op het podium staat.
Ook organiseerde we wederom een succesvolle Puppet Explosion tijdens het Pop Arts Festival, met
bijdragen van onder andere Ruben Mardulier, Gijs van Bon, Ester Natzijl en KOBE.
Samen met ArtEZ werkten we binnen de opleiding muziektheater aan een project waarin object en
poppentheater centraal staan, zodat aankomende makers en spelers ook al tijdens hun opleiding met
het genre in aanraking komen. Er is overlegd met diverse ketenpartners om op dat gebied de komende
jaren tot een meer integraal aanbod te komen.
De productie Limonov was het uitvloeisel van een traject dat we in 2014 aangingen met Theater Bellevue
en De Tekstsmederij. Na eerst een proeve te hebben gedaan met een werksessie tijdens het Pop Arts
Festival, werd door de vier schrijvers gewerkt aan een tekst voor de voorstelling.
Daarin stond het schrijven voor beeldend theater centraal en werden onder andere de parallellen met
het schrijven voor film onderzocht. Mede daarom werd er voor gekozen met een schrijversteam te
werken. Iets dat in de film veel gebruikelijker is dan in het theater.
Hannah Baudoin van de opleiding scenografie aan de AHK liep stage voor de productie Coco Chanel die
in 2017 in premiere zal gaan. Dit soort stages maken ons duidelijk dat naast talentontwikkeling voor
makers, ook scenografen en andere creatieven behoefte is om door te kunnen ontwikkelen na de studie
binnen de context van een gezelschap.
Tim Hammer en Suze van Miltenburg kregen binnen ons gezelschap individuele begeleiding. Dit traject
loopt door in het nieuwe kunstenplan.
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3. Bestuursverslag
Bestuur en directie

In 2016 bestond het bestuur van Stichting Ulrike Quade Company uit vier leden en vonden geen
wijzigingen plaats in de samenstelling. In de komende tijd zal op zoek worden gegaan naar een extra
bestuurslid met juridische expertise om zo een breder profiel te krijgen. Bij deze zoektocht zal specifiek
aandacht zijn voor de code Culturele Diversiteit. De leden van het bestuur vervullen hun functie
onbezoldigd.
Stichting Ulrike Quade Company hanteert het bestuur+directie-model. De directie bepaalt het beleid in
samenspraak met het bestuur en voert dit uit; het bestuur stelt dit beleid vast. De stichting onderschrijft
de richtlijnen van de Governance Code Cultuur en toetst deze regelmatig. In 2016 is onder andere
het bestuursmodel geëvalueerd en besloten om vast te houden aan het huidige bestuursmodel. Ook
werd vastgesteld dat de notaris bij het opstellen van de laatste herziening van de statuten abusievelijk
een fout heeft gemaakt. Hierin werd gesteld dat het mogelijk is een bestuurslid voor drie termijnen
van vier jaar te benoemen. Door middel van een zogenaamd proces verbaal is dit met terugwerkende
kracht gecorrigeerd zodat conform de Governance Code Cultuur de statuten nu een maximum van twee
termijnen van vier jaar stellen. Het aftreedschema was hier overigens al op gebaseerd.
In het verslagjaar is vier keer regulier vergaderd met de directie. Daarnaast zijn enkele bijeenkomsten
geweest, in verschillende samenstellingen, om te praten over het beleidsplan voor de komende kunstenplanperiode, en de bij het Fonds Podiumkunsten (FPK) en het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)
in te dienen meerjarige subsidie aanvragen.
Het jaar 2016 kende zowel voor het bestuur als de directie twee gezichten. De eerste helft van het
jaar stond in het teken van de meerjarige subsidie aanvragen en het wachten op de uitkomsten van
deze procedure. Nadat bleek dat zowel het FPK als het AFK positief oordeelde over deze aanvragen
verplaatste de focus zich van het maken van plannen naar het uitvoeren van deze plannen. De tweede
helft van 2016 stond dan ook vooral in het teken van het voorbereiden van de nieuwe kunstenplanperiode. Zo werd gesproken over de ideeën over verhuizing naar een groter pand en werd de administratieve organisatie doorgelicht.
Bovendien werd naar medewerkers gezocht die een aantal van de nieuwe functies kunnen invullen die
volgen uit de plannen van de komende periode. Tot slot werd er ook gewerkt aan een nieuwe visuele
identiteit. De nieuwe identiteit sluit beter aan bij de moderne eisen die daar vanuit marketing oogpunt
aangesteld worden. In het hoofdstuk over marketing en publiciteit wordt hier dieper op ingegaan.
Samenstelling bestuur per 31 december 2016:
naam				functie			termijn		uiterste datum van aftreden
Gerard van Veen			voorzitter		1e termijn
09-02-2022
Mijke Godschalk			secretaris		1e termijn
30-08-2021
Maarten van der Cammen
penningmeester		
1e termijn
30-08-2021
Benien van Berkel		
algemeen bestuurslid
2e termijn
19-03-2018

Gerard van Veen, voorzitter
• Zelfstandig adviseur op het gebied van conceptontwikkeling en organisatie.
• Nevenfuncties: voorzitter adviescommissie Fonds voor de Podiumkunsten te Den Haag
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Mijke Godschalk, secretaris
• Communicatie & publiciteit bij Mobile Arts/de Parade en medewerker subsidievaststellingen AFK.
• Nevenfuncties: Penningmeester bij theatergroep Berg & Bos, bestuurslid De Hollanders
Maarten van der Cammen, penningmeester
• Partner en artistiek leider bij Theaterzaken Via Rudolphi, zakelijk/artistiek leider Rudolphi
Producties, zakelijk leiding Volksoperahuis, zakelijk leiding YoungGangster, zakelijk leiding en
conceptontwikkeling Theaterzaken Amsterdam.
• Nevenfuncties: bestuurslid Stichting Hotel Eldorado, bestuurslid SubSub.
Benien van Berkel, algemeen bestuurslid – marketing & communicatie
• Eigen bedrijf Benien Performing Arts Management
• Nevenfuncties: bestuurslid van De Nieuwe Liefde en Cappela Amsterdam, voorzitter Stichting
Sharp, adviseur Amsterdam Marketing.
Directie
Samenstelling directie per 31 december 2015:
naam				functie			aanstelling			
Ulrike Quade			
artistiek directeur
1,0 fte (vaste aanstelling)		
Rutger Gernandt			
zakelijke directeur
1,0 fte (vaste aanstelling)

De directie bestaat uit artistiek directeur Ulrike Quade & zakelijk directeur Rutger Gernandt, beide
hebben een vaste aanstelling. Ulrike Quade vervult geen nevenfuncties. Rutger Gernandt was in 2016
lid van de CAO-commissie van het NAPK en nam deel aan een focusgroep van de Raad voor Cultuur.
De salarissen van de directieleden blijven binnen de kaders zoals vastgesteld in de Wet Normering
Topinkomens en volgen met ingang van juli 2016 de CAO Theater & Dans. Een gedetailleerd overzicht
van de beloningen is te vinden in de jaarrekening.

Organisatie
Medewerkers
artistieke kern

bureau

Floriaan Ganzevoort, licht & decorontwerp

Jimmy-Pierre de Graaf, productieleiding

Jacqueline Steijlen, kostuums

Babette Groenewege, marketing & publiciteit

Matt Jackson, poppen

tot 1 december

Watanabe, poppen

Marieke van Delft, marketing & publiciteit

Leonard Evers, componist

vanaf 1 december

Strijbos & Van Rijswijk, componisten

Patty Oosten, boekhouder

Hannah van Wieringen, schrijver
Marcel van Rooijaards, schrijver
Thomas Lamers, dramaturgie
(huisdramaturg per 1 januari 2017)
techniek

verkoop

Niels Runderkamp (coördinator)

Inke Berbee, Bureau Berbee (Nederland &

Richard Bron

Vlaanderen)

Jan Sol

Blah Blah productions (Frankrijk en Wallonië)
Agente129 (wereldwijd)
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Personeelsbeleid
De meeste ingrijpende gebeurtenis op het gebied van personeelsbeleid in 2016 was de invoering van
de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Ook in onze organisatie zijn de meeste
projectgebonden medewerkers aan producties als zelfstandige (zzp’er) werkzaam. Gedurende geheel
2016 is sprake geweest van grote rechtsonzekerheid voor de mensen met wie we samenwerken. In het
voorjaar leek ( juridisch) helder te zijn dat het grootste deel van de functies op het gebied van techniek,
productie, administratie en artistieke staf weer in loondienstverband uitgevoerd moesten worden.
Alsook die van acteur, behoudens een aantal evidente uitzonderingen.
Hiermee werd de situatie feitelijk weer gelijk aan de tijd vóór 2005 toen de zogenaamde VAR werd
ingevoerd. In maart 2016 zijn we begonnen met de voorlichting richting onze opdrachtnemers die
onder de nieuwe regelgeving weer in loondienst moesten komen. Alle (oud) medewerkers ontvingen
een e-mail met uitleg en een toelichting op de achtergrond van de wet.
Met de medewerkers van aankomende projecten zijn voor de zomer van 2016 persoonlijke gesprekken
gevoerd over de individuele consequenties, die in veel gevallen verstrekkend zijn. De directe netto-inkomsten nemen immers flink af indien in loondienst wordt gewerkt. Daar staat bescherming onder de
collectieve verzekeringen en pensioenopbouw tegenover, maar in hoeverre die ook goed functioneert in
het theaterveld is onderwerp van voortdurende discussie. Bij veel opdrachtnemers was de weerstand
om in loondienst te treden daarom ook groot.
In november 2016 onstond nieuwe onzekerheid, na een rapport van de Commissie Boot. Vanwege
onduidelijkheid bij de beoordeling van de zelfstandigheid van een aantal beroepen en functies in
andere sectoren werd besloten tot het opschorten van de handhaving van de wetgeving tot 1 januari
2018. Bovendien is er op politiek niveau besloten de de grondslagen van deze beoordeling mogelijk aan
te passen. Voor de theatersector creëert deze opschorting en herijking echter nieuwe en relatief zelfs
grotere rechtsonzekerheid dan toen de Wet DBA werd aangekondigd.
Voor ons gezelschap betekent dit dat we besloten iedereen in ieder geval tot 1 mei 2017 nog de mogelijkheid
te geven om te facturen, naast de mogelijkheid in loondienst te treden als men dat wil. In de tussentijd
wordt geprobeerd om helderheid te krijgen van de Belastingdienst over de status van de functies in
onze sector. In 2016 is dit nog niet gelukt.
Naast de Wet DBA werd ook nieuwe Wet Werk & Zekerheid (WWZ) van kracht, waarmee een
hervorming van de arbeidsmarkt wordt beoogd. Vanuit de werkgeversvereniging NAPK is samen met
de vakbond (Kunstenbond, opvolger FNV KIEM) succesvol gepleit voor een sectorale uitzondering op
de ketenbepaling. Hiermee kan een groter aantal contracten van bepaalde tijd worden gegeven aan
dezelfde persoon. Dat sluit beter aan bij de door werknemers en werkgevers gewenste flexibiliteit en
historisch gegroeide beroepspraktijk in het theaterveld.
Desondanks kan niet worden onderschat dat er bij werknemers die structureel voor de organisatie
werken sneller sprake zal zijn van een vast dienstverband. Dit heeft ook gevolgen voor de bedrijfsvoering, omdat er rekening moet worden gehouden met o.a. transitievergoedingen.
Tot slot werd onderhandeld over een nieuwe CAO. Rutger Gernandt maakte namens de Ulrike Quade
Company (en collega gezelschappen) deel uit van de commissie die deze CAO sloot. Grootste wijziging is
een nieuwe functiehuis waarmee dans en theater nu werkelijk een gezamenlijke CAO hebben.
In de vaste staf vonden twee wijzigingen plaats. Na zorgvuldige overwegingen werd besloten het
contract met Babette Groenewege (marketing & publiciteit) niet te verlengen. Hierdoor kon ook de
samenwerking op dit gebied met Feikes Huis niet worden voortgezet. Deze wordt in de toekomst op een
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andere manier ingevuld. Met ingang van 1 december werd Babette opgevolgd door Marieke van Delft.
Daarnaast werd in 2016 begonnen met de uitbreiding van de vast staf die aan onze voorstellingen
werkt. Hiermee ontstaat meer continuïteit in het productieapparaat, zoals ook voorgenomen in het
beleidsplan 2017-2020.
Thomas Lamers, die al voor ons werkte als productiedramaturg, is in 2016 aangesteld om met ingang
van 2017 als huisdramaturg aan de slag te gaan. Daarmee is er meer capaciteit om te werken aan
artistiek onderzoek en beleid op de lange termijn.
Ook werd Pluck Venema aangesteld als atelier-assistent. Hiermee neemt de uitvoerende capaciteit van
ons atelier toe. Er kan meer in continuïteit gewerkt worden en aan onderzoek gedaan. Ook deze functie
gaat in 2017 van start maar werd in 2016 ingevuld.
In de artistieke kern vonden geen wijzigingen plaats, wel werd de samenwerking met de Japanse
poppenbouwer Watanabe hernieuwd. Directe aanleiding hiervoor was de opera Madama Butterfly
die komend jaar in première gaat, maar waarvoor de pre-productie in 2016 plaatsvindt. Ook het
verkoopteam en de poule van technici waarmee we werken bleven hetzelfde. Met de bovengenoemde
wijzigingen in de formatie waren we eind 2016 klaar om op volle sterkte aan het nieuwe kunstenplan
te beginnen.
Arbeidsmarktbeleid
Het doorontwikkelen van de vaardigheden van werknemers én opdrachtnemer heeft veel aandacht
binnen onze organisatie. Werknemers en opdrachtnemers die structureel voor ons werken wordt elk jaar
gevraagd een Persoonlijk Ontwikkeling Plan (POP) te schrijven. Op basis hiervan wordt, gecombineerd
met het functionerings/evaluatiegesprek, een opleidingsplan gemaakt.
Waar toepasselijk worden hiervoor ook aanvragen bij het Sociaal Fonds Podiumkunsten gedaan. In
2016 werd dit in twee gevallen gedaan. Ulrike Quade en Jimmy-Pierre de Graaf volgde een cursus
Frans, zodat we deze markt beter kunnen bedienen. Deze cursus werd met ondersteuning van het SFPK
gefinancierd.
Babette Groenewege startte met een cursus om de NIMA-A kwalificatie te behalen. Ook dit werd
gerealiseerd met een bijdrage van het SFPK.
Aan het einde van het jaar startte we met het Wijzer Werven programma. De inhoudelijke component van
dit programma start echter pas in 2017 en bestrijkt vooral de private fondsenwerving en marketingkant
van de organisatie.

Financiën
Meerjarensubsidies
2016 was een overgangsjaar. De ondersteuning van het FPK en de Gemeente Amsterdam in het
kunstenplan 2013-2016 komt tot een einde en de besluiten over nieuwe structurele ondersteuning
werden genomen.
In de zomer van 2016 besloot het FPK de aanvraag voor de periode 2017-2020 te honoreren. Helaas werd
mede vanwege grote overvraag de toeslag talentontwikkeling niet gehonoreerd.
Ook het AFK, dat in de nieuwe kunstenplanperiode de subsidieregeling van de Gemeente Amsterdam
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grotendeels uitvoert, besloot positief over onze aanvraag.
In 2016 werden honderd speelbeurten gerealiseerd. Hiermee voldoen we over de afgelopen kunstenplanperiode aan al onze doelstellingen.
Exploitatieresultaat & financiële positie
Over 2017 wordt een fors negatief in de boeken geschreven. Dit resultaat wordt echter voor een groot deel
veroorzaakt door de opname van een bestemmingsfonds. De opname van dit fonds is het gevolg van een
afwijking in de realisatie van het aantal voorstellingen per circuit, maar niet in het totaal gerealiseerde
aantal speelbeurten. Over deze onderprestatie, die onder andere het gevolg is van het aanpassen van de
capaciteit van zalen tijdens het spelen van jeugdvoorstellingen, is echter al op voorhand een afspraak
gemaakt met het FPK. Bij realisatie conform deze afspraak valt dit bestemmingsfonds daarom weer vrij
aan de stichting. Zie de uitgebreide toelichting hierover verderop.
Het exploitatieresultaat in boekjaar 2016 inclusief opname van het bestemmingsfonds is -€227.347.
Indien dit bestemmingsfonds buiten beschouwing wordt gelaten rest een resultaat van -€60.847. Dit
negatieve, maar verwachte resultaat heeft twee oorzaken. Enerzijds is er in de eerste jaren bewust
gespaard voor lasten die in dit laatste jaar zouden vallen, zoals in eerdere jaarverslagen ook werd gemeld.
Bovendien lijkt het tekort groter omdat sinds vorig jaar met de nieuwe methode voor het berekenen van
de subsidiebaten wordt gewerkt, waarbij de opgenomen subsidiebaten niet (meer) worden afgestemd
op de al gerealiseerde voorstellingen.
Daardoor ontstond in het vorige boekjaar een sterk positief resultaat, hoewel er relatief minder
voorstellingen werden gerealiseerd. In 2016 zijn deze speelbeurten weer ingehaald waardoor ook de
lasten toenemen.
In 2016 zijn in totaal honderd voorstellingen gerealiseerd, ruim meer dan de in de beschikking
opgenomen vijfentachtig. Conform de in 2015 gemaakte afspraak met het FPK worden speelbeurten
van voorstellingen die voor de middenzaal zijn gemaakt, maar ook in zalen spelen waar een kleinere
bezoekerscapaciteit is, geteld als speelbeurt in de middenzaal. Andersom worden de speelbeurten van
voorstellingen die voor de kleine zaal zijn gemaakt sowieso als kleinezaalvoorstelling geteld, ongeacht
of deze speelbeurten plaatsvinden in een kleine of middelgrote zaal.
Voor de officiële vaststelling van de speellijst door de accountant kunnen deze speelbeurten echter
nog niet als zodanig worden verwerkt. Daarom is, in overleg met het FPK, eerst het al aangehaalde
bestemmingsfonds op de balans gecreëerd. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie over de
periode 2015-2016 zal dit fonds dan weer beschikbaar komen voor de stichting, indien de realisatie
overeenstemt met de eerder aan het fonds overgelegde (onofficiële) specificatie. De in dit jaarverslag
gerapporteerde cijfers zijn gelijk aan die eerder verstrekte onofficiële specificatie, waarmee er van uit
mag worden gegaan dat het bestemmingsfonds bij vaststelling van de subsidie weer vrij valt aan de
stichting.
Over de gehele periode hebben zijn iets meer voorstellingen gerealiseerd dan gepland. Gemiddeld werden
over de afgelopen kunstenplanperiode 70,75 speelbeurten in de middenzaal en 15,75 speelbeurten in de
kleine zaal gerealiseerd.
In de periode 2013-2016 zijn in totaal twaalf producties gespeeld en gerealiseerd. De producties
Antigone, Schreeuw van de Zonnebloem, De Wand, Kasimir & Karoline, Krabat, Munch & Van Gogh,
Osaka, Docklands, Radio Exit Live en The Writer zijn voor de middenzaal gemaakt. Bij de tussentijdse
aanvraagprocedure is in 2014 het verzoek gedaan om de prestatieverplichting zo aan te passen dat er
ruimte ontstond voor een kleine zaal voorstelling in de daaropvolgende twee jaar. Daarmee wilden we
voorkomen dat we dit circuit helemaal zouden moeten verlaten.
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Deze aanpassing is budgetneutraal gedaan doordat het totaal aantal te realiseren voorstellingen werd
verhoogd van 80 naar 85. Hiervan konden nu echter per jaar 15 speelbeurten in de kleine zaal worden
afgerekend. In 2015 en 2016 zijn respectievelijk Maniacs en Limonov als kleine zaal voorstelling
gerealiseerd.
Uiteraard blijft het creëren van voldoende weerstandsvermogen een aandachtspunt. Met een groeiende
omzet dient ook het eigen vermogen te stijgen. De komende jaren zal waar mogelijk gestreefd worden
naar een overschot zodat aan het einde van de volgende kunstenplan periode een op de omzet afgestemt
weerstandsvermogen is ontstaan.
Tabel 1: Subsidiebaten Fonds Podiumkunsten 2015, Model V, conform vereenvoudigde versie 2015 (Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 20132016), resultaat na vaststelling**.
Totaal

Groot

Middel

Klein

n.v.t.

0

€ 4.500

€ 3.000

Circuit
Bedrag gemiddeld subsidie
per prestatie

340

0

280

60

Aantal subsidiabel van 2013
t/m 2016*

345

53

229

63

Aantal gerealiseerd van 2013
t/m 2016

345

0

282

63

Herverdeling naar kleinere
circuits

0

0

+2

+3

Eventuele onderprestatie tot
en met (ultimo) 2016

€0

€0

€0

€0

Tegenwaarde eventuele
onderprestatie (ultimo) 2015

* Dit betreft het totaal voor de periode 2013-2016, conform de beschikking 2014 van
het Fonds Podiumkunsten.
** Dit betreft een aangepast overzicht gebaseerd op de bovengenoemde prestatie-afspraak met het FPK. In de jaarrekening is het model nogmaals te vinden, maar nu
aansluitend op de exploitatie rekening.

De prognose voor 2017 is dat er voldoende kasmiddelen (liquiditeit) beschikbaar zijn om aan alle
verplichtingen te voldoen. Dit is naast het beschikbare eigen vermogen onder andere het gevolg van
de extra bevoorschotting door het FPK aan het begin van de kunstenplanperiode 2017-2020. Hiermee
wordt is voldoende werkkapitaal gecreëerd voor de aankomende producties.
De current ratio is met 2,07 goed. Het solvabiliteitsratio is in 2016 licht gestegen naar 51,7% (2013:
50,6%). Het voorschot van het FPK dat werd verleend in 2013 als liquiditeitsvoorziening is dit jaar weer
ingelopen. Er zijn geen langlopende schulden. Hiermee zijn zowel de liquiditeit en solvabiliteit van de
organisatie op orde.
Cultureel ondernemerschap
De eigen inkomsten bedragen in het verslagjaar 38% van de totale baten, ook deze vertekenen echter
doordat er een bestemmingsfonds is opgenomen. Hiervoor aangepast kwam de eigen inkomsten norm
in 2016 op 29% uit. Op een totaalbedrag aan eigen inkomsten van €219.121 was €165.860 afkomstig
uit publieksinkomsten en €22.500 uit coproductiebijdragen. Daarmee voldoen we ook in dit boekjaar
aan de eigen inkomstennorm van 25%. Over de kunstenplanperiode 2013-2016 als geheel werd een
percentage van 36,5% aan eigen inkomsten gerealiseerd, waarmee ruim aan deze norm wordt voldaan.
In 2016 coproduceerden we met Theater Bellevue LIMONOV en met Strijbos & Van Rijswijk in De Wand.
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Door de reprise van de MANIACS, The Writer, Antigone en Krabat liepen diverse samenwerkingen door
in 2016. Daarnaast werkten we voor Coco Chanel in de pre-productie weer samen met Jo Strømgren
Kompani uit Noorwegen. Voor Madama Butterfly coproduceerden we met operahuis De Munt in België.
Met De Wand realiseerden we voor het eerst een grote locatievoorstelling, na de afgelopen jaren hierin
succesvol eerste stappen te hebben gezet. Deze lijn zetten we voor het komende kunstenplan voort.
Daarmee is een interessant nieuwe circuit aangeboord waar niet alleen nieuwe speelplekken het gevolg
van zijn, maar waar ook een nieuw publiek mee kan worden aangeboord. Bij de reprise konden we al de
eerste resultaten zien, doordat bezoekers van Oerol nu ook in het theater naar de voorstelling kwamen
kijken.
Een andere nieuwe ontwikkeling is dat we in 2016 werkten aan de realisatie van een volwaardige opera,
met orkest en solisten. In coproductie met De Munt in Brussel en op uitnodiging van de artistiek leider
van Hotel Pro Forma, Kirsten Delholm participeren we voor het eerst in een dergelijk grootschalige
muziektheaterproductie. Hoewel deze productie pas begin 2017 in premiere gaat, werd vanaf april al
hard gewerkt aan de voorbereidingen voor deze productie.
Ook de voorbereidingen voor de aankomende productie Coco Chanel waren in volle gang in 2016. Samen
met coproducent Jo Strømgren Kompani werd gezocht naar een manier om het verkoop netwerk te
integreren. Daarnaast was de ambitie buitenlandse speelbeurten te boeken die direct aansluiten op de
Nederlandse tournee. Hiervoor moeten we de programmeurs overtuigen onze voorstelling ‘blind’ te
boeken. Dit project loopt door in 2017 maar de eerste resultaten zijn al geboekt.
De Wand ging in 2016 in première in ons huistheater Theater Bellevue. In 2016 werden plannen
gesmeed voor de nieuwe kunstenplan periode, waarin onder andere wordt samengewerkt aan een
nieuwe lunchvoorstelling.
Ook in 2016 werd weer een verdere automatiseringsslag gemaakt. De verwerking van facturen werd
efficiënter gemaakt door te gaan werken met software die facturen scant en daarmee overtypen
voorkomt. Ook is het hiermee mogelijk de procuratie van facturen digitaal af te handelen via een app
op de smartphone.
Met oog op de invoering van de Wet DBA werd een slag gemaakt in de automatisering van de
contractering. Het aanmaken van contracten gebeurt met een enkele druk op de knop. Hiermee wordt
veel tijd wordt bespaard ten opzichte van het handmatig aanpassen van een template, en het is ook
minder foutgevoelig. Ook werd het projectmanagement hervormt waarbij gekeken werd naar moderne
manier om samen te werken aan onze voorstellingen. Hierbij wordt de budgetverantwoordelijkheid
zo dicht mogelijk op de werkvloer gelegd, zonder dat er te veel schotten ontstaan waardoor budget
flexibiliteit verloren gaat. Er werd ook gestart aan een project samen met Stichting ASK om begrotingssoftware voor theatergezelschappen te ontwikkelen.
Strategie bij tegenvallende inkomsten
Het grootste risico voor de financiële continuïteit was in 2016 de mogelijkheid dat onze structurele
subsidie aanvragen werden afgewezen. Hoewel er geen ‘harde’ verplichtingen waren aangegaan had dit
voor de toekomst van de stichting grote gevolgen gehad, waarbij de voorbereidingen voor aankomenden
producties zou moeten worden stilgelegd. Gelukkig hebben beide structurele fondsen toegezegd ons
ook de komende jaren te financieren.
Een ander risico is het wegvallen van coproducenten. Dit proberen we te voorkomen door heldere
afspraken te maken over op welke manier coproducenten zich aan een productie committeren. Daarmee
wordt in vroeg stadium duidelijk of en in welke vorm een coproductie mogelijk is, en kunnen nog
alternatieve partners worden gezocht als dit nodig is.
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Ook het afgelasten van voorstellingen is een risico met een potentieel grote financiële invloed. Theatervoorstellingen worden over het algemeen ruim van te voren geboekt, maar festivals kunnen vaak
pas veel later bevestigen. Dit brengt grotere risico’s met zich mee, zeker in het laatste jaar van een
kunstenplan, omdat er op dat moment niet meer in komende jaren gecompenseerd kan worden.
Uiteraard is het uiteindelijk ook mogelijk in de productiekosten te snijden. Bijvoorbeeld door te
schrappen in het aantal uitvoerenden, de middelen voor decor, kostuums en technische realisatie. Een
zorgvuldige afweging van de artistieke consequenties in dit geval is echter zeer belangrijk.

Activiteiten
Een kwalitatieve beschrijving van alle activiteiten in 2016 wordt gegeven in de hoofdstukken ‘Voorstellingen’
(p. 6) en ‘Innovatie’ (p. 18).
Realisatie en spreiding
De activiteiten in 2016 omvatten 100 voorstellingen, 11 (onbetaalde) inleidingen en nagesprekken.1 Nog
nooit eerder haalde ons gezelschap zo’n hoog aantal speelbeurten in een enkel jaar.
Over de periode 2013-2016 zijn 345 speelbeurten gerealiseerd. Tien nieuwe voorstellingen zijn
gerealiseerd, twee voorstellingen werden al voor deze kunstenplanperiode gemaakt. Tabel 2 geeft een
overzicht van het aantal speelbeurten per voorstelling over de gehele kunstenplanperiode heen.
Naast deze speelbeurten werd een totaal van 101 educatieve activiteiten en 60 inleidingen en overige
activiteiten gerealiseerd.
Tabel 2: Overzicht speelbeurten per productie 2013-2016
Totaal

Kleine zaal

Midden &
grote zaal

Circuit*

Productie

35

9

26

Midden

ANTIGONE

12

0

12

Midden

De schreeuw van de Zonnebloem

44

8

36

Midden

DE WAND

18

0

18

Midden

DOCKLANDS

5

0

5

Midden

Kasimir & Karoline

58

18

40

Midden

KRABAT

30

19

11

Klein

LIMONOV

33

27

6

Klein

MANIACS

60

16

44

Midden

Munch en van Gogh

4

0

4

Midden

OSAKA

33

0

33

Midden

Radio Exit Live

13

0

13

Midden

The Writer

346

103

243

---

Totaal

* het circuit grote en middenzaal zijn hier samengenomen, er zijn echter in totaal ook 53 speelbeurten
in grote zalen gerealiseerd.

1
Omdat dit inleidingen en nagesprekken betreft waar het theater en het publiek niet extra voor hoeven te betalen
tellen ze mee als overige activiteiten in het prestatieoverzicht dat als bijlage bij het jaarverslag is gevoegd.
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Tabel 2 biedt een overzicht van geografische spreiding van voorstellingen en overige openbare
activiteiten in 2016. Wat opvalt is dat een hoger dan begroot aantal voorstellingen is gespeeld in de
standplaats en de rest van Nederland. In het buitenland zijn relatief minder voorstellingen gerealiseerd.
Er werden met de voorstellingen van The Writer in Colombia echter wel een nieuw continent bezocht.
De voorstelling werd dermate goed ontvangen dat er verwacht wordt dat we in de toekomst meer in
deze regio zullen spelen.
Tabel 2: Geografische spreiding van de activiteiten
Totaal

Buitenland

Buiten standplaats

In standplaats

Voorstelling

44

1

39

4

De Wand

30

0

7

23

LIMONOV

15

14

0

1

MANIACS

1

1

0

0

Antigone

1

0

0

1

Krabat

9

9

0

0

The Writer

100

25

46

29

Totaal voorstellingen

85*

38

32

10

Begroot

+ 15

- 14

+ 14

+ 19

Verschil

* Dit begroot totaal aantal voorstellingen ligt 5 hoger dan de afzonderlijke kolommen opgeteld. Dat is het
gevolg van de aangepaste beschikking (zie paragraaf Meerjarensubsidie), waarbij geen nieuwe aantallen
zijn vastgesteld voor de onderliggende categorieën.

De jaarrekening biedt een compleet overzicht met uitsplitsing van de resultaten naar het soort
activiteit (nieuw of reprise), regio en bezoekers, conform Model III-P van het Handboek verantwoording
meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016.
Uit de cijfers over de spreiding van de voorstellingen valt het hoge aantal voorstellingen dat in regio
Noord is gerealiseerd op. Dit is het gevolg van de medewerking aan het Oerol festival. Ook het hoge
aantal voorstellingen in de standplaats Amsterdam valt op. Dit laatste is het gevolg van de lunchtheatervoorstelling die we samen met Theater Bellevue produceerden. In regio Zuid en regio Oost worden
de doelstellingen niet gehaald. Beide regio’s hebben onze aandacht voor de verkoop in het aankomende
seizoen in de zoektocht naar nieuwe speelplekken.
Andere activiteiten
In 2016 vonden er verschillende activiteiten plaats tijdens internationale tournees. In Bogota werd er
een masterclass gegeven aan Zuid-Amerikaanse poppenspelers en in Parijs gaven we een masterclass
aan een groep studenten van kunstvakopleidingen. Deze bijeenkomsten leiden naast het uitwisselen
van kennis en creativiteit ook steeds vaker tot een opbouw van het netwerk tussen de aan ons gezelschap
verbonden jonge makers en de deelnemers.
We ontwikkelden extra activiteiten rondom de theatervoorstellingen. Tijdens de tournee van De Wand
zijn diverse inleidingen gehouden. Ook zijn er combinaties gemaakt waarbij de film in het filmhuis
van het theater werd vertoond of in een boekwinkel een bijeenkomst was met schrijfster Hannah van
Wieringen. Hierbij vertelde ze over de kunst van het bewerken van een boek tot een theatervoorstelling.
Tijdens de voorstelling in Parijs reisde het randprogramma van MANIACS mee.
Tim Hammer was dit jaar voor de tweede keer in Osaka, om bij Mr. Kanroku in de leer te gaan om
het Bunraku poppenspel te leren. Daarnaast combineerde hij dit met een bezoek aan poppenmaker
Watanabe, die voor ons op dat moment bezig van met de pop voor de productie Madama Butterfly.
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Inmiddels ontwikkelt Tim zich tot expert in de details van Japans poppen ontwerp, zoals de specifieke
mechanieken.
In 2016 werden in Japan twee Bunraku poppen gemaakt voor Centre de la Marrionette te Tournai, waar
ze een vaste plek krijgen in de museumcollectie. Wij hebben als tussenpersoon geholpen met het leggen
van contacten in Japan om deze poppen te laten maken.
Tot slot leende we Taiko-groep Hanadon, onder leiding van theatermaakster Jeanette van Steen, een
pop genoemd ‘de kleine Geisha’ uit, om een optreden te geven in De Brakke Grond, Amsterdam.
Publieksbereik
In 2016 bezochten 11.924 bezoekers onze voorstellingen: gemiddeld 119 bezoekers per voorstelling.
Daarmee is het aantal bezoekers per voorstelling weer gestegen, net als de capaciteit. In Nederland
bereikte we veel bezoekers via het Oerol festival waar we De Wand speelden, en daarnaast speelde we
in Colombia en Iran in grote zalen de voorstelling The Writer.
Over de periode 2013-2016 bereikten we 44872 bezoekers, een gemiddelde van 11218 bezoekers per
jaar. Ruim 2000 bezoekers boven de doelstelling voor dit kunstenplan. Voor de komende kunstenplanperiode hopen we dit aantal te consolideren en gestaag uit te bouwen. Tabel 3 geeft een overzicht van de
bezoekersgegevens in dit en vorig jaar.
Publiekssamenstelling
Ons gezelschap heeft in 2016 de volgende publieksgroepen bereikt:
•
•
•
•

regulier publiek: regelmatige theaterbezoekers en festivalpubliek (De Wand, Limonov) en
liefhebbers van specifiek beeldend theater en poppentheater;
familiepubliek: ouders met kinderen van 7+ (Krabat);
internationaal en vakpubliek (workshops, Pop Arts Festival, The Writer, Antigone, MANIACS);
stakeholders: media, financiers en sponsors zijn uitgenodigd en aanwezig bij voorstellingen
(o.a. bij de première van De Wand & Limonov).

Tabel 3: Overzicht bezoekersgegeven 2016
2015

Verschil

Begroot

2016

7.693

+ 2.924

9.000

11.924

Totaal aantal bezoekers

104

+7

112

119

Gemiddelde aantal bezoekers
per voorstelling

208

nvt

nvt

262

Gemiddelde zaalcapaciteit
per voorstelling

Publieksonderzoek
In 2016 zijn we doorgegaan met onze nieuwe vorm van publieksonderzoek, waarbij het publiek achteraf
direct z’n mening kan geven door middel van een postcard. De respons was wederom hoog. Voor De
Wand bijna 1700 reacties en bovendien gaven 99 mensen aan ook aan een uitgebreid vervolgonderzoek
mee te willen werken. Dit gaan we in het komende jaar uitvoeren. Bovendien leverde het ook bijna 200
nieuwe inschrijvers voor de nieuwsbrief op.
Wat opvalt is dat het publiek op tijdens De Wand op Oerol nog grotendeels onbekend met ons was,
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maar dat maar liefst 33% van de bezoekers aangaf ons te bezoeken omdat het door iemand anders was
aanbevolen. We zijn er blij dat er zo’n grote hoeveelheid mond-op-mondreclame is. Daarnaast kwam
ook bijna 34% omdat de beschrijving op de website cq. in de brochure hun aansprak. Kleinere aantallen
mensen kwamen af op de voorstelling omdat ze het boek en/of de film kende. Maar liefst 89% van het
publiek wilde in de toekomst mogelijk of zeker nog een voorstelling van ons bezoeken.
Het merendeel van de geënquêteerden beoordelen de voorstelling goed tot zeer goed, liefst 83% van het
publiek ga deze beoordeling.
In het buitenland is geen publieksonderzoek uitgevoerd. Meestal leent de context van een festival zich
hier niet voor. Wij zijn wel bezig te onderzoeken hoe we deze leemte kunnen vullen zodat we hier in de
toekomst ook data over hebben.
Marketing en communicatie
Om een toename van de bezoekersaantallen te realiseren, zetten we onze reguliere middelen in
(persoonlijk contact, samenwerkingsverbanden, social media, drukwerk, advertenties en vrije
publiciteit). Om meer zichtbaarheid te creëren kijken samen met de theaters welke specifieke acties we
organiseren in de dorpen en steden waar we op bezoek komen.
Dit bestaat onder andere uit plak routes (A0/A2) interviews met lokale en regionale pers, maar ook
speciale kortingsacties worden uitgevoerd. Voor beide voorstellingen kregen we goede kritieken in o.a.
NRC, de Volkskrant, Het Parool, Dagblad van Noorden en De Theaterkrant.
De actieve houding op Facebook leidde wederom tot een flinke toename van het aantal likes (van 1.065
op 1 januari 2016 tot 1.497 op 31 december 2016). De aanwezigheid op Twitter hebben we iets afgebouwd,
maar we hebben wel een Instagram kanaal geopend. Aankomend seizoen zullen we daar ook content
voor produceren.
Ook blijven we doorgaan met teasers in plaats van trailers. Teasers zijn korte filmpjes (max. 1 minuut)
die korter zijn dan trailers (2-3 minuten); ze sluiten beten aan bij de dominant mobiele consumptie van
social media. De teaser die we maakten voor De Wand werd al bijna 8000 keer bekeken.

De vrije publiciteit die in 2016 is gerealiseerd door middel van het verspreiden van persberichten en
telefonisch contact met de journalisten heeft een totale indicatieve advertentiewaarde opgeleverd van
€ 196.364. Dit cijfer is alleen de aandacht in print media in Nederland, maar daarnaast zijn we ook te
gast geweest op (regionale) televisie en radio.
In 2016 begonnen we ook met het vernieuwen van de huisstijl. Na gesprekken met een aantal bureaus
werd gekozen voor communicatiebureau GRRR als partner voor de nieuwe visuele identiteit. Er is
bewust voor gekozen om niet te gaan werken met een (enkele) vormgever maar een bredere insteek
te nemen. Alle moderne communicatie is multichannel, dus het is belangrijk om in alle verschillende
kanalen herkenbaar te zijn.
Een poster staat nooit op zichzelf maar is onderdeel van een strategie waarbij je de potentiële bezoeker
op meerdere momenten en plekken met je voorstelling in aanraking brengt. Met andere woorden,
alle uitingen en kanalen maken deel uit van een uitgekiende communicatiemix. Daarnaast is in alle
communicatie, zeker voor conversie (‘het kopen van een kaartje’), online het belangrijkste kanaal
geworden. In 2017 ronden we dit traject af en zullen we met diverse innovaties komen op het gebied van
communicatie rondom voorstellingen.
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Specifieke aandachtspunten
Het Fonds Podiumkunsten noemt in de toekenning van de meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016
twee specifieke aandachtspunten. Deze worden hier kort besproken.
1. De commissie plaatst kanttekeningen bij het vakmanschap op het gebied van de regie en daaruit
volgend bij de zeggingskracht van de voorstellingen.
De transitie van spelende maker naar regisserende maker is in de afgelopen kunstenplanperiode
voltooid. De komende kunstenplanperiode is gericht op verdieping van het vakmanschap en het
doorontwikkelen van de artistieke signatuur.

2. De commissie ziet mogelijkheden om het gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling verder te laten
stijgen. De marketing van de groep en de producties kunnen daaraan nog bijdragen.
Over de periode 2013-2016 hebben we ruim voldaan aan onze doelstelling op het gebied van bezoekersaantallen. In plaats van de begrote 9000 bezoekers per jaar bezochten gemiddeld 11.218 bezoekers per
jaar onze voorstellingen. Voor de komende kunstenplanperiode willen we dit verder laten stijgen.
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1. Inleiding
Doel
De doelstellingen van de stichting zijn:
1. Het tot stand brengen en uitvoeren van projecten op het gebied van theater en daaraan verwante
vormen van visuele media.
2. Het bevorderen van de kwaliteit en de ontwikkeling van het poppenspel en het theater en andere
visuele media, zowel in Nederlands als daarbuiten.
3. Het bevorderen van onderzoek en ontwikkeling van hedendaagse vormen van spel met poppen en
objecten en van mengvormen van beeldend theater, mime, dans, audiovisuele media, muziek
enzovoorts.
4. Het uitwisselen van ervaringen en ideeën op het omschreven gebied met hierin werkzame spelers en
gezelschappen.
Bestuur
Het bestuur van Selecteer een stichting wordt gevormd door:
Functie
Voorzitter: Gerard van Veen
Secretaris: Mijke Godschalk
Penningmeester: Maarten van der Cammen
Lid: Benien van Berkel
Financiering
Stichting Ulrike Quade Company ontvangt een meerjarig instellingssubsidie van het Fonds
Podiumkunsten (FP) in het kader van de regeling meerjarige activiteitensubsidies 2013-2016
Voor het jaar 2016 is gerealiseerd
Bij: Bijdrage arbeidsmarkt voorwaarden
Bij: Innovatie toeslag
Totaal ontvangen subsidie

193.500
193.500

Resultaat
In het verslagjaar is een negatief exploitatiesaldo ontstaan van
Begroot was een exploitatieresultaat van
Verschil resultaat ten opzichte van de begroting
Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2016
Bij: Ontvangen subsidies en bijdragen 2016
Bij: Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten
Af: Uitgaven 2016
Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2016

Jaarrekening 2016

-227.347
-48
-227.299
355.140
219.348

131.263
574.488
705.751
801.835
-96.084
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1. Inleiding
De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting die tot dit resultaat hebben geleid
zijn als volgt:
Baten
Opbrengsten
Directe opbrengsten
Indirecte opbrengsten
Totaal opbrengsten
Bijdragen
Subsidie FP
Overige bijdragen uit publieke middelen
Bijdragen uit private middelen
Totaal bijdragen
Verschil baten ten opzichte van de begroting
Lasten
Beheerslasten: personeelslasten
Beheerslasten: materiële lasten
Activiteitenlasten: personeelslasten
Activiteitenlasten: materiële lasten
Verschil lasten ten opzichte van de begroting

Voordelig

Nadelig

12.828
-

58.724
45.896

10.940
-

150.500
27.983
167.543

-

213.439

50.110
-

Rente en Bijzondere baten en -lasten
Verschil rentebaten en -lasten ten opzichte van de begroting
Verschil bijzondere baten en lasten ten opzichte van de begroting

227
-

Verschil exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting

-

5.332
13.221
45.644
14.087
227.299

- De directe inkomsten vallen in 2016 lager uit dan over vier jaar gemiddeld begroot omdat er in dit jaar
geen grote coproductie partners waren. Er werden echter flink hoger dan verwachtte publieksinkomsten
gegenereerd.
- De hoger dan begrote directe inkomsten zijn het gevolg van de detachering van de medewerker
publiciteit en marketing
- De subsidie FPK valt lager uit dan begroot omdat er een bestemmingsfonds is opgenomen om te
compenseren voor een lager dan voorgenomen aantal voorstellingen in het midden circuit. Dit is voor
het grootste deel het resultaat van zalen waar om praktische redenen een aangepaste capaciteit gold voor
de voorstelling Krabat. Hierover is reeds vooraf een afspraak met gemaakt met het FPK, nl. dat
voorstellingen gemaakt voor het middencircuit als zodanig mogen worden afgerekend. Het
bestemmingsfonds zal in 2017 zodoende weer vrijvallen bij de vaststelling van de subsidie.
- De beheerslasten vallen iets hoger dan gemiddeld over vier jaar begroot uit, o.a. vanwege investering in
een nieuwe huisstijl en het oplopen van de periodieken van medewerkers over vier jaar heen.
- De personeelslasten zijn lager dan begroot, o.a. omdat sommige personeelslasten realiseren op de
materiele lasten, bijv. wanneer een decor wordt besteld is het uitvoeringswerk als materieel
gecategoriseerd.
- De materiele lasten hierdoor hoger uit. Daarnaast is relatief meer in decor geinvesteerd voor de
producties in dit jaar.
- Er waren die jaar minimale rentebaten als gevolg van de lage rentestand.
- het negatieve resultaat voor dit jaar is verwacht en eerder aangekondigd in de jaarverslagen. In dit jaar
werden relatief veel speelbeurten gerealiseerd wat hogere kosten met zich meebrengt. De afgelopen
jaren is hiervoor gespaard en vermogen opgebouwd, conform de gemiddelde meerjarige begroting.
Daarnaast is er sprake van een optisch groter verschil over vier jaar heen dan begroot, vanwege de
eerdere genoemde afrekensystematiek. Zoals bevestigd door het FPK zal dit Bestemmingsfonds bij
vaststelling conform afspraak direct weer vrijvallen aan de stichting.

Jaarrekening 2016

34

2. Balans

2016

2015

ACTIVA
Vaste activa
I. Materiële vaste activa
Totale vaste activa
Vlottende activa
II. Voorraden
III. Vorderingen
IV. Liquide Middelen

I

-

846
846

Totaal vlottende activa

44.937
42.325
48.814
136.076

70.951
192.721
263.672

TOTAAL ACTIVA

136.076

264.518

-96.084
166.500
70.416

131.263
131.263

43.402
11.559
10.699
65.660

27.828
16.538
8.548
80.340
133.255

136.076

264.518

PASSIVA
Eigen Vermogen
V. Algemene reserve
VI. Bestemmingsfonds Fonds Podiumkunsten
Totaal eigen vermogen
Kortlopende schulden
VII. Schulden aan leveranciers
VIII. Af te dragen belastingen en premies

IX. Overige kortlopende schulden

X. Nog te besteden subsidie Fonds Podiumkunsten

Totaal kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA

Jaarrekening 2016
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3. Exploitatierekening

2016

Oorspronkelijke
begroting FP

2015

BATEN
1a. Publieksinkomsten binnenland
Uitkoop
Partage
1b Publieksinkomsten buitenland
1 Publieksinkomsten totaal

#

2 Sponsor inkomsten

19.030
90.116
56.714
165.860
3.016

3a. Vergoedingen coproducent
3b. Overige inkomsten
3. Totaal overige inkomsten
4 Totaal directe opbrengsten

114.250
-

36.843
38.790
75.633
4.080

22.500
2.899
25.399

138.750
138.750

176.168
3.458
179.626

194.276

253.000

259.339

5 Indirecte opbrengsten

12.828

-

6.044

6c Bijdragen van private fondsen
6 Overige bijdragen uit private middelen

12.017
12.017

40.000
40.000

-

7 Totaal eigen inkomsten

219.121

293.000

265.383

8 Structurele subsidie Fonds Podiumkunsten

284.200

434.700

450.700

10 Structurele subsidie gemeente

59.940

60.000

59.940

12 Overige bijdragen uit publieke middelen

11.000

-

-

13 Totaal publieke subsidies en bijdragen

355.140

494.700

510.640

574.261

787.700

776.023

14 TOTALE BATEN
INKOMSTENQUOTES
Berekende Eigen inkomstenquote
Berekende Andere Inkomstenquote

Jaarrekening 2016

#

38,2%
50,5%

37,2%
44,8%

34,2%
41,9%
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3. Exploitatierekening

2016

Oorspronkelijke
begroting FP

2015

LASTEN
1 Beheerslasten materieel

68.067

54.846

56.351

2 Beheerslasten personeel

87.602

82.270

65.216

3 Totale beheerslasten

155.669

137.116

121.567

Activiteitenlasten materieel voorbereiding
Activiteitenlasten materieel uitvoering
Marketing
4 Activiteitenlasten materieel

119.777
119.403
27.105
266.286

99.289
99.289
22.064
220.642

181.171
55.936
24.493
261.600

Activiteitenlasten personeel voorbereiding
Activiteitenlasten personeel uitvoering
5 Activiteitenlasten personeel

232.482
147.398
379.880

300.993
128.997
429.990

260.466
86.651
347.117

6 Totale activiteitenlasten

646.166

650.632

608.717

7 Totale Lasten

801.835

787.748

730.284

8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering

-227.574

-48

45.739

9 Saldo rentebaten/lasten
11 Exploitatieresultaat

227
-227.347

Personele Bezetting (beheer + activiteiten)
Fte. Uitvoerend (op het podium)
Fte. Niet-uitvoerend

2,49
1,74

Totaal personele bezetting
Waarvan in vaste dienst
Waarvan in tijdelijke dienst

4,23
2
2,23

Jaarrekening 2016

-48

1.030
46.769

0,96
2,16
7,65
5,35

3,12
2
1,12
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4. Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen uit RJ 640, voor zover deze niet afwijken
van de aanwijzingen in het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2013-2016 van het Fonds
Podiumkunsten (FPK). De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waardering van activa en passiva
en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.
WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische aanschafprijs, rekening houdend met de
afschrijving en subsidies. De afschrijving geschiedt lineair op basis van de verwachte levensduur. Wanneer
in de loop van het jaar is aangeschaft wordt toch voor een heel jaar afgeschreven.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte
diensten en subsidies enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijs.
Opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn geleverd, danwel de diensten zijn verricht.
Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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5. Toelichting op de balans per 31 december

2016

2015

ACTIVA
Vaste Activa
I. Materiële vaste activa
Aanschafwaarde
automatisering
theatertechniek
Totaal aanschafwaarde

-

1.743
4.913
6.656

Boekwaarde
automatisering
theatertechniek
Totaal boekwaarde

-

257
589
846

Boekwaarde
Stand eind vorig boekjaar
Af: afschrijvingen
Stand eind boekjaar

-

3.042
-2.196
846

II. Voorraden
Onderhanden activiteiten
Totaal debiteuren

44.937
44.937

-

III. Vorderingen
Debiteuren
Totaal debiteuren

14.855
14.855

22.105
22.105

4.600
4.600

-

Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Totaal te vorderen belastingen en sociale verzekeringen

12.512
12.512

26.022
26.022

Overige vorderingen
Borgsommen
Nog te ontvangen bedragen
Voorschotten
Vooruit betaalde bedragen
Totaal overige vorderingen

3.813
4.068
1.540
937
10.358

3.813
17.351
500
1.160
22.824

Totaal Vorderingen

42.325

70.951

IV. Liquide Middelen
Kas
Bank
Spaarrekeningen
Totaal liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

43
4.094
44.677
48.814

35
2.999
189.687
192.721

136.076

264.518

Vlottende Activa

Te ontvangen subsidie
LIRA fonds
Totaal te ontvangen subsidie

TOTAAL ACTIVA
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5. Toelichting op de balans per 31 december

2016

2015

PASSIVA
Eigen Vermogen
Algemene Reserve per 1 januari
Uit resultaatbestemming
V. Algemene Reserve per 31 december

###

131.263
-227.347
-96.084

Bestemmingsfonds Fonds Podiumkunsten per 1 januari
Toevoeging *
VI. Bestemmingsfonds Fonds Podiumkunsten per 31 december

166.500
166.500

* Valt in 2017 vrij door realisatie conform afspraak met het FPK.

Totaal eigen vermogen

84.494
46.769
131.263
-

70.416

131.263

43.402
43.402

27.828
27.828

VIII. Af te dragen belastingen en premies
Loonbelasting
Pensioenpremies
Totaal af te dragen belastingen en sociale verzekeringen

4.578
6.981
11.559

5.761
10.777
16.538

IX. Overige kortlopende schulden
Te betalen kosten
Reservering vakantiegeld
Overig kortlopende schulden
Totaal overige kortlopende schulden

4.528
6.172
10.699

6.578
1.970
8.548

193.500
18.700
72.000
284.200

360.000
18.700
72.000
450.700

80.340
370.360
450.700
284.200
166.500

92.340
438.700
531.040
450.700

65.660

80.340
133.255

136.076

264.518

Kortlopende schulden
VII. Schulden aan leveranciers
Crediteuren
Totaal schulden aan leveranciers

X. Nog te besteden subsidie Fonds Podiumkunsten
Baten Subsidie Fonds:
Activiteiten subsidie
Bijdrage arbeidsmarkt
Innovatietoeslag
Totale Subsidiebaten Fonds
Nog te besteden Subsidie Fonds
Saldo 1 januari
Ontvangen voorschotten
Subtotaal
Verantwoorde subsidiebaten
af: Toevoeging aan bestemmingsfonds
Saldo op 31 december
Totaal kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
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5. Toelichting op de balans per 31 december
Specificatie Materiële Vaste Activa
INVENTARIS

Aanschafwaarde
Afschrijvingen tm jaar 2015
Afschrijving 2016
Waarde 31 december 2016

MacBook Pro
1.743
1.486
257
-

Lichttafel
4.913
4.324
589
-

Afschrijving in jaren

3

3

Niet in de balans opgenomen rechten
Toegekende meerjarige activiteitensubsidies 2017-2020
In het kader van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten 2017-2020 is een

de Kunstenplanperiode 2017-2020
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6. Toelichting op de exploitatierekening
BATEN
1a. Publieksinkomsten binnenland
Uitkoop
Partage
1b Publieksinkomsten buitenland
1 Publieksinkomsten totaal
2 Sponsor inkomsten

2016

2015

#

19.030
90.116
56.714
165.860

36.843
38.790
75.633

#

3.016

4.080

#

22.500

176.168

#
#
#
#

2.194
107
597
2.899

3.458
3.458

3. Totaal overige inkomsten

#

25.399

179.626

4 Totaal directe opbrengsten (som 1 tm 3)

#

194.276

259.339

5 Indirecte opbrengsten
6c Bijdragen van private fondsen
subtotaal 6c bijdragen van private fondsen

#
#
#

12.828
12.017
12.017

6.044

6 Overige bijdragen uit private middelen

#

12.017

-

7 Totaal eigen inkomsten

#

219.121

265.383

8 Structurele subsidie Fonds Podiumkunsten

#

284.200

450.700

10 Structurele subsidie gemeente

#

59.940

59.940

12 Overige bijdragen uit publieke middelen
Overige subsidies publieke middelen
subtotaal overige bijdragen uit publieke middelen

#
#

11.000
11.000

-

13 Totaal publieke subsidies en bijdragen

#

355.140

510.640

14 TOTALE BATEN

#

574.261

776.023

3a. Vergoedingen coproducent
3b. Overige Inkomsten
Auteursrechten
Verkoop bijproducten
Overig
subtotaal overige inkomsten
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6. Toelichting op de exploitatierekening
LASTEN
1 Beheerslasten materieel
Huisvesting
Bureaukosten
Algemene publiciteit
Overige beheerslasten
Totaal beheerslasten materieel

#

2015

#

14.831
47.655
5.582
68.067

16.160
31.556
6.360
2.275
56.351

2 Beheerslasten personeel
Zakelijke staf
Artistieke leiding
Overige personele kosten beheer
Totaal beheerslasten personeel

#
#
#
#

59.786
15.072
12.744
87.602

50.611
14.605
65.216

3 Totale beheerslasten

#

155.669

121.567

#
#
#

31.339
3.609
3.612
2.677
3.061
14.015
6.550
44.640
5.379
119.777

15.153
6.442
10.675
4.647
1.939
7.215
5.851
105.482
9.939
181.171

#
#

12.990
5.619
18.212
19.698
12.225
10.140
854
14.773
22.158
589
2.146
119.403

9.564
1.172
5.168
12.649
10.834
2.837
11.088
1.003
1.621
55.936

Marketing
publiciteitscampagne (flyers, affiches, programma's)
#
registratievideo/prom.alg.
#
Overig specifieke publiciteitskosten
#
Totaal specifieke publiciteit
#

16.535
5.260
5.310
27.105

11.706
5.916
6.871
24.493

4 Activiteitenlasten materieel
Voorbereidingskosten
Decors / kostuums / rekwisieten
Techniek / electronica / huur apparatuur
Reiskosten
Verblijfskosten
Transportkosten
Huur repetitieruimten
Opslag
Kosten coproducenten
Overige voorbereidingskosten
Totaal voorbereidingskosten
Uitvoeringskosten
Impresario
Decors / kostuums / rekwisieten
Transportkosten
Reiskosten
Sejours
Verblijfskosten
Auteursrechten
Techniek / electronica
Zaalhuur / terrein / gebouw / tenten / podia
Afschrijvingen
Overig
Totaal uitvoeringskosten

#
#
#

2016

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Totaal activiteitenlasten materieel

#

266.286

261.600

5 Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten personeel voorbereiding
Artistieke leiding
Artistiek kader
Uitvoerend personeel
Productie
Techniek
Publiciteit
Totaal activiteitenlasten personeel voorbereiding

#
#
#
#
#
#
#

60.287
79.626
33.078
17.399
17.552
24.540
232.482

58.558
109.954
31.660
27.287
11.630
21.377
260.466

#
#
#
#
#

44.478
17.158
66.816
17.375
1.571
147.398

31.660
19.195
30.540
5.256
86.651

Totale activiteitenlasten personeel

#

379.880

347.117

6 Totale activiteitenlasten

#

646.166

608.717

7 TOTALE LASTEN

#

801.835

730.284

Activiteitenlasten personeel uitvoering
Uitvoerend personeel
Productie
Techniek
Publiciteit
Overig
Totaal activiteitenlasten personeel uitvoering
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Verantwoording Wet Normering Topinkomens
Directie
Naam
Functie
Duur dienstverband in 2016
Omvang dienstverband (FTE)
Gewezen topfunctionaris (ja/nee)
Dienstbetrekking (ja/nee)
indien ja dan langer dan 6 maandenwerkzaam in de
laatste 18 maanden? (ja/nee)
Bezoldiging (Brutosalaris)
Belastbare onkostenvergoeding
Beloning betaalbaar op termijn (Pensioenbijdrage)
Totale bezoldiging

Toepasselijk WNT-maximum

Ulrike Quade
Artistiek directeur
gehele jaar
100%
nee
ja

Rutger Gernandt
Zakelijk directeur
gehele jaar
100%
nee
ja

ja
€
€
€
€

ja
€
€
€
€

58.366
6.535
64.901
€ 143.200

46.252
4.862
51.114
€ 143.200

Bestuur
Naam

Functie
Duur dienstverband in 2016
Beloning
Belastbare onkostenvergoeding
Beloning betaalbaar op termijn
Toepasselijk WNT-maximum in €

voorzitter
gehele jaar
geen
geen
geen

lid
gehele jaar
geen
geen
geen
22.986

lid
gehele jaar
geen
geen
geen
17.900
17.900

lid
gehele jaar
geen
geen
geen
17.900

