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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:

Talentontwikkeling — 24

Bestuursverslag — 20

Jaarrekening — 54

1. 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.
2. 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?
3. 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
Het was een jaar in het teken van de eindigheid der dingen. Op persoonlijk vlak was het een jaar van
afscheid nemen van dierbaren. Het was ook een natuurlijk moment om opnieuw te kijken naar mijn
eigen makerschap. Of de vorm waarin ik werk wel nog klopt, of poppen nog wel de zeggingskracht hebben
die ik er in ontdekte toen ik er voor het eerst mee in aanraking kwam. Wat de relevantie is van beeldend
theater in bredere zin.
Deze beweging vindt zijn neerslag in de projecten. Ik had de behoefte inhoudelijk terug te gaan naar
‘de bron’. Coco Chanel is daar het resultaat van. De poppen moesten voor mij weer terug naar hun
oorspronkelijke staat: materiaal. De creatie moest zichtbaar plaatsvinden op toneel. Ik wilde dat de
poppen letterlijk op toneel als lichamen, als mensen, in elkaar worden gezet. En ik wilde dat het publiek
daar getuige van is. Chanel als het icoon van de vrouw, die de nieuwe mens vorm heeft gegeven, was een
enorme inspiratie om deze stappen te nemen. Het resultaat is dat de magie van de poppen weer helemaal
terug is in mijn werk.
In Madama Butterfly kwam op een heel natuurlijke manier alle kennis die ik de afgelopen jaren heb
opgedaan samen. Daarbij was het mijn eerste opera. Madama Butterfly, of beter Cio-Cio-san, als pop in
de hoofdrol. Een Japanse pop bovendien. Alle kennis die ik opdeed in Japan, over het Japanse poppenspel
en het Japanse theater als kunstvorm, was benodigd om haar als pop de choreografie te geven waarmee
recht wordt gedaan haar verhaal.
Met het vaste artistieke kernteam (licht, decor en muziek) hebben we in de voorstelling Love of Seven Dolls
een poppenkast vormgegeven en voor het eerst met traditionele handpoppen gewerkt. Deze uitstap naar
de cultuur en historie van het poppenspel, poppenspelers en poppentheater was verrijkend voor het hele
team. We zijn meer gaan begrijpen van de traditie. Kennis die we nodig hebben om de traditie vervolgens
te vernieuwen.
Als gezelschap werken we bewust aan teambuilding. We brainstormen met het hele team, in ‘vooruitbeeldsessies’. Daarmee wordt het hele team geschoold in het begrip van het beeldend theater met poppen.
Daarnaast zorgen de internationale coproducties dat iedereen geconfronteerd wordt met andere theater
culturen, waarmee we onze eigen praktijk verrijken.
In 2018 realiseren we twee nieuwe producties, Mahler & Kokoschka in coproductie met Bellevue en Dorian
Gray in coproductie met Silbersee. Daarnaast werken we aan de voorbereidingen voor de voorstellingen
die we in het voorjaar van 2019 maken. Daarin gaan we door met het samenbrengen van verschillende
disciplines op een manier dat ze versmelten tot nieuwe beeldende theatervormen.
Ulrike Quade
artistiek directeur
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“The main approach, and the radical innovation of existing staging
practices, is that the main figure, Cio-Cio-san, is represented by a full size
puppet, which is led by three puppeteers, dressed in black.
By doing so, the well-known story is transformed into a new story. The
well-known story, the story about colonialism and post-colonialism as well
the opera of Puccini, have almost become clichés, and what do you as a stage
director do with clichés? You criticize the story from inside, is the normal
answer. But that is not what happens here. The cliché is not criticized or
destroyed, it is transformed from being a boring cliché into becoming a
beautiful cliché, just as if you took a piece of well-known furniture and
gave it new life.”
Lars Qvortrup, professor Aarhus University
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Voorstellingen
! Premières:

MADAMA BUTTERFLY
Nederland & België
Synopsis
Even fladdert ze / naar de onstuimige vlam / dan het donker in
“Als ik niet ontroerd word, als het libretto mijn hart niet raakt, dan is het niets voor mij.” Puccini wist
wat hij zocht in een operalibretto… en dat het verhaal van een fragiele Japanse ‘vlinder’ hem diep raakte,
blijkt uit elke noot van de partituur. De jonge geisha Cio-Cio-San wacht al jaren op de terugkeer van
haar Amerikaanse ‘echtgenoot’, de marineofficier Pinkerton. Wanneer ze eindelijk de ware toedracht
begrijpt, is haar lot bezegeld en volgt ze het pad dat haar erecode haar oplegt.
Madama Butterfly markeerde een nieuwe stap in Puccini’s evolutie, waarbij hij zijn muzikale pallet
verrijkte met het exotisme van het Verre Oosten. Dat zijn directe emotionaliteit universeel is, blijkt
uit de wereldwijde en blijvende populariteit van dit werk. Aan De Munt Opera, Hotel Pro Forma en
Ulrike Quade Company om Oost en West samen te brengen in een theaterritueel voor vandaag. Dirigent
Roberto Rizzi Brignoli maakt met deze productie zijn debuut bij De Munt.
Motivatie
Het infiltreren met poppen in andere genres is één van de doelstellingen voor deze kunstenplan periode.
In het werk van Ulrike is de pop vaak de verbindende factor tussen verschillende disciplines (beeld, taal
en muziek). Opera is daar een heel geschikt genre voor. Door te coproduceren met De Munt Opera en
met Hotel Pro Forma kon Ulrike het hele proces van het maken volgen, en bijdragen vanuit haar eigen
expertise, zonder er meteen helemaal eindverantwoordelijk voor te zijn. Dat levert veel ervaring en
waardevolle inzichten op.
Realisatie
Het uitgangspunt voor dit project was om de hoofdrol van Madama Butterfly te laten dubbelen door
een sopraan en een pop, en daarmee de pop centraal te zetten als middelpunt van het verhaal. Dat is
precies het soort infiltratie die ons artistieke denken en maken verder brengt. Bijvoorbeeld doordat
de spelregie opeens moet samenvallen met de partituur en de lijn die de dirigent daarin aanbrengt, en
omdat het atelier van een operahuis en de afmetingen van het podium je dwingen op een veel grotere
schaal te denken.
De samenwerking met de Koninklijk Munt Opera en Hotel Pro Forma verliep goed. De opera was
hoofdproducent en penvoerder. Ondanks het grote verschil in het formaat van beide instellingen, bleek
dit in de onderlinge verhoudingen geen rol te spelen. De voorstelling heeft door de vele media-aandacht
(zowel op televisie als in kranten) voor veel extra naamsbekendheid van Ulrike en de Ulrike Quade
Company in Vlaanderen gezorgd.
De grootste uitdaging gedurende de looptijd van het project was dat de renovatie van het vaste huis van
de Munt niet op tijd gereed zou zijn voor de première van deze productie. Als gevolg daarvan moest
de productie half jaar naar voren worden gehaald en op de tijdelijke locatie op Tours-en-Taxis worden
gespeeld. Daar waren de technische randvoorwaarden echter onvergelijkbaar, onder andere doordat
een trekkenwand ontbrak. Met veel inzet van alle creatieven, ateliers en technici is het gelukt om de
scenografie hier op aan te passen.
6
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Madama Butterfly (foto: Emmanuelle Brisson)

Voor de pop was de uitdaging dat de afstand van podium tot de laatste rij in de zaal anderhalf keer
zo groot werd. De pop bleek het echter ook op grote afstand nog opmerkelijk goed te communiceren.
Bovendien waren voor de achterste rijen tv-schermen boven het publiek geplaatst die een live
meercamera registratie van de voorstelling lieten zien (zoals bij een popconcert).
De productie werd door de pers in heel Europa goed ontvangen en alle voorstellingen waren vrijwel
uitverkocht.
Pers
NRC ****

Joep Stapel
“Butterfly’ als bunrakupop is briljant dubbelzinnig”

DE MORGEN
Stephan Moens
Haar personage wordt gespeeld door een nagenoeg levensgrote pop, die vier (sic) spelers manipuleren.
Van die ontdubbeling, die gemakkelijk een gimmick had kunnen worden, gaat een onwaarschijnlijke
poëzie uit.” (...) Het eﬀect is ontroering. Niet van de sentimentele, maar van de medelijdende soort.”

LAVOIX DU LUXEMBURG
Jean Lucas
“Maar het nieuwe van het concept zit in het feit dat de heldin wordt gerepresenteerd door een bijna
levensgrote marionette. Dit prachtige kunstwerk, gemaakt in Japan, wordt gemanipuleerd door drie
bekwame mensen in gemaskeerd zwart.” [eigen vertaling]
Credits
Muzikale leiding: Roberto Rizzi Brignoli / Bassem Akiki (10, 12 & 14/2)
Regie: Kirsten Dehlholm (Hotel Pro Forma)
Co-Regie: Jon R. Skulberg
Co-Regie/poppenspel: Ulrike Quade
Poppenspelers: Ruben Mardulier, Suze van Miltenburg, Tim Hammer en Joris de Jong
Poppenmaker: Watanabe
Decors: Maja Ziska
Kostuums: Henrik Vibskov
Belichting: Jesper Kongshaug
Dramaturgie: Krystian Lada
Choreografie: Kenzo Kusuda
Koorleider: Martino Faggiani
Madama Butterfly is een coproductie van De Munt Opera & Ulrike Quade Company.

9

COCO CHANEL
Nederland & Noorwegen
Synopsis
“My life didn’t please me, so I created my life.”
Coco Chanel wist als geen ander hoe ze zichzelf als merk in de markt moest zetten. Door haar verleden
in een weeshuis te verzwijgen klom Chanel op tot de hoogste Franse kringen. Samen met geliefde Pierre
Reverdy bedacht ze pakkende oneliners over haar leven. Ze beïnvloedde de wijze waarop de wereld haar
zag en maakte tegelijkertijd haar mode tot een symbool van emancipatie. Daarmee creëerde ze een
tijdloos icoon, larger than life.
Met het leven van Coco Chanel als leidraad maken theatermakers Ulrike Quade & Jo Strømgren (NO)
een voorstelling over branding & design, economie & identiteit. Ze laten zich inspireren door een vrouw
die het recht opeist om zichzelf vorm te geven. COCO CHANEL is beeldend theater waarin de mens
mode wordt en mode de mens ontstijgt.
COCO CHANEL is een coproductie van Ulrike Quade Company, Jo Strømgren Kompani (Noorwegen)
en Strijbos en Van Rijswijk. Eerder maakten Ulrike Quade Company en Jo Strømgren Kompani het
succesvolle The Writer, dat nog steeds op de internationale podia staat.
Motivatie
In elk theaterseizoen willen we een theatervoorstelling maken voor de kleine en middenzalen. Deze
zalen zijn ons al vele seizoenen trouw en via hen hebben we een toegewijd publiek weten op te bouwen
in deze dorpen en steden. Voor seizoen 2017/2018 is dat Coco Chanel. De voorstelling is een onderzoek
van materiaal, kostuum en lichamen, wat het vanzelfsprekend maakte om met dansers te werken.
De voorstelling is een coproductie met dansgezelschap Jo Strømgren Kompani, van choreograaf Jo
Strømgren, waarmee we ook de The Writer (2009) maakten. The Writer was voor veel van deze zalen
en hun publiek een eerste kennismaking met ons werk. Met Coco Chanel bouwden we voort op deze
succesvolle samenwerking.
Artistiek is de voorstelling zowel een vervolg als een nieuw begin. Het levensverhaal van de fashiondesigner Coco Chanel nodigde ons uit om terug te gaan naar het moment van creatie en dat centraal
te stellen op toneel. Chanel ontwierp nieuwe vormen, waaronder het zwarte jurkje en het badpak voor
de vrouw. Ze hielp de vrouwen van haar tijd uit het korset, hijste hen in broeken, veranderde het beeld
van de vrouw en creëerde mede het beeld van de moderne mens, ons, onze maatschappij en hoe we er
vandaag de dag uitzien en rondlopen.
Ze was voor ons een inspiratie om de vaste vormen van lichamen los te laten en te gaan spelen met het
materiaal, met de verbeelding en met de magie. Dit deden we door met losse onderdelen, stukken stof
en voorwerpen kostuums, lichamen, poppen te maken. Het is de volgende stap in het beeldend theater
dat we de komende jaren willen produceren.
Realisatie
Er is bewust voor gekozen de voorstelling in Nederland te maken met een Nederlandse cast. Daarmee
werd geanticipeerd op de flexibiliteit die nodig is om de voorstelling in Nederland te kunnen hernemen en
gemakkelijk vanaf dezelfde standplaats naar het buitenland af te kunnen reizen. Het team van creatieven
bestond uit de vaste kern van samenwerkingspartners. Het gemeenschappelijke creatieproces was een
ontmoeting tussen Jo Strømgren als choreograaf-regisseur en Ulrike Quade als scenograaf-regiseur.
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Coco Chanel (foto: Sanne Peper)

Helaas is er al lange tijd een trend gaande bij de theaters om geen try-outs meer te boeken. De complexiteit
van het samenspel tussen beeld, muziek, tekst en de techniek die daar bij komt kijken, maken dat de
voorstelling een paar keer gespeeld moet worden voordat deze goed ‘zit’. Daarom spelen we sinds we de
De Wand maakte, altijd minimaal twee keer op twee verschillende locaties (voor eigen risico) tryouts,
voordat we in Theater Bellevue in premiere gaan. In dit maakproces bleek nogmaals dat dit niet alleen
wenselijk, maar echt noodzakelijk is om een goede première te kunnen spelen.
De voorstelling kreeg goede kritieken en speelde een succesvolle tournee door Nederland. Bovendien
werd de voorstelling door de Wijkjury Amsterdam gekozen tot beste voorstelling van het jaar.
Daardoor speelden we de voorstelling tijdens het Theater Festival en mochten daar ook deze prijs in
ontvangst nemen. De uitverkiezing door de Wijkjury bevestigde ons ook in de universele taal van onze
voorstellingen. De jury is immers de meest internationale van alle theaterfestival jury’s, en omdat deze
uit niet-professionele theaterkijkers bestaat, misschien ook wel de meest onbevooroordeelde.
Bovendien viel het op dat de voorstelling direct internationale boekingsaanvragen ontving. Zo speelde
de voorstelling kort na de première al in Tsjechië, Frankrijk, Noorwegen en Rusland. Ook voor 2018
staan al diverse internationale speelbeurten op het programma, naast een Nederlandse reprise.
Pers

THEATERKRANT*****
Loek Zonneveld
“Een niet in woorden te vangen toveren (…) zo eigenwijs anders en zo razendsnel van de ene truuk naar
een andere foef schakelend, dat deze toeschouwer van puur kijkergeluk niet meer weet waar te kijken.”

VOLKSKRANT***
Annette Embrechts
“Alle simpel gecreëerde poppenfiguren ogen zowel fragiel als delicaat, zelf bewust als stijlvol, net als
Chanel zelf in diverse levensfasen.”
“[Een] tot in detail (…) haarfijn opgebouwde wereld van deze invloedrijke Franse modekoningin. Een
prestatie, vooral qua vormgeving en poppenspel.”
Onderscheiding
Coco Chanel werd door de Wijkjury (initiatief van Adelheid Roosen in het kader van het Nederlands
Theaterfestival) gekozen tot de beste voorstelling seizoen 2016/2017.
Juryrapport (Sophia): “Want waar dan ook, de wereld heeft kunst nodig. Ook in oorlog groeit er een
bloem. Zo’n bloem is deze voorstelling. Daar waar de bommen vallen, gun je iedereen dit te zien.”
Credits

Concept en Regie: Ulrike Quade en Jo Strømgren
Spel: Ester Natzijl, Ilija Surla & Indra Cauwels
Muziek en klankbeeld: Strijbos & Van Rijswijk
Decorontwerp: Jo Strømgren
Lichtontwerp: Floriaan Ganzevoort
Poppenbouw & Ontwerp: Ulrike Quade
Assistent Poppenbouw: Maria Landgraf
Kostuumontwerp: Jacqueline Steijlen
Assistentie kostuums: Puck Jansen, Lara Schellenkens, Greetje Opheij, Dirkje Krekt
Tekst: Hannah van Wieringen
Regie Assistent: Anne van Dorp
Atelier assistent: Pluck Venema
Dramaturgisch Advies: Thomas Lamers
Stagiair Poppenbouw: Hannah Baudouin
Techniek: Niels Runderkamp & Richard Bron
Fotograaf: Michiel Voet
Met dank aan: Frieda Pittoors, Rosa Reuten en Tom Jansen
Coco Chanel is een coproductie met Jo Strømgren Kompani i.s.m. Strijbos & Van Rijswijk.
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Die Liebe der Kleinen Mouche (foto: Lutz Edelhoﬀ )

Die Liebe der kleinen Mouche
Nederland & Duitsland
Synopsis
Het meesterlijke “De liefde van de zeven poppen” van Paul Gallicos, over een jonge vrouw die in de
ban raakt van de magie van een poppentheater, is één van de meest bijzondere liefdesverhalen uit de
wereldliteratuur.
Het kleine meisje Mouche zoekt tevergeefs naar geluk in de Parijse wereld van de glitter en glamour.
Eenzaam en vol teleurstelling staat ze op het punt zichzelf in de Seine te werpen. Zeven poppen van een
nabij gelegen poppentheater zien Mouche en nodigen haar uit bij hen te blijven. Met haar onschuldige
en vrolijke karakter verovert ze een plekje in de harten van de poppen en het publiek. De poppenspeler
benadert het meisje echter met minachting en grofheid. Tot op een dag een jonge acrobaat Mouche het
hof komt maken.
Die Liebe der kleinen Mouche (Love of Seven Dolls) werd gemaakt in coproductie met Theater
Waidspeicher, Erfurt (Duitsland.) De voorstelling is geschikt voor jongeren vanaf 14 jaar.
Motivatie
In 2016 speelden we met Antigone op de Synergura. Dit theaterfestival wordt georganiseerd door
Theater Waidspeicher, dat bekend staat om zijn poppenspel traditie. Theater Waidspeicher nodigde ons
vervolgens uit voor een coproductie, omdat we op een vernieuwende innovatieve manier aankijken tegen
poppentheater. Het ensemble bestaat uit spelers die zijn geschoold aan de Ernst Busch Hogeschool voor
de Kunsten in Berlijn. Daarmee biedt deze coproductie een unieke kans voor Ulrike om te werken met
excellente poppenspelers die ook goede acteurs zijn.
De samenwerking was een verrijking van beide artistieke teams, waarbij over en weer geleerd werd.
Zowel vanuit traditie als vanuit vernieuwing. Het is een aangrijpend verhaal over een meisje, dat in het
naoorlogse Parijs in de Seine een eind aan haar leven wil maken, en door de magie van het poppenspel
voor de dood wordt gered. Daarmee is het een moderne ode aan de magie van het poppentheater.
Realisatie
Dit was de eerste coproductie met Theater Waidspeicher. Voor onze eigen artistieke ontwikkeling was
het een mooie kans om een voorstelling te maken met een instituut op het gebied van poppenspel.
Onze vorm van beeldend theater ontwikkelen we vanuit het idee dat poppen de schakel kunnen zijn
tussen vele theatrale disciplines, omdat ze een soort samengebalde dragers van emoties zijn. Doordat
Waidspeicher in de traditie van poppenspel staat was er een vruchtbare uitwisseling mogelijk tussen
hun ambachtelijke meesterschap en onze theatrale inbreng. Daarbij werd over en weer van elkaar
geleerd.
Het bleek lastig de voorstelling ook in Nederland te spelen. Hoewel het plan was de voorstelling voor
middelbare scholieren met Duits in hun profiel aan te bieden, bleek dat het niveau van het Duits voor
deze scholieren uiteindelijk toch te hoog gegrepen is. Ook bleek het wegens beperkte beschikbaarheid
van de cast niet mogelijk om voorstellingen tijdens festivals te boeken. Daardoor werden er uiteindelijk
geen voorstellingen in Nederland gerealiseerd.
De voorstelling werd in Erfurt echter zeer enthousiast onthaald en heeft goede bezoekcijfers. Dit heeft
ertoe geleid dat de voorstelling in 2018 meer dan gepland hernomen zal worden. Op het volgende
Synergura festival (2018) zal de voorstelling aan internationale programmeurs getoond worden.
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THÜRINGER ALGEMEINE
Michael Helbing
“Regisseur Ulrike Quade, die met haar Amsterdamse gezelschap optreedt als coproducent van dit werk
in het Waidspeicher-theater, kiest resoluut voor het onbesliste, het dubbelzinnige. Ze houdt het verhaal
veel sterker dan de auteur zelf: in balans.”
“Het is dit samenkomen van een originele ruimtelijke situatie en een ingebed poppentheaterconstellatie
die „Die Liebe der kleinen Mouche“ in Erfurt’s Waidspeicher zo fascinerend maakt.”
[eigen vertaling]

FIDENA****
Tobias Prüwer
“De cirkel van 65 minuten vol hoogst poëtische poppentheaterliefde sluit als het leven uit de handpoppen
verdwijnt en het lichaam van de speler zich terugtrekt uit de nu lege schelpen.” [eigen vertaling]
Credits
Naar de vertaling van: Paul Gallico
Concept: Susanne Koschig en Ulrike Quade
Regie: Ulrike Quade
Scenografie: Floriaan Ganzevoort en Ulrike Quade
Kostuums: Mila van Daag
Pop Mouche: Ulrike Langenbein
Handpoppen: Florian Schmigalle
Lichtontwerp: Floriaan Ganzevoort
Compositie: Strijbos & Van Rijswijk
Performers: Kathrin Blüchert, Steffi König, Heinrich Bennke, Paul Günther, Tomas Mielentz
Foto: Lutz Edelhoﬀ
Die Liebe der kleinen Mouche (Love of Seven Dolls) is een coproductie met Theater Waidspeicher (Duitsland).

Dido Dido
Nederland
Synopsis
Nicole Beutler / NBprojects, muziektheatergezelschap Silbersee en Ulrike Quade Company slaan de
handen ineen voor een intieme en fysieke operabewerking. Geïnspireerd door de bekende opera Dido
en Aeneas van Henry Purcell brengt regisseur Nicole Beutler het lot van de tragische koningin Dido
dichterbij dan ooit. Op het podium vijf zangers en één danseres. Ze bijten zich vast in Dido’s laatste
woorden: remember me but forget my fate. In Dido Dido versmelten stemmen, muziek en lichaam tot
een bezwerend afscheidsritueel dat diep onder de huid kruipt.
Dido is bekend uit de Romeinse mythologie als de koningin en stichtster van Carthago. Als haar
geliefde, de Trojaanse held Aeneas, haar verlaat, zingt ze haar laatste klaagzang vlak voordat ze sterft
van verdriet.
Deze finale aria ‘Dido’s Lament’ is het beroemdste stuk uit Purcells opera en het uitgangspunt van de
voorstelling. Dwars door alle lagen van tradities en connotaties zoekt regisseur / theatermaker Nicole
Beutler (NBprojects) met behulp van muzikaal leider Romain Bischoﬀ (Silbersee) naar de ziel van dit
meesterwerk. Samen met professionele operazangers en een danseres ontleden ze de klassieke aria,
componeren hem opnieuw, en maken het publiek deelgenoot van het scheppingsproces.
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Purcell’s barokklanken worden verrijkt door ongebruikelijke instrumenten met een Oosters klankidioom.
Onder andere fujara, kemence, harmonium, gar klein, krummhorn en dudukblazen Dido’s stem nieuw
leven in en verwijzen tegelijkertijd naar haar afkomst. De instrumenten met intieme, soms bijna hese
klanken maken de muziek – en daarmee het naderende afscheid van Dido – menselijk en kwetsbaar.
Niets kan zo goed sterven als een pop. Als de spelers hun handen er vanaf trekken wordt het leven er
uit weggenomen. In Dido Dido zal een pop tot leven gewekt worden, enkel om te sterven. De regie van
het poppenspel ligt in handen van Ulrike Quade Company, die eerder samenwerkte met Nicole Beutler
voor de voorstelling Antigone (2012).
Motivatie
Nicole Beutler en Ulrike werken alle lange tijd samen. Zo maakten ze de voorstelling Antigone, maar
daarnaast werken ze ook meer informeel samen. Ze wisselen ideeën uit, doen gezamenlijk research en
spreken elkaar regelmatig over de inhoud van hun projecten. Gestart vanuit de vraag of Dido’s meest
ultieme vorm niet een pop zou zijn, werkte Ulrike daarom mee aan deze voorstelling in regie van Nicole.
Het was vrij snel duidelijk dat de pop gemaakt moest worden door gemaakt door Watanabe Kazunori,
die ook de poppen voor Antigone maakte en waar Nicole en Ulrike eerder samen bij op bezoek waren.
Daarmee boodt de voorstelling een mooie kans deze samenwerking met elkaar en Japan verder uit te
diepen.
De voorstelling is een coproductie van gezelschappen uit drie disciplines: dans, theater en
muziek(theater), waarbij de uitdaging is de elementen met elkaar in balans te brengen en echt samen
te brengen. Elkaar te laten versterken in plaats van naast elkaar te laten bestaan in een voorstelling.
Realisatie
De voorstelling wordt goed ontvangen door een zeer divers publiek. De pers schreef enthousiast over de
voorstelling en het publiek bleek zo ontvankelijk voor onze bijdrage aan deze productie als we hadden
gehoopt en stiekem ook wel verwacht. Ondanks dat het afkomstige was van in drie verschillende genres
opererende gezelschappen.
Door een zeer positieve recensie van een website die zich op musicals richt zaten er bovendien opeens
een flinke groep enthousiaste musicalliefhebbers in de zaal. De voorstelling is behoorlijk abstract en
compromisloos in zijn opzet, een voorstelling die daardoor in eerste instantie niet de musicalliefhebber
als doelgroep ziet. Voor ons als theatergezelschappen is het een bevestiging dat de kwaliteit van de
kunst uiteindelijk de maatstaf is. Daar wordt vervolgens het publiek bij gevonden, het liefst zo groot
mogelijk, maar nooit als doel-op-zich. Zonder compromissen te sluiten als het om het werk zelf gaat en
daarbij vooral het publiek niet te onderschatten
In de samenwerking was het belangrijk om de voorstelling samenhang te laten krijgen. Niet alleen in
de balans van de elementen, maar ook door ze een dialoog met elkaar aan te laten gaan. Daarom was
er vooraf een duidelijk rolverdeling waarbij Romain Bischoﬀ van Silbersee de muzikale dramaturgie
voor zijn rekening nam, Nicole Beutler de regie/choreografie en Ulrike haar expertise op gebied van
poppenspel inbracht.
Zoals vaak bij onze voorstellingen moesten de zangers en dansers worden opgeleid tot poppenspelers.
De cast van Madama Butterfly heeft hiervoor intensieve workshops gegeven aan de cast van Dido Dido.
Daarnaast assisteerde Tim Hammer Ulrike in de ‘kwaliteitsbewaking’ van het poppenspel. Het resultaat
is een voorstelling waarbij Dido als pop een dialoog aanging met de andere disciplines en samen met
het slotkoor zorgde voor een dramatisch hoogtepunt in de voorstelling.
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Dido Dido (foto: Anja Beutler)

De voorstelling speelt in 2018 nog enkele voorstellingen in de Nederlandse theaters. Bovendien speelt
de voorstelling op de operadagen in Rotterdam. We hopen, mits de beschikbaarheid van de drukbezette
cast dit toelaat, ook nog enkele speelbeurten in het buitenland te realiseren.
Pers

VOLKSKRANT****
Guido van Oorschot
“Niet iedereen is dol op een barokaria, maar uiteindelijk legt iedereen het af tegen de pure kracht van
Purcells noten. De voorstelling eindigt met een kaakslag, met een poppen-Dido dood op de grond.”

THEATERKRANT****
Max Arian
“De door Ulrike Quade in de Japanse bunrakutraditie ontworpen pop beweegt aandoenlijk, nieuwsgierig,
menselijk. Een van de mannen neemt haar in zijn armen en danst schijnbaar eindeloos, teder en
verstild, met haar rond.”

NRC***
Joep Stapel
“Dido Dido is een uitgepuurd theater van lichaam, stem en adem, dat de aandacht gijzelt met een sterk
ritme en mooie vondsten.”

MUSICALNIEUWS *****
Elise Kant en Mats Hoogland
“Of nee, een rauw maar feeëriek, heftig maar zo dierbaar, wanhopig en hangend aan het leven, verhaal
in woorden, muziek, instrumenten, mensen en een pop. Het raakt diepere lagen, het is zo intens,
zoveel om naar te kijken, te voelen, te ervaren. Zo mooi. Met zoveel concentratie in de zaal en van de
spelers. En waar de pop een eigen leven leidt, versmelt met de acteurs, een zevende speler is en zich
dan losscheurt.”
Credits
Regie, choreografie: Nicole Beutler
Muzikale leiding: Romain Bischoﬀ
Concept: Nicole Beutler, Romain Bischoﬀ
Performers: Maya Alban-Zapata, Raphaela Danksagmüller, Arnout Lems, Michaela Riener, Tiemo Wang, Heather Ware
Ontwerp pop, coaching poppenspel: Ulrike Quade
Kostuums: Jessica Helbach
Set- en lichtontwerp: Sascha van Riel
Muziek: Henry Purcell, Wouter Snoei en performers
Schildering achterdoek: Ellen Windhorst en Bas Peeperkorn
Assistent regie & dramaturgie: Fabienne Vegt
Assistentie pop: Tim Hammer, Ruben Mardulier, Suze van Miltenburg, Pluck Venema
Artistiek assistent: Justa ter Haar
Techniek: Martin Kaﬀarnik, Wouter Snoei
Poppenmaker: Watanabe Kazunori
Begeleiding koren: Els Mondelaers
Productie: NBprojects, Silbersee, Ulrike Quade Company
Met dank aan: Wout van Tongeren, Hillary Blake Firestone, Natascha Young en alle meewerkende koren
Posterbeeld: Corinne Mercadier, Fata Morgana, serie Solo, 2012, courtesy Galerie Les filles du calvaire, Paris
Dido Dido is een coproductie met NB projects (Nicole Beutler) & Silbersee.
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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 (2015) 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.
Door de samenwerking met Nordland Visual Theatre onstond de mogelijkheid lange tijd in een
theaterzaal, met video, licht en geluid te repeteren. Voor Ulrike was dit als regisseur een kans om veel
uit te proberen en te onderzoeken hoe video in haar werk kan worden geïntegreerd.
Realisatie
MANIACS is een coproductie met Nordland Visual Theatre. In 2017 heeft MANIACS nog drie keer
gespeeld, in Frankrijk en in Duitsland. De ontvangst in Duitsland was erg goed, en werd gewaardeerd
als innovatie binnen het genre. We verwachten de voorstelling in de toekomst nog een aantal keer
te kunnen spelen. We zijn daarbij wel gebonden aan de beperkte beschikbaarheid van Phi Nguyen,
die ook voor veel nieuwe producties van andere gezelschappen wordt gevraagd. De uitdaging van
internationaal voorstellingen spelen is dat het vrijwel altijd gaat over over incidentele voorstellingen
die pas ver na de première plaatsvinden. Dit moet binnen de agenda van de speler passen, die dan
vaak al met een nieuwe productie op tournee is in Nederland. Helaas moeten we hierdoor regelmatig
aanvragen afwijzen, maar gelukkig zijn er in goede samenwerking met collega gezelschappen waar
mogelijk oplossingen te vinden.
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 […].
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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
Gerard van Veen
Mijke Godschalk
Maarten van der Cammen
Benien van Berkel

functie
voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen bestuurslid

termijn
uiterste datum van aftreden
1e termijn
09-02-2022
1e termijn
30-08-2021
1e termijn
30-08-2021
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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Dorian Gray (foto: Anouk van Kalmthout)

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
Maniacs is een coproductie met Nordland Visual Theatre (Noorwegen).

! Aankomende voorstellingen:

Mahler & Kokschka / Dorian Gray
Het maken van van beeldend theater is een proces van lange adem, waarbij veel disciplines in elkaar
moeten grijpen. Daarom is de pre-productie voor de voorstellingen Mahler & Kokoschka en Dorian
Gray in 2017 al opgestart.
Vanaf begin 2017 deed Hannah van Wieringen research voor het door haar te schrijven script voor de
nieuwe coproductie met Bellevue Lunchtheater, Mahler & Kokoschka. Aan het ontwerp van de poppen
en het scènebeeld werd vanaf de zomer gewerkt. De voorstelling wordt benaderd als een locatieproject
in het theater. De Palonizaal wordt getransformeerd in een kapel waar Kokoschka zijn Alma Mahler
aanbidt. De première zal plaatsvinden op 31 maart 2018 in Theater Bellevue.
Ook voor Dorian Gray startte de voorbereidingen. Onder andere het zoeken naar een geschikte cast
die beschikt over de kwaliteiten om zowel te acteren, zingen als poppen te spelen nam de maanden
rondom de zomer in beslag. Ook werd het team van creatives samengesteld en werden de eerste ideeën
op papier gezet. De voorstelling zal op 15 oktober 2018 in première gaan, wederom in Theater Bellevue.
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Talentontwikkeling
In 2017 hebben we de activiteiten op het gebied van talentontwikkeling voortgezet. We hebben
onder andere workshops georganiseerd en talenten begeleid. Door het niet toekennen van de
talentontwikkelingstoeslag door het FPK moest op dit punt wel worden afgeweken van het beleidsplan.
We hebben dit vooral proberen op te lossen door nog nauwer met partners in het talentontwikkeling
netwerk samen te werken. Desondanks was het door een gebrek aan middelen niet mogelijk om
alle ambities op dit gebied volledig waar te maken. We hebben daardoor met drie in plaats van vier
deelnemers gewerkt aan het begin van een meerjarig talentontwikkelingstraject.
We organiseerden twee workshops (‘korte’ talentontwikkelingsactiviteiten). De eerste was in
samenwerking met het Haags Theaterhuis, waar recent een particuliere opleiding voor poppen en
objecttheater is gestart. In deze workshop betrokken we Hannah van Wieringen (een van onze vaste
schrijvers) en poppenmaakster Rosa Verloop.
Daarnaast gaven we tijdens het Stamsund Visual Theatre Festival een intensieve internationale
workshop, waarbij peer-learning centraal stond. Zowel Suze als Tim, die bij ons een talentontwikkeling
traject volgen, waren hierbij betrokken als workshopdocent en brachten hun kennis van het bunraku
theater over, maar daarnaast gingen ze ook met collega theatermakers aan de slag bij het ontwikkelen
van nieuw materiaal.
Voor de meerjarige talentontwikkeling had het ontbreken van de talentontwikkelingstoeslag de grootste
consequenties. In 2017 hebben we gezocht naar een manier van werken waarop we de betrokken
makers zo goed mogelijk kunnen verder helpen. De oplossing werd vooral gezocht in nog hechtere
samenwerking. Voor Noufri Bachdim betekent dit dat hij zijn traject voorlopig vooral bij Likeminds
doorloopt en dat we vooral inhoudelijk betrokken zijn. De komende jaren kan die betrokkenheid in
samenspraak met Likeminds groter worden, op de momenten waarop daar behoefte aan is, maar die
zal wel vooral inhoudelijk van aard zijn.
Voor Suze van Miltenburg en Tim Hammer was het minder vanzelfsprekend om de begeleiding bij een
andere partij te leggen. Daarom hebben we dramaturg Georg Weinand gevraagd in de eerste helft van
het jaar met hun een plan op te stellen voor hun ontwikkeling. Het eerste concrete resultaat uit deze
plannen is dat Tim Hammer bij De Nieuwe Oost een residentie heeft gedaan, gefaciliteerd door beide
partijen. Het resultaat was zeer positief voor de toekomst. Daarom wordt voor 2018 wordt gekeken hoe
deze samenwerking, mogelijk ook samen met het Kameroperahuis, kan worden voortgezet.
Suze van Miltenburg zal begin 2018 haar eerste schets maken op het Pop Arts Festival. De komende jaren
zullen er meer concrete uitkomsten zijn uit trajecten die dit jaar in eerste instantie hebben gedraaid om
persoonlijk artistiek zelfonderzoek en plaatsbepaling.
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Bestuursverslag
Bestuur en directie
Stichting Ulrike Quade Company had gedurende 2017 een vierkoppig bestuur. Er waren geen wijzigingen
in de samenstelling. Wel werd de zoektocht naar een nieuw bestuurslid opgestart om Benien van
Berkel begin 2018 te gaan vervangen. Na het vaststellen van dit jaarverslag heeft Benien acht jaar deel
uitgemaakt van het bestuur van de Ulrike Quade Company. Haar scherpe analytische blik en strategisch
inzicht zal gemist worden en we danken haar voor de vele jaren inzet!
Naast deze vervanging wordt nog gezocht naar extra bestuurslid, die bij voorkeur van buiten de
podiumkunstensector komt. Bij deze zoektocht is specifiek aandacht voor de Code Culturele Diversiteit.
De leden van het bestuur vervullen hun functie conform de Governance Code Cultuur onbezoldigd en
de organisatie werkt volgens het bestuur+directie-model.
De stichting onderschrijft de richtlijnen van de Governance Code Cultuur en toetst deze regelmatig.
In 2017 is de werkwijze voor het samenstellen van de agenda aangepast. Met behulp van de voorbeeld
jaarplanning uit de toolkit van de code is een nieuw vergaderschema gemaakt. Verschillende
evaluatiepunten die horen bij de code komen nu goed over het jaar gespreid structureel aan de orde. Er
werd in 2017 elk kwartaal eenmaal vergaderd.
Op basis van de evaluatie van de accountant in het derde kwartaal is besloten op zoek te gaan naar
een nieuwe accountant. Onderdeel van de overweging was dat de controle inmiddels vier jaar door
dezelfde accountant was gedaan. Daarnaast is gewerkt aan een directiestatuut, nieuw functiehuis en
uitgewerkte procuratieregeling.

De bibliotheek
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Het directiestatuut en procuratieregeling zijn vastgesteld, het nieuwe functiehuis wordt in het eerste
kwartaal van 2018 vastgesteld. Daarmee is de administratieve organisatie volledig vernieuwd en weer
up-to-date. De operationele consequenties van deze vernieuwing worden verderop toegelicht.
Van een andere, minder formele orde, was het besluit het jaarlijkse personeelsuitje samen met het
bestuur te doen zodat de betrokkenheid van het bestuur bij de organisatie meer zichtbaar is voor de
rest van het team. In navolging van de focus op scholing en loopbaanontwikkeling van het personeel,
ging de directie op initiatief van het bestuur met een coach aan de slag. In diverse sessies werd het
spanningsveld tussen artistieke en zakelijke ambities onderzocht. Er werd op het eigen functioneren
gereflecteerd en meer algemeen op samenwerkingsvormen in een nevengeschikte directie.
Hoewel 2017 het eerst jaar van het nieuwe kunstenplan is, ligt strategisch de focus alweer op het volgende
kunstenplan. De company ontwikkelt zich op alle gebieden en krijgt steeds meer een eigen artistiek
profiel en professionele bedrijfsvoering. Het bestuur heeft er vertrouwen in dat we die ontwikkeling de
komende jaren kunnen doorzetten.

Samenstelling bestuur per 31 december 2017:
naam
Gerard van Veen
Mijke Godschalk
Maarten van der Cammen
Benien van Berkel

functie
voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen bestuurslid

termijn
1e termijn
1e termijn
1e termijn
2e termijn

uiterste datum van aftreden
09-02-2022
30-08-2021
30-08-2021
19-03-2018

Gerard van Veen, voorzitter
Zelfstandig adviseur op het gebied van conceptontwikkeling en organisatie.
Nevenfuncties: voorzitter adviescommissies Fonds voor de Podiumkunsten te Den Haag
Mijke Godschalk, secretaris
Marketing en publiciteit Orkater, marketing en publiciteit Laura van Dolron, Communicatie &
publiciteit bij Mobile Arts/de Parade, 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 leider Volksoperahuis.
Nevenfuncties: penningmeester Stichting Stranger, penningmeester SubSub.
Benien van Berkel, algemeen bestuurslid – marketing & communicatie
Eigen bedrijf Benien Performing Arts Management
Nevenfuncties: Secretaris personele unie van bestuur Stichtingen Felix Meritis, De Nieuwe
Liefde, De Rode Hoed & Theatercompagnie, consortium van debatcentra en theater te Amsterdam,
verenigd in Amerpodia BV, bestuurslid Cappella Amsterdam, voorzitter Stichting Sharp, adviseur
Amsterdam Marketing.
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Directie
De directie bestaat uit artistiek directeur Ulrike Quade & zakelijk directeur Rutger Gernandt, beide
hebben een vaste aanstelling en vervulde in 2017 geen nevenfuncties.
De salarissen van de directieleden blijven binnen de kaders zoals vastgesteld in de Wet Normering
Topinkomens (WNT) en volgen de CAO Toneel & Dans. Een gedetailleerd overzicht van de beloningen is
hieronder te vinden in tabel 1a en 1b.

Tabel 1a: Wet Normering Topinkomens (WNT) specificatie 2017

Directie
Naam

Ulrike Quade

Rutger Gernandt

Functie

Artistiek directeur

Zakelijk directeur

Duur dienstverband in 2017

gehele jaar

gehele jaar

Omvang dienstverband (%)

100%

100%

Gewezen topfunctionaris ( ja/nee)

nee

nee

Dienstbetrekking ( ja/nee)

ja

ja

indien ja dan langer dan 6

ja gehele jaar

ja

Bezoldiging (Brutosalaris)

€ 59.097

€ 47.057

Belastbare onkostenvergoeding

-

-

Beloning betaalbaar op termijn

€ 6.665

€ 4.967

Totale bezoldiging

€ 65.762

€ 52.024

Toepasselijk WNT-maximum

€ 150.000

€ 150.000

maandenwerkzaam in de laatste 18
maanden? ( ja/nee)

(Pensioenbijdrage)

Tabel 1b: Wet Normering Topinkomens (WNT) specificatie 2017

Bestuur
Naam

Gerard

Maarten van der

Mijke

van Veen

Cammen

Godschalk

Functie

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Algemeen lid

Duur dienstverband in 2017

gehele jaar

gehele jaar

gehele jaar

gehele jaar

Beloning

geen

geen

geen

geen

Belastbare onkostenvergoeding

geen

geen

geen

geen

Beloning betaalbaar op termijn

geen

geen

geen

geen

Toepasselijk WNT-maximum

€ 24.500

€ 18.500

€ 18.500

€ 18.500
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Benien van Berkel

Organisatie
Medewerkers
artistieke kern

staf

Floriaan Ganzevoort, licht & decorontwerp

Jimmy-Pierre de Graaf, productieleiding

Jacqueline Steijlen, kostuums

tot 31 december

Watanabe, poppen

Marieke van Delft, marketing & publiciteit

Matt Jackson, poppen

Pluck Venema, atelier

Watanabe, poppen

Thomas Lamers, huisdramaturg

Leonard Evers, componist
Strijbos & Van Rijswijk, componisten
Hannah van Wieringen, schrijver
Marcel van Rooijaards, schrijver
Hannah van Wieringen, schrijver
techniek

verkoop

Niels Runderkamp (coördinator)

Inke Berbee, Bureau Berbee (Nederland &

Richard Bron

Vlaanderen)

Jan Sol

Blah Blah productions (Frankrijk en Wallonië)
Agente129 (wereldwijd)

Personeelsbeleid
In 2017 waren er een aantal veranderingen personeelswisselingen en aanvullingen, die samenhangen
met de start van het nieuwe kunstenplan. We wilden op een aantal gebieden meer structurele capaciteit,
juist om flexibeler te kunnen opereren. Daarnaast is de financiële administratie (en beheersing) volledig
gereorganiseerd.
Vast staf
Pluck Venema begon als medewerker atelier. Daardoor hebben we nu bijvoorbeeld vaste capaciteit voor
reparaties van poppen en kostuums, wat goedkoper is en veel efficiënter functioneert. Belangrijker is
dat we continu nieuwe poppen, kostuums en rekwisieten kunnen blijven ontwikkelen en maken. Op die
manier wordt het atelier veel meer het research & development laboratorium van de organisatie. We
kunnen nieuwe dingen uitproberen en onderzoeken, zonder de directe druk van een première datum.
Maar ook tijdens de projecten is het op deze manier eenvoudiger om bij te schalen, doordat binnen de
jaarplanning met werkzaamheden kan worden geschoven. Iets wat met het inhuren van zzp’ers niet of
veel lastiger mogelijk is.
Thomas Lamers begon als huisdramaturg. Deze functie valt uiteen in twee delen. Enerzijds is er
daarmee structurele ondersteuning in de artistiek inhoudelijke ontwikkeling van de projecten.
Ulrike regisseert en ontwikkelt per jaar gemiddeld drie nieuwe voorstellingen, en moet in datzelfde
jaar de drie voorstellingen voor het jaar erna voorbereiden. In 2017 ging dat daarom vooral over het
voorbereiden van projecten in de toekomst. Daarnaast vormt de dramaturg de brug tussen marketing
& publiciteit en het artistieke team, inclusief de contextprogrammering. Moderne (content) marketing
vraagt meer inhoudelijke uitwisseling tijdens het maakproces, maar voor de creatieven is het maken
van de voorstelling logischerwijs de eerste prioriteit. Hier vormt de dramaturg in zijn vrije rol een
brug. Hetzelfde geldt voor de aanvullende contextprogrammering die we met de voorstellingen
ontwikkelen. De dramaturg is hiervoor de inhoudelijke aanjager van, maar hij ontwikkelt die samen
met de medewerker publiciteit & marketing.
Dit jaar begon Marieke van Delft als nieuwe medewerker marketing & publiciteit, na een inwerkperiode
eind 2016. In de eerste helft van het jaar werd vooral hard gewerkt aan het implementeren van de nieuwe
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huisstijl. Daarnaast werd veel tijd gestoken het creëren van publiciteit voor de voorstelling Coco Chanel.
Gedurende de zomerperiode werden een aantal zaken verder geautomatiseerd, zoals verkoopstanden,
vrijkaartenboek en mailings. Daardoor hoeft er in de toekomst veel minder tijd te worden besteed aan
dit soort administratieve taken. Mede vanuit de sessies in het kader van het Wijzer Werven traject waar
Marieke aan meedeed, ontwikkelden we een aantal ideeën voor toekomstige communicatiestrategieën,
die de komende tijd verder zullen worden geïmplementeerd.
Per 31 december stopte Jimmy-Pierre de Graaf bij ons als productieleider. Na een dienstverband van
drie jaar, waarin de stap gemaakt werd van productiemedewerker naar volwaardige productieleider is
het tijd voor een nieuwe stap in zijn carrière. Daarmee hebben we afscheid genomen van een vertrouwd
gezicht binnen het gezelschap en iemand die de groei van de afgelopen jaren mede mogelijk heeft
gemaakt. In Martine Bitter hebben we een goede opvolger gevonden die met ingang van 2018 zijn taken
overneemt.
We namen in 2017 ook afscheid van Patty Oosten als boekhouder. Deze functie werd niet opnieuw
ingevuld, maar wordt voortaan uitbesteed aan financieel administratiekantoor Ozcar. Daarbij is ook
de salarisadministratie van administratiekantoor ASK overgenomen, zodat de volledige financiële
administratie in één hand is. De focus van Ozcar ligt op het zo slim mogelijk automatiseren van
administratieve taken. Verderop wordt dieper ingegaan op welke consequenties dit heeft voor de
administratieve processen.
Voorstellingsgebonden personeel
De status quo en onzekerheid veroorzaakt door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)
bestond in 2017 helaas voort. Hoewel er diverse modelovereenkomsten werden opgesteld voor functies
waarvan de zelfstandigheid onproblematisch is vast te stellen (e.g. ontwerpers, componisten), bleef
vooral de onzekerheid voor acteurs/performers voortduren.
Voor ervaren acteurs in dragende rollen werd tegen de verwachting in een modelovereenkomst
goedgekeurd door de Belastingdienst, nadat eerder alle aanvragen voor goedkeuring voor de functie
acteur categoraal werden afgewezen. Er is echter onduidelijkheid welke acteurs precies wel of niet onder
deze modelovereenkomst vallen. Bovendien is het voor deze groep ongelofelijk lastig om te bepalen
wat ze moeten doen: hun bedrijf opheﬀen en alleen nog in loondienst gaan werken, of afwachten en
voorlopig zzp’er blijven. Zeker gezien het ontbreken van concreet overgangsrecht, bijvoorbeeld met
betrekking tot geld dat binnen de onderneming voor het pensioen is gespaard.
Gecombineerd met de beperkte aanspraak die acteurs op de sociale zekerheid (vooral WW) kunnen
maken overheerst, niet onbegrijpelijk, veel boosheid over een nieuwe situatie waarin potentieel 50%
minder netto wordt verdiend dan nu het geval is. Met het oog op fair practice hanteren we daarom
tijdens de zogenaamde ‘niet handhaven’ periode coulance richting acteurs die nog als zelfstandige
willen werken. In ieder geval tot de politiek en/of de Belastingdienst met heldere uitspraken komt over
de toekomst van deze groep. Voor technici werd een modelovereenkomst op basis van vrije vervanging
goedgekeurd. Dat is een voorlopige oplossing, maar zonder garantie voor de toekomst.
Het is voor ons als gezelschap in principe mogelijk dat we teruggaan naar de situatie dat het
voorstellingsgebonden personeel, dat op projectbasis voor ons werkzaam is, weer in loondienst komt.
Ook zzp’ers betalen wij naar analogie van de CAO Toneel & Dans (doorberekende bruto-bruto vergoeding)
en de automatisering is er op ingericht. Wel moet er voor ons als gezelschap dan een oplossing worden
gezocht voor de extra zogenaamde frictiekosten die in dat geval ontstaan (o.a. transitievergoedingen).
Ook ontbreekt er voor deze werknemers een goede oplossing voor suppletie van hun salaris. Doordat
tournees zelden tot een volledige voltijdsbaan optellen en projecten door hun aard ook niet altijd kunnen
aansluiten, is er een verborgen neerwaarts eﬀect op het gemiddeld verdiende inkomen.
30

31
Die Liebe der Kleinen Mouche (foto: Lutz Edelhoﬀ )

Artistieke kern
Speciaal onderdeel van de voorstellingsgebonden medewerkers vormt de artistieke kern. In 2017 werden
de samenwerkingen met o.a. componistenduo Strijbos & Van Rijswijk en lichtontwerper Floriaan
Ganzevoort intensief voortgezet. Op het gebied van decorontwerp is voor de toekomstige projecten naar
versterking gezocht. Daarnaast werken we in 2018 (pre-productie in 2017) voor Dorian Gray samen met
mode-ontwerper Marlou Breuls. Daardoor ontstaat op het gebied van kostuums de keuze tussen een
meer ‘realistische’ benadering en een meer ‘design’ benadering van kostuums, afhankelijk van de aard
van het project.
Loopbaanontwikkeling & scholing
De inspanningen op het gebied van loopbaanontwikkeling zijn doorgezet in 2017. In de
functioneringsgesprekken worden de ambities voor de middellange en lange termijn besproken en
wordt medewerkers gevraagd onderzoek te doen welke scholing hierbij behulpzaam kan zijn.
Het Wijzer Werven programma nam dit jaar een centrale plek nam in. De zakelijk directeur, medewerker
marketing & publiciteit en de dramaturg namen op meerdere onderdelen deel. Met elkaar werd vooral
gekeken welke nieuwe initiatieven we in de toekomst kunnen ontwikkelen om het publiek sterker aan
ons te binden. Maar ook welke compenties hiervoor extra ontwikkeld moeten worden. Met alle vaste
medewerkers werd een workshop Story en Telling gedaan. Hierin werd geoefend hoe zowel jezelf als de
organisatie zo goed mogelijk naar buiten toe kunt vertegenwoordigen.
Ook organiseren we op regelmatige basis Vooruitbeeld Sessies. Per sessie staat een onderwerp centraal
waar we met alle medewerkers vrij over discussiëren en filosoferen. Daarbij wordt niet alleen over
artistieke zaken gesproken, maar juist ook hoe deze zich verhouden tot wat er om ons heen in de
maatschappij gebeurt. Op die manier blijft iedereen betrokken bij de grote lijn, is er een informeel
feedback moment om van elkaar te leren en samen de plannen voor de toekomst te smeden.

Bespreking over Coco Chanel
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Verzamelde pers bij een voorstelling van Coco Chanel in Rusland

Financiën & Bedrijfsvoering
Meerjarensubsidies
In 2017 ging het nieuwe kunstenplan 2017-2020 van start. Dit betekende dat er zowel een periode moest
worden afgerond als een nieuwe periode begon. In het geval van de gemeentelijke subsidie betekende
dat ook een overgang van directe subsidie door de gemeentelijke overheid naar subsidiëring door het
Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK).
De subsidie relatie met de Gemeente Amsterdam werd na goedkeuring van het jaarverslag 2016
conform de beschikking in 2017 afgerond. Door een verschuiving van de prestaties per speelcircuit
ontstond per eind 2016 een bestemmingsfonds. Na goedkeuring door het Fonds Podiumkunsten (FPK)
van het jaarverslag 2016 viel dit bestemmingsfonds in 2017 ook weer vrij, conform de eerder gemaakte
afspraken.
Voor 2017 zijn de nieuwe beschikkingen van kracht met bijbehorende subsidiebedragen en
prestatie-eisen. Dit wordt hieronder verder toegelicht.
Exploitatieresultaat & financiële positie
Over 2017 wordt een negatief resultaat van - €30.394 gerealiseerd. Dit negatieve resultaat is verwacht
conform de werkbegroting en wordt voornamelijk veroorzaakt door het produceren van vier in plaats
van drie nieuwe voorstellingen. In de komende boekjaren wordt dit tekort weer ingelopen.
Het eigen vermogen komt eind 2017 uit op €40.022. De meerjarige financiële planning is erop gebaseerd
om eind 2020 op een eigen vermogen van circa €80.000 uit te komen. Daarmee ontstaat een bij dit
omzetniveau voldoende geacht weerstandsvermogen.

33

Repetities van Coco Chanel

Het bestemmingsfonds1 dat eind 2016 ontstond is in 2017 een bestemmingsreserve geworden. Deze
bestemmingsreserve voegen we geheel toe aan de algemene reserve. Gezien de ambitie voor het
weerstandsvermogen en exploitatie resultaat van dit boekjaar is het niet logisch op dit moment verdere
bestemmingsreserves in het leven te roepen.
Het quick ratio/current ratio per 31 december is 4,592 , wat aan aan de hoge kant lijkt. De kasstroom
(dynamische liquiditeit) van de organisatie is echter sterk afhankelijk van de productiefases van de
diverse voorstellingen, wat betekent dat het beschikbare werkkapitaal fluctueert door het jaar heen.
Bovendien wordt dit ratio sterk beïnvloed door het doorlopende werkvoorschot dat het FPK verstrekt.
Baten uit publieksinkomsten komen immers pas op gang op het moment dat een tournee is begonnen,
terwijl de voorstelling dan al zo’n anderhalf jaar wordt ontwikkeld. De piek in de uitgaande kasstroom
zit vlak na de première wanneer de factureren van de creatieven binnenkomen en de spelers de
repetitieperiode factureren, maar er nog geen facturen kunnen worden verstuurd voor gespeelde
voorstellingen.
De prognose voor 2018 is dat er voldoende kasmiddelen (liquiditeit) beschikbaar zijn om aan alle
verplichtingen te voldoen. Dit komt enerzijds doordat het extra voorschot dat het FPK verstrekt aan
het begin van de kunstenplanperiode voor een stevige extra buﬀer zorgt. Daarbij maakt het FPK elk
kwartaal een voorschot op de subsidie over en het AFK elk half jaar, waarmee de liquide middelen tred
houden met de uitgaande kasstroom. Aangevuld met eigen vermogen is er daarmee een solide basis om
in continuïteit te kunnen produceren.

1
In het jaarverslag 2016 is een uitgebreide toelichting te lezen op het ontstaan van dit bestemmingsfonds, dat vooral
een boekhoukundige aard had.
2
Omdat er geen boekhoudkundige voorraden zijn is de quick ratio gelijk aan de current ratio.

34

Bovendien maken we met coproducenten afspraken over hoe de lasten zoveel mogelijk gelijkmatig
verdeeld kunnen worden over de partners en worden er zonodig tussentijdse verrekeningen gemaakt.
Daarmee komen de lasten van voorfinanciering niet onevenredig bij een enkele partner te liggen.
Om de cashflow verder te verbeteren zijn we dit jaar overgegaan op factureringssoftware die automatisch
herinneringen verstuurt voor factureren die niet tijdig (binnen 14 dagen) worden voldaan. Vooral bij
buitenlandse debiteuren is te merken dat dit de betaling versnelt. Indien op garantiesom wordt gespeeld
vertraagt dit het moment waarop een factuur gestuurd kan worden, omdat er eerst een borderel (kassa
overzicht) moet worden overlegd. Daarom worden deze voortaan ook automatisch opgevraagd op de
dag nadat de voorstelling is gespeeld. Bovendien is onze financiële software voorbereid om vanuit de
projectbegrotingen ook direct een liquiditeitsbegroting aan te maken.
Het solvabiliteitsratio voor 2017 is 22,6%. Dit is lager dan gebruikelijk, maar omdat er buiten het door
het FPK verstrekte werkvoorschot geen andere langdurige schulden zijn, geeft deze indicator een
vertekend beeld. De relatief hoge statische liquiditeit die voortkomt uit dit voorschot heeft immers ook
een negatief eﬀect op het solvabiliteitsratio. Mocht er in de toekomst echter een groter beroep worden
gedaan op het werkkapitaal, bijvoorbeeld omdat er een grote zaal voorstelling wordt geproduceerd, is
deze indicator een extra argument om het eigen vermogen te vergroten (conform de eerder genoemde
doelstellingen).
Prestaties
In 2017 zijn er 82 speelbeurten gerealiseerd, waarvan 38 in het buitenland. In Nederland is een grote
groep programmeurs die enthousiast is over het werk van Ulrike Quade Company en elke nieuwe
voorstelling ‘blind’ boekt (wat wil zeggen: zonder deze vooraf gezien te hebben omdat deze nog niet is
geproduceerd). Deze zalen zijn zeer belangrijk voor het in continuïteit kunnen produceren, doordat de
afname vooraf gegarandeerd is.

Tabel 2: Subsidiebaten Fonds Podiumkunsten 2017, Model V
(Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020).

Totaal

Klein/midden

Groot

Circuit

n.v.t.

€ 4.100

€0

80

80

0

Aantal subsidiabel t/m verslagjaar*

82

60

22

Aantal gerealiseerd t/m verslagjaar

82

82

0

Aantal gerealiseerd t/m verslagjaar (herverdeeld)

0

+2

0

Afwijking prestaties t/m (ultimo) 2017 **

€0

€0

€0

Bedrag gemiddeld subsidie per prestatie

Tegenwaarde eventuele onderprestatie (ultimo) 2017

* Dit betreft het totaal per boekjaar voor de periode 2017-2020, conform de beschikking 2016 van het Fonds Podiumkunsten.
** De informatie van deze rij wijkt af ten opzichte van het officiële model, omdat het ook de positieve afwijking weergeeft. Het model is
zonder deze wijziging te vinden aan in de jaarrekening.

Door het succes van de voorstelling Coco Chanel zien we ook het aantal theaters toenemen dat de
voorstelling in reprise boekt (na het eerste seizoen, wanneer de voorstelling al te zien is geweest en
recensies heeft gekregen). Samen met ons Nederlandse impresariaat proberen we deze afnemers te
verleiden toekomstige voorstellingen ook blind te boeken. Dit zorgt niet alleen voor zekerheid wat
betreft de afname, maar is ook goedkoper omdat het hernemen van een voorstelling relatief duurder is
dan een langere tournee te spelen. Dat komt o.a. doordat extra repetities nodig zijn en staﬀelkortingen
niet doorlopen.
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Ondanks dat wij hier (nog) niet direct de gevolgen van merken, is er sectorbreed bij de theaters wel
sprake van een verslechtering van het afnameklimaat. Er is een toename van het (gesubsidieerde)
aanbod terwijl de (ook van subsidie afhankelijke) afname in het beste geval gelijk blijft of zelfs slinkt.
Mede daarom richten wij ons in Nederland sinds enige tijd niet alleen op de theaters, maar ook op
het festivalcircuit. In de afgelopen jaren hebben we hier al een aantal producties succesvol kunnen
brengen, en we zullen dit de komende jaren ook weer gaan doen.
In het buitenland hebben onze coproducenten vaak de beschikking over een eigen zaal. Daardoor is de
dynamiek van aanbod-afname daar anders. De verkoop aan overige landen komt steeds beter op gang
en hopen we in de toekomst verder te kunnen uitbreiden. Ook omdat dit voor directe inkomsten zorgt
en we medewerkers daarmee betere tournees kunnen bieden (en ze daardoor ook beter aan ons kunnen
binden).
Voor het huidige kunstenplan hebben we ons gecommitteerd aan het spelen van minimaal 80
voorstellingen per jaar en richten we ons op een groei naar 100 voorstellingen per jaar. Deze doelstelling
blijft staan, maar in deze ambitie in aantal speelbeurten betrekken we ook het totale publieksbereik. Zo
bereikten we met Madama Butterfly het grootste publiek voor een van onze producties ooit, maar werd
dit behaald in ‘slechts’ 13 speelbeurten, omdat in een zeer grote zaal werd gespeeld.
De kwantitatieve impact van deze voorstelling is zodoende zeker zo groot als een voorstelling die dubbel
zo vaak speelt, maar slechts de helft van het aantal bezoekers trekt. Een analyse van de kwalitatieve
impact per productie is in het hoofdstuk activiteiten te vinden. Immers een voorstelling met slechts
1000 bezoekers kan in potentie net zoveel of zelfs meer artistieke impact hebben, ook voor het publiek,
dan een voorstelling die 10.000 bezoekers bereikt.
Eigen inkomsten
De eigen inkomsten bedragen in het verslagjaar 51,2% van de totale baten. Op een totaal van €513.445
aan eigen inkomsten werd €88.272 publieksinkomsten behaald en €409.461 aan baten coproducties.
Hierbij dient echter te worden vermeld dat wij bij slechts een van de vier producties penvoerder waren.
Een groot deel van deze coproductie baten betreﬀen zodoende ook publieksinkomsten, maar deze
kunnen niet als zodanig worden verantwoord.
Met dit percentage aan eigen inkomsten zitten we ruim boven de prestatie-eis van 40% zoals door het
FPK geëist. Ook voldoen we daarmee aan de door onszelf aan het AFK uitgesproken verwachting met
betrekking tot de eigen inkomsten. Over de komende jaren zal het percentage eigen inkomsten naar
verwachting fluctueren, maar gemiddeld zeker boven de 40% uitkomen.
Bedrijfsvoering
Strategisch
De coproductie met De Munt in Brussel was onze eerste stap in het operagenre en dit smaakte om
artistieke redenen naar meer. Dat betekent dat we voor de toekomst zullen zoeken naar andere
operahuizen als coproducent. Een uitdaging daarbij is dat door het internationale karakter het niet
altijd vanzelfsprekend is dat deze producties ook in Nederland te zien zijn. Daarnaast is het aantal
speelbeurten relatief beperkt, terwijl de kosten relatief hoog zijn. Zo’n focus op speelbeurten miskent
echter dat er een groot (nieuw) publiek wordt bereikt. Zakelijk gezien is zaak dit soort projecten in
evenwicht te brengen met onze andere voorstellingen die vaker spelen.
Coco Chanel was de derde coproductie die we maakten met Jo Strømgren Kompani uit Noorwegen.
Jaarlijks maken we in ieder geval een productie die op tournee gaat langs de Nederlandse zalen. Bij
voorkeur met een buitenlandse coproducent. Door het succes en de waardering voor de voorstelling
hebben we ook in theaters gespeeld die ons eerder niet boekten. Deze theaters worden actief benaderd
om ook toekomstige voorstellingen af te nemen.
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Nieuwe methodes: 3-D printen

Met Love of Seven Dolls, de coproductie de we maakten met Theater Waidspeicher, had Ulrike de
mogelijkheid te werken met de fine fleur als het aankomt op poppenspelers. Die samenwerking hopen
we in de toekomst ook in te kunnen zetten om het niveau van het poppenspel in Nederland te verhogen.
Daarnaast levert het een uitbreiding op van ons netwerk van (potentiële) partners in Duitsland.
De coproductie Dido Dido met twee Nederlandse coproductie partners was van weer een andere aard.
We droegen heel specifiek bij op het gebied van poppen, terwijl de eindregie nadrukkelijk bij één
regisseur(/choreograaf ) was gelegd. Toch was onze inbreng voor zowel recensenten als publiek duidelijk
herkenbaar en ‘typisch’ Ulrike Quade. Voor ons is dit een bevestiging dat de artistieke signatuur steeds
herkenbaarder wordt en bovendien merken we dat we ook steeds bekender worden. Mede door dit soort
interdisciplinaire samenwerkingen, waarin zowel dans (Nicole Beutler) als muziektheater (Silbersee)
als beeldend theater elkaar versterken.
Ook voor 2018 staat een coproductie met Silbersee op de planning. Dorian Gray is de opvolger van Coco
Chanel en zal een tournee door Nederland maken. Daarnaast wordt een coproductie met thuistheater
Bellevue gemaakt, Mahler & Kokoschka. Daarmee worden in 2018 twee nieuwe productie gemaakt,
waardoor het gemiddeld aantal nieuwe producties per jaar over 2 boekjaren weer op 3 uitkomt. De
preproductie van deze voorstellingen was in 2017 al in volle gang en gaat door in 2018.
Voor de daaropvolgende jaren zijn de grove lijnen ook wat betreft samenwerkingen al helder. Er wordt
nog maximaal een partner gezocht voor 2020. Het eerste onderzoek voor deze voorstellingen vond ook
al in 2017 plaats. In de zomer van 2018 zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden waarmee de blik op
2021 en verder wordt gericht.

Kostuums maken in het atelier
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Operationeel
De boekhouding werd in 2017 compleet gereorganiseerd. Dit was een grote inspanning maar levert
naar de toekomst een veel betrouwbaardere bedrijfsvoering op. Er wordt niet meer gewerkt met een
vaste boekhouder maar met een administratiekantoor (dat tevens de salarisadministatie doet). Daarbij
is de doelstelling om zoveel mogelijk digitaal te werken en werkstromen te automatiseren. De locus
is daarbij de verwerking en terugkoppeling naar de budgethouder. Doordat de budgethouders op een
eenvoudige manier hun eigen facturen taggen houden ze controle op wat binnen hun budget gebeurt.
Daarnaast kunnen ze de facturen binnen een week terugvinden in hun eigen begrotingen, waarbij ze
direct kunnen doorklikken naar een scan van de facturen die horen bij een bepaald budget.
Het resultaat is dat er bijna realtime inzicht is in financiële staat van de organisatie. Deze reorganisatie
werd in kwartaal vier afgerond, en betekende dat vrijwel alle bestaande systemen zijn vernieuwd.
Van facturatie tot boekhouding tot begroting tot urenregistratie en declaraties. Alle aspecten van de
bedrijfsvoering zijn nu via de cloud toegankelijk en er wordt nergens meer gebruik gemaakt van het
foutgevoelig Microsoft Excel.
Naast het automatiseren van de financiële processen zijn ook de werkprocessen voor de planning,
de voorstelling administratie en de marketing en publiciteit vergaand geautomatiseerd. Zo worden
bijvoorbeeld ook de verkoopstanden automatisch opgehaald, is het ‘vrijkaartenboek’ een volledig
geautomatiseerd proces geworden en zijn er dossiers per voorstelling waar in een keer een overzicht
van de stand van zaken te vinden is.
Software is uiteindelijk slechts een neerslag van de werkprocessen binnen de organisatie. Gezien
de complexiteit van onze projecten waarbij alle creatieve disciplines samenwerken, is het artistiek
gezien niet wenselijk al te vroeg budgetten al helemaal vast te zetten. Daar zijn organisationeel
grofweg twee antwoorden op: een alles overziende en autoriserende functionaris (i.e. een uitvoerende/
gedelegeerd producent) of meer inzicht in het proces en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
eindverantwoordelijken per deelaspect.
Door de vergaande automatisering is het mogelijk de eindverantwoordelijkheid inclusief budgettaire
verantwoordelijkheid zo laag als wenselijk in de organisatie te leggen. Daarmee winnen we flexibiliteit.
Deze benadering voorkomt nodeloos overleggen en maakt dat de discussie over budgetten niet los komt
te staan van de overwegingen die direct met de inhoud samenhangen. Daarbij maakt het de producties
schaalbaarder, waardoor we zwaardere projecten aankunnen terwijl de organisatie relatief klein blijft.
Er is bijvoorbeeld geen office manager in het gezelschap. Bovendien werkt het motiverende voor de
medewerkers dat ze de volledige verantwoordelijkheid voor hun discipline kunnen dragen. In de eerste
helft van 2018 zal deze automatiseringsslag worden afgerond.
Nieuwe huisvesting
Het was ook het jaar van onze verhuizing. Onze fijne locatie midden in Amsterdam was te klein
geworden, zeker omdat het atelier en het kantoor elkaar altijd in de weg zaten. Bovendien was het atelier
te klein, had geen opslagmogelijkheid en was er te weinig ruimte voor de bureau’s. Ons nieuwe kantoor
en atelier staat in Nieuw West en biedt ons veel nieuwe mogelijkheden. We hebben hier de ruimte voor
voldoende werkplekken, een goede vergaderplek, een ruim atelier, een afgesloten lijm & verfhok waar
veilig gewerkt kan worden en een kleine repetitieruimte. Deze laatste ruimte wordt multifunctioneel
ingezet. Niet alleen kan er worden gerepeteerd, maar de ruimte kan ook worden ingezet als extra
(decor/kostuum) atelierruimte, en als werkruimte voor het schaaltheater.
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In het schaaltheater kunnen we al voordat we gaan repeteren en monteren de beelden voor onze
voorstellingen op schaal uitwerken. Op suggestie van lichtontwerper Floriaan Ganzevoort werkte
we voor eerdere voorstellingen ook al enkele dagen in schaaltheater van de iLo (Instituut voor
Lichtontwerpen). Dit werd als een zeer fijne werkwijze ervaren, maar ook bleek dat slechts een paar
dagen werken voldoende was voor het licht maar het schaaltheater ook een ideaal laboratorium kan
zijn om beelden uit te werken. Dat was voor ons een reden om zelf zo’n faciliteit te creëren. Vooralsnog
zonder licht faciliteiten, maar dit hopen we in de toekomst te realiseren.

Risicoanalyse
De risico analyse valt conform de Goverance Code Cultuur in vier delen uiteen: artistiek & strategisch,
governance, financieel en operationeel. De analyse geeft een indicatie van relevante risico’s voor de
organisatie en de beheersmaatregelen die het risico aanvaarbaar moeten maken. Per risico is vermeld
hoe groot de kans is dat een calimiteit zich voordoet, wat de impact daarvan is, en in welke mate we
bereid zijn deze risico’s te accepteren.
Strategisch & artistiek
Beschrijving

Risicocategorie

Beheersmaatregelen

Sleutelpersoon
Het wegvallen van de directeuren en/of
artistiek sleutelverantwoordelijken, heeft
direct gevolgen voor zowel de artistieke
kwaliteit van de producties die op dat moment in ontwikkeling zijn als toekomstige
projecten en het aanjagen hiervan.

Kleine kans, grote impact
Acceptatie: laag

- Doordat het vaste artistieke team is uitgebreid met een dramaturg ligt de kennis
en kunde op het gebied artistieke ontwikkeling en projectoverzicht niet meer bij een
persoon.
- Tijdens het uitvoeringsproces is er altijd
een regieassistent die in geval van calamiteiten grote delen van het proces kan
overnemen.
- Door de collegialiteit en structurele samenwerking in het creatieve kernteam kunnen
deels rollen van elkaar worden overgenomen mocht dit nodig zijn.
- De zakelijk processen zijn vastgelegd en de
automatisering maakt het relatief eenvoudig
om kennis direct over te dragen aan een
vervanger bij uitval. .

Subsidiestelsel
Ondanks de relatieve hoge eigen inkomsten van de organisatie is het niet mogelijk
om artistiek relevante producties op hoog
niveau te ontwikkelen zonder publieke
bijdragen.

Gemiddelde kans, grote impact
Acceptatie: hoog

- De bijdrage is sinds 2017 meer gespreid
over de verschillende overheden. De bijdrage van de gemeente is relatief gestegen t.o.v.
de bijdrage van de rijksoverheid (via het
Fonds Podiumkunsten).
- Er is een voortdurende dialoog met zowel
het Fonds Podiumkunsen en het Amsterdams Fonds voor de Kunst over de huidige
regelingen en toekomst daarvan.
- We zijn lid van diverse gremia zoals de
werkgeversorganisatie, het gemeentelijk
samenwerkingsverband DaTho en het Europese platform IETM. Daarmee hebben we
een goede informatiepositie over toekomstige ontwikkelingen en kunnen we tijdig
anticiperen.

Artistiek experiment
De kern van wat we doen is het leveren van
artistieke kwaliteit, tegelijkertijd de minst
beheersbare factor. Ook ervaren kunstenaar leveren niet altijd een voorspelbare
kwaliteit. Die grilligheid is tegelijkertijd de
kwaliteit van goede kunst.

Grote kans, grote impact
Acceptatie: hoog

- een ‘mislukte’ voorstelling kan toch een
grote bijdrage leveren aan de artistieke
ontwikkeling, daarom wordt consequent
geëvalueerd met alle medewerkers.
- door meerdere projecten per jaar te doen
is de impact van een enkel project relatief
beperkt.
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Governance
Beschrijving

Risicocategorie

Beheersmaatregelen

Kwaliteit bestuur
Door een diverse samenstelling van het
bestuur wordt een adequaat en kwalitatief
hoogwaardig toezicht gegarandeerd.

Kleine kans, grote impact
Acceptatie: laag

- het bestuur gaat in 2018 functieprofielen
opstellen voor de verschillende bestuursleden
- bij de werving van een nieuw bestuurslid
is nadrukkelijk gekeken naar benodigde
competenties in combinatie met de Code
Culturele Diversiteit.

Administratieve organisatie
De administratieve organisatie is zowel de
‘backup’ van de organisatie als de aanleiding om bedrijfsprocessen door te denken
in al hun facetten en consequenties. Door
deze vast te leggen wordt een fundament
gelegd onder de organisatie.

Kleine kans, grote impact
Acceptatie: laag

- de administratieve organisatie is in 2017
compleet vernieuwd. Er is een nieuw procuratieschema en functiehuis gemaakt waarin
bevoegdheden expliciet zijn vastgelegd.
- de nieuwe ICT structuur maakt dat er veel
striktere handhaving kan zijn op bevoegdheden.

Compliance
Schending van wet en regelgeving heeft een
grote invloed op het vertrouwen dat stakeholders in de organisatie stellen. Daarom
dienen alle middelen rechtmatig te worden
besteed en dient de verslaggeving hierover
transparant te zijn.

Lage kans, grote impact
Acceptatie: laag

- zowel het FPK als het AFK hebben een
(op elkaar afgestemd) handboek verantwoording dat het uitgangspunt is voor de
jaarverslaggeving.
- het bestuur vergadert viermaal per jaar en
ontvangt in elke vergadering een managementrapportage op zakelijk gebied.
- de aanbevelingen van de Governance Code
Cultuur en de Code Culturele Diversiteit
worden steeds verder geïmplementeerd en
structureel geëvalueerd.

Beschrijving

Risicocategorie

Beheersmaatregelen

Rapportering
Het goed functioneren en kunnen bijsturen van de organisatie staat of valt met een
accuraat inzicht in de financiële huishouding. Systeemveranderingen brengen altijd
risico’s met zich mee, daarom is het risico in
2017 hoog, maar met ingang van 2018 weer
laag.

Hoge kans in 2017, grote impact
Acceptatie: laag

- In 2017 zijn zowel qua ICT als inrichting
van de organisatie maatregelen genomen
om de rapportages te verbeteren.
- Jaarlijks wordt gerapporteerd in een
jaarverslag dat zo leesbaar mogelijk wordt
opgesteld, zodat we door iedereen die
dat wil controleerbaar zijn. Hierbij wordt
bewust gekozen voor publicatie op de eigen
website zodat jaarverslagen en andere relevante controle informatie makkelijk terug te
vinden is.

Private financiering
De private fondsen en in mindere mate particuliere bijdragen zijn financieringsbronnen die het mogelijk maken een stap extra
te zetten en meer artistiek risico te nemen.
Dit soort financiering maakt het mogelijk
onderscheidend te zijn, bovenop de basis
financiering door de publieke fondsen.

Hoge kans, gemiddelde impact
Acceptatie: hoog

- Er is een grote teruggang in de beschikbare private middelen doordat een van de
grootste private financiers (VSB-fonds) in
Nederland gestopt is met het bijdragen aan
theater. Ook andere bronnen stellen steeds
meer additionele eisen waarbij extra eisen
niet opwegen tegen de extra middelen.
Daarom wordt in de begrotingen uitgaan
van een nulscenario.
- Doordat ‘standaard’ voorstellingen niet
zo snel ondersteuning krijgen, word vooral
gezocht naar bijzondere projecten (in bereik
of doelstelling) waardoor het project interessanter wordt voor een fonds/particulier om
zich aan te verbinden.

Eigen middelen
De eigen middelen in de vorm van vermogen
en materiële middelen geven continuïteit
aan de organisatie, ook als er tegenvallers
zijn. In 2017 is het eigen vermogen teruggelopen als gevolg van een verwacht exploitatietekort.

Kleine kans, gemiddelde impact
Acceptatie: gemiddeld

- Er wordt gewerkt met een meerjarige
financiële planning waarbij over de jaren
heen kan worden bijgestuurd, mochten er
tegenvallers zijn.
- Er is een streefdoel voor het eigen vermogen, dat ultimo 2020 moet zijn bereikt.

Financieel
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Beschrijving

Risicocategorie

Beheersmaatregelen

Samenwerkingen
Door te werken in coproductie en samenwerking met andere partners is het mogelijk
te functioneren op ons huidige niveau.
Zonder deze samenwerkingen is dat niet
mogelijk. Tegelijkertijd ben je in een samenwerking altijd afhankelijk van de andere
partij.

Gemiddelde kans, gemiddelde impact
Acceptatie: hoog

- Er wordt zo vroeg als mogelijk een samenwerkings of coproductie contract gesloten.
- Er zijn voor projecten altijd meerdere
potentiële partners, zodat eventueel de
strategie kan worden aangepast mocht een
partner niet kunnen leveren.

Beschrijving

Risicocategorie

Beheersmaatregelen

Uitvoering van voorstellingen
Onze hoofdactiviteit is het uitvoeren van
voorstellingen. Dit gebeurt echter elke dat
in een andere context. Daarom is voorbereiding essentieel. Vooral op technisch gebied.
Daarnaast is het doorgaan van een voorstellingen alleen opportuun als er ook mensen
in de zaal zitten.

Lage kans, gemiddelde impact
Acceptatie: laag

- al in een vroeg stadium, bij het bekend
worden van de eerste voorlopige speellijst,
wordt door de technici de haalbaarheidsanalyse gemaakt op technisch gebied.
- voordat de voorstelling op tournee gaat
wordt een productie specifieke risico inventarisatie en evaluatie uitgevoerd.
- er worden automatisch elke twee weken
verkoopstanden opgesteld, zodat een afweging kan worden gemaakt welke voorstelling extra publiciteit nodig hebben.
- indien nodig is er een breed scala aan
specifieke acties beschikbaar dat lokaal kan
worden ingezet.

Personeel
Zowel de samenstelling van het personeelbestand als de dynamiek binnen het
personeelbestand kunnen organisatorische
consequenties hebben op het gebied van
aansturing, verantwoordingsprocessen en
het organisationeel geheugen.

Gemiddelde kans, gemiddelde impact
Acceptatie: gemiddeld

- werkwijzen en procedures zijn zoveel als
mogelijk (en realistisch) vastgelegd zodat
(relatief ) eenvoudige overdraagbaarheid
wordt gegarandeerd.
- de ontwikkeling van medewerkers binnen
de organisatie wordt gestimuleerd door een
actief scholingsbeleid.
- bij sollicitatie processen worden vooraf
zowel objectieve vereisten (i.e. kwalificaties)
als meer zachte vereisten expliciet gemaakt
en met de kandidaten besproken.

Operationeel
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Activiteiten
Een kwalitatieve beschrijving van alle activiteiten in 2016 wordt gegeven in de hoofdstukken ‘Voorstellingen’
(p. 6) en ‘Talentontwikkeling’ (p. 24).
Realisatie en spreiding
We realiseerden in boekjaar 2017 omvatten 82 voorstellingen en produceerden vier nieuwe producties.
Een aantal producties zullen ook in 2018 doorspelen, omdat theaterseizoen zich niet in boekjaren laten
vangen. Naast deze speelbeurten werden 2 workshops gerealiseerd, in Nederland en in Noorwegen.
Bovendien reisde met de voorstellingen van Coco Chanel de contextprogrammering mee en werden 17
(onbetaalde) inleidingen verzorgd bij zowel Coco Chanel, Dido Dido als Madama Butterfly.
Tabel 3 biedt een overzicht van de speelbeurten in onze standplaats Amsterdam, daarbuiten in Nederland
en in het buitenland. Hoewel dit niet direct uit deze tabel blijkt is er een hoog aantal voorstellingen in
de standplaats gerealiseerd.
Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat de begrote aantallen gemiddelden zijn en dat voor
2018 een lunchproductie in Theater Bellevue op het programma staat, die daar een hele maand speelt
en het gemiddelde sterk beïnvloed. Dat er veel voorstellingen konden worden gerealiseerd was onder
andere mogelijk doordat voorstelling Dido Dido niet in ons thuistheater Theater Bellevue maar in
Frascati in première ging. Hier werd een nieuw en ander publiek mee bereikt.
Tabel 3: Geografische spreiding van de activiteiten
Totaal

Buitenland

Buiten standplaats

In standplaats

Voorstelling

13

13

0

0

Madama Butterfly

40

9

26

5

Coco Chanel

13

13

0

0

Die Liebe der Kleinen
Mouche

3

3

0

0

Maniacs

13

0

8

5

Dido Dido

82

38

34

10

Totaal voorstellingen

100

33

48

19

Begroot bij 100 vrst.

80

27

38

15

Begroot bij 80 vrst.

-18 / +2

+5 / +11

-14 / -4

-9 / -5

Verschil

Het aantal voorstelling buiten de standplaats wijkt iets naar beneden af vergeleken met de voorstellingen
in het buitenland, maar voor gemiddelden zijn de afwijkingen niet groot.
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 2017-2020.
Uit de cijfers over de spreiding van de voorstellingen over de verschillende regio’s valt op dat deze
grotendeels in lijn liggen met de doelstellingen die we ons daar gesteld hebben (waarbij de doelstellingen
proportioneel dienen te worden vertaald naar een totaal van 80 voorstellingen). Opmerkelijk is het
ontbreken van voorstellingen in de regio Rotterdam. Hierover lopen gesprekken met de Schouwburg
Rotterdam.
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Madama Butterfly (foto: Baus)
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“Dit is geen theatervoorstelling, maar een bewegend beeldend kunstwerk.
Alle elementen zo precies in elkaar gezet. Alles kreeg z’n aandacht, alles
was doordacht. De muziek, de dans, het decor, het samenspel van de
acteurs en de poppen. Coco kwam tot leven.”
Hatice
“Ik ben niet de enige, die geen man heeft. Een vrouw die iets wil, kan gaan,
kan doen wat ze wil. Ik kreeg een vrouwelijk en sterk gevoel bij het zien
van Coco Chanel. Meestal gaat het over mannen, nu écht over de kracht
van de vrouw.”
Kamuran
“Ik kreeg vleugels van deze voorstelling. Alles is mogelijk, dacht ik. Ik
merk, ook in mijn (vrouwen)stichting Congada, dat we vaak bang zijn om
voorop te lopen, om beslissingen te nemen. In elke vrouw weerklinkt de
zin ‘ik moet bescheiden zijn’. Dat dat niet zo is laat Coco ons zien.”
“Want waar dan ook, de wereld heeft kunst nodig. Ook in oorlog groeit er
een bloem. Zo’n bloem is deze voorstelling. Daar waar de bommen vallen,
gun je iedereen dit te zien.”
Sophia

Uit het juryrapport van de Wijkjury die Coco Chanel tot beste voorstelling van het theaterseizoen
2016/2017 koos.

Quo

te
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Context-programmering
Bij de voorstelling MANIACS begonnen we met context-programmering. De voorstelling gaf door het
onderwerp aanleiding context te bieden aan het publiek. Informatie die we niet in de voorstellingen
konden en wilden stoppen. De voorstelling ging over een dermate specifiek fenomeen dat voorkennis
niet als vanzelfsprekend kan worden geacht. De resultaten hiervan waren beter dan we hadden durven
hopen. De interactie met het publiek werd veel groter en we merkten duidelijk dat er behoefte was aan
dit soort ‘contextualisering’ van de voorstelling.
We spreken expliciet niet over randprogrammering, deze activiteiten juist moeten meer zijn dan
een randverschijnsel bij de voorstelling. Het doel is om concrete context te bieden voor bezoekers
die daar behoefte aan hebben, en daarmee een actieve discussie te stimuleren over het thema van de
voorstelling. Een discussie waar we zelf deel van uitmaken. Daaruit volgt dat we ook niet willen dat de
context-programmering educatief van aard is. Zelfs wanneer er sprake is van kennisoverdracht willen
we niet belerend zijn of naar de aard van het woord educatie: als alwetende de bezoeker ‘wegleiden uit
zijn onwetendheid’. We willen de bezoeker als gelijke benaderen en deel maken van ons eigen denk en
maakproces.
Voor de voorstelling Coco Chanel was het voor het eerst mogelijk specifiek budget vrij te maken voor de
randprogrammering. Daarbij had Thomas Lamers als huisdramaturg een inhoudelijke functie om het
programma in te vullen, terwijl Marieke van Delft als communicatiespecialist de impact op de bezoeker
moet waarborgen.
De randprogrammering voor Coco Chanel bestond onder andere uit een Bright Young Minds weekend.
Hierin brachten we een groep jonge makers en denkers voor twee dagen samen en vroegen hen om op
het thema van de voorstelling te reflecteren. Hierdoor ontstond, meer dan hadden durven te hopen,
een eigen discours rondom de voorstelling. Concreet resulteerde dit in een tentoonstelling die mee op
tournee gaat met de voorstelling, maar daarnaast bleek ook de ambassadeurs werking van deze denkers
en kunstenaars groot. Via hun eigen (sociale) netwerk kwamen hierdoor mensen naar de voorstelling
die anders nooit waren gekomen.
Bovendien ontstonden uit dit weekend ook nieuwe samenwerkingen. Zowel de Transketeers als Liesje
Knobel zijn sindsdien bij ons gezelschap betrokken. Op deze manier blijkt de context-programmering
voor ons vooral een eﬀectieve uitnodiging om in gesprek te gaan over onze kunst. Zowel aan mensen
uit de creatieve sector die meewerkte aan de randprogrammering als aan reguliere theaterbezoekers.
Andere activiteiten
Naast onze voorstellingen, talentontwikkeling en context activiteiten waren er ook weer enkele overige
activiteiten waar we een rol in speelden.
Zo begeleidde Ulrike de stage van Hannah Baudoin tijdens Coco Chanel, en volgde hieruit dat ze ook de
begeleiding van haar eindexamen voorstelling op zich neemt. Dit soort scenografische stages hopen we
ook in de toekomst voort te zetten.
Tijdens het symposium van het Internationales Figurentheaterfestival Erlangen over Hedendaags
Theater met Figuren was Ulrike Quade speciale gast. Prof. dr. Maaike Bleeker (Universiteit Utrecht)
nodigde ons uit voor een seminar waarbij zowel theaterwetenschappers, neurowetenschappers,
beeldend kunsternaars, AI specialisten en robotbouwers aanwezig waren. Er bleek een verrassende
overlap te zijn tussen hoe programmeurs robots animeren en poppenspelers poppen tot leven brengen.
We hopen dat hier in de toekomst verdere samenwerkingen uit volgen.
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Publieksbereik
Het totale aantal bezoekers in 2017 was 23.028. Gemiddeld zijn dit 281 bezoekers per voorstelling.
Daarmee is het aantal bezoekers per voorstelling flink gestegen. Hierbij dient te worden opgemerkt
dat de voorstelling De Munt Opera relatief veel bezoekers trok, ruim 10.000. Maar zelfs als we deze
voorstelling geheel buiten beschouwing zouden laten zien we een positieve ontwikkeling in de
bezoekcijfers.
Tabel 3: Overzicht bezoekersgegeven 2017

2017

Verschil

Begroot

2016

23.028

+ 11.028

12.000

11.924

Totaal aantal bezoekers

281

+ 161

120

119

Gemiddelde aantal bezoekers per voorstelling

275

nvt

nvt

262

Gemiddelde zaalcapaciteit per voorstelling

Publiekssamenstelling
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,
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 gaven 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.
Publieksonderzoek
In 2017 zijn we doorgegaan met onze nieuwe vorm van publieksonderzoek, waarbij het publiek tijdens
de voorstellingen in Nederland en België achteraf direct z’n mening kan geven door middel van een
postcard. Bij de voorstelling Coco Chanel hebben er 483 mensen deelgenomen aan het onderzoek. Bij
Dido Dido waren dit er 216.
De voorstelling Coco Chanel werd goed beoordeeld. Op een schaal van 1 tot 5 was het gemiddelde een 4,34
(tussen ‘goed’ en ‘zeer goed’ in.) Het grootste deel van de respondenten kwam naar de voorstelling omdat
het ze werd aanbevolen (174) of vanwege een interesse in de modeontwerpster (173). Hoewel slechts 98
bezoekers aangeven dat ze de voorstelling bezoeken omdat ze bekend zijn met Ulrike Quade Company
geven 351 bezoekers aan dat ze nogmaals een voorstelling van het gezelschap zouden bezoeken en 109
dat ze dit misschien zouden doen. De grootste groep van het publiek bestaat uit de leeftijdscategorie
50+, dit zijn 258 van de respondenten.
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Kleedkamer Coco Chanel

Bij het multidisciplinaire Dido Dido waren we nieuwsgierig naar de achtergrond van de bezoekers.
Dit bleek vrij gelijkmatig verdeeld te zijn over theater (168), concerten (154) en dans en ballet (130).
In iets mindere hadden we ook opera (81) en musicalbezoekers (49) (meerdere antwoordopties waren
mogelijk.) De meerderheid bezocht Dido Dido vanwege de muziek van Henry Purcell (90) of omdat de
publiciteitscampagne ze aansprak (71.) Een kleiner deel bezocht de voorstelling omdat ze bekend zijn
met (een van de) gezelschappen (in totaal 52). Dido Dido werd wederom positief beoordeeld. Op dezelfde
schaal als Coco Chanel kreeg de voorstelling een 4,37.
Marketing en communicatie
Om de stijgende lijn van bezoekersaantallen voort te blijven zetten is het van steeds groter belang op
veel verschillende media en manieren (oﬀ- en online) aanwezig zijn. Omdat wij midden in de opbouw
van onze publieksbinding zitten is herkenbaarheid hierin een belangrijk thema. Binnen coproducties,
op websites van theaters en op social media is er niet altijd de volledige regie over de wijze waarop de
voorstelling of het gezelschap wordt gepresenteerd. Daarom hebben wij in 2017 met communicatiebureau
GRRR de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl afgerond, met dit vraagstuk als uitgangspunt.
Resultaat is een flexibele huisstijl, waarin verschillende elementen samen en los gebruikt kunnen
worden. Zo hebben we een tweetal eigen letters, maar ook verschillende grafische mogelijkheden om
tekst te ordenen. Ook zonder fotomateriaal blijft de stijl daardoor herkenbaar en aantrekkelijk.
In de context van programma’s en websites van theaters blijft het beeld het visitekaartje. Ook daarin
is een eenduidige stijl belangrijk. Als vaste fotograaf voor onze campagnebeelden hebben wij Anouk
van Kalmthout gevonden. Deze jonge fotografe weet magische, maar hedendaagse beelden te maken
met een hoge (‘fashion’) kwaliteit van afwerking. Net als Ulrike vind zij het interessant de mens uit
het middelpunt van de aandacht te halen. We hebben het maken van het campagnebeeld in de tijdlijn
naar voren gehaald, zodat we niet meer met een pre-publiciteitsbeeld hoeven te werken. Daardoor
voorkomen we dat verschillende beelden van eenzelfde voorstelling rondzwerven in de campagne.
We zijn tot nu toe enthousiast over de multi-inzetbare manier van ordenen van beeld en tekst. Fijn is
dat de herkenbaarheid blijft op plekken waar slechts enkele van de elementen uit de huisstijl gebruikt
kunnen worden. Bijzonder is dat het zelfs een artistieke component geworden is in de uitwerking van
het contextprogramma ‘What would Coco do?’
In 2017 hebben we in ons backoffice Podio verschillende automatiseringen doorgevoerd om de
communicatie met theaters gemakkelijker en efficiënter te laten verlopen. Zo krijgt elk theater aan het
begin van het seizoen een factsheet met alle informatie omtrent marketing en publiciteit, maar ook
automatisch precies 4 weken voorafgaand aan de voorstelling het perspakket. Daarnaast hebben we
de vrijkaartenregistratie en het bijhouden van verkoopstanden geautomatiseerd. Dit bespaart veel tijd.
Facebook blijft en groeit. We hebben een strak en continue advertentie schema en besteden een steeds
groter deel van het marketingbudget aan Facebook en Instagram adverteren. Gestart met Coco Chanel
en doorgezet met Dido Dido, maken wij standaard voor elke Nederlandse en Belgische voorstelling een
Facebookadvertentie, direct gericht op de verkoop url van het theater. Nieuw is de mogelijkheid om
een ‘collectie advertentie’ te maken. Hiermee kan je binnen het mobiel gebruik van Facebook een eigen
landingspagina maken. Dit is voor Coco Chanel heel eﬀectief gebleken.
De inzet op meer diverse, korte content blijkt eﬀectief. De verschillende achtergrondfilmpjes gemaakt
met het artistieke team van Coco Chanel zijn alleen al op Facebook in totaal 12.400 keer bekeken.
Daarnaast is website vormgegeven in de nieuwe huisstijl, met betere links naar de kaartverkoop. Ook
zijn er voorbereidingen getroﬀen voor een Google Ad Grants aanvraag, een Instagram account met een
duidelijk eigen profiel en een nieuwe nieuwsbrief. Dit wordt in 2018 verder uitgewerkt.
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Rondom de verschillende voorstellingen zijn zowel voorpublicaties, aankondigingen als recensies
verschenen, online en in drukwerk. Trots waren wij bijvoorbeeld op een artikel van Joyce Roodnat
over Coco Chanel in de weekendbijlage van NRC. Deze ‘knipsels’ worden bijgehouden middels een
abonnement bij de Media Info Groep, waar ook indicatieve advertentiewaarde bij gegeven wordt. De
totale waarde van deze (offline, in gedrukte media) gepubliceerde artikelen was dit jaar 192.432 euro.
Vrijkaartenbeleid
Het vrijkaartenbeleid is bestaat uit het beleid rondom premières en het beleid tijdens de tournee. Voor
premières worden (waar mogelijk) warme contacten uitgenodigd, die op een bepaalde speciale manier
in relatie tot het gezelschap staan. Deze contacten ontvangen maximaal 1 vrijkaart en kunnen daarnaast
betaalde kaarten bijbestellen. De medewerkers (creatives, cast & crew en het bestuur) hebben maximaal
2 vrijkaarten tot hun beschikking.
Tijdens de tournees worden de vrijkaarten beperkt tot het aantal dat de theaters ons ter beschikking
stellen (meestal 4, soms 2); de gezelschap kaarten en/of impresariaat plekken. Dit gebeurd op basis
van wie het eerst vraagt, die het eerst in aanmerking komt. Met voorbehoud van zakelijke relaties die
mogelijk geïnteresseerd zijn in het boeken van de voorstellingen en/of journalisten. Waarbij journalisten
over het algemeen sowieso welkom zijn (en dus niet worden verrekend met de gezelschapskaarten).

Ondertekening bestuursverslag & jaarrekening
Namens het bestuur van stichting Ulrike Quade Company,

Gerard van Veen, voorzitter

Maarten van der Cammen, penningmeester
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Bijlage: Speellijst per productie
Coco Chanel
Datum

Tijd

Soort uitvoering

Plaats

Podium

Land

12-apr-17

20:30 reguliere uitvoering

Soort activiteit

Try-out

Amsterdam (NH)

Theater Bellevue

Nederland

13-apr-17

20:30 reguliere uitvoering

Premiere

Amsterdam (NH)

Theater Bellevue

Nederland

14-apr-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Amsterdam (NH)

Theater Bellevue

Nederland

15-apr-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Purmerend (NH)

Theater De Verbeelding

Nederland

18-apr-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Gorinchem (ZH)

Theater Peeriscoop

Nederland

20-apr-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Leiden (ZH)

Theater ins Blau

Nederland

23-apr-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Amsterdam (NH)

Theater Bellevue

Nederland

26-apr-17

20:00 reguliere uitvoering

Regulier

Eindhoven (NB)

Natlab

Nederland

28-apr-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Heerlen (LI)

Cultuurhuis Heerlen

Nederland

28-apr-17

19:30

Regulier

Heerlen (LI)

Cultuurhuis Heerlen

Nederland

03-mei-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Veghel (NB)

Theater De Blauwe Kei

Nederland

09-mei-17

14:30

reguliere uitvoering

Regulier

Tilburg (NB)

Theaters Tilburg

Nederland

09-mei-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Tilburg (NB)

Theaters Tilburg

Nederland

10-mei-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Arnhem (GLD)

Musis Sacrum / Schouwburg Arnhem

Nederland

12-mei-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Utrecht (UT)

Stadsschouwburg Utrecht

Nederland

17-mei-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Doetinchem (GLD)

Gruitpoort

Nederland

18-mei-17

21:00

reguliere uitvoering

Regulier

's-Gravenhage (ZH)

Korzo

Nederland

19-mei-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Enschede (OV)

Wilminktheater / Muziekcentrum

Nederland

20-mei-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Breda (NB)

Chasse Theater

Nederland

23-mei-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Amstelveen (NH)

Cultuurcentrum Griffioen

Nederland

24-mei-17

20:00 reguliere uitvoering

Regulier

Haarlem (NH)

Toneelschuur

Nederland

26-mei-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Deventer (OV)

Deventer Schouwburg

Nederland

29-mei-17

19:00

reguliere uitvoering

Regulier

Ostrava

Move Fest Festival

Tsjechië

11-sep-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Amsterdam (NH)

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond

Nederland

23-sep-17

21:00

reguliere uitvoering

Regulier

Charleville

festival Mondial des Théâtres de Marionnettes

Frankrijk

24-sep-17

14:00

reguliere uitvoering

Regulier

Charleville

festival Mondial des Théâtres de Marionnettes

Frankrijk

27-sep-17

19:30

reguliere uitvoering

Regulier

Oslo

Den Norske Opera & Ballett, Oslo

Noorwegen

28-sep-17

19:00

reguliere uitvoering

Regulier

Oslo

Den Norske Opera & Ballett, Oslo

Noorwegen

29-sep-17

19:30

reguliere uitvoering

Regulier

Oslo

Den Norske Opera & Ballett, Oslo

Noorwegen

30-sep-17

18:30

reguliere uitvoering

Regulier

Oslo

Den Norske Opera & Ballett, Oslo

Noorwegen

01-okt-17

18:30

reguliere uitvoering

Regulier

Oslo

Den Norske Opera & Ballett, Oslo

Noorwegen

16-okt-17

20:15

reguliere uitvoering

Regulier

Maastricht (LI)

Theater aan het Vrijthof

Nederland

18-okt-17

20:15

reguliere uitvoering

Regulier

Heerhugowaard (NH)

Cool kunst en cultuur

Nederland

19-okt-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Drachten (FR)

Schouwburg De Lawei

Nederland

24-okt-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Wageningen (GLD)

Theater Junushoff

Nederland

25-okt-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Gouda (ZH)

Goudse Schouwburg

Nederland

26-okt-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Assen (DR)

Theater De Nieuwe Kolk

Nederland

01-nov-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Amstelveen (NH)

Schouwburg Amstelveen

Nederland

01-nov-17

19:30

Regulier

Amstelveen (NH)

Schouwburg Amstelveen

Nederland

02-nov-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Utrecht (UT)

Podium Hoge Woerd

Nederland

02-nov-17

21:45

Regulier

Utrecht (UT)

Podium Hoge Woerd

Nederland

09-nov-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Oss (NB)

Groene Engel

Nederland

24-nov-17

19:30

reguliere uitvoering

Regulier

Sint Petersburg

Youth Theatre on the Fontanka

Rusland

Soort activiteit

Soort uitvoering

Plaats

Podium

Land

overig

overig
overig

Dido Dido
Datum

Tijd

07-nov-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Amsterdam (NH)

Frascati Theater

Nederland

08-nov-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Amsterdam (NH)

Frascati Theater

Nederland

09-nov-17

20:30 reguliere uitvoering

Premiere

Amsterdam (NH)

Frascati Theater

Nederland

10-nov-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Amsterdam (NH)

Frascati Theater

Nederland

10-nov-17

19:30

Regulier

Amsterdam (NH)

Frascati Theater

Nederland

11-nov-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Amsterdam (NH)

Frascati Theater

Nederland

24-nov-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Maastricht (LI)

Theater aan het Vrijthof

Nederland

24-nov-17

19:00

overig

Regulier

Nijmegen (GLD)

Keizer Karel Podia

Nederland

01-dec-17

reguliere uitvoering

Regulier

Nijmegen (GLD)

Keizer Karel Podia

Nederland

02-dec-17

reguliere uitvoering

Regulier

Drachten (FR)

Schouwburg De Lawei

Nederland

overig
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07-dec-17

reguliere uitvoering

Regulier

Almere (FL)

Corrosia

Nederland

overig

Regulier

Almere (FL)

Corrosia

Nederland

08-dec-17

reguliere uitvoering

Regulier

Leiden (ZH)

Theater ins Blau

Nederland

09-dec-17

reguliere uitvoering

Regulier

Tilburg (NB)

Theaters Tilburg

Nederland

19-dec-17

reguliere uitvoering

Regulier

's-Gravenhage (ZH)

Theater aan het Spui

Nederland

overig

Regulier

's-Gravenhage (ZH)

Theater aan het Spui

Nederland

reguliere uitvoering

Regulier

Utrecht (UT)

Stadsschouwburg Utrecht

Nederland

07-dec-17

19-dec-17

19:30

19:30

23-dec-17

Liebe der kleiner Mouche
Datum

Tijd

Soort activiteit

Soort uitvoering

Plaats

Podium

Land

08-sep-17

19:30

reguliere uitvoering

Premiere

Erfurt

Theater Waidspeicher

Duitsland

09-sep-17

14:00

reguliere uitvoering

Regulier

Erfurt

Theater Waidspeicher

Duitsland

13-okt-17

21:00

reguliere uitvoering

Regulier

Erfurt

Theater Waidspeicher

Duitsland

17-okt-17

19:30

reguliere uitvoering

Regulier

Erfurt

Theater Waidspeicher

Duitsland

18-okt-17

10:00 reguliere uitvoering

Regulier

Erfurt

Theater Waidspeicher

Duitsland

19-okt-17

10:00 reguliere uitvoering

Regulier

Erfurt

Theater Waidspeicher

Duitsland

21-okt-17

19:00

reguliere uitvoering

Regulier

Erfurt

Theater Waidspeicher

Duitsland

02-nov-17

10:00 reguliere uitvoering

Regulier

Erfurt

Theater Waidspeicher

Duitsland

03-nov-17

09:00 reguliere uitvoering

Regulier

Erfurt

Theater Waidspeicher

Duitsland

28-nov-17

19:30

reguliere uitvoering

Regulier

Erfurt

Theater Waidspeicher

Duitsland

29-nov-17

10:00 reguliere uitvoering

Regulier

Erfurt

Theater Waidspeicher

Duitsland

16-dec-17

19:00

reguliere uitvoering

Regulier

Erfurt

Theater Waidspeicher

Duitsland

25-dec-17

19:30

reguliere uitvoering

Regulier

Erfurt

Theater Waidspeicher

Duitsland

Madama Butterfly
Datum

Tijd

Soort activiteit

Soort uitvoering

Plaats

Podium

Land

27-jan-17

14:00

reguliere uitvoering

Premiere

Brussel

De Munt Opera

België

29-jan-17

15:00

reguliere uitvoering

Premiere

Brussel

De Munt Opera

België

31-jan-17

20:00 reguliere uitvoering

Premiere

Brussel

De Munt Opera

België

01-feb-17

20:00 reguliere uitvoering

Regulier

Brussel

De Munt Opera

België

01-feb-17

19:30

Premiere

Brussel

De Munt Opera

België

02-feb-17

20:00 reguliere uitvoering

Regulier

Brussel

De Munt Opera

België

02-feb-17

19:30

Premiere

Brussel

De Munt Opera

België

03-feb-17

20:00 reguliere uitvoering

Regulier

Brussel

De Munt Opera

België

03-feb-17

19:30

overig

Premiere

Brussel

De Munt Opera

België

05-feb-17

15:00

reguliere uitvoering

Regulier

Brussel

De Munt Opera

België

05-feb-17

14:30

overig

Premiere

Brussel

De Munt Opera

België

07-feb-17

20:00 reguliere uitvoering

Regulier

Brussel

De Munt Opera

België

07-feb-17

19:30

Premiere

Brussel

De Munt Opera

België

08-feb-17

20:00 reguliere uitvoering

Regulier

Brussel

De Munt Opera

België

08-feb-17

19:30

Premiere

Brussel

De Munt Opera

België

09-feb-17

20:00 reguliere uitvoering

Regulier

Brussel

De Munt Opera

België

09-feb-17

19:30

Premiere

Brussel

De Munt Opera

België

10-feb-17

20:00 reguliere uitvoering

Regulier

Brussel

De Munt Opera

België

10-feb-17

19:30

overig

Premiere

Brussel

De Munt Opera

België

12-feb-17

15:00

reguliere uitvoering

Regulier

Brussel

De Munt Opera

België

12-feb-17

14:30

overig

Premiere

Brussel

De Munt Opera

België

14-feb-17

20:00 reguliere uitvoering

Regulier

Brussel

De Munt Opera

België

14-feb-17

19:30

overig

Premiere

Brussel

De Munt Opera

België

Datum

Tijd

Soort activiteit

Soort uitvoering

Plaats

Podium

Land

21-mrt-17

20:30 reguliere uitvoering

Regulier

Auray

Centre Culturel Athena, Auray Festival Meliscenes
Frankrijk

20-mei-17

22:00 reguliere uitvoering

Regulier

Erlangen

Figurentheaterfestival Erlangen

Duitsland

20-mei-17

19:00

reguliere uitvoering

Regulier

Erlangen

Figurentheaterfestival Erlangen

Duitsland

Soort activiteit

Podium

Land

overig
overig

overig
overig
overig

Maniacs

Workshop
Datum

Tijd

Soort uitvoering

Plaats

11-feb-17

10:00 educatieve activiteit

Regulier

's-Gravenhage (ZH)

22-mei-17

09:00 educatieve activiteit

Regulier

Stamsund
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1. Inleiding
Algemeen
Stichting Ulrike Quade Company met kvknr 30154567 gevestigd te Amsterdam heeft tot doelstelling:
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 beelden 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 Stichting Ulrike Quade Company bestaat uit:
Functie
Voorzitter: Gerard van Veen
Secretaris: Mijke Godschalk
Penningmeester: Maarten van der Cammen
Lid: Benien van Berkel
Financiering
Stichting Ulrike Quade Company ontvangt een meerjarige instellingssubsidie van het Fonds
PodiumKunsten (FPK) in het kader van de regeling meerjarige activiteitensubsidies 2017-2020.
Voor het jaar 2017 is gerealiseerd
Basisbedrag
Activiteiten subsidie
Indexatie
Totaal ontvangen subsidie FPK

75.000
328.000
6.045
409.045

Stichting Ulrike Quade Company ontvangt tevens een meerjarige instellingssubsidie van de Gemeente
Amsterdam, Amsterdams Fonds voor de Kunst 2017-2020
Voor het jaar 2017 is gerealiseerd
Activiteiten subsidie
Indexatie
Totaal ontvangen subsidie Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)

80.000
696
80.696

Resultaat
In het verslagjaar is een negatief exploitatiesaldo ontstaan van
Begroot was een exploitatieresultaat van
Verschil resultaat ten opzichte van de begroting

-30.394
0
-30.394

Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari
Bij: Ontvangen subsidies en bijdragen
Bij: Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten
Af: Uitgaven 2017
Saldo van het eigen vermogen per 31 december

Stichting Ulrike Quade Company
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489.741
521.083

70.416
1.010.824
1.081.240
1.041.217
40.022
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1. Inleiding
Verschillen ten opzichte van de FPK Begroting
De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting die tot dit resultaat hebben geleid
zijn als volgt:
Voordelig
Baten
Eigen inkomsten
Directe opbrengsten
Indirecte opbrengsten
Bijdragen uit private middelen
Totaal opbrengsten
Publieke bijdragen
Subsidie FPK
Overige bijdragen uit publieke middelen
Totaal bijdragen
Verschil baten ten opzichte van de begroting
Lasten
Beheerslasten: personeelslasten
Beheerslasten: materiële lasten
Activiteitenlasten: personeelslasten
Activiteitenlasten: materiële lasten
Lasten Coproducties
Verschil lasten ten opzichte van de begroting

57.221
30.447

26.774
-

696
-

74.555
73.859

-

43.412

26.178
229.254
15.273
6.380

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
Verschil exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting

Nadelig

225
6.413
-

19.583
244.742
30.394

Toelichting:
Er wordt verantwoord ten opzichte van de meerjarige gemiddelde FPK begroting. Daardoor zijn de verschillen
per jaar soms aanzienlijk, het aantal en type activiteiten fluctueert namelijk over de jaren heen. De subsidie
FPK is lager dan begroot om de talentontwikkelingstoeslag niet is toegekend.
Het exploitatie tekort is vooral het gevolg van het produceren van een extra voorstelling. De directe baten zijn
vooral hoger door extra speelbeurten buiten Nederland. De private fondsenwerving valt tegen en is daarom
lager dan verwacht.
De verschillen in lasten wordt vooral veroorzaakt door de nieuwe manier van afrekenen van lasten
coproducties door het FPK. Zoals te zien is het uiteindelijk verschil klein.
Zie voor een uitgebreide toelichting op de bedrijfsvoering (incl. risicoanalyse) het bestuursverslag
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2. Balans per 31 december 2017

2017

2016

ACTIVA
Vaste activa
Materiële Activa
Totale vaste activa

10.832
10.832

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide Middelen

-

Totaal vlottende activa

46.347
119.751
166.098

87.262
48.814
136.076

TOTAAL ACTIVA

176.930

136.076

40.022
40.022

70.416
70.416

PASSIVA
Eigen vermogen
Reserves
Totaal eigen vermogen
Langlopende Schuld

100.750

Kortlopende Schuld

36.158

65.660

176.930

136.076

TOTAAL PASSIVA

Stichting Ulrike Quade Company
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3. Exploitatierekening over 2017

Realiteit
2017

FPK Begroting
2017

Realiteit
2016

BATEN
1a. Publieksinkomsten binnenland
- Recette
- Uitkoop
- Partage
1b Publieksinkomsten buitenland
1 Publieksinkomsten Totaal

####

2 Sponsorinkomsten

33.050
10.852
44.369
88.272
-

32.523
54.692
87.215
174.431

19.030
90.116
56.714
165.860

6.500

3.017

3a. Baten coproducties
3b. Overige Inkomsten
3. Overige Directe Inkomsten

409.461
15.486
424.947

271.817
3.250
275.067

22.500
2.899
25.399

4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3)

513.219

455.998

194.276

5 Indirecte Opbrengsten

-

-

12.828

1.226
1.226

3.000
25.000
28.000

12.017
12.017

7 Totaal Eigen Inkomsten

514.445

483.998

219.121

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten

409.045

483.600

450.700

80.696

80.000

59.940

-

-

11.000

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

10 Bijdrage AFK Kunstenplan (meerjarig)
12 Overige publieke bijdragen (incidenteel)
13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen
14 Totale baten
INKOMSTENQUOTES
Berekende Eigen Inkomensquote
Berekende Andere Inkomensquote
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####

489.741

563.600

521.640

1.004.186

1.047.598

740.761

51,2%
58,7%
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46,2%

29,6%
39,2%
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3. Exploitatierekening over 2017

Realiteit

FPK Begroting

Realiteit

LASTEN
1 Beheerslasten personeel

85.149

111.327

68.067

2 Beheerslasten materieel

86.333

66.750

87.602

3 Totale beheerslasten

171.482

178.077

155.669

Activiteitenlasten personeel voorbereiding
Activiteitenlasten personeel uitvoering
4 Activiteitenlasten personeel

304.805
94.422
399.227

377.089
251.392
628.481

232.482
147.398
379.880

Activiteitenlasten materieel voorbereiding
Activiteitenlasten materieel uitvoering
Marketing
5 Activiteitenlasten materieel

84.689
123.832
17.246
225.767

144.624
72.312
24.104
241.040

75.137
119.403
27.106
221.646

6 Lasten Coproducties

244.742

7 Totale activiteitenlasten

869.736

869.521

646.166

1.041.217

1.047.598

801.835

-37.032

0

-61.074

8 Totale Lasten
9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering

225

10 Saldo rentebaten/lasten
11 Saldo bijzondere baten/lasten

€

6.413

12 Exploitatieresultaat

-30.394

Resultaatbestemming
Dotaties & Onttrekkingen
Bestemmingsfonds Fonds Podiumkunsten
Algemene reserves
Exploitatiesaldo na resultaatbestemming

44.640

€

227
€

-

-

0

-60.847

166.500
-136.106
-

0

-166.500
227.347
-

2,6
1,2
3,5

4,6
6,6
10,75

2,0
2,23

7,4

21,95
0
0

4,23

Personele Bezetting (beheer + activiteiten)
Fte. Vast in dienst
Fte. Tijdelijk in dienst
Fte. Inhuur
Totaal Fte. personele bezetting
Aantal vrijwilligers
Fte. vrijwilligers

Stichting Ulrike Quade Company

-

Jaarrekening 2017

58

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 20172020 van het Fonds Podiumkunsten (FPK) en het handboek Verantwoording Meerjarige Subsidies 20172020 van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. 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.
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
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 naar rato van het jaar afgeschreven. De verbouwing
en ICT worden afgeschreven in 4 jaar binnen de subsidietermijn. De productiemiddelen worden naar rato
van gebruik in 2 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.
Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd langer dan één jaar. Deze worden, voor
zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden,
voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
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.
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de
koers op transactiedatum.
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5. Toelichting op de balans per 31 december

2017

2016

ACTIVA
Vaste Activa
Materiële Activa
Aanschafwaarde per 31 december
Verbouwing
Productiemiddelen
ICT
Totaal aanschafwaarde

7.290
1.561
5.820
14.671

-

14.671
-3.839
10.832

-

5.468
1.000
4.365
10.832

-

11.985

44.937

2.879
2.879

14.855
14.855

-

4.600
4.600

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

21.465
21.465

12.512
12.512

Overige vorderingen
Werkvoorschotten
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen bedragen
Overige vorderingen
Totaal overige vorderingen

354
61
2.433
7.171
10.018

3.813
937
4.068
1.540
10.358

46.347

87.262

17.849
100.863
1.039
119.751

43
4.094
44.677
48.814

176.930

136.076

Mutaties in boekjaar
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Stand eind boekjaar
Boekwaarde per 31 december
Verbouwing
Productiemiddelen
ICT
Totaal boekwaarde
Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende kosten van producties en projecten
Debiteuren
Totaal debiteuren
Te ontvangen subsidie
LIRA fonds
Totaal te ontvangen subsidie

100%
0%

Totaal Vorderingen
Liquide Middelen
Kas
Bank
Spaarrekening
Spaarrekening
Totaal liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
TOTAAL ACTIVA

Stichting Ulrike Quade Company

Jaarrekening 2017

60

5. Toelichting op de balans per 31 december

2017

2016

PASSIVA
Eigen vermogen
Saldo Algemene Reserve per 1 januari
Bij: uit Bestemmingsfonds FPK
Af: uit resultaatbestemming
Saldo Algemene Reserve per 31 december
Saldo Bestemmingsfonds FPK per 1 januari
Mutatie tbv algemene reserves
Saldo Bestemmingsfonds FPK per 31 december

-96.084
166.500
-30.394
40.022

131.263
-227.347
-96.084

166.500
-166.500
-

166.500
166.500

Het bestemmingsfonds FPK is gevormd op 31 december 2016 wegens een technische onderprestatie. Het FPK
heeft in de vaststellingsbrief dd 28 september 2017 verzocht dit Bestemmingsfonds om te zetten in een
Bestemmingsreserve per 1 januari 2017. Het bestuur heeft besloten om de dit bedrag te onttrekken aan de
Bestemmingsreserve en toe te voegen aan de Algemene reserve.
Totaal eigen vermogen
Langlopende Schuld
Vooruitontvangen subsidie FPK 2017
Totaal Langlopende Schuld

40.022

70.416

100.750
100.750

-

Kortlopende Schuld
Schulden aan leveranciers
Crediteuren
Totaal schulden aan leveranciers
Af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonbelasting
Pensioenpremies
Totaal af te dragen belastingen en sociale verzekeringen
Overige kortlopende schulden
Te betalen kosten
Reservering vakantiegeld
Totaal overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
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13.216
13.216

43.402
43.402

6.458
6.458

4.578
6.981
11.559

9.000
7.483
16.483

4.528
6.171
10.699

36.158

65.660

176.930

136.076
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5. Toelichting op de balans
Verloop vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Verbouwing
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari

Productie
middelen

ICT

-

-

-

Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen desinvesteringen
Afschrijvingen
Mutaties

7.290

1.561

5.820

-1.822
5.468

-561
1.000

-1.455
4.365

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

7.290
-1.822
5.468

1.561
-561
1.000

5.820
-1.455
4.365

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

maand. Dit is eerst opzegbaar per maart 2021
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5. Toelichting op de balans
Niet in de balans opgenomen rechten
Toegekende meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020
In het kader van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten 2017-2020 is een
De subsidieopbouw 2017-2020 is als volgt:
Voorschotten 2017
Startvoorschot
Januari regulier
April
Juli
Oktober
Indexatie
Totaal 2017

100.750
100.750
100.750
100.750
100.750
6.045

Voorschotten 2018
Januari
April
Juli
Oktober
Indexatie
Totaal 2018

100.750
100.750
100.750
100.750
6.045

Voorschotten 2019
Januari
April
Juli
Oktober
Indexatie
Totaal 2019

100.750
100.750
100.750
100.750
6.045

Voorschotten 2020
Januari
April
Juli
Oktober
Indexatie
Totaal 2020

100.750
100.750
100.750
6.045

409.045

409.045

308.295

Totaal voorschotten 2017 tm 2020
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6. Toelichting op de exploitatierekening
Realiteit
2017

BATEN
1a. Publieksinkomsten binnenland
Recette
Uitkoop
Partage
1b Publieksinkomsten buitenland
1 Publieksinkomsten Totaal

33.050
10.852
44.369
88.272

Begroting
2017

Realiteit
2016

32.523
54.692
87.215
174.430

19.030
90.116
56.714
165.860

6.500

3.016

409.461

271.817

22.500

4.273
8.004
3.210
15.486

3.250
3.250

2.194
107
598
2.899

3. Overige Directe Inkomsten

424.947

275.067

25.399

4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3)

513.219

455.998

194.276

2 Sponsorinkomsten

-

3a. Baten coproducties
3b. Overige Inkomsten
Auteursrechten
Verkoop bijproducten
Overig
subtotaal overige inkomsten

5 Indirecte Opbrengsten
6b Bijdragen van bedrijven
6c Bijdragen van private fondsen
overige private subsidies
subtotaal 6c bijdragen van private fondsen

-

3.000

12.828
-

1.226
1.226

25.000
25.000

12.017
12.017

6 Overige bijdragen uit private middelen

1.226

28.000

12.017

7 Totaal Eigen Inkomsten

514.445

483.998

219.121

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten

409.045

483.600

450.700

80.696

80.000

59.940

-

-

11.000
11.000

10 Bijdrage AFK Kunstenplan (meerjarig)
12 Overige publieke bijdragen (incidenteel)
Overige subsidies publieke middelen
subtotaal overige bijdragen uit publieke middelen
13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen
14 Totale baten
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6. Toelichting op de exploitatierekening

Realiteit
2017

LASTEN

Begroting
2017

Realiteit
2016

1 Beheerslasten personeel
Zakelijke directie
Bureaustaf
Overig personeel
Onkosten personeel
Totaal beheerslasten personeel

60.729
1.760
22.660
85.149

111.327

59.786
15.072
12.744
87.602

2 Beheerslasten materieel
Huisvesting
Bureaukosten
Algemene publiciteit
Afschrijvingskosten
Overige beheerslasten
Totaal beheerslasten materieel

23.494
44.351
14.034
3.277
1.177
86.333

66.750

14.831
47.655
5.581
68.067

3 Totale beheerslasten

171.482

178.077

155.669

15.265
129.721
63.695
24.788
8.715
27.830
29.164
5.625
304.805

377.089

60.287
79.626
33.078
17.399
17.552
24.540
232.482

1.623
58.320
200
29.885
3.500
100
794
94.422

251.392

44.478
17.158
66.816
17.375
1.571
147.398

399.227

628.481

379.880

10.175
15.378
7.617
33.687
11.723
7.286
561
-1.737
84.689

144.624

31.339
3.609
9.350
14.015
6.550
10.274
75.137

264
7.569
46.295
1.187
64.531
2.106
116
1.764
123.832

72.312

5.619
14.773
60.275
22.158
44.641
12.990
589
2.999
164.044

16.342
904
17.246

24.104

16.535
5.260
5.310
27.105

225.767

241.040

266.286

4 Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten personeel voorbereiding
Artistieke directie
Artistiek kader
Uitvoerend personeel
Productie
Techniek
Publiciteit
Artistieke staf
Overig personeel
Totaal activiteitenlasten personeel voorbereiding
Activiteitenlasten personeel uitvoering
Artistiek kader
Uitvoerend personeel
Productie
Techniek
Publiciteit
Artistieke staf
Vrijwilligers
Overig
Totaal activiteitenlasten personeel uitvoering
Totale activiteitenlasten personeel
5 Activiteitenlasten materieel
Activiteitenlasten materieel voorbereiding
Poppen
Decors / kostuums / rekwisieten
Rigging / Techniek
Transport / reis / verblijfkosten
Huur repetitieruimten
Randprogrammering
Opslag
Afschrijvingen
Overige voorbereidingskosten
Totaal voorbereidingskosten
Activiteitenlasten materieel uitvoering
Decors / kostuums / rekwisieten
Techniek / electronica / huur apparatuur
Transport / reis / verblijfkosten
Locatiekosten - huur ruimten
Immateriële productiekosten
Randprogrammering
Poppen
Impresario
Afschrijvingen
Overige uitvoeringskosten
Totaal uitvoeringskosten
Marketing
Publiciteit
PR
Overig specifieke publiciteitskosten
Totaal specifieke publiciteit
Totaal activiteitenlasten materieel
6 Lasten Coproducties

244.742

7 Totale activiteitenlasten

869.736

869.521

646.166

1.041.217

1.047.598

801.835

-37.032

-0

-61.074

8 Totale Lasten
9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering

225

10 Saldo rentebaten/lasten

12 Exploitatieresultaat
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-30.394

-

-

-

227
-0

-60.847
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8. Prestatieverantwoording volgens model III
Producties
Nieuwe Productie
Reprises Productie
Nieuwe Co-productie
Reprise Co-productie
Totaal aantal uitvoeringen
Bezoekers per categorie producties
Nieuwe Productie
Reprises Productie
Nieuwe Co-productie
Reprise Co-productie
Totaal aantal bezoekers
Regionale spreiding van voorstellingen/concerten
Noord
Oost
Midden
West
Zuid
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht
Buitenland
Totaal
Waarvan in standplaats
Waarvan schoolvoorstellingen
Regionale spreiding van bezoekers
Noord
Oost
Midden
West
Zuid
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht
Buitenland
Totaal
Waarvan in standplaats
Waarvan schoolvoorstellingen
Aanvullende gegevens bezoekers
Reguliere voorstellingen
Schoolvoorstellingen
Totaal
Waarvan betalend (regulier)
Waarvan niet betalend (regulier)
Totaal aantal bezoekers regulier
Aanvullende gegevens bezoeken
Educatieve activiteiten
Inleidingen
Anders/Overige (toe te lichten in verslag)

2017

2016

Begroot
1
0
4
1
6

0
0
22644
384
23028
3
6
1
9
10
10
2
3
38
82
10

1
3
5
8

5134

13045
6
7
3
9
10
19
4
5
4
33
100
19

413

2847
3943
11924
21
1
7
3
29
7
1
6
25
100
29
1
3666

347
208
683
881
1379

15
330
230
1810
301
24
697
4851

260
327
18530

23028
1379

3
2
6

0

11924
1810
202

23028
0

11722
202

21967
1061
23028

0

11139
583
11722

2
0

10

17

5

Totalen
Aantal voorstellingen over de drie circuits (kleine
zaal, midden, grote zaal)

19

15

11
11

grote zaal (>400 stoelen)
midden
kleine zaal (<400 stoelen)
Totaal aantal uitvoeringen

22
80
80

20
38
42
100
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