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1. Voorwoord 
 “Als de wereld verandert, moeten onze verhalen mee veranderen. Nu we 
de jaren ‘20 van de 21e eeuw binnengaan valt niet meer te ontkennen dat 
ons levensgrote transformaties te wachten staan.” 

Met deze zinnen openden we in februari dit jaar ons 
ondernemingsplan, waarin we onze artistieke koers, onze visie op de 
toekomst beschrijven. Het is het meerjarenplan voor de periode 2021-
2024 dat tot onze vreugde door zowel het Fonds Podiumkunsten als het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst werd gehonoreerd. 

De in het plan beschreven ‘levensgrote transformaties’ bleken achteraf 
dichterbij dan we dachten. Slechts enkele weken na het indienen brak 
de pandemie uit, met grote impact op de wereld, ons leven en ons werk. 

De lege straten leken onwerkelijk. De stad voelde als een filmset, 
vergelijkbaar met de desolate beelden uit onze voorstelling 
Technostalgia, over een verlaten menselijke kolonie op Mars met als 
enige teken van leven een achtergelaten robot. 

De pandemie hinderde ons in ons dagelijks werk, het maken en spelen 
van voorstellingen. Maar het bracht ons wel met een grote versnelling 
de toekomst in. Ongehinderd door de waan van de dag sloegen we een 
andere weg in met nieuwe partners en samenwerkingen. Onze nieuwe 
Research & Development tak werd achter de schermen in sneltreinvaart 
in de grondverf gezet. Er werd gelezen en ge-zoom-d, en op de 
momenten dat het kon, doken we het atelier, het klaslokaal en het 
laboratorium in.  

Voor ons voelt het innovatietraject natuurlijk en noodzakelijk. 
Bijzonder is dat we van veel partijen terug horen hoe uitzonderlijk het 
is dat een theatergezelschap op deze wijze inhoudelijk én financieel 
investeert in de wetenschap. 

Met deze activiteiten namen we een voorsprong op het plan dat 
eigenlijk pas in 2021 van start had moeten gaan: De toekomst eigen 
maken. 

 “Een veranderende toekomst niet met angst of ontzag binnentreden, 
maar benaderbaar maken, eigen en nabij, door met ons beeldend theater 
mens- en wereldbeelden van morgen te verkennen.”  

Dit doen we voor de kunst, de sector, de wetenschap én natuurlijk het 
publiek. Tijdens de lockdown lieten we daarom Ike, de nao-robot uit ons 
onderzoek Acting Like A Robot, een stad ontdekken die de mensen niet 
meer toebehoorde. Hij kreeg de hoofdrol in een Instagram reportage 
(#ikealoneinthecity) en een korte film voor SPRING Performing Arts 
Festival. 
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De crisis daagt ons uit de theaterruimte opnieuw te definiëren en de 
relatie met ons publiek opnieuw vorm te geven. We hebben er bewust 
voor gekozen niet voor de snelle oplossingen te gaan. Om ons niet als 
een boomerang in het nieuwe normaal te storten en vervolgens zo snel 
als mogelijk weer terug te vliegen naar het oude. We besloten ons, als 
voorzichtige verkenners van de toekomst, te verdiepen in duurzame 
verandering. Want wij geloven, met of zonder maatregelen, dat de 
wereld verandert.  

In de kern van wat wij doen, in het theater, de wetenschap, maar ook op 
kantoor bevragen we elke dag opnieuw wat we doen, in inhoud en in 
vorm. Daarom nemen we nu ook de tijd om de organisatie opnieuw in te 
richten en ons ‘team van verkenners’ nog beter uit te rusten. Zo maken 
we ons de toekomst, ook binnen de Company zelf, eigen. 

  

Ulrike Quade 

  

Artistiek directeur Ulrike Quade Company 
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2. Over Ulrike Quade Company 
  

Beeldend theater 
Ulrike Quade Company maakt beeldend theater. Onze voorstellingen 
bestaan uit een unieke samenkomst van spel, dans, muziek, 
scenografie en literatuur, met als grootste gemene deler het gebruik 
van poppen. Deze staan soms in de traditie van het Oosterse poppenspel 
(zoals bunraku of wayang), maar net zo graag gebruiken we 
hyperrealistische poppen (als levensechte kopieën van de spelers) of 
hightech exemplaren zoals robots of cyborgs. 

Onze voorstellingen variëren van intieme lunchvoorstellingen tot 
grootschalige opera’s die in Nederland, Europa en de rest van de wereld 
worden getoond. 

  

De toekomst eigen maken 
Als de wereld verandert, moeten onze verhalen mee veranderen. Onze 
taal is er een van de omweg: van de poëzie en magie. Vanuit de poëzie 
en magie maken we met onze voorstellingen nieuwe mens- & 
wereldbeelden, waarin we de toekomst verkennen, haar eigen maken. 

Met ons innovatietraject brengen we kunst en wetenschap samen. We 
onderzoeken hoe technologie de mens en het theater beïnvloedt, terwijl 
we tegelijkertijd bekijken hoe wij met onze kennis van het ‘bezielen’ van 
objecten bij kunnen dragen aan de technologische vooruitgang. 
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3. Activiteiten 2020 
Voor Ulrike Quade Company zien wij een uitgelezen taak om het 
tijdsgewricht waarin we plotseling terecht zijn gekomen, zowel met 
minutieus oog voor detail als vanuit een helikopterperspectief te 
bestuderen. Eigenlijk voelen we ons best goed geoutilleerd om precies 
dit onderzoek te doen. Vreemde toekomstvisioenen en gedachte-
experimenten liggen vaak aan de basis van ons werk, of het genre nou 
in de sfeer van magisch realisme (De Wand), science fiction 
(Technostalgia) of dystopie (De Droomlozen) ligt. 

De mythe is een kans, het hervertellen van onze ‘oer’ verhalen. De 
mythe van Isis is er een van creatie, van vruchtbaarheid en 
manifestatie, van (het omarmen van) radicale verandering. Deze mythe 
liep als een rode draad door al onze gedachten in 2020 heen. Met de 
uitkomsten daarvan willen we in 2021 een eerste voorzet doen voor een 
nieuwe toekomst.  

Maar het jaar begon niet met de crisis. Eerst keken we met veel plezier 
uit naar de tournee van onze succesvoorstelling Mahler & Kokoschka. 

 

3.1  Mahler & Kokoschka 
theater reprise (gecanceld) 
 

De geplande succes-reprise van Mahler & Kokoschka was op meerdere 
manieren een bijzonder traject voor ons. Door het bewezen succes van 
de voorstelling als Bellevue Lunchtheater productie, die in 2018 een 
maand lang bijna volledig uitverkocht was en daarna nog een week als 
succes-reprise in de grote zaal stond, was het een aantrekkelijke 
voorstelling voor theaters die ons niet eerder boekten, zoals Theater 
Walhalla in Rotterdam. Ook zouden we voor het eerst, in Theater 
Bellevue, de voorstelling spelen met de aanwezigheid van twee tolken 
Nederlandse gebarentaal. En de tournee zou worden afgesloten tijdens 
het Mahler Festival van het Concertgebouw, in de aanwezigheid van de 
kleindochter van Alma Mahler.  

We startten de tournee met een korte extra repetitie periode, waarin de 
voorstelling, in eerste instantie als locatievoorstelling geproduceerd, 
reisbaar gemaakt werd en er twee nieuwe scènes aan toegevoegd 
werden. Aafke Buringh speelde een intieme promotie van de 
voorstelling in de kleedkamer van het Wilminktheater in Enschede. Dat 
bleek helaas de eerste en de laatste publieke voorstelling. 

De première van de tournee van Mahler & Kokoschka zou plaatsvinden 
op 17 maart. Op 12 maart werd aangekondigd dat er geen groepen boven 
de 100 mensen mogen samenkomen, als een van de maatregelen tegen 
de verspreiding van het Covid-19 virus. Op 16 maart ging de eerste 
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lockdown in. Vrij snel werd duidelijk dat de gehele tournee niet 
gespeeld zou kunnen worden en belandden we in de wervelwind die de 
Company (net als de rest van wereld) voor het gehele jaar in haar greep 
zou houden. 

Veel gezelschappen plaatsten in reactie op de eerste lockdown 
registraties van bestaande voorstellingen online. Dit hebben wij ook 
besproken. We besloten echter te onderzoeken hoe wij, in deze nieuwe 
situatie, ons op een andere manier konden verhouden tot ons publiek. 
Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek werd de nieuwe productie: 
Womb m/f/x. 

 

 3.2      Womb m/f/x 
(première verschoven naar 2021) 
 

Ulrike Quade: “Voor de lockdown waren we gestart met de repetities van 
Womb m/f/x. In april zouden we verder gaan. Het wonderlijke, ofwel 
magische, aan Womb m/f/x was dat tijdens de eerste repetities het 
doormaken van een allesomvattende crisis een terugkerend thema was, 
al voordat de crisis begon. Tijdens de repetities spraken we over de 
maatschappij, die toe zou zijn aan een radicale verandering en hoe elk 
individu zijn eigen littekens zou moeten verwerken om de toekomst 
tegemoet te kunnen treden. 

We zagen hierin een belangrijke rol voor het theater. Aan de basis staat 
de mythe. Hoe kijken we anno 2020 naar de mythe? Mythen worden 
verteld en herverteld, het zijn de levende verhalen van de mensheid. De 
mythe heeft als functie om ons mens-zijn te verklaren. In een 
transformerende wereld verandert de mythe. We putten uit de bestaande 
mythen om de dag van vandaag duiden en terug te gaan naar wat ons in 
de basis mens maakt. En we gebruiken het theater als medium om het 
publiek de transformatie te laten ervaren, 

Deze crisis is een crisis op persoonlijk, professioneel en maatschappelijk 
vlak. Terwijl de maatschappij haar reilen en zeilen opnieuw moet 
vormgeven, moet de kunstenaar opnieuw de kunst uitvinden. Crisis kan 
de kunstenaar (en de mens) lam slaan, maar het kan ook de meest 
creatieve omgeving zijn om in te gedijen. In Womb m/f/x zeiden we 
grappen makend tegen performer Gil: ‘up the Nil’. Daar ging hij weer, hij 
ging weer dood en werd weer herboren. En Gil zei: ‘Right, daar gaan we 
weer, ik ben al zo vaak dood gegaan in mijn leven’.” 

Womb m/f/x werd een kunstproject dat zich in haar volledige creatie 
heeft (moeten) verhouden tot de (onvoorspelbaarheid van de) 
coronacrisis. Naast dat de thematiek van radicale transformatie nog 
verder onderstreept werd, veranderde ook de vorm van de voorstelling.  
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De documentaire audiobijdrage, die audio-visueel collectief de 
Transketeers in eerste instantie zou leveren, werd een uitgebreide 
samenwerking op het gebied van film en verhaal. En Womb m/f/x zelf 
groeide uit tot een project in de vorm van een paraplu, waar drie 
verschillende uitingsvormen onder zouden komen te hangen: een 
theatervoorstelling, een installatie en een film (volledig op afstand en 
ook internationaal te tonen). 

Gedurende de eerste lockdown werd de samenwerking met theaters 
intensiever. Theaters wilden meer persoonlijk contact en waren meer 
betrokken bij het creatieproces en de mogelijkheden die wij konden 
aanbieden om in te spelen op veranderende maatregelen. Dit ervoeren 
wij als een positieve ontwikkeling, waarin producties veel meer op maat 
gemaakt worden voor de locatie. Iets dat we graag voortzetten in de 
toekomst. 

Echter bleek dat het voortduren van wisselende beperkingen en 
sluitingen, waar de theaters mee te maken kregen, de samenwerking 
(vooral na de zomer) ook onder spanning bracht. Elk theater moest zich 
op haar eigen manier staande houden. Het ene theater koos er 
(noodgedwongen) voor voortijdig het programma stop te zetten, het 
andere theater bleef juist programmeren en verplaatsen (en annuleerde 
pas als het echt niet anders kon) en een derde ging bijvoorbeeld over op 
livestreams. Voor de Company zorgde dit voor een extra uitdaging (en 
soms ook belasting) om de geplande tournees(s) in balans te houden, 
qua planning, maar ook financieel, promotioneel, en zeker artistiek.  

De huidige structuur van ver vooraf producties programmeren en 
inplannen en de seizoensgerichte promotie en (voor)verkoop blijkt niet 
opgewassen tegen de snel wisselende actualiteit die de crisis met zich 
meebrengt. 

Nadat de première in 2020 tot 2 keer toe geannuleerd is, is op moment 
van schrijven ook de derde poging (5 maart 2021) geannuleerd. We gaan 
er vanuit dat er een grote kans is dat de rest van de tour, door verlengde 
maatregelen, niet door kan gaan. 

Daarom hebben wij besloten ons in 2021 te richten op de film en 
installatie van Womb m/f/x. Met als onderdeel daarvan een 
educatietraject voor jongeren dat voorlichting en gesprek biedt over de 
onderwerpen die de film aansnijdt: gender, identiteit en de 
maakbaarheid (in positieve zin) van de kinderwens (ongeacht gender).  
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I will be born. 

Ik zal geboren worden. 

Naceré. 

Eu vou nascer. 

  

Isis, Osiris en Seth zijn een goddelijke Egyptische drieling. Ze zijn de 
hoofdfiguren van vele verhalen van verzengende liefde, dodelijke 

jaloezie en magische (weder)geboorte. 

Eeuwenoude mythes verklaren wat we onszelf niet kunnen herinneren: 
het ontstaan van de wereld en de start van ons eigen leven. Regisseur 
Ulrike Quade geeft zo’n mythe opnieuw vorm. Ze slaat de brug tussen 

de Egyptische goden en hedendaagse opvattingen over identiteit, 
gender en vruchtbaarheid. Dit doet ze in een intieme samenwerking 

met audiovisueel collectief The Transketeers, die zowel hun 
persoonlijke verhalen als hun metier als filmmakers hebben ingezet. 

Als we de verhalen van ons ontstaan herschrijven, kunnen we dan ook 
onze eigen identiteit opnieuw vormgeven? 

Womb m/f/x is een nieuwe voorstelling over eeuwenoude 
familiebanden en het doorgeven van het leven; een ontstaansmythe 

voor grip op een tijd van identiteitspolitiek en ontregelende 
verandering. 

Theater, dans, poppenspel, film en storytelling komen samen in een 
ruimtelijke theaterervaring met hypnotiserende muziek en indringende 

filmbeelden. In navolging op een reeks voorstellingen waarin Ulrike 
Quade experimenteert met nieuwe technologieën en theatervormen, 

laat zij zich nu inspireren door gamecultuur. 

 Womb is een co-creatie van regisseur Ulrike Quade en performers Ibelisse Guardia 
Ferragutti, Gil (The Grid) Gomes Leal en Gabriel Casanova Miralda in een intieme 

samenwerking met The Transketeers (film en verhalen), Carly Everaert (kostuums) en 
Frank Rosaly (muziek). 

Bijrollen film: Alidtcha Binazon, Lucia Fernandez Santoro, Tim Hammer, Kenzo 
Kusuda, Wesley Rommy, Alejandra Zabala Paez 

Dramaturgie: Thomas Lamers 
Lichtontwerp: Floriaan Ganzevoort 
Technisch producent: Sunke Puell 
Regie-assistentie: Anne van Dorp 

Kostuum-assistentie: Lisanne Bovee 
Poppen en objecten: Ulrike Quade, Gabriel Casanova Miralda, Carly Everaert, Lisanne 

Bovee 
Audio techniek: Jorn Kortooms 

Licht techniek: Albert Jan ten Napel 
Video techniek: Reynoud Wieringa 

Met dank aan: Research/Expertise Uterus & Isis: Neske Beks 

Womb m/f/x wordt mede mogelijk gemaakt door: het Fonds Podiumkunsten, het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst en Fonds 21. 
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3.3 A Robot Walked into the Theatre  
SPRING Performing Arts Festival in Utrecht is een van de vaste plekken 
waarin de resultaten van ons vierjarig onderzoek Acting Like a Robot 
(zie paragraaf 3.5) getoond worden. In september 2020 organiseerden 
zij het virtuele festival SPRING on screen. Aangezien de fysieke kick-off 
van het onderzoekstraject niet door kon gaan, maakten we een korte 
film als virtuele kick-off. A robot walked into the theatre… ging op 22 
mei ‘streaming’ in première en bleef daarna via de festivalsite en ons 
eigen YouTube kanaal te bekijken. 

Bekijk A Robot Walked into the Theatre hier… 

  

3.4 Madama Butterfly 
In 2017 maakten we samen met Belgisch operahuis La Monnaie | De 
Munt en Kirsten Delholm, van Deens theatergezelschap Hotel Pro 
Forma, een bewerking van Madama Butterfly. Deze opera, over de jonge 
geisha Cio-Cio-San die al jaren wacht op de terugkeer van haar 
Amerikaanse ‘echtgenoot’, de marineofficier Pinkerton, was in mei 
terug te zien op het MM Channel tijdens het virtuele seizoen van 
operahuis La Monnaie | De Munt en trok een groot publiek van 9.000 
bezoekers.  

  

3.5 Research & Development 
Theater als laboratorium voor de robot revolutie. 

“If, as Shakespeare famously claimed, “All the world’s a stage and all the 
men and women merely players”, robots are the new kids on the block.” 

Prof. dr. Maaike Bleeker (Universiteit Utrecht) 

De poppen van gisteren zijn de robots van morgen. Ulrike Quade 
Company brengt met experts de invloed van robotica en artificial 
intelligence (AI) op de mens in kaart. Zijn robots, AI en slimme 
apparaten nog steeds wel echt onze instrumenten? Of zijn wij in 
toenemende mate de marionet van door onszelf geschapen netwerken 
en hulpmiddelen? Quade zet haar expertise van het verbeelden van 
mensen met objecten (poppen) in om deze verschuivende balansen 
onder de loep te nemen in een tweetal meerjarige onderzoeken, die van 
start gingen in 2020. Het research- & development traject wordt gul 
ondersteund door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO) en de innovatiesubsidie van het Amsterdams Fonds 
voor de Kunst. 

Tekenend voor onze nieuwe Research & Development tak is dat we ook 
de werkwijze zelf moeten onderzoeken. Zeker voor het tot stand 
brengen van de verbinding tussen theater, wetenschap en onderwijs 
moeten nieuwe paden worden gelegd. 

https://www.youtube.com/watch?v=dnUO5d415aE
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Artistiek assistent Suze van Miltenburg houdt zich daarom namens de 
Company bezig met de verbinding tussen kunst en onderwijs. Zo gaf zij 
onder andere een poppenspel workshop op de Vrije Universiteit en nam 
zelf deel aan de robotica module die vanuit hen georganiseerd werd. 

Marijke Hessels (sinds eind 2020 verbonden aan deze projecten 
namens de Company) slaat de brug tussen wetenschap en theater. Dit 
doet zij als projectleider en ‘techno-dramaturg’.  

  

3.5.1 Acting like a Robot: Theatre as Testbed for the 
Robot Revolution (ALAR) 
Ulrike Quade Company werkt samen met de Universiteit Utrecht, de 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en de Vrije Universiteit 
Amsterdam aan een meerjarig onderzoek over het gebruik van robotica 
en de impact hiervan op de samenleving. Jaarlijks worden de resultaten 
van dit onderzoek gepresenteerd op SPRING Utrecht. De Universiteit 
Utrecht heeft een speciale website genaamd Performing Robots in het 
leven geroepen om te communiceren over dit onderzoek. 

De lockdown en het - in eerste instantie - annuleren van alle 
voorstellingen en repetities bracht ruimte voor alle deelnemers om een 
grondige start te maken met het onderzoek Acting Like a Robot. 

Ulrike Quade: “‘Acting Like a Robot’ is het meest belangrijke nieuwe 
project dat in deze tijd versneld aan zijn ontwikkeling is begonnen. 
Naast het maandelijkse teamoverleg is er een wekelijkse ‘reading 
session’. 

Het lijkt erop dat het project de company een groot cadeau geeft, 
namelijk dat we in kaart brengen wat onze ‘techniek’ is: de artistieke 
visie vertaald naar een typologie voor theater. Dit wordt opgeschreven en 
vormgegeven. De uitkomst in 2024 bestaat uit een lesmodule 
theatermaken. Ook komt er een boek over ‘Acting Like a Robot’ waarin 
onze visie op theatermaken beschreven wordt en de kunst van het 
poppenspel, het beeldend theater en het interdisciplinair theater een 
plek krijgt. 

In 2023 maken we een voorstelling, die voortkomt uit onze studie van 
nieuwe technologieën en het werken met robots. 

Het robot project komt als een zegen in deze tijd, waarin kunst & cultuur 
niet meer kan ontkennen dat de vormen verouderd zijn en we anders 
moeten leren communiceren met middelen die meer bij deze nieuwe tijd 
passen.” 

Uit een verslag van Suze van Miltenburg (artistiek assistent) over een 
inspiratiesessie met studenten op de VU: 

“We as puppeteers are looking for the moment an 
object/puppet/something comes to life. We are looking for moments of 
magic. In order to explore this specific moment I shared an exercise: 

https://performingrobots.sites.uu.nl/2020/09/22/inspiration-session-by-ulrike-quade-company-at-vrije-universiteit-amsterdam/
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I brought a little black cube, staged it, and asked the students to attempt 
to ‘see it alive’. For three minutes we all just watched, in silence. 
Afterwards we opened a discussion.” 

Lees het volledige verslag van Suze op de website. 

In april 2021 wordt een vierdelige podcast serie over het onderzoek 
opgenomen met Luc de Groen. (Lees hier meer over in hoofdstuk 5.) 

Op het moment van schrijven vinden diverse Case Studies plaats, 
binnen het project. Zo wordt er met een robot en een regie student 
(Academie voor Theater en Dans), onder begeleiding van Ulrike, 
gewerkt in het Eye Filmmuseum aan de ontwikkeling van een robot die 
zich ‘sociaal’ kan verhouden met het publiek en bezoekers van het 
museum. En wordt er onderzoek gedaan met het uit elkaar halen van 
een Nao-robot. Dit alles wordt nauwkeurig gedocumenteerd.  

3.5.2 Technostalgia Research Lab (Techno-labs) 
Ulrike Quade Company maakt in haar voorstellingen gebruik van de 
nieuwste technologische ontwikkelingen. Het werken met technologie 
werpt zowel morele als praktische vraagstukken op die er om vragen 
verder te worden onderzocht. Met ons zijn er meerdere organisaties, 
kunstenaars, denkers en initiatieven bezig met vergelijkbare 
vraagstukken. Via het Technostalgia Research Lab bieden wij een plek 
deze collectief te verkennen. 

In 2020 starten we met de voorbereiding van de Techno-labs. Anders 
dan projectgestuurd onderzoek is de structuur meer geïnspireerd door 
design processen: bevindingen uit het onderzoek bepalen gaandeweg 
de volgende stappen.  

Projectleider en techno-dramaturg Marijke Hessels: “Op de lange 
termijn leidt kennis uit deze onderzoeken, gesprekken met experts en de 
Technostalgia labs tot een herdefinitie van een maakproces. Research 
and development wordt zo een voedingsbodem voor aanstaande 
projecten, terwijl het daarnaast kennis oplevert voor de sector en de 
wetenschap.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://performingrobots.sites.uu.nl/2020/09/22/inspiration-session-by-ulrike-quade-company-at-vrije-universiteit-amsterdam/
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What are the ‘non human’ powers of robots? 

  

  

What exactly are the qualities that distinguish the robot from a 
human being? 

  

  

Can we use these specific qualities to invent its behaviour instead 
of using human qualities? 

  

  

Is the robot capable of seducing a human into copying its 
movements instead of the robot copying humanlike movements? 

  

  

Can we use the unexpected in designing a robot like behaviour? 

  

  

Can a robot open our imagination? By for example pretending to 
be something else like an animal, object, by using images and 

sounds? 

  

 

 

 

 

  

  

- enkele vragen die aanbod kwamen tijdens de verschillende sessies in 2020 - 
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3.6 Ike alone in the city 
Gabriel Casanova Miralda, de Mexicaanse performer van Womb m/f/x, 
ging met ons project Ike alone in the City aan de slag. Voor onze sociale 
media maakte hij samen met Ulrike een fotoreportage en korte filmpjes 
(Pocket Stories) van onze NAO-robot Ike. Deze werd dwalend door de 
verlaten stad geënsceneerd, zelf immuun voor het virus en dus de 
ideale verkenner. De avonturen van Ike stuurden we in bij het 
Amsterdam Museum voor hun digitale tentoonstelling Corona in de 
Stad. Mogelijk krijgt Ike ook een plaats in het museum wanneer deze de 
digitale tentoonstelling naar een fysieke presentatie gaat ombouwen. 

  

3.7 Talentontwikkeling 
De Company heeft een aantal specifieke trajecten die inzetten op 
talentontwikkeling (zie onderstaande.) Daarnaast is de Company, eigen 
aan de onderzoekende aard van Ulrike Quade zelf, altijd in reflectie. 
Waarom doen we wat we doen en op welke manier kunnen we dat het 
beste doen? Dat heeft ook zijn weerslag op de medewerkers, die o.a. 
door middel van de vooruitbeeldsessies worden meegenomen in dit 
proces. Zij leren op deze manier company breed’ te denken en worden 
uitgedaagd hun eigen competenties te verdiepen en nieuwe 
mogelijkheden te onderzoeken.  

In de sector is het verloop van medewerkers hoog. 
Theatergezelschappen zijn nou eenmaal klein en bij het ontstaan van 
nieuwe ambities zijn er vaak geen andere functies of afdelingen om 
gehoor te geven aan die ambities. Ook gaan medewerkers met 
regelmaat de sector uit, omdat werken in de cultuur mooi is, maar ook 
bepaalde uitdagingen met zich mee brengt. We zijn er trots op dat onze 
medewerkers als ze verder gaan, vaak in de cultuursector blijven en 
hun ambities met succes vormgeven. Ze starten hun eigen 
kunstpraktijk of vinden nieuwe  functies bij andere gezelschappen en 
culturele organisaties. Velen van hen geven aan de Ulrike Quade 
Company te zien als een goede leerschool en professionele organisatie, 
waarin ruimte is voor zelfontplooiing, onderzoek en (professionele) 
groei.  

 

3.7.1 Tim Hammer / Nieuwe Makers Traject FPK 
 Ulrike Quade begeleidde Tim Hammer met het maken van zijn nieuwe 
productie De Berg van de Angst. 

De Berg van de Angst heeft een aantal keer kunnen spelen, totdat de 
theaters wederom gesloten werden. Henri Drost (voor de Theaterkrant) 
schreef: 
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“(...) Hier de ‘dans van de angst’ waarbij de fraaie pop van poppenmaker 
Matt Jackson wandelt, in een foetushouding kruipt, zweeft, valt en 
uiteindelijk de laatste adem uitblaast, tot in het kleinste detail zichtbaar 
gemaakt door Hammer, Suze van Miltenburg en Ruben Mardulier. 
Wanneer Goedhart de laatste compositie van Ohana speelt, zetten zij 
zich rechts op de verder lege speelvloer naast hem, als ware dit een 
liefdevolle en respectvolle wake.” 

 

Iedereen is wel eens bang voor de dood, maar waarom eigenlijk?  

Tim Hammer neemt je mee in zijn zoektocht naar onze 
sterfelijkheid. 

Stel dat er een fysieke plek is tussen leven en dood. Een berg als 
bedevaartsoord, voor iedereen die iemand heeft verloren of het einde 

vreest. Een berg die je kunt beklimmen, bezoeken en weer verlaten. 
Geïnspireerd door deze berg onderzoekt theatermaker Tim Hammer 

zijn grootste angst: onze sterfelijkheid. In De Berg van de Angst volgen 
we een levensechte pop tijdens haar laatste reis op aarde. In samenspel 

met klassieke gitaar laten drie poppenspelers haar dansen alsof haar 
leven ervan afhangt. Het resultaat: een fysieke en muzikale 

voorstelling. Klim je mee? Naar de top van de berg, waar we de angst 
achterlaten? 

De Berg van de Angst is een coproductie van KASKO (voorheen 
Kameroperahuis) en De Nieuwe Oost. Tim Hammer maakt deze 

voorstelling naar aanleiding van zijn eigen reis naar de Japanse berg 
van de angst, en speelt mee als één van de drie poppenspelers. De Berg 

van de Angst is de tweede productie in het kader van zijn Nieuwe 
Makers traject van Fonds Podiumkunsten bij KASKO en Ulrike Quade 
Company. Binnen dit traject doet hij onderzoek naar een nieuwe vorm 

van muziektheater en poppenspel, geïnspireerd op het Japanse 
traditionele Bunraku poppentheater. 

Credits 

Concept & regie: Tim Hammer 
Eindregie: Floor van Leeuwen 

Vormgeving: Juliette Mout 
Kostuums: Eleftheria Lavdaki 
Techniek & licht: Edwin Smits 
Artistiek advies: Ulrike Quade 

Dramaturgie stage: Jaïr Buisman 
Tekstadvies stage: Femke Zwiep 

Poppenmaker: Matt Jackson 
Schetsen poppenontwerp: Mirthe Dokter 

Inspiratie poppenontwerp: Hilde Atalanta 
Spel: Tim Hammer, Ruben Mardulier, Suze van Miltenburg en Roel Goedhart (gitaar) 

Productieleiding: Annemarie Bakker 

De Berg van de Angst werd mede mogelijk gemaakt door: Provincie Overijssel, 
Provincie Gelderland, Gemeente Zwolle, Fonds Podiumkunsten, Stichting Dioraphte. 
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3.7.2 Stages en kortdurende begeleiding 
Ulrike Quade rondde in 2020 de stagebegeleiding van Alidtcha Binazon 
af. Alidtcha werkte tijdens haar studie aan de acteursopleiding van de 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) aan de Oerol 
voorstelling Technostalgia. Daarnaast coachte Ulrike Laura Boser van 
de mimeopleiding van de AHK. Laura studeerde eerder aan de 
poppenspel opleiding in Stuttgart. Ook nam huisdramaturg Thomas 
Lamers student Tyler George van de Universiteit Utrecht onder zijn 
hoede.  

 

3.8 Samenwerkingen 
Met Project Wildeman hebben we een langer lopende samenwerking, 
die vorm krijgt door middel van kleine interventies en bijdragen. Op 28 
mei 2020 namen we met een astronautenpop deel aan de livestream 
van Project Wildeman genaamd Before Big Bang. Deze pop hebben we 
voor dit project in 2019 laten maken bij Theater Waidspeicher in 
Duitsland. De livestream was een vervolg op de eerdere 
onderzoeksvoorstelling Maanlanding in 2019 in CC Amstel. 

  

3.9 Japan 
Voordat de pandemie de wereld in haar greep had bracht Maite García 
Lechner, voormalig Zakelijk Directeur, een bezoek aan Japan. 
Geselecteerd en gefinancierd door het Fonds Podiumkunsten, brachten 
we een verkennend netwerkbezoek aan de Tokyo Performing Arts 
Meeting (TPAM).  

Één van de hoogtepunten daarbij was een bezoek aan Osaka, alwaar we 
de beroemde robotontwerper Hiroshi Ishiguro spraken over het maken 
van een opera met robots, en een bezoek brachten aan Hirofumi Tamai, 
directeur van Muscle Corporation.  

Dit technologisch instituut heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen 
van slimme robots (bijvoorbeeld voor in de zorg) – maar is daarnaast 
vanuit een persoonlijke fascinatie zich gaan toeleggen op het ontwerp 
van ‘artistieke robots’. Zo maakten ze een mode-robot die zeer precies 
dessins kan naaien op stoffen. Ook ontwikkelden ze een robot die 
geprogrammeerd kan worden om zich te bewegen volgens het 
traditionele bunraku (poppenspel)principe: de kuroko. 

Het bezoek aan Muscle Corporation leidde tot een uitnodiging voor 
samenwerking voor Osaka Culturele Hoofdstad in 2025. 
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3.10 Vooruitblik 2021 
Op moment van schrijven zijn alle voorstellingen in het eerste kwartaal 
van 2021 geannuleerd. Toch heerst er een enorme creatieve drive bij de 
Company. Achter de schermen gebeurt er heel veel: onderzoek, film, 
educatie en natuurlijk het voorbereiden van nieuwe producties. 

De Droomlozen reprise 
Op moment van schrijven is de geplande reprise van De Droomlozen in 
zijn geheel  geannuleerd door de tweede grote lockdown, en de diverse 
verlengingen. Helaas geven de theaters aan in het najaar van 2021 
nauwelijks ruimte te hebben door alle verplaatsingen én nieuwe 
producties. Daarmee gaat deze productie voorlopig op de plank. Wel 
lopen er nog een aantal internationale aanvragen. 

Womb m/f/x première 
Op 5 maart zou de theatervoorstelling van Womb m/f/x in première 
gaan in de Stadsschouwburg Utrecht, onder de noemer van SPRING 
Performing Arts Festival. Op moment van schrijven zijn de theaters 
echter gesloten tot 20 april. We kijken naar mogelijkheden voor het 
tonen van de voorstelling en/of installatie (wellicht tijdens SPRING in 
mei 2021) en zetten vooral in op het verspreiden van de film. De film, 
met als werktitel Isis,a myth retold, krijgt daarnaast een eigen 
educatieprogramma voor middelbare scholieren.  

Nieuwe Bellevue Lunchtheater voorstelling 
In september 2021 gaat een nieuwe Bellevue Lunchtheater voorstelling 
in première, die 4 weken achter elkaar van dinsdag tot en met zaterdag 
te zien is ‘tijdens de lunch.’ Daarna gaat de voorstelling op reis langs de 
kleine zalen van de Nederlandse theaters. In 2020 zijn we gestart met 
de voorbereidingen.. De voorstelling wordt geïnspireerd op het boek 
Vrouw of Vos (Lady into Fox) van David Garnett. Gelauwerd dichteres en 
toneelschrijfster Judith Herzberg neemt de bewerking voor haar 
rekening. 

Coco Chanel digitaal internationaal 
Internationaal blijft er interesse, onder andere voor de voorstelling Coco 
Chanel. Reizen is ook op het moment van schrijven nog lastig (te 
voorspellen). Maar de eerste online presentatie van een registratie van 
de voorstelling in juni 2021 in Polen is al geboekt. Ook een festival in 
Milaan is geïnteresseerd in het vertonen van de registratie van Coco 
Chanel. 

Le vin Herbé 
In 2020 zijn de eerste stappen gezet voor een nieuwe grootschalige 
samenwerking met Capella Amsterdam en ICK Amsterdam. 
Gezamenlijk maken we een bewerking van de compositie Le vin Herbé.  

De titel (Le vin Herbé) verwijst naar de ‘kruidenwijn’ die de liefde 
smeedt tussen de hoofdfiguren van de middeleeuwse legende: Tristan 
en Isolde. Tristan en Isolde, elk voorbestemd met een ander te trouwen, 
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worden hopeloos verliefd op elkaar door per ongeluk deze liefdesdrank 
te drinken. In de interpretatie van componist Frank Martin (1890-1974) 
worden - door middel van een raamvertelling bestaande uit 22 tableaus 
- de verhalen van Tristan, Isolde, Branghien en koning Mark verteld.   

De première staat gepland voor maart 2022. Het is een ambitieus 
project met een grote cast: maar liefst 24 koorleden, 2 solisten, 7 
strijkers, 1 pianist, 6 dansers en poppen, gemaakt voor de grote 
(concert)zalen en kerken. Een project waarmee we als Company met 
vertrouwen de toekomst tegemoet treden. 

Research & Development 
In 2021 worden er drie expert-meetings, Techno-Labs, georganiseerd 
die de verschillende thema’s belichten rondom theater en technologie. 
Deze vinden plaats in samenwerking met uiteenlopende partners op 
verschillende plekken in Amsterdam (Performance Technology Lab, 
Felix Meritis en CC Amstel).  

Ulrike Quade en Marijke Hessels werken samen met een robotbouwer 
om het gebied te verkennen tussen een zelf-opererende / 
voorgeprogrammeerde robot (NAO) en een mensgestuurde pop. 

Daarnaast gaat Acting Like a Robot gestaag door en vinden er in het 
kader daarvan workshops en case studies plaats.  

Talentontwikkeling 
In 2021 starten de voorbereidingen voor een coproductie met talent Gil 
Gomes Leal (danser en choreograaf.) Gil hebben we leren kennen als 
performer in Womb m/f/x en ondersteunen we graag in zijn ambities 
als choreograaf. Komend jaar begeleiden we hem in het vinden van 
samenwerkingspartners, medewerkers e.d. en in het uitwerken van 
zijn plannen. In 2022 wordt de voorstelling gemaakt. 

Zoals eerder beschreven, werken we in 2021 ook met regiestudenten 
van de Academie voor Theater en Dans, Amsterdam.  

Organisatie 
We werken in 2021 (en daarna) op een nieuwe manier en passen onze 
organisatie daarop aan. Al in het eerste kwartaal is het team aangevuld 
met een ‘Techno-dramaturg’ en een medewerker Educatie en Inclusie. 
Zij zal, onder andere, kritisch kijken naar als onze uitingen en 
meedenken over het implementeren van een veilige, inclusieve en 
toegankelijke taal.  

Verdere vormgeving van de organisatie vindt plaats in de rest van 2021. 
Nieuwe producties, nieuwe disciplines, nieuwe media, nieuwe en 
verrassende partners, nieuwe gezichten en meer onderzoek. Wij 
stappen met vertrouwen de toekomst binnen.  
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4. Publiek 
Vrijwel al het publiek dat we afgelopen jaar hebben bereikt was online, 
via de digitale programma’s van SPRING en Operahuis De Munt/La 
Monnaie. Het is bijzonder om te zien dat we, mede door de streaming 
van Madama Butterfly, zo’n groot publiek via een ander kanaal hebben 
mogen bereiken. 

In alles hebben we in 2020 een voorschot moeten nemen op het 
gedachtegoed van het nieuwe kunstenplan. Dit geldt ook voor ons 
publiek.  

Sinds 2016 hebben we gefocust op genre-identificatie: het genre 
‘beeldend theater’ / ‘theater met poppen en objecten’ onder de aandacht 
brengen bij een algemeen en uitgebreid publiek. Weg van het kopje 
‘bijzonder’ of ‘avontuurlijk’, maar een vast onderdeel worden van de 
diverse disciplines die een theater in haar portefeuille heeft en daarmee 
een vast publiek aanspreken. 

Dit streven leidde tot een behoorlijk ‘rigide’ marketingstrategie, ingezet 
op herhaling en herkenbaarheid voor de ‘algemene theaterbezoeker’. 
Het was effectief, we zagen in de uitkomsten van ons 
publieksonderzoek een stijgende lijn in bezoekers die onze 
voorstellingen uit hebben gekozen, omdat ze bekend waren met ons 
werk en het genre. Het genre zelf krijgt daarnaast ook meer voeten aan 
de grond. Beeldend theater (met poppen) krijgt een steeds uitgebreider 
gezicht door succesvolle jonge groepen en makers zoals Studio Figur en 
Tim Hammer.  

De inzet van deze strategie lag hoofdzakelijk op de promotie van 
voorstellingen die via de theaters verliep: hoe positioneren wij onze 
voorstellingen zo sterk als mogelijk in de programmaboeken, op de 
theaterwebsite en op de flyermuur van het theater en het café. Die 
middelen verdwenen vorig jaar grotendeels. 

De radicale verplaatsing van de fysieke naar de virtuele wereld vraagt 
een heel andere strategie en kennis. Positief is dat de groeiende 
verankering van het genre en de naamsbekendheid van de company de 
afgelopen jaren ons de mogelijkheid geeft meer vrijheid te nemen. Zo 
kunnen we van een overkoepelende strategie over stappen naar een 
meer flexibele marketing, variërend per doelgroep, middel en 
voorstelling.  

In 2020 lieten we ons hierin onder andere inspireren door de 
muziekindustrie. Een kaartje voor een concert is een belangrijk deel 
van de kunstbeleving, maar niet het enige. Een CD, of plaat, Spotify, 
interviews, merchandise e.d. maken er allemaal onderdeel uit. Dit 
betekent ook dat in een zeer verregaande interdisciplinariteit de 
grenzen tussen publiciteit en kunst, tussen de fysieke en virtuele 
ervaring en tussen betaalde en gratis ‘content’ vervagen.  
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Dit brengt grote nieuwe vraagstukken met zich mee. Bijvoorbeeld hoe 
we inzicht krijgen in onze publiekssamenstelling en de impact van ons 
werk via de beleving van onze kunst online. Welke verdienmodellen er 
bij deze nieuwe vormen passen. Maar ook of we zodra het weer kan met 
de theaters terug gaan naar het ‘oude’ normaal, of dat er een vaste 
nieuwe dimensie aan onze publiciteit en kunst is toegevoegd. En niet te 
vergeten hoe onze nieuwe takken Research & Development en educatie 
passen in dit plaatje. Op deze vragen willen we in 2021 concrete 
antwoorden formuleren.  

Voor één antwoord hebben we al een eerste aanzet. De verkoop van onze 
voorstellingen gaat niet altijd zo voorspoedig als we zouden willen. 
Hoewel onze voorstellingen vrij toegankelijk zijn, denken theaters toch 
vaak ‘moeilijk’ als wij in de verkoopbrochure voorbij komen. Dit heeft 
niet zo zeer met de inhoud van onze voorstellingen te maken, als wel 
met de vorm. Ulrike Quade begon haar loopbaan als makend speler, ze 
stond met pop op toneel. Ze ontwikkelde zich vervolgens tot regisseur 
en maakte poppentheater. Dat werd interdisciplinair (beeldend) theater. 
Met een keur aan samenwerkingspartners gaan voorstellingen van 
bijna performance-art/installatie tot dans, opera en teksttheater. Van 
de grote zaal tot heel klein en intiem. Van kunstenaarsportretten en 
klassiekers tot science-fiction.  

Een theater weet niet altijd wat ze krijgt als ze een voorstelling van ons 
boekt. Dat willen we veranderen. Hoewel wij natuurlijk verrassende 
voorstellingen blijven maken, willen we wel dat de komende vier jaar 
voor elk theater duidelijk is dat wij beeldend theater combineren met 
technologie, in elke voorstelling. Zo maken we het voor de theaters 
concreter in welk ‘hokje’ wij te plaatsen zijn en welk publiek ze daarmee 
kunnen aanspreken. Daarmee hopen wij programmeurs meer 
vertrouwen te geven in de kaartverkoop en daarmee mogelijke 
drempels in het boeken van onze voorstellingen weg te nemen. 
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5. Impact 
Het was een jaar van introspectie, waarin heel hard achter de schermen 
gewerkt werd en wij onze maatschappelijke positie onder het 
vergrootglas legden. 

5.1 Een samenwerking met de wetenschap 
Een vertaling van de toekomst 
 De company ziet een belangrijke rol in het tastbaar maken van de 
(mogelijke) toekomst voor haar publiek. We maken een theatrale 
vertaling van toekomstbeelden in de wetenschap, de maatschappij en 
de filosofie. Zo stuurden we in 2020 Ike als een eerste verkenner op 
pad, om de verlaten stad te kunnen delen met haar bewoners die binnen 
zaten.  

Ook werkten we het plan uit voor een vierdelige podcast serie over het 
Acting Like a Robot onderzoek. Deze serie wordt in 2021 opgenomen. 

Marijke Hessels (projectleider) en Marieke van Delft (marketing): 

“Als theatergezelschap zijn wij, veel meer dan onze andere partners, 
gewend om al ver voordat een project afgerond is er over te 
communiceren met een (potentieel) publiek. Wij namen daarom ook als 
Company het voortouw in het zoeken naar manieren om zo’n lijvig 
vierjarig onderzoek tussentijds met de buitenwereld te delen. Dit wilden 
we op een urgente, maar laagdrempelige wijze doen. We hebben daarom 
podcastmaker Luc de Groen gevraagd vier reportages te maken over 
verschillende thema’s uit het onderzoek. De focus ligt op de ‘human 
interest’ kant van het verhaal. Wat betekenen deze ontwikkelingen, wat 
betekent dit soort onderzoek voor mij (de luisteraar)? Zo start de eerste 
aflevering met de vraag: “U staat bij de apotheek en een robot vraagt 
waar de jeuk zit, waar u het crèmepje voor nodig hebt. Zou u dit willen 
vertellen?”” 

Ulrike Quade: “Dat wij vanuit de Universiteit Utrecht terug horen hoe 
bijzonder het is dat wij als theatergezelschap op deze wijze, ook 
financieel, investeren in wetenschap is natuurlijk heel erg mooi. Maar 
het roept ook de vraag op waarom wij dit eigenlijk doen, welke impact wij 
denken te maken. Het is maar een klein voorbeeld, maar tijdens ons 
project in Eye Amsterdam, voelde ik heel duidelijk onze meerwaarde. Ik 
interacteerde met de robot als acteur en poppenspeler, in plaats van als 
mens. Dus terwijl ik de interactie beleefde, bekeek ik deze ook vanaf een 
afstand. Ik kon als professional analyseren wat de interactie met mij als 
mens deed. Dat is een unieke positie in dit onderzoek.”   
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5.2 De maatschappelijke impact van ons 
inhoudelijke werk 
Een belangrijk thema van Womb m/f/x is het gebruik van de mythe als 
mogelijkheid om ons te emanciperen en nieuwe inclusieve verhalen te 
kunnen vertellen. Het eerste ‘agendapunt’ is het vinden van een nieuwe 
taal in het spreken over gender. 

In de voorstelling zijn er drie levensgrote ‘avatars’. Deze avatars 
vertellen autobiografische verhalen van de Transketeers. Een van de 
avatars (gespeeld door de Mexicaanse acteur Gabriël Casanova Mirala) 
zegt: 

“I did not want to be sterilized. 

I wanted to be in control of my body. I wanted to conceive.” 

 De avatar verwijst hier naar de Nederlandse Transgenderwet. Tot 1 juli 
2014 moest men voor het wijzigen van de geslachtsaanduiding in de 
geboorteakte operaties en een onomkeerbare sterilisatie ondergaan. 
Bijzonder was dat op maandag 30 november 2020 -  niet lang na de 
eerste geplande, maar geannuleerde première - de overheid voor deze 
wet haar excuses heeft aangeboden. 

 Fijn was ook dat, mede door de in samenwerking met de Transketeers 
uitgevoerde marketing, er binnen de platforms van de community zelf 
aandacht voor de voorstelling kwam. Er stond een grote aankondiging 
van de voorstelling in Winq en Zij aan Zij magazine interviewde 
performer Ibelisse Guardia Ferragutti.  

We zien een belangrijke rol voor dit project (als voorstelling, installatie 
of film) om ook op internationaal niveau een bijdrage te kunnen leveren 
aan de emancipatie van de queer community.  

Onze missie vertaalt zich ook door naar een aangescherpte visie binnen 
de Company zelf, bijvoorbeeld over het gebruik van voornaamwoorden 
(pronouns) in onze communicatie. 

Zoals eerder beschreven willen wij hierin het gesprek aangaan met 
jongeren, bijvoorbeeld via de verschillende Gender and Sexuality 
Alliances (GSA’s.) We hebben daarvoor Anne Kuit als medewerker 
Educatie en Inclusie aangesteld.  

5.3 Borging kennis en onderzoek 
Al jaren wordt de kennis en expertise overgedragen, formeel via de 
talentontwikkeling van jonge makers, maar vaker nog informeel, in 
repetities, workshops of korte contactmomenten. In het Acting Like a 
Robot onderzoek wordt deze expertise officieel vastgelegd. Er komt een 
boek en een lesmodule waarmee we onze inzichten openbaar maken 
voor het gehele veld. 
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6. Stakeholders 
De Company stapt deels een relatief nieuwe infrastructuur binnen: van 
opleiding- en onderzoeksinstituten, tot debatcentra, sociaal-
maatschappelijke en wetenschappelijke fondsen en instellingen en 
organisaties werkzaam op het snijvlak van kunst en technologie, maar 
ook filmdistributeurs, musea en online platforms zijn nu mogelijke 
stakeholders.)  

Ulrike Quade Company is een organisatie met slechts een hele kleine 
vaste kern en een veel grotere flexibele schil van terugkerende - maar 
zelfstandige - kunstenaars, spelers, ontwerpers en zzp’ers (op het 
gebied van o.a. licht en geluid, maar ook fotografie, film, productie, 
catering of juist regie-assistentie, educatie en dramaturgie.) Deze 
mensen zijn in hun verschillende samenstellingen voor de 
verschillende projecten net zo ‘eigen’ aan de Company als dat een 
ensemble of een vast atelier dat is voor een groot gezelschap, maar zijn 
niet in vaste dienst. Een onderscheid maken in interne en externe 
stakeholders is daarom niet functioneel. Daarom maken we een 
onderscheid  in stakeholders op het gebied van input en die van output. 

Illustratie 1.1 Stakeholders 
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6.1 Toelichting model  
Fondsen en overheden 
In 2020 werd bekend dat wij zowel bij het Fonds Podiumkunsten als de 
Gemeente Amsterdam voor de derde keer meerjarensubsidie mogen 
ontvangen voor de periode 2021-2024. Deze subsidies staan aan de kern 
van ons bestaan. Ze maken mogelijk dat we onze producties kunnen 
maken. 

De afgelopen jaren hebben we ook met regelmaat bijdragen mogen 
ontvangen van particuliere fondsen en natuurlijk de NWO subsidie. De 
komende jaren worden bijdragen van dit soort fondsen nog 
belangrijker.  

Sponsoring is nog geen vast onderdeel van onze financieringsmix. 
Wellicht bieden onze nieuwe projecten interessante ingangen. 

Coproducenten en samenwerkingspartners 
In tegenstelling tot voorgaande jaren werken we niet meer elke 
productie samen met een coproducent. Womb m/f/x is een eigen 
productie en ook Vrouw of Vos, waar we in 2020 de voorbereidingen 
voor troffen heeft geen coproducent. Tegelijkertijd ontstaan er wel weer 
nieuwe, interessante mogelijkheden tot coproducties. Le vin Herbé, met 
Capella Amsterdam en ICK Amsterdam, die deels in 2020 al verkocht 
werd, zorgt voor een heel nieuwe speellijst met locaties waar we niet 
eerder hebben gestaan. 

We koesteren Theater Bellevue als jarenlange partner. Na vele 
samenwerkingen staat nu Vrouw of Vos op de planning als lunchtheater 
voorstelling voor 2021, maar ook Roe vs. Wade is al gepland voor het 
lunchtheater in 2023. 

In 2020 zijn ook onze partners van Acting Like a Robot (de UU, HKU en 
VU) hele fijne partners gebleken en is onze samenwerking met de 
Transketeers van het verstrekken van incidentele opdrachten 
uitgegroeid tot een gelijkwaardige, inhoudelijke samenwerking. 

Mensen 
De mensen met wie wij onze producties maken zijn zoals eerder 
genoemd lang niet allemaal in dienst, maar wel allemaal eigen aan de 
Company. In 2020 merkten we dat vooral het creatieve team, bestaande 
uit een dynamische groep kunstenaars en creatieve zzp’ers staat als een 
huis. Het R&D team is nog in ontwikkeling. In het kantoor vonden in 
2020 een aantal wisselingen plaats en ook in 2021 komen er nog wat 
veranderingen aan. De relatie met het bestuur is ontzettend fijn, maar 
het bestuur moet in 2021 wel aangevuld worden. 

Presentatieplekken 
Met de theaters en festivals hebben wij een jarenlange geschiedenis. 
Soms is er een hele hechte band, zoals met Theater Bellevue, soms 
vooral heel praktisch en efficiënt, zoals Parkstad Limburg Theaters in 
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Heerlen of heel loyaal, zoals met Theaters Tilburg. En met (veel) andere 
theaters is het contact veel vluchtiger. 

Dit veranderde in maart, april en mei van 2020. Toen werden de 
banden met de theaters flink aangehaald. Er was in een veel vroeger 
stadium van het werkproces veel meer overleg. Samen bekeken we de 
verschillende mogelijkheden die we hadden om binnen de wisselende 
maatregelen toch een publiek te kunnen bereiken.  Zoals al eerder 
beschreven werd de dialoog tussen het theater en ons als gezelschap 
veel intensiever. Dat is een heel positieve ontwikkeling.  

In het vluchtige en vele touren van de afgelopen jaren, waren de 
theaters plaatsen waar we slechts even langs vlogen en na een avond 
weer doortrokken. Terwijl theaters, festivals en andere speelplekken 
het begin- en eindpunt van ons werk zijn en de brug naar ons publiek. 
Helaas bleek na de zomer dat bij veel theaters de ‘vrijbrief’ die de crisis 
gaf voor experiment en flexibiliteit op de korte termijn niet voor de 
lange duur haalbaar bleek. De wijze van plannen en programmeren lijkt 
snel terug te gaan naar (dichtbij) het oude normaal. Toch hopen wij dat 
op het moment dat de storm weer is gaan liggen, nieuwe ervaringen uit 
de crisis ook hier nieuwe relaties, samenwerkingen en experimenten 
kunnen faciliteren. 

Maite García Lechner: “In mei 2020 namen we afscheid van Bureau 
Berbee als ons verkoopbureau. Onze ambities op het gebied van 
schaalvergroting en innovatie lijken beter aan te sluiten bij Via Rudolphi 
en dus maakten we in goed overleg deze overstap. We bedankten Inke 
Berbee hartelijk voor haar jarenlange inzet en hoewel we met een groot 
feest hadden willen afsluiten, bleek dat door de corona-omstandigheden 
niet mogelijk.  

Bij Via Rudolphi begonnen de eerste gesprekken aangaande het huidige 
seizoen: in dit uitzonderlijke jaar waren veel producties komen te 
vervallen, of aangepast. Wij onderzochten gezamenlijk de mogelijkheden 
en planning voor 2021 en verder. De samenwerking is tot nu toe zeer 
plezierig en professioneel.” 

De komende jaren zoeken wij actief naar aanvullende 
presentatieplekken, voor ons werk in nieuwe vormen, voor ons 
wetenschappelijk onderzoek en voor educatie. 

Publiek 
De relatie met ons publiek is al jaren gestaag groeiende. Toch zijn er een 
aantal verbeterpunten. Dit is uitgewerkt in Hoofdstuk 4.  

6.2 Monitoring 
Bij het maken van theatervoorstellingen is er een duidelijk onderscheid 
tussen Ulrike Quade Company als producerend gezelschap, het theater 
als presenterende organisatie en het publiek als (betalende) ontvanger. 
De resultaten, in speelbeurten en bezoekersaantallen zijn heel 
duidelijk.  
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In 2020 kwamen, en de komende jaren komen, hier veel meer 
andersoortige, vaak langlopende, activiteiten bij. Wij hebben een 
netwerk aan presentatie plekken in o.a. Amsterdam, Eindhoven en 
Utrecht waar we onze (technologische) onderzoeksresultaten kunnen 
tonen. Dit netwerk bouwen we verder uit. Toch zijn een deel van deze 
activiteiten veel minder kwantificeerbaar. Om de impact van hiervan 
weer te kunnen geven, moeten we kijken naar aanvullende methodes.  

Een eerste aanzet is gedaan: Binnen Acting Like a Robot is PhD student 
Irene Alcubilla Troughton aangesteld om hier een systeem voor te 
maken. Zij brengt in kaart welke activiteiten uitgevoerd worden en bij 
wie de resultaten terecht komen. Zij onderzoekt welke data uit de 
onderzoeken komen en wanneer die met wie gedeeld moeten worden. 
Ook onze nieuwe educatieve activiteiten kunnen in het huidige systeem 
kwantitatief weergegeven worden. 

6.3 Internationalisering 
Samen met Silbersee en NB Projects werken we aan een onderzoek 
(gesteund door de innovatieregeling van het Amsterdams Fonds voor de 
Kunst) waarin we bekijken of, en hoe we internationaal kunnen (blijven) 
opereren in een wereld waarin reizen niet mogelijk of wenselijk is. De 
drie gezelschappen willen heel graag vanuit de praktijk kijken naar de 
(on)mogelijkheden van internationaal werken en hebben een gerichte 
ambitie om daarin beleid te beïnvloeden. Daarom zijn in gesprek met 
o.a. Dutch Culture en de NAPK om hier symposia over te organiseren, 
om kennis met het werkveld te kunnen delen. De eerste (online) 
bijeenkomst staat al gepland op 28 mei a.s. 
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7. SWOT - analyse 
Eerdere jaren hadden wij in ons jaarverslag een uitgebreide risico-
analyse staan. Deze analyse was grotendeels gestoeld op verschillende 
mogelijke toekomstscenario's. Hoe groot de kans was dat een en ander 
zou gebeuren, wat de acceptatiegraad van dit risico was en hoe we ons 
op het risico zouden kunnen voorbereiden. 

Echter bevinden wij ons op dit moment natuurlijk in een pandemie, een 
constant onzekere risicosituatie. Daarom hebben wij besloten niet voort 
te borduren op onze eerdere toekomstgerichte risico-analyses, maar 
een SWOT-analyse te maken van de huidige situatie waarin wij ons 
bevinden. 

(Zie volgende pagina.) 
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Artistiek 
STRENGTHS WEAKNESSES 

* Door de noodzakelijke 
veranderingen gaan wij versneld 
het nieuwe kunstenplan in. Het is 
een periode die weliswaar 
hindernissen kent, maar voor de 
Company bovenal inspirerend is. 

* De organisatie is flexibel en 
‘resilient’. De company kan 
omgaan met tegenslagen, zoals 
de coronacrisis, en van koers 
veranderen waar nodig. 

* We zijn versneld in het 
onderzoek geraakt, wat heel veel 
nieuwe inzichten en inspiratie 
met zich meebrengt. 

* De cross-over van disciplines biedt vele 
kansen, maar brengt ook een belangrijk 
vraagstuk met zich mee. Waar groeien 
wij als Company naar toe? 

OPPORTUNITIES THREATS 

* De band en werkwijze met de 
theaters verandert ten goede. De 
samenwerking verstevigt en dat 
zorgt o.a. voor een stevigere 
lokale inbedding en mogelijk een 
groter publiek. Dit zetten we 
graag in de toekomst voort. 

* De vorm van de producties 
verandert, waardoor we niet 
alleen coronaproof internationaal 
ons werk kunnen tonen, maar 
ook veel minder ‘zwaar beladen’ 
(semi-live) kunnen reizen na de 
crisis. 

* De cross-over van disciplines 
creëert een stevig, maar ook 
flexibel netwerk, waarin we nu al 
ervaren dat bijvoorbeeld 
wetenschappelijke partners ook 
speelplekken worden. 

* Door de aard van de discipline en de 
internationale signatuur van de 
company werken wij vaak in 
internationale coproducties. Het is nog 
onduidelijk hoe deze in de toekomst 
opnieuw vorm kunnen krijgen, als 
reizen door de coronacrisis, maar ook 
door de klimaatcrisis, een beperking 
blijft. Onder leiding van Jimmy-Pierre 
de Graaf wordt aan een project gewerkt 
dat deze problematiek onderzoekt en op 
zoek gaat naar een duurzame manier 
om in de toekomst te blijven 
samenwerken. 

* We maken complexe voorstellingen die 
door het gebruik van nieuwe 
technologieën niet altijd gemakkelijk te 
verplaatsen zijn. Soms zijn 
verplaatsingen wel mogelijk, maar 
kostbaar. De artistieke ambities zitten 
daarmee soms de prestatie 
mogelijkheden in de weg. 
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Sociaal-maatschappelijk 
 STRENGTHS WEAKNESSES 

* De herverdeling van de planning 
tijdens de crisis creëert meer ruimte 
voor sociaal wetenschappelijk 
onderzoek (ALAR) en 
theatrale/kunstzinnige innovatie 
(o.a. Techno-Labs.) 

* Relatie met en impact op de buurt 
is gebonden aan fysieke 
aanwezigheid en zichtbaarheid. (In 
het theater, op ons kantoor, op 
scholen e.d.) Dat is op dit moment 
veel minder mogelijk. 

OPPORTUNITIES THREATS 

* Een nieuwe digitale samenleving 
biedt nieuwe mogelijkheden mensen 
te bereiken. (Bijvoorbeeld met de 
podcastserie over Acting Like a Robot 
of webinars omtrent onze Techno-
Labs.) 

* De huidige situatie, waarin het niet 
alleen gaat om zo veel als mogelijk 
spelen, biedt ook mogelijkheden 
specifieker per doelgroep actief te 
zijn, zoals het inzetten van educatie.  

* Het vormgeven en de effectiviteit 
van de digitale infrastructuur om 
deze nieuwe doelgroepen te bereiken 
is geen gegeven en brengt de nodige 
uitdagingen met zich mee. We 
bewandelen nieuwe paden waarvan 
de uitkomst niet op voorhand 
gegeven is. 
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Financieel-economisch 
 STRENGHTS WEAKNESSES 

* Met behulp van de meerjarige 
subsidies, aanvullende 
regelingen en onze goede 
opgebouwde reserves is de 
company nog steeds in een 
gezonde financiële staat. 

* In een onzekere situatie kunnen we 
niet bouwen op verwachte 
publieksinkomsten. Ander soortige 
fondsenwerving kan wellicht hier een 
uitkomst in bieden. Fondsenwerving op 
het snijvlak van kunst en wetenschap 
heeft nieuwe expertise nodig die op dit 
moment nog niet afdoende in huis is.  

OPPORTUNITIES THREATS 

* De crossover van disciplines en 
innovaties creëren nieuwe 
mogelijkheden voor 
fondsenwerving. 

* Radicale veranderingen in de 
wijze waarop wij ons publiek 
aanspreken en ontmoeten, 
bieden mogelijkheden een meer 
directe, persoonlijke relatie met 
ons publiek op te bouwen. O.a. 
door projecten veel meer op maat 
te maken voor een specifieke plek 
en publiek.   

* De sector is nog op zoek naar 
alternatieve verdienmodellen, die 
publieksinkomsten uit de theaters 
kunnen vervangen. Hier is nog een 
eenduidige oplossing voor. 

* Verplaatsen en annuleren door 
wisselende maatregelen kost veel tijd en 
is daarmee een extra belasting op de 
vaste medewerkers. Daarnaast kost het 
veel geld, omdat wij altijd als doel 
hebben onze ingeplande freelancers 
waar mogelijk 100% uit te betalen. 

* Theaters hebben te maken met een file 
in de programmering. We kunnen niet 
al onze voorstellingen opnieuw 
aanbieden. Geplande reprises hebben 
we moeten annuleren. 

* Internationaal spelen is een 
belangrijke bron van inkomsten, omdat 
internationale voorstellingen, in 
tegenstelling tot de Nederlandse, vaak 
kostendekkend zijn. (Live)streams 
vervangen deze inkomsten op dit 
moment nog niet, dus naast de 
publieksinkomsten staan ook deze 
inkomsten onder druk. Ook dit heeft 
invloed op onze begroting voor de 
komende jaren. 
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“We hebben in de afgelopen eeuwen de 
magie en het mythische steeds meer 

weggedrongen uit de beleving van onze 
moderne wereld, maar met de komst van 

multimedia zoals games en robots die steeds 
meer gaan lijken op de robots uit de science 

fiction is de magie weer aan een nieuwe 
opkomst begonnen. Door deze nieuwe 

uitingsvormen en wezens die we 
langzaamaan steeds meer in onze wereld 

tegenkomen wordt onze wereld weer 
magisch.” 

  

Prof. dr. Koen V. Hindriks (VU Amsterdam) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

8. Behaalde resultaat en 

financiële positie 
 

Financieel gezien was 2020 een jaar dat met geen enkel jaar te 
vergelijken valt en werd afgesloten met een positief exploitatieresultaat 
van €  92.233 (2019: € 7.452). Doordat de hoogte van de COVID-19-steun 
pas in een laat stadium bekend werd was de lopende begroting 2020 uit 
voorzorg al fors naar beneden bijgesteld. Uiteindelijk zijn al onze 
voorstellingen die plaats zouden vinden ná medio maart, afgelast. 
Daarmee werd er fors bespaard op onze uitvoeringskosten die gepaard 
gaan met de tournees waardoor er een aanzienlijk positief resultaat is 
behaald. Het is ons - dankzij de COVID-19-steun - daarentegen goed 
gelukt om alle freelancers voor de geannuleerde voorstellingen te 
compenseren. 

Het deel van het exploitatieresultaat dat overblijft van de COVID-steun 
verminderd met de uitbetaalde bedragen aan zzp-ers zal worden 
toegevoegd aan de COVID-19-Reserve ( € 89.647), het restant ( € 2.586) 
wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.  

De omzet van het totale boekjaar was in 2020 toch nog € 860.000, maar 
wel bijna € 530.000 lager dan in 2019. Die relatief hoge inkomsten 
komen voornamelijk door de ontvangen COVID-19 steun, maar ook door 
onze coproductie Acting Like A Robot (in samenwerking met de 
Universiteit Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en de Vrije 
Universiteit Amsterdam). De eigen inkomsten bedroegen ruim  € 
135.000 waarmee de Eigen Inkomensquote uitkwam op 15,8%. De 
Andere Inkomensquote kwam uit op 48,4%, wat wil zeggen dat er bijna 
50% aan aanvullende middelen zijn gerealiseerd bovenop de structurele 
subsidie van het FPK.  

De  Beheerslasten Personeel vielen iets hoger uit dan in 2019 doordat de 
zakelijk leider nu een volledig boekjaar meetelde. De Materiële 
Beheerskosten waren ook hoger: abusievelijk was er in 2019 geen 
reservering voor accountantskosten opgenomen, deze zijn dus ook in 
boekjaar 2020 terechtgekomen.  

De Materiële activiteitenkosten vielen ongeveer € 25.000 lager uit dan 
in 2019. Oorzaak hiervoor is dat we minder activiteiten hadden gepland 
in 2020. De Personele activiteitenkosten waren hierdoor - ondanks dat 
we alle zzp-ers hebben kunnen compenseren voor de geannuleerde 
tournees - ook € 25.000 lager. 
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8.1 Vermogenspositie  
Het Eigen Vermogen van de Stichting is door toevoeging van het 
exploitatieresultaat gestegen van € 99.351 naar € 191.584. Dit saldo 
bestaat uit een nieuw gevormde COVID-19-reserve (€ 89.647), een 
bestemmingsreserve Internationalisering / Innovatie 
organisatiestructuur (€ 30.000) en een vrij besteedbare Algemene 
Reserve van € 71.937. Deze reserves zijn echter geen overbodige luxe, 
want ze zijn hard nodig om straks, zodra de sector weer open kan, 
nieuw materiaal te ontwikkelen en uitgestelde producties alsnog op het 
podium te brengen. Wij denken daarnaast ook dat het na-ijl effect van 
de pandemie waarschijnlijk nog jaren zal aanhouden: het zal tijd kosten 
voordat mensen in groten getale de weg naar het theater weer weten te 
vinden. Het verdienmodel zal de komende jaren daardoor uiterst fragiel 
zijn en de reserves van 2020 zullen hard nodig zijn om financieel 
stabiel te blijven en ook in de toekomst werk te kunnen blijven 
genereren.. 

8.2 Current Ratio/liquiditeit en solvabiliteit  
De current ratio is in 2020 21,20 (2019: 2,27), uitzonderlijk hoog. 
Daarmee is de Company ruim in staat om op korte termijn aan haar 
verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit is 95 % (2019: 28%). Bij een 
solvabiliteit van minstens 40% wordt een onderneming gezond geacht 
en in staat aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. 

8.3 Vooruitblik 
Op 3 augustus 2020 kregen we tot onze grote vreugde te horen dat 
zowel onze aanvraag voor meerjarensubsidie 2021-2024 bij de 
Gemeente Amsterdam (via het AFK) als die bij het Rijk (via het FPK) was 
toegekend. Hiermee zijn we verzekerd van in totaal €520.000 per jaar 
aan structurele subsidie. 
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9. Prestaties 
In 2020 telden we 62 voorgenomen uitvoeringen (2019: 123) die samen 
toch nog 10.423  (2019: 15.518) bezoekers hebben getrokken. Dat is ten 
opzichte van 2019 een daling van 33% . In totaal waren er ruim 1.500 
bezoekers minder dan de prestatienorm van 12.000 bezoekers die was 
ingediend bij de aanvraag FPK 2017-2020, een opvallend resultaat. Het 
grootste deel van onze ‘speelbeurten’ vond online plaats, te bekijken 
vanuit de hele wereld. De locaties van deze bezoekers zijn in principe 
goed in kaart te brengen, maar onze streams waren te bekijken via 
platforms van partners. Het is een aandachtspunt voor komende online 
activiteiten om vooraf in kaart te brengen welke informatie wij graag 
willen inzien en hoe deze informatie in overeenstemming met de AVG 
gedeeld kan worden. 

Wij hebben dit jaar natuurlijk niet alle door ons voorgenomen 
activiteiten kunnen realiseren vanwege de COVID-19 crisis. Op een 
aantal voorstellingen van de Berg van de Angst na, hebben geen van de 
voorstellingen in 2020 plaats kunnen vinden. Zou dit echter een 
‘gewoon’ jaar zijn geweest en alle meegetelde activiteiten ook 
daadwerkelijk plaats hebben gevonden, dan hadden wij daarmee het 
aantal activiteiten dat we oorspronkelijk hebben ingediend ruimschoots 
overtroffen. Er is dan ook geen sprake van een onderprestatie in de 
kunstenplanperiode 2017-2020. 

 

10. Organisatie 
 

In het vaste ‘kantoor’ waren een aantal belangrijke wisselingen in 
2020.  

Martine Bitter werd op zoom uitgezwaaid voor haar 
zwangerschapsverlof en Loulou Sjerps begon in deze bizarre tijd aan 
haar vervanging. Gelukkig had Loulou al eerder voor de Company 
gewerkt en kon zij zodoende ook op afstand gauw het werk overnemen.  

In augustus keerde Martine Bitter terug van haar verlof. Diezelfde 
maand liet Thomas Lamers weten door de toegenomen werkzaamheden 
bij zijn andere gezelschappen niet meer huisdramaturg te kunnen zijn 
voor de Company. Hij zal voortaan betrokken blijven als dramaturg op 
projectbasis per productie, maar niet meer een klankbord voor Ulrike 
Quade zijn voor algemene inhoudelijke ontwikkelingen.  

We besloten niet meteen op zoek te gaan naar een nieuwe 
huisdramaturg, maar dit in een groter proces van 
organisatieontwikkeling te plaatsen.  
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Maite García Lechner liet  in september weten de Company te verlaten. 
Wij danken Maite voor haar warmte, optimisme en prachtige teksten. 
Onder haar leiding zijn de toekomstplannen van de Company ontstaan 
én gehonoreerd en we zullen haar zeker missen tijdens de uitvoering 
ervan. 

Met het afscheid van Maite leek het ons goed om de 
organisatiestructuur in zijn geheel onder de loep te nemen. Hiervoor 
werd Charlotte Adrian aangesteld, die met ingang van december de 
opdracht heeft te onderzoeken wat de meest efficiënte inrichting is van 
de organisatie teneinde de artistieke en innovatieve visies van Ulrike 
Quade optimaal te ondersteunen.  

Samen met Ina de Boer zal zij tevens de zakelijke leiding van de 
Company in een interim functie overnemen om zodoende zowel lopende 
zaken als nieuwe ontwikkelingen te kunnen realiseren. 

We sloten het jaar af met een ‘vooruitbeeldsessie’ waarmee we met de 
belangrijkste vaste en freelance medewerkers van de company een 
voorzet deden voor de nieuwe lijn. Een uitdaging waar we met plezier 
onze tanden in zetten. 

Ulrike Quade: “Deze crisis heeft opnieuw mijn krachten aangeboord als 
vorm vernieuwer en kunstenaar. Het op maat maken van een 
publiekservaring vergt dat we de structuur van de company behoorlijk 
moeten herzien. Zo willen we ervoor zorgen dat niet alleen de inhoud 
vernieuwt, maar ook de vorm meegroeit en we actief inzetten op het 
maken van het nieuwe theater voor deze nieuwe tijd.” 
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11. Fair Practice / Trickle Down 
In deze alinea geven we aan hoe wij als werkgever met behulp van de 
steunmiddelen onze verantwoordelijkheid hebben genomen richting 
werknemers met een tijdelijk dienstverband en zzp’ers. 
Branchevereniging NAPK, waar wij bij aangesloten zijn, heeft na 
overleg met de Kunstenbond en het bestuur van ACT (Acteursbelangen) 
een richtlijn opgesteld met het dringende advies zzp’ers na annulering 
door te betalen volgens een rekenmethode die rekening houdt met de 
duur van de opdracht en termijn waarop geannuleerd wordt (de 
richtlijn is op te vragen bij NAPK). Wij hebben deze richtlijn, in eerste 
instantie, gehanteerd voor onze opdrachtnemers. Maar uiteindelijk 
iedereen, sommigen met terugwerkende kracht, 100% uitbetaald, dus 
meer dan volgens de richtlijnen aangegeven.  

In 2020 stonden er 5 producties in de planning. Zoals eerder in het 
verslag beschreven, zijn er, van die 5 producties, 4 producties waarvan 
alles of het merendeel door Covid-19 geannuleerd is; Mahler & 
Kokoschka, De Droomlozen, Coco Chanel en Womb m/f/x.  

Bij deze producties was er een pool aan ZZP’ers betrokken, die 100% 
gecompenseerd zijn voor geannuleerde repetities, montagedagen en 
voorstellingsdagen. Dat is een totaalbedrag van  € 65.753,- aan 
gecompenseerde honoraria. 

Voor 3 zzp’ers zijn voor 3 dagen de opdrachten uitgesteld naar 2021. 
Naast het vaste team freelancers waren er namelijk twee tolken 
Nederlandse gebarentaal voor één voorstelling en een fotograaf voor 
één repetitie gevraagd voor Mahler & Kokoschka. Deze opdrachten zijn 
uitgesteld. Dit gebeurde in maart 2020, toen nog niet duidelijk was hoe 
lang de maatregelen zouden gaan duren. We vragen hen opnieuw voor 
Vrouw of Vos in 2021. 

Maite García Lechner: “In 2020 werd het een belangrijk taak van de 
company om alle betrokkenen mee te nemen in de verplaatsingen en 
annuleringen. Ulrike en ik stuurden gezamenlijk berichten naar de 
betrokkenen om hen op de hoogte te houden van de stappen die de UQC 
ondernam teneinde de schade voor alle partijen, inclusief de Company, 
zo veel mogelijk te beperken.  

In overleg met het bestuur werden alle contracten – voorzien van een 
annuleringsclausule – nageleefd voor zolang het onduidelijk was welke 
maatregelen er vanuit de overheid zouden komen om deze kosten te 
dekken. Hoewel de freelancers een percentage van hun gage hierdoor 
voorlopig misliepen, toonden zij allen veel begrip. We bleven hen 
informeren over de regelingen die in rap tempo werden opgetuigd (zoals 
de TOZO) en de verschillende subsidiemogelijkheden die voor individuele 
kunstenaars werden opgezet (zoals de FPK Balkonscènes-regeling).  

Ondertussen deden wij zelf een beroep op de NOW regeling (€26.321) en 
de TOGS (€4.000). Toen in mei eenmaal bekend werd hoe het 
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steunpakket van het Rijk (van in totaal 300 miljoen) over de 
fondsgesubsidieerde gezelschappen zou worden verdeeld, waren onze 
freelancers de eersten die vernamen dat zij met terugwerkende kracht 
100% konden worden uitbetaald. 

We werden ook benaderd om Coco Chanel in maart 2021 naar Taiwan te 
brengen. Na intern beraad besloten we dit af te slaan omdat we het nog 
te risicovol vonden om deze onderneming aan te gaan. Uitgaande van 
quarantaine-periodes in zowel Taiwan als Nederland (na terugkomst) 
wisten we ook niet hoe we dit zouden kunnen financieren. Het theater in 
Taiwan kon voor kost en inwoning zorgen tijdens de (verplichte) 
quarantaine aldaar, maar zou verder geen extra honoraria kunnen 
uitkeren. Het zou wat ons betreft niet Fair Practice zijn om onze spelers 
ca. 20 dagen te verplichten quarantaine te nemen en hen daar niet voor 
te betalen.” 

 

12. Codes 
 

De Ulrike Quade Company onderschrijft de Code Cultural Governance, 
de Code Culturele Diversiteit en de Fair Practice Code.  

 

12.1 Bestuur 
 

Het bestuur van de Ulrike Quade Company doet haar werk onbezoldigd. 
Het bestuur bestaat per 31 december 2020 uit: 

Gerard van Veen, voorzitter ~ Docent NT2 bij ROC Amsterdam, 
zelfstandig adviseur op het gebied van conceptontwikkeling en 
organisatie. ~ Nevenfuncties: voorzitter adviescommissie Fonds voor de 
Podiumkunsten te Den Haag.  

Noot: Gerard van Veen zal per 1 juni 2021 het bestuur verlaten, 
aangezien zijn twee termijnen verstreken zijn. Gerard was onze rots in 
de branding tijdens behoorlijk roerige jaren. We zullen hem ontzettend 
missen en danken hem heel hartelijk voor alle gesprekken, alle 
speeches, alle redactierondes en al het plezier. 

Sophie Lambo, penningmeester ~ Zakelijk directeur Het Zuidelijk 
Toneel, zakelijk leider Jens van Daele’s Burning Bridges, zakelijk leider 
Theater Na de Dam ~ Nevenfuncties: penningmeester St. Young 
Gangsters, voorzitter bestuur St. Het Dagelijks Bestaan (Cilia Erens), 
voorzitter bestuur DASH! (Maarten Ornstein), voorzitter bestuur St. 
Kleurrijke Verbinding (Adelaart Weijdom), gedelegeerd directeur 
Internationaal Danstheater. 
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Dorien Lathouwers, secretaris ~ Ondernemer, partner The Future 
Mobility Network, directeur 1Horse4Hire/Gochargego, 
Organisatieadviseur, directeur Lathouwers Consultancy, Docent, UVA 
Organisatiepsychologie ~ Nevenfuncties: geen. 

 

12.2 Code Culturele Diversiteit 
 

Programma 
Bij verhalen die nieuwe toekomstbeelden schetsen horen ook 
performers die representatief zijn aan die toekomst. Bij de casting 
houden we daarom de totale diversiteit en inclusiviteit in ogenschouw. 

Personeel 
Vanaf 2021 vragen we sollicitanten anoniem te reageren op onze 
vacatures. De eerste selectie maken we zonder kennis te nemen van 
naam, leeftijd, culturele achtergrond en gender. 

Publiek 
Per voorstelling spreken we een ander publiek aan. Op het gebied van 
inclusie zijn al een aantal concrete stappen gezet: 

De voorstelling Mahler & Kokoschka met twee tolken gebarentaal 
hebben we helaas moeten annuleren. De bewerking van Vrouw of Vos 
(2021) wordt ook een meer ‘talige’ productie. Aangezien ook deze als 
Bellevue Lunchtheater voorstelling relatief lang op dezelfde locatie 
speelt, zien wij het als een goede mogelijkheid opnieuw de tolken 
gebarentaal uit te nodigen. 

Daarnaast zijn wij ingegaan op een uitnodiging van het NAPK om onze 
website te laten nakijken vanuit de ervaring van iemand die blind of 
slechtziend is. Op moment van schrijven wordt er gewerkt aan het 
doorvoeren van een aantal verbeteringen. Ook onze nieuwe 
medewerker Educatie en Inclusie neemt onze communicatie onder 
handen. 

Op het gebied van het bevorderen van meer culturele diversiteit in ons 
publiek moeten er nog een aantal concrete stappen in kaart gebracht 
worden. Een mogelijkheid die we onderzoeken is om dit concreet te 
doen in samenwerking met diverse partners (de vierde P van de 
code.) 

 

12.3 Wet normering topinkomens 
Er zijn bij de Ulrike Quade Company geen inkomens en vergoedingen 
die boven de bezoldigingsmaxima cultuur uitkomen. 
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Contactgegevens 
Ulrike Quade Company 
Jan Tooropstraat 73-75 
1061 AA Amsterdam 
www.ulrikequade.nl 

F: @UlrikeQuadeCompany I: @ulrikequadecompany T: @UlrikeQuadeComp 

 

 

 

 

 

 

Fotocredits 
Campagnebeeld Womb m/f/x: Anouk van Kalmthout 

Filmstills Womb m/f/x: Transketeers 
Achter de schermen filmdagen Womb m/f/x: Ulrike Quade Company 

Scènefoto’s Womb m/f/x: Auke Hamers 
Workshop VU: Ulrike Quade Company 

Scènefoto’s Berg van de Angst: Erik Franssen 
Japan: Maite García Lechner 

#ikealoneinthecity: Gabriel Casanova Miralda 
Scènefoto Markoesa Hamer | De Droomlozen: Casper Koster 

Bewerking campagnebeeld Womb m/f/x voor SPRING in Autumn: Eric Arendsen 
Deconstructing Ike: Ulrike Quade Company 

 

http://www.ulrikequade.nl/
https://www.facebook.com/UlrikeQuadeCompany
https://www.instagram.com/ulrikequadecompany/
https://twitter.com/UlrikeQuadeComp


 

Ondertekening bestuursverslag en jaarrekening 
 

Namens het bestuur van Stichting Ulrike Quade Company 

 

 

 

 

 

Sophie Lambo - penningmeester 

 




















































