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INLEIDING 
‘Je kunt wel proberen de golven tegen te houden, maar je kunt beter leren surfen.’ 

De culturele sector is in transitie. Nu het stof optrekt zien we welke kaalslag ons landschap heeft 

getroffen. Het  Laagland heeft de laatste twee jaar zo veel mogelijk meebewogen met de 

ontwikkelingen, zich sterk gemaakt en opengesteld. We staan aan de vooravond van een nieuwe 

Cultuurplan-periode waarin er collega-instellingen weg zullen vallen, de koopkracht van ons publiek 

daalt en die begint op het dieptepunt van het consumentenvertrouwen in de economie. Maar hoe 

cliché ook: op de rokende puinhopen ontstaan de mooiste nieuwe initiatieven. 

Wij zien de toekomst met vertrouwen en open blik tegemoet. We hebben ons voorbereid op wat 

gaat komen en hopen dat de door ons gemaakte keuzes, de door ons geïnitieerde samenwerkings-

verbanden en de door ons  aangegrepen kansen hun vruchten zullen afwerpen. Op sommige 

gebieden staan we nog in de kinderschoenen, maar: we zullen leren, soms fouten maken maar altijd 

oprecht en ter goeder trouw onze missie uitdragen. 

Bij een nieuwe tijd hoort een nieuwe werkwijze. Dit jaarplan beschrijft, méér dan ooit, vooral de weg 

naar vervulling van onze missie. Vanuit de meerjarendoelstellingen zoals beschreven in ons 

ondernemingsplan 2013-2016 stellen we ons kwantitatieve én kwalitatieve jaardoelen. De 

beschrijving van de bijbehorende plannen, projecten en theaterproducties vindt u in de bijlage.  

AANPASSING ONDERNEMINGSPLAN 2013-2016 

Zoals hierboven beschreven, voeren wij het Ondernemingsplan 2013-2016 uit zoals ingediend bij de 

overheden in januari 2012. Echter: dit plan voorzag in een gevraagde subsidie van in totaal €895.000 

– waarbij een besparing of subsidie op huisvesting via de Gemeente Sittard-Geleen al was begroot. 

Het inmiddels toegekende bedrag beslaat uiteindelijk € 865.811. Dit is €29.189 minder budget vanuit 

de Provincie Limburg. Dit betekent dat, conform de toelichting op de begroting 2013-2016, provincie 

gebonden activiteiten zoals bijvoorbeeld een grote locatievoorstelling alléén doorgaan kan vinden bij 

voldoende additionele financiering. 

Ook worden de ambities op het gebied van schoolvoorstellingen bijgesteld:  

 De gewenste gemiddelde groei van 40% meer basisschoolleerlingen in de provincie stellen we bij 

naar 30% groei. Dat groei met gelijkblijvend budget überhaupt mogelijk is, is te danken aan ons 

nieuwe programmeringssysteem en vruchtbare samenwerkingsconstructies1. 

 Mede gezien de ontwikkelingen in het Voortgezet Onderwijs,  zoals een andere systematiek 

rondom de Cultuurkaart en de mogelijke afschaffing van het vak CKV, worden ook daar de 

cijfermatige ambities teruggeschroefd: van 42 naar 20 voorstellingen in 2013 en van 45 naar 30 

voorstellingen in 2016. Wij zoeken wel naar andere vormen van activiteiten binnen het V.O. 

(zoals workshops). 

Het herziene meerjarenoverzicht is als bijlage opgenomen. Een hogere ambitie kan wellicht wel 

worden waargemaakt met meer private financiering; daar zetten wij actief op in maar kan ons 

inziens niet als subsidieverplichting worden verantwoord. 

                                                           
1
 Zie doelstelling 4 onder ‘Markt’. 
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MISSIE 
Het Laagland voorziet in de persoonlijke en maatschappelijke behoefte aan fantasie als bron van 

levenskracht en groei. Als verhalenvertellers spreken we via de magie van ons medium theater jong 

én oud aan op de ongekende kracht van hun eigen verbeelding. 

Het Laagland is dé jeugdtheatervoorziening van Limburg die in eigen huis en op locatie, op regionale 

en (inter)nationale podia een breed publiek verrast en verrijkt met eigenzinnig kwaliteitstheater dat 

kinderen serieus neemt, jongeren prikkelt en volwassenen ontroert. 

Onze voorstellingen zijn direct en zitten je dicht op de huid. We kijken elkaar en ons publiek recht in 

de ogen. Overal en altijd onszelf en openhartig. Onze uitnodiging is gul, de drempel laag. De inhoud is 

wezenlijk en de artistieke lat ligt hoog. Inventieve theatrale middelen, intens speelplezier en een 

sprankelende acteursenergie worden bij Het Laagland gekoppeld aan een grote liefde voor 

inhoudelijkheid en aan de drang om klassieke, gelaagde verhalen opnieuw betekenis te geven voor 

jong en oud. 

Als wezenlijk onderdeel van de culturele infrastructuur in Limburg zet Het Laagland in op het 

toegankelijk produceren voor jeugd en familie. Daarbij willen we ons potentieel aan verbindend 

vermogen optimaal benutten. In een (krimp)regio als de onze voorziet Het Laagland in de behoefte 

aan versterking van het zelfbewustzijn. We dagen mensen van jongs af aan uit hun talenten serieus 

te nemen, elkaar daarin te inspireren en we laten ze ervaren hoe samenwerking de kans op 

resultaten vergroot. We vertellen herkenbare verhalen. Dat doen we met krachtige beelden die een 

schat aan woorden, aan taal, tot leven brengen. Zo prikkelen we jonge mensen om zich zo 

persoonlijk mogelijk te uiten, om de gedachten en beelden in hun hoofd te leren communiceren met 

de buitenwereld. Met onze bijdrage aan het besef dat iedereen er toe doet en (zelf) het verschil kan 

maken, hebben we mede invloed op een positief leefklimaat. 

Wij vervullen daartoe de functies: 

JEUGDTHEATERHUIS VAN HET ZUIDEN  

Vanuit een eigen huis dat als vrijplaats en bron van inspiratie bruist, worden alle (theater-) 

activiteiten gemaakt, vervagen leeftijdsgrenzen, krijgen onderzoek en nieuw talent hun speelruimte 

en staan artistieke ontmoetingen tussen makers en publiek centraal. Bij ons ben je ‘kind aan huis’.  

SPIL IN DE LIMBURGSE THEATERKETEN 

Met divers receptief en actief theateraanbod en -activiteiten voor kinderen en jongeren en met 

ontwikkelingskansen voor professioneel talent staat Het Laagland al in het vroegste stadium aan de 

basis van een doorlopende culturele leerlijn en van de Limburgse theaterketen. 

HET (INTER)NATIONALE VISITEKAARTJE VAN DE VERBEELDINGSKRACHT  

De wijde wereld intrekkend neemt Het Laagland haar (t)huis op haar rug, om in een sfeer van 

verbondenheid en intimiteit  jong en oud samen te brengen en om haar overtuigingen onder een zo 

groot mogelijk publiek te verspreiden. We zorgen ervoor dat publiek zich overal en altijd ‘thuis’ voelt 

en maken zo van ‘gewoon’ theaterbezoek een inspirerende gezamenlijke ervaring die beklijft. 
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1. POSITIONERING: HET LAAGLAND, THEATER WAAR JE VAN GROEIT 

MEERJARENDOELSTELLING 2013-2016 

Het Laagland profileren als hét theatrale visitekaartje van de verbeeldingskracht voor jong en oud. 

a. Limburg: vergroten naamsbekendheid en verankeren maatschappelijke waarde bij Limburgse 

gezinnen en binnen het onderwijs. 

b. Nederland: bestendigen en uitbreiden erkende positie als aanbieder van hoogkwalitatief 

familierepertoire bij theaterprogrammeurs en de media . 

c. Internationaal: erkende artistieke positie in Duitsland bestendigen en toespitsen op Duitse 

theatersector in onze Euregio. 

UITWERKING 2013 

Voor het jaar 2013 richten wij ons in hoofdzaak op de regio Zuid-Limburg. De erkende positie willen 

wij met name bestendigen middels een kwaliteitsdoelstelling. Het bereiken van de Euregio zien wij 

als een vervolgstap vanaf 2014. Dit resulteert in de volgende jaardoelstellingen: 

DOEL 1: NAAMSBEKENDHEID ONDERWIJS 

60% van de ICC-ers of directeuren van scholen in Zuid-Limburg komt in 2013 neemt actief kennis van 

het  aanbod van Het Laagland en kan benoemen welke producten Het Laagland biedt. 

In 2013 wordt een deel van de scholen bereikt via bemiddelaars en een ander deel rechtstreeks. Wij 

onderhouden daartoe veelvuldig contact met alle bemiddelaars in de regio, nemen deel in het 

provinciale project ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ van SIEN (Scholen In Een Netwerk) en benaderen 

alle scholen in Limburg met post en e-mail. Ook zijn we partner in en initiator van het project Klasse 

Uitjes2 om voorstellingsbezoek te bevorderen bij scholen die dat niet gewend zijn. 

Bij alle voorstellingen bieden we digitaal educatief materiaal waarin de naam van Het Laagland 

nadrukkelijk genoemd wordt en waarin wordt ingegaan op de thematiek van de voorstelling. 

Contacten die lopen via bemiddelaars worden geëvalueerd om te onderzoeken of de scholen 

daadwerkelijk weten dat ze Het Laagland bezocht hebben. 

DOEL 2: 0-METING NAAMSBEKENDHEID GEZINNEN 

In 2013 doen wij onderzoek naar de naamsbekendheid bij gezinnen in de regio Zuid-Limburg (0-

meting) en bepalen wij de marketingstrategie voor de periode 2014-2016. 

Marketing is bij Het Laagland voornamelijk productmarketing. In 2013 voeren we een onderzoek uit 

naar de naamsbekendheid en het imago van het gezelschap,  via een stage opdracht voor een 

student aan de Zuyd Hogeschool. Daarnaast starten we een aantal pilotprojecten in het kader van 

het project ‘Relaties waar je van groeit’. De resultaten van onderzoek en pilots worden verwerkt in 

een meerjaren-marketingstrategie. 

  

                                                           
2
 Alle in dit jaarplan genoemd projecten worden beschreven in de bijlage. 
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DOEL 3: KWALITEITSSTREVEN  

Voor alle premières in 2013 streven wij naar een kwaliteitsniveau dat door theaterrecensenten wordt 

aangeduid met tenminste 4 sterren. 

Kwaliteit is voor ons zo vanzelfsprekend dat we het niet altijd benoemen. Wij realiseren ons echter 

dat kwaliteit geen vanzelfsprekendheid ís en dat het goed is ons streven te concretiseren. Het 

Laagland heeft in de afgelopen jaren nooit minder dan 3 en vaker 4 sterren ‘verdiend’. Dit niveau 

willen we evenaren door onder andere in te zetten op meer dramaturgische ondersteuning van de 

artistiek leider en het verstrekken van schrijfopdrachten.  
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2. MARKT 

MEERJARENDOELSTELLING 2013-2016 

Vergroten publieksbereik. 

a. Limburg: verhogen bereik (basis)schoolleerlingen en nieuwe familiedoelgroepen. 

b. Nederland: verhogen bezettingsgraad bij vrije voorstellingen, inzetten op seriebespeling in de 

Randstad, verkenning naar commerciële coproducenten. 

c. Internationaal: verkennen en veroveren Euregionale afzetmarkt (grensgebieden). 

UITWERKING 2013 

De nader uitgewerkte doestellingen op gebied van publieksbereik in de meerjarenstrategie zijn 

leidend geweest bij het voorbereiden en programmeren van het jaar 2013. 

Onze doelgroepen: 

1. Kinderen van 4-18 jaar in schoolverband, waarbij we een dwarsdoorsnede van de 

bevolking bereiken; 

2. Betalend familiepubliek dat wij bereiken op andere plaatsen dan in het theater; 

3. Betalend familiepubliek, vaak uit de hogere sociale klassen, dat gewend is een theater  

te bezoeken; 

4. Schoolkinderen uit de grensstreken (Duitsland en Vlaanderen). 

Onze doelstellingen per doelgroep: 

DOEL 4: GEFASEERD UITBREIDEN SCHOOLVOORSTELLINGEN IN LIMBURG 

Het Laagland gaat in vier jaar tijd het aantal bereikte basisschoolleerlingen in Limburg verhogen met 

30%. De doelstelling voor 2013 is het bereiken van in totaal 5.720 leerlingen met circa 35 

voorstellingen in Sittard, Heerlen, Maastricht, Roermond en Venlo. 

Via bemiddelaars en podia is inmiddels een groot aantal schoolvoorstellingen verkocht in vijf 

Limburgse regio’s. Door slim te programmeren met een seizoens-ensemble en goede afspraken te 

maken met podia is het gelukt series te plannen. Grotere flexibiliteit van beide kanten heeft ertoe 

geleid dat scholen meer keuzemogelijkheden hebben en doordat we zijn opgenomen in diverse 

Kunstmenu’s bereiken we op sommige plaatsen grote aantallen leerlingen in korte tijd. 

Op landelijke schaal ontwikkelt Het Laagland met Holland Opera (jeugdopera), Het Houten Huis 

(beeldend theater) en De Stilte (jeugddans) een pilotproject dat podiumkunsten aanbiedt aan 

scholen in buitengebieden door gebruik te maken van elkaars netwerk en eigen theater (Klasse 

Uitjes). Middels dit project realiseert Het Laagland in 2013 acht schoolvoorstellingen in de eigen zaal. 

DOEL 5: NIEUWE FAMILIEDOELGROEPEN BEREIKEN, VIA SAMENWERKING OP DOELGROEP 

In 2013 voeren we minimaal één samenwerkingsproject uit waarbij onze doelgroep ons via een 

andere weg leert kennen. 

In 2013 gaan we de samenwerking aan met Kasteel Hoensbroek om daar, op locatie, een voorstelling 

van King A te spelen voor publiek. De doelgroep die het Riddertoernooi van Hoensbroek bezoekt 
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betreft eveneens gezinnen, welke echter niet ook allemaal het theater bezoeken. 

Marketingtechnisch wordt veel aandacht besteed aan de opvolging van dit bezoek. 

DOEL 6: MEER FAMILIEPUBLIEK IN THEATER 

In 2013 zetten we in op behouden van het stabiliseren van de bezettingsgraad op 65% en het bereiken 

van familiepubliek via het bedrijfsleven middels minimaal één project. 

Reeds bij de start van het seizoen 2012-2013 werd pijnlijk duidelijk hoe zeer het Nederlandse publiek 

de hand op de knip houdt: de bezoekcijfers lopen nu ook bij ons, na een succesvol seizoen 2011-

2012, terug. De marketinginspanningen blijven er op gericht publiek vast te houden, maar we zoeken 

ook nieuwe wegen. Middels het project ‘Relaties waar je van Groeit’ spreken we onze doelgroep aan 

via het bedrijfsleven. In 2013 doen we dit bijvoorbeeld met een Ikea Family actie in Parkstad. 

Vanuit het eerder genoemde Klasse Uitjes worden niet alleen schoolvoorstellingen geprogrammeerd 

maar ook vrije voorstellingen. Deze worden gebundeld gecommuniceerd als reizend festival met 

aansprekende randactiviteiten, waardoor theater meer als ‘uitje’ wordt gepositioneerd. 

Een ander project dat tot doel heeft met name de aanwas aan de onderkant te stimuleren, is het 

MINI Festival (werktitel). In samenwerking met een aantal Zuid-Limburgse podia wordt een 

festivalweekend opgezet voor 3- en 4-jarigen én hun ouders om hen kennis te laten maken met de 

mogelijkheden die theaters hen bieden. 

Landelijk spelen we series in o.a. Jeugdtheater de Krakeling in Amsterdam om zo marketingkracht te 

kunnen bundelen. In de keuze voor de programmering van het volgende seizoen houden we 

bovendien rekening met goed verkoopbare titels (‘Robin Hood’ in 2014). 

DOEL 7: HET UITBREIDEN VAN HET EUREGIONALE SPEELGEBIED 

Het spelen van minimaal 10 Duitstalige theatervoorstellingen op scholen in de Sittard-Duitse 

grensstreek. 

De voorstelling Nu Even Niet, oorspronkelijk een Duitse theatertekst zal als solovoorstelling in 2013 

in het Duits worden gespeeld en aangeboden aan de scholen in Selfkant en omliggende scholen in de 

streek net over de grens bij Sittard. 
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3. PRODUCT 

MEERJARENDOELSTELLING 2013-2016 

Het produceren en aanbieden van hoogkwalitatief jeugdtheaterrepertoire. 

a. Limburg: intensiveren educatieve voorstellingen en locatieprojecten. 

b. Nederland: produceren van flexibel in te zetten middenzaalproducties. 

c. Internationaal: continueren export Laaglandrepertoire en import nieuwe theaterteksten. 

UITWERKING 2013 

De nader uitgewerkte doestellingen op gebied van publieksbereik in de meerjaren-strategie zijn 

leidend geweest bij het voorbereiden en programmeren van het jaar 2013. 

DOEL 8: HET PRODUCEREN VAN THEATERVOORSTELLINGEN VOOR MIDDEN- EN KLEINE ZAAL 

In 2013 spelen wij minimaal 57 voorstellingen voor de leeftijdsgroep 4-12 jarigen middels kleine- en 

een flexibel in te zetten middenzaalproductie. 

De producties die in het voorjaar 2013 door het land reizen zijn: 

 Het Ontstaan van Wit, kleine zaal 4+/onderbouw 

 Nu even niet, kleine zaal  7+/middenbouw  

 King A, middenzaal   8+/bovenbouw 

In het najaar brengen wij een nieuwe kleuterproductie uit voor de kleine zaal:  

 Wim is Weg , kleine zaal  4+/onderbouw 

In 2013 starten we de voorbereidingen van: 

 Robin Hood, middenzaal  8+/bovenbouw (première 2014) 

DOEL 9: HET PRODUCEREN VAN KLASSENVOORSTELLINGEN VOOR HET VOORTGEZET EN BASISONDERWIJS 

In 2013 spelen wij minimaal 20 voorstellingen in de klas binnen het Voortgezet Onderwijs en zetten 

wij de eerste stappen in het produceren van een trailervoorstelling. 

De productie die in 2013 langs de middelbare scholen gaat is ‘Ik ben een Goeie Vader’. Ondertussen 

gaan wij voor het er op volgende seizoen verder in gesprek met Toneelgroep Maastricht over het 

gezamenlijk aanbieden van een voorstelling aan het Voortgezet Onderwijs. Ook met het oog op de 

veranderingen binnen het cultuuronderwijs achten wij het noodzakelijk de handen ineen te slaan. 

Daarnaast werken wij in 2013 voor het eerst aan de aanschaf van een theatertrailer en het 

produceren van een speciale productie. Aanleiding hiertoe is een opdracht die Het Laagland ontving 

van bureau Zuiderlicht tot het onderzoeken van een dergelijke productie in het kader van hun project 

‘Lichting Zuid’. Deze productie is volledig afhankelijk van externe financiering. 
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DOEL 10: PARTICIPATIEACTIVITEITEN IN SITTARD 

In 2013 spitsen we de participatieactiviteiten toe op onze vestigingsplaats Sittard en bieden we 

wekelijkse theaterworkshops voor 50 kinderen, een productiegroep voor circa 10 jongeren en een 

participatieproject in eigen huis met circa 50 deelnemers. 

Bij Het Laagland krijgen kinderen en jongeren de ruimte om hun eigen theatertalent te ontdekken en 

verder te ontwikkelen. Met professionele theatermakers en -docenten werken ze in een wekelijkse 

workshop van september tot maart naar een kleine voorstelling toe. 

Nieuw Laaglands Peil (NLP) is de theaterproductiegroep van het Laagland waarin geselecteerde 

jonge theatertalenten onder begeleiding van een professionele regisseur een voorstelling maken. 

Deelname aan NLP vindt plaats op basis van een auditie. Theatermaker Nataschja Derks maakt 

samen met enthousiaste jongeren vanaf 15 jaar een eigenzinnige voorstelling die in april te zien is in 

Het Laaglandtheater. 

 In 2012 vond de –voorlopig- 

laatste editie plaats van de 

Theaterontmoeting, een 

weekend met masterclasses 

theater voor talentvolle 

jongeren. Dit intensieve 

weekend werd georganiseerd 

dankzij de steun van het Huis 

voor de Kunsten Limburg. 

Omdat nog niet bekend is, of 

het Huis dit initiatief voort wil 

en kan zetten en dit niet volledig uit de begroting van Het Laagland gefinancierd kan worden, zoeken 

wij naar additionele middelen om een editie 2013 toch mogelijk te maken. 

‘Meisjes van toen , De School’ is een community-arts project van regisseur Lotte Lohrengel en Het 

Laagland. In het oude schoolgebouw in Sittard maakt Lohrengel een voorstelling op het grensvlak van 

beeldend theater en documentaire. Zij traint daartoe jonge talentvolle spelers en verbindt hen met 

oud-leerlingen van ‘toen’, zowel live als op video. 

DOEL 11: HET LEVEREN VAN EEN BIJDRAGE AAN CULTUUREDUCATIE IN HET ONDERWIJS 

In 2013 leveren we een bijdrage aan cultuureducatie in het onderwijs door het aanbieden van (zeer) 

laagdrempelig materiaal aan leerkrachten bij iedere schoolvoorstelling, een programma i.o.v. ‘de 

Nieuwste Pabo’ voor aankomende leerkrachten en door het participeren in het programma 

‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. 

 Vanaf 2012 hebben wij ingezet op (zeer) laagdrempelig educatief materiaal, dat zoveel mogelijk 

aansluit bij ‘het nieuwe leren’, waarbij we kijkcodes en opdrachten op andere schoolvakgebieden 

verwerken. Bij iedere productie die we spelen ontwikkelen we een reeks smartboard-filmpjes die 

zeer uiteenlopende kijkjes in de theaterkeuken van de betreffende voorstelling geven.  
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Bij alle producties wordt scholen ook de 

mogelijkheid geboden een workshop ter 

verdieping af te nemen. 

Sinds 2012 werkt Het Laagland samen ‘de 

Nieuwste Pabo’, die Fontys Hogescholen en 

Hogeschool Zuyd samen in Sittard ontwikkelen. 

Voor iedere jaargroep is in collegejaar 2012-

2013 een programma opgesteld met 

voorstellingsbezoek, workshops en inleidingen. 

Doel is dit te continueren in 2013-2014 en uit te 

breiden met praktijkonderdelen tijdens 

activiteiten van Het Laagland in de 

Stadsschouwburg Sittard-Geleen.  

Het Laagland is als provinciale instelling partner in de opzet van het programma ‘Cultuureducatie 

met Kwaliteit’ op zowel provinciaal als gemeentelijk niveau. Daardoor zullen wij aanbod en 

programma’s mee-ontwikkelen in samenwerking met het onderwijs bestuursplatform SIEN (Scholen 

in een Netwerk) en zijn wij actief betrokken bij de uitvoering ervan in de gehele provincie Limburg. 

DOEL 12: HET LEVEREN VAN EEN BIJDRAGE AAN PROFESSIONELE TALENTONTWIKKELING 

Het Laagland draagt in 2013 bij aan professionele talentontwikkeling door het aangaan van minimaal 

drie projecten met de Toneelacademie Maastricht, ondersteunt jonge gezelschappen op vraag en 

investeert actief in het opzetten van een nieuw initiatief voor talentontwikkeling. 

Per januari 2013 moet er een nieuw initiatief zijn voor jonge makers waar zij terecht kunnen voor 

artistieke coaching, productie en presentatie. Dit initiatief is het Limburgse antwoord op de 

Rijksbezuinigingen op productiehuizen, waardoor het Huis van Bourgondië wordt opgeheven.  

Het Laagland maakt deel uit van de dragende kern van organisaties die verder bestaat uit 

Toneelgroep Maastricht, Toneelacademie Maastricht, Cultura Nova en de Nederlandse Dansdagen. 

Met deze partners werkt Het Laagland een gezamenlijk plan uit voor talentontwikkeling in opdracht 

van de Provincie Limburg. De inzet is erop gericht altijd verbindingen te leggen met partners, podia 

en festivals zodat jonge makers vanaf de start ingebed zijn in de infrastructuur. Daardoor sluiten 

projecten goed aan bij de (eu)regionale context en wordt van meet af aan een relatie opgebouwd 

tussen de maker en het publiek. 

Het Laagland en de Toneelacademie Maastricht zetten stappen in het intensiveren van de 

samenwerking. Het Laagland faciliteert en ondersteunt in eigen huis in 2013 twee 

afstudeerproducties die door het opheffen van het Huis van Bourgondië anders geen bedding zouden 

vinden. Daarnaast is Inèz Derksen in Maastricht in het voorjaar beschikbaar als docent tijdens de 

selectieprocedures en is zij gastregisseur van een studentenproductie. 

Voor jonge dans- en theatergezelschappen in de regio vervult Het Laagland de rol van vraagbaak, 

legt verbindingen en ondersteunt praktisch en facilitair waar mogelijk en wenselijk.  
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4. SAMENWERKING 

MEERJARENDOELSTELLING 2013-2016 

Artistieke en organisatorische verrijking, kostenbeheersing en vergroten verdienvermogen door 

coproducties. 

a. Limburg: samenwerken met Limburgse podia, (Eu)regionale festivals, (erfgoed)locaties en 

regionale collega-producenten. 

b. Nederland: samenwerken met collega-gezelschappen en met podia in de Randstad. 

c. Internationaal: uitbreiden coproducties met Euregiopartners dichterbij huis. 

UITWERKING 2013 

In 2013 richt Het Laagland zich primair op het samenwerken binnen de regio en in Nederland. In 

aanloop naar het jaar 2014 onderhouden we wel actief contacten in de Eu-regio en in Duitsland. Veel 

concrete samenwerkingsverbanden zijn in de voorgaande pijlers al benoemd. We benoemen 

hieronder de belangrijkste of nog niet genoemde samenwerkingen. 

DOEL 13: SAMENWERKING IN LIMBURG 

Het Laagland zoekt in Limburg actief de samenwerking op doelgroep ten behoeve van versterking van 

het aanbod voor jeugd, artistieke verrijking en het vergroten van het publieksbereik en 

verdienvermogen. 

Vanaf 2013 is jeugddanscollectief Project Sally formeel een Maastrichts gezelschap met financiële 

steun van het FPK, de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht. Dit gezelschap produceert 

jeugddansvoorstellingen voor jonge kinderen (vanaf 4 jaar) en jongeren. Vanwege de grote 

verwantschap in doelgroep en in de benadering ervan heeft Het Laagland besloten dit jonge 

gezelschap te ‘adopteren’. Concreet levert Het Laagland diensten tegen kostprijs in de vorm van 

zakelijk advies, verkoop aan scholen en financiële administratie. Dit levert Het Laagland inkomsten 

op uit dienstverlening terwijl Project Sally profiteert van onze zakelijke expertise en netwerk in de 

regio. Daarnaast voeren wij een artistieke dialoog die wederzijds inspirerend is maar die vooralsnog 

niet tot een concrete voorstelling hoeft te leiden. 

Binnen vestigingsplaats Sittard werkt Het Laagland in doorlopende partnerships met onder andere de 

Stadsschouwburg en Artamuse. In 2012 heeft de Gemeente Sittard-Geleen het besluit genomen Het 

Laagland huisvesting te bieden als huisgezelschap van de schouwburg. In aanloop naar deze 

inhuizing, die naar verwachting in 2014 gerealiseerd kan worden, intensiveren wij de samenwerking 

op het gebied van jeugdprogrammering, marketing en ticketing. Daarnaast nemen directie en 

marketingafdeling regelmatig deel aan overleggen en werkgroepen voor collectieve ontwikkeling van 

promotie en educatie. Op die wijze is Het Laagland zijdelings betrokken bij de oprichting van het 

Sittards Cultuurbedrijf, wat op termijn lokale partner zal worden. Mede in dat licht is Het Laagland 

nauw betrokken bij de samenstelling van het Kunstmenu voor het basisonderwijs door Artamuse.  

Door deze collectieve aanpak beogen wij op termijn een sterke, gezamenlijk gedragen afdeling 

Cultuureducatie in Sittard-Geleen. 
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Reeds genoemd is de belangrijke samenwerking met Provinciale partners op gebied van 

talentontwikkeling (pagina 10). Die is niet alleen essentieel voor het behouden van een platform voor 

talentontwikkeling, maar brengt ons inziens de partners ook inhoudelijk dichter bijeen. 

DOEL 14: SAMENWERKING IN NEDERLAND 

Het Laagland zoekt op landelijke schaal actief samenwerking op sectorniveau ten behoeve van 

versterking van het aanbod voor jeugd, organisatorische verrijking en het vergroten van het 

publieksbereik en verdienvermogen 

In 2010 was Het Laagland een van de opdrachtgevers van het onderzoek naar verdiencapaciteit in de 

jeugdpodiumkunsten, resulterend in het rapport ‘Pluspunten3’. Eén van de aanbevelingen in dit 

rapport was het uitwisselen van ervaringen en werkwijzen. Onder de noemer ‘Keukengeheimen’ 

heeft sindsdien een drietal dagen plaatsgevonden waarop met name directies met elkaar in gesprek 

gaan over uiteenlopende onderwerpen op gebied van bedrijfsvoering en financiering. Het Laagland 

haalt én brengt hier altijd veel informatie en blijft dat ook in 2013 graag doen. 

KIJKUIT is een platform van jeugdpodiumgezelschappen dat tot doel heeft 

jeugdtheater in Nederland collectief op de kaart te zetten bij het publiek. 

De samenwerking spitst zich vanaf 2013 toe op positionering van het 

jeugdtheater binnen de vrijetijdsmarkt. In het seizoen 2012-2013 

bijvoorbeeld met de publieksprijs in samenwerking met Bureau Promotie 

Podiumkunsten en de Publiek omroep. Het Laagland is vanaf de start 

betrokken vanuit zowel de marketing als directie. Voor 2013 spitst de 

bijdrage zich, naast het mee uitvoeren van de activiteiten,  toe op het zijn 

van sparringpartner voor het bestuur van KIJKUIT op het gebied van 

propositie innovatie.  

Reeds genoemd is de belangrijke samenwerking met jeugdpodiumgezelschappen in heel Nederland 

binnen Klasse Uitjes. Naast de beschreven versterking van aanbod in eigen en andere regio’s voor 

scholen en voor familiepubliek, beogen de partners vanuit dit project landelelijke aandacht te vragen 

voor het belang van jeugdpodiumkunsten. Ook bevat het project een component versterking van het 

cultureel ondernemerschap door te leren van elkaar en gezamenlijk te zoeken naar nieuwe vormen 

van financiering van jeugdpodiumkunsten. Het project zoekt ook nadrukkelijk de aansluiting met het 

hier boven genoemde Keukengeheimen en met KIJKUIT, bijvoorbeeld met een Keukengeheimen 

sessie over educatie tijdens de landelijke aftrap van Klasse Uitjes in Amersfoort. 

 

 

  

                                                           
3
 Rapport Pluspunten door Lagroup 2010: http://www.napk.nl/wp-content/uploads/Rapport-pluspunten-

definitief.pdf  

http://www.napk.nl/wp-content/uploads/Rapport-pluspunten-definitief.pdf
http://www.napk.nl/wp-content/uploads/Rapport-pluspunten-definitief.pdf
http://www.kijkuit.nu/zapptheaterprijs
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5. ORGANISATIE EN KWALITEITSBORGING 
Het Laagland werkt met een team dat zo groot als noodzakelijk en zo flexibel als mogelijk is, 

aangevuld met freelancers, stagiaires en vrijwilligers. Producties en processen worden met regelmaat 

op team-, directie- en bestuursniveau geëvalueerd. In toenemende mate werken de verschillende 

disciplines binnen het gezelschap vanuit doelstellingen die zijn afgeleid van de instellingsdoelen, 

waardoor ook beter gereflecteerd kan worden op resultaten. In 2013 zal opnieuw veel aandacht zijn 

voor scholing en persoonlijke ontwikkeling, zowel op zakelijk/ondersteunend als op artistiek vlak. De 

raad van toezicht wordt in 2013 aangevuld met een nieuwe voorzitter en mogelijk één of twee 

nieuwe leden. 

Het Laagland heeft besloten mogelijke bezuinigingen niet ten koste te willen laten komen van de 

activiteiten, maar deze te besparen op de huisvestingslasten. Dit leidde tot een interne verkenning 

naar verschillende alternatieve huisvestingsmogelijkheden binnen én buiten Sittard-Geleen. Eind 

2012 is met de Gemeente Sittard-Geleen overeen gekomen dat Het Laagland huisgezelschap zal 

worden van de Stadsschouwburg Sittard-Geleen, waarmee de keuze gemaakt is. Gezien de daarvoor 

noodzakelijke verbouwing en daarmee samenhangende financiering is besloten in te zetten op een 

daadwerkelijke verhuizing medio 2014. Vanwege het wegvallen van een deel Rijksfinanciering neemt 

de gemeente Sittard-Geleen een deel vanaf 2013 van de huisvestingslasten voor haar rekening. 
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BIJLAGE 1:  

PLANNING 2013 
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BIJLAGE 2: PRODUCTIES 
Seizoen 2012/2013 

KING A 8+ 

een ode aan ieders ridderhart 

Meestal dolen ridders alleen nog in legenden rond. Maar iedereen 

die warm loopt voor heldenmoed en heimelijke liefde, wiens hart 

sneller gaat kloppen voor een eed van trouw met een hand op het 

zwaard,draagt binnenin het vuurtje van een ware ridder en zijn 

idealen.  

De legende van Arthur begon ooit met een jongen die ervan droomde 

ridder te worden, maar plotseling koning der ridders, koning der 

koningen werd. Hoe stoer is het om ridder te zijn, hoe moeilijk om 

grote beloften waar te maken.Er zijn krachten die zwaarder wegen 

dan die van een zwaard.  

Vijf acteurs wanen zich even ridder -met een missie- en brengen al 

spelend en vertellend het gedachtegoed van Arthur en zijn Ridders 

van de Ronde Tafel tot leven. 

May the Force be with them! 

Idee & regie: Inèz Derksen/ Tekst: Daphne de Bruin,  Bouke Oldenhof, e.a. / Spel & zang: Kin Berkenhagen, 
Lennart Monaster, Gijs Nollen, Folmer Overdiep, Christian Cadenbach  

HET ONTSTAAN VAN WIT 4+ 

ontdekkingstocht door een wereld van kleur 

Iedere zondag is Anna op bezoek in het atelier 

van haar grootvader. Ze mag hem niet storen bij 

het maken van zijn belangrijke schilderijen. Als 

Anna zich op haar vaste plekje voor het raam 

stierlijk zit te vervelen, vallen ineens alle kleuren 

weg. Alles: de potten met verf, de schilderijen en 

hun kleren zijn zwart, grijs en wit geworden. Dan 

besluiten Anna en opa de kleuren terug te vinden, 

maar wat heeft welke kleur en waarom. Zo begint 

een ontdekkingstocht door een wereld van kleur. 

Met behulp van een straaltje zonlicht, een 

prisma, vreemde taalspelletjes en grootvaders potten met verf vinden  Anna en opa  elkaar én alle 

kleuren terug. 

Een bewegend schilderij waarin taal, spel en kleur een wonderlijk geheel vormen.  

Regie & concept & toneelbeeld: Bas Zuyderland/ Spel: Kim Berkenhagen & Folmer Overdiep 
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NU EVEN NIET 7+ 

Kleine theatervoorstelling over grote gevoelens. Een ode aan het leven. 

Hannes is 8 jaar en hij houdt van patat. Hij heeft het niet gemakkelijk, want elke dag krijgt hij van zijn 

vader en moeder te horen hoe lief zijn zusje wel niet was. Was. Want Hanna is dood. Allang. Hannes 

heeft zijn zusje nooit gekend. Toch is Hanna er altijd en overal. Zijn ouders zorgen ervoor dat Hanna 

niet vergeten wordt. " Juist als alles op zijn fijnst is, willen we Hanna niet vergeten" brengt de 

moeder steeds in herinnering. "Hanna is altijd onder ons", zegt vader tijdens het eten. Maar als 

Hannes onder de tafel kijkt, ziet hij niets. Hoe kan je opboksen tegen een zus die een engel is? 

Hannes verzint listen om ook aandacht te krijgen… 

‘ Nu even niet’ gaat over het geheime verlangen van 

een kind dat dapper de verdrietige last van zijn 

ouders probeert te dragen. Het verlangen om echt 

gezien en gehoord te worden. 

Drie acteurs spelen tegelijkertijd Hannes en vertellen 

zijn verhaal. Hun aanstekelijk spel en vooral de 

luchtige manier waarop ze samen Hannes' verhaal 

vertellen, maakt van het serieuze onderwerp een 

lichtvoetige, droogkomische voorstelling. Een klein 

verhaal dat dichtbij (t)huis ligt met een ontroerende en poëtische tekst geschreven door de Zwitserse 

auteur Guy Krneta. 

Regie: Inèz Derksen/ Tekst: Guy Krneta / Vertaling: Uwe Dethier i.s.m. Inèz Derksen  

Spelers: Lennart Monaster, Gijs Nollen, Christian Cadenbach  

IK BEN EEN GOEDE VADER 13+ 

Theatervoorstelling met workshop in de klas. 

Hoe moet een vader zich tegenwoordig gedragen 

naar zijn eigen kind toe?  

Liefdevol of juist streng? 

Een vader wil alles voor zijn zoon zijn. 

Zijn opvoeder, zijn goede voorbeeld, zijn vriend... 

 

Maar wat als dat allemaal boven je hoofd groeit, je 

aan je eigen vader geen goed voorbeeld hebt gehad 

en je het gevoel hebt dat je zoon niets moet 

hebben van al jouw goede bedoelingen?  

Over een vader die twijfelt... 

Regie: Lise-Lott Kok/ Spel: Folmer Overdiep/ Tekst: Jorg Menz-Peisler 
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Seizoen 2013/2014 

WIM IS WEG 4+ 

Een theatrale roadmovie voor kleuters 

Wim krijgt voor zijn verjaardag een mooie rode driewieler. Hij besluit 

om meteen met de fiets naar Spanje te gaan. Omdat het een verre reis 

is, vult hij zijn fietsmandje met eten en drinken uit de ijskast. Dan gaat 

Wim op pad. Voorbij het roze tuinhek, dwars door de stad, langs de 

snelweg, de velden in. Alsmaar rechtdoor, zonder zich bewust te zijn 

van de paniek die zich van de achterblijvers meester maakt… 

Wim’s reis is een regelrechte nachtmerrie voor opvoeders, maar voor 

Wim één groot avontuur. Vol vertrouwen in de goede afloop én in het 

leven volgt de voorstelling Wim op zijn reis naar Spanje. De toon is licht, 

het geluidsdecor vol, de vormgeving kleurrijk en beeldend, en de 

ontmoetingen met de verschillende personages vol humor.  

Wim als pop op een rode fiets en twee acteurs in de rol van ouders, eekhoorns, omroepers, politie, 

omstanders en andere figuren, geven Wim’s reis vorm. En zoals in iedere roadmovie is de reis 

belangrijker dan het doel.  

Jong en oud zal zich door Wim gesterkt voelen in de reis die het leven is. Doe, leef en ga zonder 

omkijken op reis, het komt wel goed. Met zo’n mooie fiets kun je ook niet binnenblijven!  

Concept vormgeving en regie: Bas Zuyderland/ Spel: Laaglandensemble /Soundcsape: Joost Steltenpool 

ROBIN HOOD 8+ (IN VOORBEREIDING, 2014) 

Vandaag kunnen we helden zijn 

Soms heb je het gevoel dat je er helemaal alleen voor staat. Alsof jij 

steeds de pineut bent. Soms ontplof je van binnen van woede en 

machteloosheid, omdat je te maken hebt met oneerlijke of gemene 

situaties om je heen. Maar je durft er niets van te zeggen, niet in te 

grijpen. Omdat je denkt dat je niet groot, sterk, stoer of grappig 

genoeg bent. 

Vijf angsthazen kruipen in de huid van Robin Hood en durven zo de 

wereld naar hun hand te zetten. Bewapend met ruige gitaren en 

dampende beats, spelen en zingen ze iedereen ongekende moed in. 

Maar kunnen ze ook dapper zijn zonder zich achter een held te 

verschuilen? Op eigen kracht? Een antwoord vinden op die vraag, 

DAT is pas een avontuur... 

Concept & regie: Inèz Derksen/ Tekst: Daphne de Bruin/ Spel, muziek & zang: Laaglandensemble/ Vormgeving: 

Bas Zuyderland/ Kostuums: Jorine van Beek 
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BIJLAGE 3: PROJECTEN 

KLASSE UITJES (SAMENVATTING) 

In het pilotproject ‘Klasse UItjes werken vier professionele podiuminstellingen voor jeugd samen met 

als doel: 

a) leerlingen uit het basisonderwijs kennis laten maken met diverse genres in de 

podiumkunsten; 

b) het jeugdpodiumkunstaanbod in de regio verrijken; 

c) het vergroten van het ondernemerschap van de betrokken gezelschappen; 

d) het vergroten van kennis door onderlinge uitwisseling en het leveren van een bijdrage aan de 

professionalisering van de jongste gezelschappen. 

De initiatiefnemers van dit project zijn De Stilte (Breda, jeugddans), Holland Opera (Amersfoort, 

jeugdopera) en Het Laagland (Sittard, jeugdtheater). Het theatercollectief Het Houten Huis 

(Groningen, beeldend theater) wordt op sleeptouw genomen door de initiatiefnemers. 

Deze gezelschappen starten een tweejarige pilot waarin zij: 

1. Gebruik maken van elkaars podium, lokale expertise en contacten; 

2. Gezamenlijk een jeugdaanbod samenstellen dat divers is, van hoge kwaliteit en de gehele 

basisschoolleeftijd (groep 1 t/m 8, 4-12 jaar) bedient; 

3. De geselecteerde voorstellingen spelen in elkaars theaters voor elkaars doelgroepen; 

4. Scholen bedienen in regio’s die zelden een theater bezoeken; 

5. Een coördinator aanstellen die meerjarige afspraken maakt met scholen om het aanbod 

te verankeren in het onderwijsplan en adviseert over financiële zaken en vervoer; 

6. Scholen educatieve projecten bieden in de vorm van (digitaal) voorbereidingsmateriaal 

vooraf en workshops achteraf; 

7. Contactmomenten organiseren voor personeel van de deelnemende gezelschappen voor 

kennisuitwisseling op gebied van bv. marketing en zakelijke leiding; 

8. Na positieve evaluatie in het eerste jaar de pilot uitbreiden door een nieuw gezelschap te 

betrekken in het seizoen 2013/2014 (bv uit het Oosten van het land). 

Bovenstaande acties leiden effectief tot een serie voorstellingen in iedere deelnemende regio, 

waarbij zowel betalend publiek wordt bediend als schoolklassen. Het is nadrukkelijk de bedoeling de 

kinderen naar het theater te laten komen zodat de beleving optimaal is. Wij zijn overtuigd van het 

nut publiek letterlijk ‘over de drempel’ te helpen en hen te laten ervaren hoe mooi en toegankelijk 

onze voorstellingen zijn. Daartoe helpen wij scholen in de pilot met het organiseren én financieren 

van busvervoer door sponsors, zodat een belangrijke drempel op voorhand wordt weggenomen. Dit 

project stimuleert daarmee meteen de contacten tussen gezelschap en het lokale bedrijfsleven. Een 

concreet project met een maatschappelijke doelstelling helpt het leggen van deze contacten. 

Voor z.g.  ‘vrij publiek’ krijgt het project de vorm van een reizend festival met randprogrammering. 

Daarmee wordt het jeugdpodiumkunstenaanbod in de gemeente  verrijkt: een waardevolle 

toevoeging aan het lokale culturele leven en een welkom initiatief in tijden van bezuinigingen. 
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MEISJES VAN TOEN, DE SCHOOL (SAMENVATTING) 

Het Laagland, professioneel jeugdtheatergezelschap te Sittard, huist in 2013 voor het laatste jaar in 

een oud schoolgebouw. Lotte Lohrengel, een jonge getalenteerde theatermaker is regelmatig op 

projectbasis verbonden aan dit gezelschap.  In 2012 werkt zij als artistiek coördinator van ‘De Vloer 

Op’, een project waarin 500 middelbare scholieren van drie scholen actief kennis maken met theater 

en waarin potentieel talent wordt gescout. De aanstaande verhuizing in combinatie met deze jonge 

aanwas én de reeds actieve amateurspelers binnen de Laaglandworkshops hebben Lohrengel 

geïnspireerd tot het volgende concept: 

Meisjes van toen, De school vertelt het verhaal van naar school gaan door de ogen van drie 

generaties en is een ode aan het oude schoolgebouw en al haar verhalen. 

Geïnspireerd op de schoolverhalen van de leerlingen van nu en de leerlingen van de oude 

meisjesschool in Sittard maakt Lotte Lohrengel met circa 20 jonge talentvolle spelers en 10 oud 

leerlingen van toen een beeldende voorstelling over herinneringen en toekomstdromen. Met de 

school als locatie, jong en oud naast elkaar en de uitnodiging aan de inwoners van Sittard om hun 

schoolverhalen te delen krijgt het gebouw haar oude rol weer even terug. 

De jonge talentvolle spelers volgen een training en workshoptraject en oefenen door middel van de 

viewpointmethode direct invloed uit op het artistieke eindresultaat. Samen met de meisjes van toen 

(oud leerlingen van de Mulo) spelen en maken de jonge spelers een voorstelling (juni 2013) met een 

filmisch karakter waarin de tijd even stil lijkt te staan. De voorstelling is een combinatie van live 

beeldend theater, vertellingen en materiaal op video, welk het midden houdt tussen een voorstelling 

en een installatie voor een jong publiek. De schoolverhalen zijn ook de inspiratie voor het video en 

audio-ontwerp, nieuwe beelden gecombineerd met archiefbeelden, dit in samenwerking met het 

Euregionaal Historisch Centrum, Sittard-Geleen. 

Dit project beoogt het bieden van ontwikkelingskansen aan nieuw talent, een verdiepingstraject aan 

bekend talent, presentatiekansen voor volwassen amateurspelers en een uitwisseling tussen drie 

generaties. Dit bevordert het 

zelfbewustzijn van de jongeren en 

verbreedt hun toekomstperspectief. 

In dit project werken de doelgroepen 

 jong onervaren talent (13-18 jr) 

 jong ervaren talent  (15-20 jr) 

 vertellers van verschillende 

generaties (30-70 jaar) 

samen aan 12 presentaties in het oude 

schoolgebouw voor een leeftijdloos 

publiek. Publiek dat jong van leeftijd is (10+) of jong in de zin van onervaren theaterkijker. 

Dit project zal bij succes dienen als pilot voor een Euregionaal project waarin soortgelijke trajecten 

worden uitgezet in partnersteden zoals Hasselt, Aachen en Eupen in het kader van de kandidatuur 

van Maastricht tot Culturele Hoofdstad in 2018. 
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RELATIES WAAR JE VAN GROEIT (SAMENVATTING) 

PLAN VAN AANPAK SPONSORING EN MECENAAT 

Wij bewegen ons in roerige tijden. Subsidies staan ter discussie, het verbreden van de financiële basis 

is een voorwaarde geworden vanuit de overheden (eigen inkomstennorm) en het wordt steeds 

moeilijker publiek aan ons te binden. De economische crisis komt van verschillende kanten op ons af.  

 

Door te zoeken naar de  goede invalshoek bij zowel bedrijven als particulieren hopen we hen toch 

aan te spreken te blijven bijdragen in geld of natura en zo ook aan de eisen van onze stakeholders, de 

overheden, te blijven voldoen: kwaliteit, educatieve waarde en meer bezoekers en eigen inkomsten. 

Een mix van grote en kleine gevers heeft uit oogpunt van stabiliteit de voorkeur: 

 bedrijfsleven: hogere bedragen, maar eenmalig/kortdurend/ conjunctuur gevoelig 

 particulieren: kleinere bedragen, maar vaak makkelijker te binden op langere termijn. 

HOOFDDOELSTELLINGEN SPONSORING EN MECENAAT: 

 Verbreden van de directe financiële basis van het gezelschap. 

 Vergroten van maatschappelijk draagvlak onder doelgroepen door opbouw meerjarige 

relaties die het gezelschap anderszins voordelen biedt en bijdragen aan de missie: vergroting 

naamsbekendheid, politieke lobby, kweken van ambassadeurs enz. 

HET VERHAAL: 

 De kern van het verhaal is dat theater – alleen al het kijken ernaar - door haar unieke 
waarden goed is voor zowel je persoonlijke als je professionele ontwikkeling (als kind maar 
ook als volwassene); 

 Het gaat in ieder geval om de volgende unieke waarden: versterking van het zelfbewustzijn, 
leren communiceren, leren samenwerken, talenten ontdekken.  

 
Deze missie is te vertalen naar zowel bedrijfsleven als particulier waardoor Het Laagland meer als 
‘goed doel’ op de kaart wordt gezet: 
 
1. Het regionale bedrijfsleven heeft behoefte aan toptalenten, innovatieve kracht en medewerkers 

die vaardig zijn in samenwerken en communiceren. Het Laagland draagt bij aan de ontwikkeling 

van kinderen op deze gebieden en verdient daarom steun van de bedrijven  

> relatie leggen naar de professionele inzet 

 

2. Het onderwijs in de regio heeft sterk te maken met krimp. Dezelfde taken moeten op scholen 

met minder formatie uitgevoerd worden. Cultuureducatie lijdt daaronder. Juist cultuur op school 

helpt de regio om mondige, zelfbewuste inwoners op te voeden en het kind als geheel te vormen 

i.p.v. alleen in cognitieve zin. Particuliere begunstigers kunnen via Het Laagland bijdragen aan 

meer ‘theater waar je van groeit’ op school. 

 > relatie leggen naar de menselijke inzet 

Het plan van aanpak voorziet in het uitwerken van bovenstaande doelstellingen naar GROEIT4 
geformuleerde jaardoelstellingen.  

  
                                                           
4
 Het GROEIT-model is een eigen model; een door Het Laagland afgeleide combinatievariant van 2 bestaande  

  modellen: SMART & MAGIE 
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BIJLAGE 4: HERZIEN PRESTATIEOVERZICHT 

     
    HERZIEN     

  

 
 2013  

 
Aantal 

activiteiten 
 

Aantal 
 bezoeken 

 
  

2. Voorstellingen/concerten 
 

  
 

  

In de standplaats 
 

6 
 

800 

  
 

  
 

  

In de eigen regio (buiten standplaats) 
 

8 
 

1.250 

  
 

  
 

  

In de rest van Nederland 
 

40 
 

6.750 

  
 

  
 

  

In het buitenland 
 

6 
 

1.000 

  
 

  
 

  

Subtotaal 
 

60 
 

9.800 

  
 

  
 

  

3. Schoolvoorstellingen/concerten 
 

  
 

  

In de standplaats 
 

33 
 

1.760 

  
 

  
 

  

In de eigen regio (buiten standplaats) 
 

37 
 

5.260 

  
 

  
 

  

In de rest van Nederland 
 

12 
 

2.000 

  
 

  
 

  

In het buitenland 
 

18 
 

2.500 

  
 

  
 

  

Subtotaal 
 

100 
 

11.520 

Subtotaal voorstellingen   160   21.320 

  
 

  
 

  

Totaal Limburg 
 

84 
 

9.070 

Totaal NL 
 

52 
 

8.750 

Totaal buitenland   24   3.500 

 

 

 

 

 

 

COLOFON 
Het Laagland, 30-11-2012 

Fotografie: Joost Milde 


