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INLEIDING 
’This is not a era full of changes, but a change of eras.’1 

De economische crisis sloeg eind 2012 harder toe in het jeugdtheater dan ooit tevoren.  Onze 

doelgroep leek nu de volle impact te voelen van bezuinigingen op onder andere de kinderopvang, de 

verhoging van de BTW en de groeiende werkloosheid. Gezinnen hebben het drukker en hebben 

minder te besteden.  In een paar maanden tijd kelderde ook onze bezettingsgraad, zonder 

aanwijsbare andere reden. Want de titels, de marketing en de kritieken waren goed tot beter dan 

ooit. Of joeg het maatschappelijk debat over nut en noodzaak van kunstsubsidies het publiek de 

zalen uit? Wij geloven van niet, maar nemen de discussie wel uitermate serieus. Want wachten tot 

de kassastanden wel weer aantrekken leek ons geen optie. Deze ontwikkeling is geen tijdelijke dip, 

het is een transitie die ons (als sector) de kop kan kosten als wij daar niet op inspelen. 

Deze constateringen zet ons ertoe aan om nog verder te kijken, de innovatie van het gezelschap in 

een nóg hogere versnelling te zetten. Het inspireert ons echt aan de slag te gaan met waardecreatie. 

Wat is precies de waarde van ons gezelschap voor het publiek, voor onze financiers 

(‘aandeelhouders’)  en medewerkers? En bovenal: hoe dragen wij de maatschappelijke waarde van 

ons product (nog) beter uit? 

Hoe snel de ontwikkelingen gaan, blijkt uit het feit dat bovenstaande publieksterugloop wel was 

voorzien in ons Jaarplan 2013, maar niet in haar volle hevigheid. Ook het open innovatietraject dat 

we in 2013 gestart zijn, was daarin nog niet beschreven. Zelfs nu, nog voor de evaluaties in de 

jaarverantwoording zijn gemaakt, stellen we onze koers alweer bij. Het is een nieuwe werkelijkheid 

waarin niet meer de planning van producties voor vier jaren leidend is, maar de uit te dragen missie 

in de context van een veranderende omgeving. Trendwatchers spreken van de overgang naar een 

nieuw tijdperk, waarin grote systemen niet meer voldoen en kleine, lokale initiatieven de toekomst 

hebben. Waarin gezocht wordt naar nieuwe waarden als alternatief voor status en geld. Waarin het 

open delen van informatie in netwerken belangrijker voor innovatie is dan bezit en statische kennis. 

Voor onze sector is in zo’n nieuwe werkelijkheid een prachtige rol weggelegd! Passie delen, waarde 

overdragen en inspireren tot openheid en persoonlijke groei sluiten naadloos aan op het nieuwe 

gedachtegoed. Ook wij hebben baat bij het open delen in netwerken, bij co-creatie, regionale 

verbondenheid en het loslaten van systemen. Om ons heen worden al systemen opengebroken, zoals 

in de kunsteducatie, en daarop spelen wij actief in. Dit alles betekent overigens geen grilligheid of 

willekeur. Het door ons opgestelde ondernemingsplan 2013-2016 blijft een kader met veel ruimte 

voor vernieuwing  en wij zullen zeker aan onze subsidieverplichtingen blijven voldoen. Nu we actief 

gaan innoveren gaan we ook actief meten en evalueren, wat ten goede zal komen aan de prestaties. 

Vanuit een nieuwe uitvalsbasis, als huisgezelschap van de Stadsschouwburg Sittard-Geleen, gaan wij 

onze kernkwaliteiten inzetten voor precies dat doel. Met onze zeggingskracht, verbeeldingskracht, 

ons verbindend vermogen en door het delen van passie gaan wij onze doelen verwezenlijken op een 

manier die zowel vernieuwend als toekomstbestendig is.  

                                                           
1
 Uitspraak van Prof.dr.ir. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde. 
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MISSIE 
Het Laagland moedigt kinderen en volwassenen aan om te ontdekken  

wie je bent, wat je kunt en waar je voor wilt gaan. 

 

Al spelend, vertellend en verbeeldend brengen we verhalen tot leven, die gaan over ieders 

verlangen, angst en moed om groter te groeien en om je eigen waardevolle plek in de wereld in te 

durven nemen, precies zoals je bent. 

 

We zorgen met speels plezier voor herkenning en verwondering. Door je aan te spreken op de kracht 

van je eigen verbeelding en je inlevingsvermogen, moedigen we je aan om verder te kijken dan de 

wereld die je al kent en verder te komen op de weg naar wie je bent, wat jouw unieke talent is en 

waar je voor wilt gaan. 

 

Met theater als creatieve aanjager, gaan we voor een wezenlijke bijdrage aan de eigenwaarde en het 

zelfbewustzijn van elke groeiend mens. 

Vanuit de kernwaarden groeien, verbonden zijn en in balans zijn bieden wij onze stakeholders de 

volgende waarden: 

PUBLIEKSWAARDE 

Wij verbinden jou en je familie met de onbegrensde wereld van verhalen over helden in wording.  

Wij dagen je uit om mee te groeien met onze helden. Wij nodigen uit om je te verwonderen en om te 

ont-moeten: even exclusief tijd voor elkaar, voor jezelf en je gezin. 

ONDERWIJSWAARDE 

Wij verbinden ons in gezamenlijke verantwoordelijkheid aan de kerndoelen van het onderwijs. Wij 

maken theater waar je van groeit. Wij stimuleren kinderen en jongeren bij het ontdekken van hun 

eigen talenten en het versterken van hun eigenwaarde. Wij verrijken het cognitieve onderwijs met 

theater als creatieve (en zintuigelijke) aanjager. 

MAATSCHAPPELIJKE WAARDE 

Met onze gelaagde verhalen verbinden wij kinderen én volwassenen aan een gezamenlijke 

theaterervaring en dragen zo bij aan maatschappelijke verbondenheid. Wij dragen bouwstenen aan 

die creatief denken en handelen helpen ontwikkelen. Daar groeit de samenleving van. Met ruimte en 

aandacht voor ieders eigenwaarde creëren we interesse voor het onbekende en begrip voor elkaar. 
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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 2014 

Als gevolg van de 0-meting in 2013 verengen wij ten aanzien van publieksbekendheid onze focus 

binnen de regio Zuid-Limburg naar Sittard-Geleen. Wat betreft het onderwijs verruimt onze aandacht 

zich juist richting Echt/Susteren, Weert en Roermond. De erkende positie willen wij met name 

bestendigen middels een kwaliteitsdoelstelling. Dit resulteert in de volgende jaardoelstellingen: 

DOEL 1: NAAMSBEKENDHEID ONDERWIJS 

50% van de ICC-ers of directeuren van scholen in Midden- en Zuid-Limburg neemt in 2014 actief 

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

Steeds meer scholen worden rechtstreeks bereikt in plaats van via bemiddelaars. Binnen Sittard-

Geleen zal Het Laagland de programmering van het Kunstmenu overnemen van Artamuse. Wij 

leggen daartoe drie maal per jaar contact met ICC-ers en directeuren met speciaal drukwerk, e-

mailing en een apart gedeelte op de website. Wij nemen deel in het provinciale project 

‘Cultuureducatie met kwaliteit’ van SIEN (Scholen In Een Netwerk) alsmede in het Maastrichtse ‘Toon 

je Talent’. Ook zijn we partner in en initiator van het project Klasse Uitjes2 om voorstellingsbezoek te 

bevorderen bij scholen die dat niet gewend zijn. Daarnaast verwachten we in 2014 een opdracht uit 

te voeren in het basisonderwijs binnen het project Lichting Zuid. 

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. In 2014 

wordt in samenwerking met Zuyd Hogeschool een naamsbekendheidmeting uitgevoerd onder 

basisscholen in Midden- en Zuid-Limburg. 

DOEL 2: STIJGENDE SPONTANE NAAMSBEKENDHEID BIJ GEZINNEN IN SITTARD-GELEEN 

De spontane naamsbekendheid bij Sittardse gezinnen wordt groter. 

Naar aanleiding van de resultaten van de indicatieve 0-meting in 2013 spitsen wij onze corporate 

communicatie in 2014 toe op Sittard-Geleen. De nieuwe locatie in de Schouwburg geeft ons een 

goed startpunt voor het uitdragen van de te formuleren merkenstrategie aan de hand van de nieuwe 

visie. Daartoe organiseren wij in het najaar de openingsweek Parels & Pitches. Op activiteitenniveau 

wordt met name ingezet op bekendheid als gevolg van betrokkenheid bij onze 

participatieonderdelen. 

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

Ook in 2014 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 waarmee Het Laagland bijdraagt aan het 

opbouwen van jeugdtheaterrepertoire.  
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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 2014 

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

leidend geweest bij het voorbereiden en programmeren van het jaar 2014. 

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 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 2014 is het bereiken van in totaal 5.850 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 flexibel 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 voert Het Laagland met Holland Opera (jeugdopera), Het Houten Huis (beeldend 

theater) en De Stilte (jeugddans) de tweejarige pilot Klasse Theater Uitjes uit 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 2014 26 schoolvoorstellingen in de eigen 

zaal. Dit project heeft er tevens toe geleid dat vanaf 2014 het Kunstmenu in Sittard-Geleen wordt 

geprogrammeerd vanuit dit project. 

Uniek is dat Het Laagland in 2014 een schoolvoorstelling in opdracht zal produceren. Op verzoek van 

Zuiderlicht/ Lichting Zuid bedienen wij alle Zuid-Limburgse groepen 8 met een thematische 

voorstelling vanuit een mobiel theater. Daarmee bereiken wij additioneel 4.000-5.000 leerlingen.3 

                                                           
3
 In het prestatieoverzicht zijn deze aantallen nog niet verwerkt omdat deze opdracht nog niet bevestigd is. 
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DOEL 5: NIEUWE FAMILIEDOELGROEPEN BEREIKEN, VIA SAMENWERKING OP DOELGROEP 

In 2014 voeren we minimaal één samenwerkingsproject uit waarbij onze doelgroep ons via een 

andere weg leert kennen. 

In 2014 zoeken we weer nieuwe kruisbestuiving rondom de thema’s van onze producties. Te denken 

valt aan een samenwerking met het Natuur Historisch Museum in Maastricht rondom de 

voorstelling Spinder. Omdat auteur Simon van der Geest voor het gelijknamige boek een Zilveren 

Griffel ontving, wordt ook een samenwerking gezocht met (kinder)boekhandels en bibliotheken. 

 

DOEL 6: MEER FAMILIEPUBLIEK IN THEATER 

In 2014 zetten we drieledig in op publieksbereik: 

a) het bereiken van een bezettingsgraad van 65% 

b) het bereiken van familiepubliek via het bedrijfsleven middels minimaal één project en  

c) het prototypen van één nieuw product gericht op het vergroten van het publieksbereik. 

Ad a)  

Vanuit het eerder genoemde Klasse Theater Uitjes worden niet alleen schoolvoorstellingen 

geprogrammeerd maar ook vrije voorstellingen. Deze worden gebundeld gecommuniceerd als 

festivalweekend met aansprekende randactiviteiten, waardoor theater meer als ‘uitje’ wordt 

gepositioneerd. 

Wij zien potentie in het stimuleren van de aanwas aan de onderkant door het bieden van 

voorstellingen voor 3-6-jarigen én hun ouders om hen kennis te laten maken met de mogelijkheden 

die theaters hen bieden. Het voorgenomen MINI festival  zal niet vóór 2015 van de grond komen. 

Wel maken wij in 2014 in het kader van Parels & Pitches in de Stadsschouwburg Sittard-Geleen al 

gericht aanbod voor de allerjongsten. 

Landelijk spelen we series in o.a. 

Jeugdtheater de Krakeling in Amsterdam of 

Laaglandweekends in o.a. de ECI 

Cultuurfabriek Roermond om zo 

marketingkracht te kunnen bundelen. In de 

keuze voor de programmering hebben we 

bovendien rekening gehouden met bekende, 

goed verkoopbare titels, zoals ‘Robin Hood’ 

en ‘Wim is Weg’ in 2014. 

Ad b) 

Middels het project ‘Relaties waar je van 

Groeit’ spreken we onze doelgroep aan via 

het bedrijfsleven. In 2014 gaan we opnieuw 

de samenwerking aan met  Ikea Heerlen. 

Komend jaar zetten we in op het bereiken 

van het personeel van dit bedrijf. 
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Ad c) 

Op welke wijze vinden wij het raakvlak tussen de veranderende behoeften van onze doelgroep en 

dat wat wij te bieden hebben? Om deze vraagstelling te beantwoorden zijn we in 2013 aan de slag 

gegaan met een service design traject; een methode om nieuwe producten of diensten te 

ontwikkelen in co- creatie met de gebruiker. Het stimuleerde ons om in gesprek te gaan met onze 

(niet-) bezoekers. Het leverde inzichten op die verwerkt worden in onze programmering in het 

algemeen en in een co-creatie-proefproject in het bijzonder. In 2014 prototypen we één van de 

ideeën uit het voortraject om dit op kleine schaal te toetsen aan en evalueren met het publiek, zodat 

dit in 2015 wellicht als nieuw product kan worden uitgewerkt. 

DOEL 7: HET UITBREIDEN VAN HET EUREGIONALE SPEELGEBIED 

In duurzaam contact komen met minimaal 6 scholen in de Sittard-Duitse grensstreek. 

Het bespelen van de scholen in Selfkant en omliggende scholen in de streek net over de grens bij 

Sittard is een lang gekoesterde wens maar vergt een lange adem. Als gevolg van ziekte konden de  

eerste boekingen vanuit Duitse grensscholen voor de voorstelling Nu Even Niet, oorspronkelijk een 

Duitse theatertekst helaas geen doorgang vinden. Omdat deze scholen sterk gericht zijn op Aken zal 

eerst contact worden gelegd met Theater Aachen alvorens in 2014 te besluiten of deze wens 

levensvatbaar is. 

 

  



Jaarplan 2014 Het Laagland 
 10 

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 2014 

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

leidend geweest bij het voorbereiden en programmeren van het jaar 2014. 

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

In 2014 spelen wij in Nederland en België minimaal 70 voorstellingen voor de leeftijdsgroep 4-12 

jarigen middels kleine- en een flexibel in te zetten middenzaalproductie. 

De producties die in 2014 door het land reizen zijn: 

 Wim is Weg, kleine zaal   4+/onder- en middenbouw 

 Spinder,  kleine zaal   8+/bovenbouw  

 Robin Hood, middenzaal  8+/bovenbouw 

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

In 2014 spelen wij minimaal 20 voorstellingen in de klas binnen het Voortgezet Onderwijs en 

produceren wij in opdracht een trailervoorstelling voor het basisonderwijs. 

De productie die in 2014 langs de middelbare scholen gaat heet ‘Alleen voor losers’. Vanuit de 

thematiek ‘Wie ben je, wat kun je en waar ga je voor’ is deze productie ook zeer geschikt voor het 

VMBO. We bemerken echter een terugloop in boekingen omdat veel Sittardse scholen ervoor 

hebben gekozen niet mee te doen aan de nieuwe Cultuurkaart. We zoeken daarom naar manieren 

om de voorstelling binnen het lesprogramma te kunnen blijven aanbieden, bijvoorbeeld niet in het 

kader van culturele vorming maar in het kader van beroepsoriëntatie. 

Voor het basisonderwijs produceren wij een speciale 

productie in een mobiel theater, de theatertrailer. 

Aanleiding hiertoe is de opdracht die Het Laagland heeft 

ontvangen van bureau Zuiderlicht in het kader van hun 

project ‘Lichting Zuid’. Een artistiek team van Het Laagland 

ontwikkelt deze productie speciaal op de thematiek van 

Lichting Zuid voor alle groepen 8 van het basisonderwijs. 

Een spannende onderneming die volledig extern wordt 

gefinancierd door onder andere LED4 en Chemelot. 

                                                           
4
 LED/Limburg Economic Development is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en 

onderwijs en heeft als doel het realiseren van het Brainport2020-programma in Zuid-Limburg. 
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DOEL 10: PARTICIPATIEACTIVITEITEN IN SITTARD 

In 2014 spitsen we de participatieactiviteiten toe op onze vestigingsplaats Sittard en bieden we 

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

jaarlijkse Theaterontmoeting  en een participatieonderdeel binnen Parels & Pitches. 

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 16 jaar een eigenzinnige voorstelling die in april te zien is in 

Het Laaglandtheater. 

Ook in 2014 streven we naar 

het organiseren van de 

Theaterontmoeting, een 

weekend met diverse 

masterclasses voor talentvolle 

jongeren. Dit intensieve 

weekend wordt  georganiseerd 

in coproductie met het Huis 

voor de Kunsten Limburg. De 

ambitie is om deze ontmoeting 

een Euregionaal karakter te 

geven. Wij onderzoeken of dit al te realiseren is in 2014, samen met CC Hasselt. 

In het kader van onze verhuizing naar de Stadsschouwburg Sittard-Geleen brengen wij het 

programma Parels & Pitches in de herfstvakantie 2014. Aan dit programma zal ook een participatie-

onderdeel worden toegevoegd. Daartoe zal in de eerste weken van het nieuwe schooljaar in een 

paar weken toegewerkt worden naar een presentatie met enkele workshopdeelnemers en/of met 

onze Guerrillaspelers (vergevorderde theaterjongeren vanaf 15 jaar). 

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

In 2014 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.  Ook bij de 

producties ‘Spinder’, ‘Wim is Weg’ en ‘Robin Hood’ ontwikkelen we weer digitaal materiaal.  
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Bij alle producties wordt scholen ook de mogelijkheid geboden een workshop ter verdieping af te 

nemen. 

In 2014 continueren wij de samenwerking met  ‘de Nieuwste Pabo’, die Fontys Hogescholen en 

Hogeschool Zuyd samen in Sittard zijn gestart. 

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. In 

Maastricht nemen wij in dat kader actief deel aan het basisonderwijs-programma Toon je Talent. 

DOEL 12: HET LEVEREN VAN EEN BIJDRAGE AAN PROFESSIONELE TALENTONTWIKKELING 

Het Laagland draagt in 2014 bij aan professionele talentontwikkeling door het aangaan van minimaal 

één project met de Toneelacademie Maastricht, het ondersteunen van  jonge gezelschappen op vraag 

en door actief te investeren in het ontwikkelen van het platform C/O voor professionele 

talentontwikkeling. 

Medio 2013 werd de stichting ‘Via Zuid’ opgericht; een platform voor professionele 

talentontwikkeling.  Dit initiatief is het Limburgse antwoord op de Rijksbezuinigingen op 

productiehuizen, waardoor het Huis van Bourgondië werd opgeheven. De inzet van het platform is 

om verbindingen te leggen tussen jonge makers en bestaande theaterpartners, 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. Inmiddels herdoopt tot C/O maakt de stichting een start met behulp van diverse 

partners waaronder Het Laagland. Namens Het Laagland heeft Inèz Derksen zitting genomen in de 

Raad van Toezicht. 
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In 2014 zal een eerste concrete samenwerking gerealiseerd worden, geïnspireerd op de Sittardse 

tentoonstelling Secret City in Museum Het Domein. Onder begeleiding van artistiek makelaar 

Christophe Aussems van C/O en Lotte Lohrengel van Het Laagland zullen jonge makers op bijzondere 

‘geheime’ locaties in Sittard aan de slag gaan. Momenteel zijn gesprekken gaande met CC Hasselt 

over een mogelijke uitbreiding van dit project naar Hasselt.  

Het Laagland en de Toneelacademie Maastricht continueren de samenwerking. Het Laagland 

faciliteert en ondersteunt in 2014 in eigen huis een afstudeerproductie van aspirant regisseur Merel 

Smitt. Daarnaast zijn Inèz Derksen en Bas Zuyderland in Maastricht beschikbaar als docent tijdens de 

selectieprocedures of als begeleider van regieprojecten. 

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. Zo biedt Het 

Laagland administratieve ondersteuning en zakelijke coaching aan Project Sally Maastricht.  De 

productie Spinder is een coproductie met het jonge gezelschap Schippers & Van Gucht . En voor het 

Gotra Ballet/Joost Vrouwenraets, Lieke Benders/Hoge Fronten en het Hasseltse Tmg Lap/Inge 

Liefsoens fungeert Het Laagland als repetitie- en podiumplaats. 
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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 2014 

Veel concrete samenwerkingsverbanden zijn in de voorgaande pijlers al benoemd. In 2014 staan het 

voorbereiden van een goede samenwerking met ons nieuwe huis Stadsschouwburg Sittard-Geleen 

voorop. Daarnaast worden de banden met de Vlaamse podia verder aangetrokken.  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. 

In september 2013 heeft de Gemeente 

Sittard-Geleen definitief het besluit 

genomen Het Laagland huisvesting te 

bieden als huisgezelschap van de 

Stadsschouwburg Sittard-Geleen. 

Hiertoe is een budget beschikbaar 

gesteld door de gemeenteraad 

waarmee een noodzakelijke 

verbouwing gerealiseerd kan worden. 

Naast kantoor- en werkruimten wordt 

de kleine zaal verbouwd tot een 

volwaardige vlakke vloer zaal waarin 

kan worden gerepeteerd en gespeeld. 

Hier kunnen ook collega-gezelschappen worden uitgenodigd opdat de jeugdprogrammering in 

Sittard-Geleen wordt geïntensiveerd. Het door de gemeente gewenste profiel van aanbod voor jeugd 

& familie krijgt hiermee een impuls. 

 In aanloop naar deze inhuizing intensiveren wij ook de samenwerking op het gebied van marketing 

en ticketing, zoals met de seizoensopening Route Cultuur. 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. Door deze collectieve aanpak 

beogen wij op termijn ook een sterke, gezamenlijk gedragen afdeling Cultuureducatie in Sittard-

Geleen. 
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Sinds 2013 is jeugddanscollectief Project Sally Maastricht formeel een 

Limburgs 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 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. 

Reeds genoemd is de belangrijke samenwerking in C/O met Provinciale partners op gebied van 

talentontwikkeling (pagina 13). Die is niet alleen essentieel voor het behouden van een platform voor 

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

Limburg zoeken we de samenwerking met CC Hasselt door een  coproductie met C/O rondom Secret 

City een vervolg in Hasselt te geven. 

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. 

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 sinds 2013 toe op positionering van het jeugdtheater 

binnen de vrijetijdsmarkt, bijvoorbeeld middels het organiseren van de  ZAPP 

theaterprijs in samenwerking met de Publieke omroep. Het Laagland is vanaf de 

start betrokken vanuit zowel de marketing als directie. In 2014 neemt een 

marketeer van Het Laagland deel in een werkgroep. KIJKUIT wordt voor het 

jeugdtheater nog belangrijker nu het Bureau Promotie Podiumkunsten eind 2013 opgeheven wordt. 

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 landellijke 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. Klasse Uitjes 

landt in de verschillende steden op verschillende 

wijzen. In Sittard-Geleen vormt het bijvoorbeeld de 

basis van een nieuwe Kunstmenu structuur, nu 

Artamuse deze faciliteit voor het basisonderwijs heeft 

afgestoten als gevolg van bezuinigingen. Na het 

afsluiten van de tweejarige pilot in 2014 wordt gezocht 

naar (financierings)wijzen om vanaf 2015 een vervolg 

te realiseren.  

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 is bijzonder veel aandacht 

geweest voor scholing en persoonlijke ontwikkeling, zowel op zakelijk/ondersteunend als op artistiek 

vlak. In 2014 krijgt deze ontwikkeling een vervolg, door middel van (meerjarige) opleidingen maar 

ook bijvoorbeeld door de prototyping pilot (pagina 9) die werkt als een collectieve scholing. 

In 2014 is opnieuw aandacht voor de samenstelling van de Raad van toezicht. Voor de vacature van 

voorzitter is helaas nog geen geschikte kandidaat gevonden, wat een speerpunt is in 2014. 

Een permanente verlaging van de beheerslasten is gerealiseerd doordat de gemeente Sittard-Geleen 

een deel van de huisvestingslasten voor haar rekening neemt. Na verhuizing naar de 

Stadsschouwburg heeft Het Laagland als gevolg van de verhuizing een substantieel deel van het 

budget  weer beschikbaar voor theaterproductie. 
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BIJLAGE 1: PRODUCTIES IN HET THEATER 

ROBIN HOOD 8+ (PREMIÈRE FEBRUARI 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: Kim Berkenhagen, Lennart Monaster, Gijs Nollen, 

Judith Noyons, Folmer Overdiep/ Vormgeving: Bas Zuyderland/ Kostuums: Jorine van Beek 

SPINDER 8+ COPRODUCTIE MET SCHIPPERS & VAN GUCHT 

Een kriebelige theaterthriller met échte insecten... 

Spinder is een fascinerende voorstelling waarin interessante 

biologische weetjes op een knappe manier worden verweven 

met het levensverhaal van Tille, zodat het publiek langzaam 

wordt meegezogen in een fascinerende wereld waarin 

insecten steeds meer op mensen lijken. Een unieke en 

spannende belevenis voor jong en oud, die je niet snel 

vergeet. 

Tille is een jongen bijna net als ieder ander kind: hij heeft een 

grote verzamelwoede. Alleen verzamelt Tille insecten. 

Bidsprinkhanen, wormen, wandelende bladeren en -takken, 

neushoornkevers... De tienjarige Tille heeft ze allemaal. In de 

kelder heeft hij een laboratorium vol terraria en apparaten 

om gevaarlijke experimenten mee uit voeren. Jeppe, zijn 

broer, wil hem met zijn drumstel en gitaar verjagen uit de 

kelder. Maar dit laat Tille niet zomaar gebeuren. Met zijn 

insecten bedenkt hij een plan om Jeppe tegen te houden… 

Spel: Lennart Monaster/ Regie: Jellie Schippers / Tekst: Simon van 

der Geest / Vormgeving: Myriam van Gucht / Compositie: Bram van den Oever en Jasper Koekoek. 
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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!  

De pers over Wim is Weg: ‘Komische CSI voor kinderen’  

‘De inspecteurs zijn komisch en enigszins aandoenlijk tegelijk. Ze banjeren druk en chaotisch door het 

fraaie decor met gedateerde elementen zoals een muurtelefoon met draaischijf en een typemachine, 

dat afwisselend politiebureau en Wims huis moet voorstellen. Een knap vormgegeven bewegende 

projectie op een scherm toont de weg die Wim heeft gefietst en geeft het inspecteursduo 

aanwijzingen waar moet worden gezocht’. Dagblad De Limburger, Marlous Flier, 29-8-2013 

Concept vormgeving en regie: Bas Zuyderland/ Spel: Gijs Nollen & Folmer Overdiep /Soundcsape: Joost 

Steltenpool 
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BIJLAGE 2: PRODUCTIES OP SCHOOL 

NU EVEN NIET 7+ (DUITSE VERSIE & SOLOVERSIE)  

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. 

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 Spel: Christian Cadenbach  

ALLEEN VOOR LOSERS ;-) 12+ 

Theatervoorstelling Voortgezet Onderwijs met workshop in de klas. 

Geïnspireerd op de succesvolle jaren '80 film 'The Breakfast Club'. 

Twee meiden die elkaar niet kunnen uitstaan hebben straf. Ze 

moeten de hele middag met elkaar doorbrengen en gaan de strijd 

aan met elkaar. Met al hun verschillen en eigen achtergrond zijn ze 

tot elkaar veroordeeld. Ze overrulen elkaar. Willen altijd de 

sterkste zijn. Hoe komen ze zonder kleerscheuren uit deze benarde 

situatie? 

Als je gewonnen hebt, ben je dan een winnaar? En kun je ook van 

jezelf verliezen? De meiden nemen het klaslokaal over met hun 

stoere energie en ontwapenende kwetsbaarheid in een theatrale 

zoektocht naar zichzelf. Een voorstelling over worden wie je bent 

en jezelf vragen durven stellen als: wie ben ik, wat kan ik en waar 

ga ik voor? 

Regie: Lotte Lohrengel / Spel: Kim Berkenhagen, Judith Noyons/ 

Kostuums: Jorine van Beek 
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BIJLAGE 3: PROJECTEN 

SECRET CITY 

Het Laagland heeft in Sittard-Geleen met haar theaterroutes door de stad menig verborgen plekken 

een ander gezicht en verhaal gegeven. Secret  Cities  zoekt naar verborgen plekken, ontrafelt 

geheimen en vertelt oude verhalen opnieuw. Het Laagland wil zich hier graag aan verbinden en zet 

zo haar eigen traditie om theater te maken op locatie voor een jong publiek voort. Daarnaast sluit 

het aan bij de behoefte om jonge talentvolle theatermakers een kans en een podium te blijven 

bieden. Het Laagland nodigt in samenwerking met C/O en de Stadsschouwburg Sittard-Geleen een 

jonge talentvolle maker uit tot het maken van een locatievoorstelling voor een familiepubliek in de 

randprogrammering van Secret City Sittard. 

Geïnspireerd door de tentoonstelling en de ontdekte of herontdekte verborgen plekken als 

uitgangspunt maakt een jonge theatermaker(s) een voorstelling op één van de ‘geheime’ locaties. Er 

bestaat ook een mogelijkheid om de stadschouwburg  theatraal te onderzoeken, naar aanleiding van 

de verhuizing van Het Laagland in 2014. 

 

PARELS & PITCHES 

(OPENINGSWEEK, HERFSTVAKANTIE 2014) 

Met de verhuizing als aanleiding, openen wij het 

seizoen 2014/2015 met een feestelijke theaterweek 

in de Stadsschouwburg Sittard-Geleen. Onder de 

noemer Parels & Pitches presenteren wij zowel 

Parels uit het Laaglandrepertoire als Pitches van 

nieuw werk. 

In de herfstvakantie pakken wij uit door naast de verbouwde vlakke vloerzaal ook bijzondere plekken 

in het schouwburggebouw te gebruiken. We tonen de veelzijdigheid en diversiteit van Het Laagland 

in theaterproducties, locatievoorstellingen en participatieonderdelen. De week is biedt ook een 

unieke gelegenheid aan het  publiek om een ‘kijkje in de klas’ te nemen. Educatieve voorstellingen 

die anders alleen gespeeld worden in het klaslokaal zijn nu te zien voor het theaterpubliek. 

Naast deze beproefde voorstellingen presenteren wij nieuwe concepten en kleine 

voorstellingsprojecten. Er zijn zowel voorproefjes van ideeën die later uitgroeien tot voorstelling als 

volwaardige kleine festivalvoorstellingen te zien. Daaronder de eerste stappen op het gebied van 

peutertheater om ook de allerjongsten in het gezin kennis te laten maken met theater. 

Deze week is gericht op de gehele familie, van de jongste kinderen tot en met de oudste 

(groot)ouders. Om ook te tonen wat we bieden aan enthousiaste amateurspelers zullen er 

workshops te volgen zijn en presentaties plaatsvinden van deelnemers van de theaterworkshops en 

Nieuw Laaglands Peil of onze meest ervaren jongerenspelers. 
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KLASSE THEATER UITJES (SAMENVATTING) 

In het pilotproject ‘Klasse Uitjes werken vier professionele podiuminstellingen voor jeugd- en 

familiepubliek 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 Houten Huis 

(Groningen, beeldend theater). In 2014 wordt als vijfde 

Theatergroep Kwatta (Nijmegen, jeugdtheater) 

opgenomen in het project. 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; 

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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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  conjunctuur gevoeliger 

 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 GROEIT5 
geformuleerde jaardoelstellingen.  

  
                                                           
5
 Het GROEIT-model is een eigen model; een door Het Laagland afgeleide combinatievariant van 2 bestaande  

  modellen: SMART & MAGIE 
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BIJLAGE 3: WERK IN OPDRACHT 
In 2013 zal Het Laagland voor het eerst een voorstelling geheel in opdracht (en dus volledig extern 

gefinancierd) produceren. De uitdaging bij deze manier van produceren is het vinden van de 

inhoudelijke gemene deler en het gezamenlijk benoemen van het artistieke team, waardoor inhoud 

(opdrachtgever) en kwaliteit (opdrachtnemer) geborgd zijn. Wij nemen de uitdaging die Lichting Zuid 

ons stelt graag aan, om ervaring op te doen met werken in opdracht, wat een waardevolle aanvulling 

kan zijn op het educatieve en artistieke aanbod. 

LICHTING ZUID (SAMENVATTING) 

Lichting Zuid is een initiatief van Zuiderlicht in Maastricht, 

een bureau voor visuele communicatie, gespecialiseerd in 

branding. In 2012 vierden we ons 25-jarig jubileum. We 

besloten dat niet te doen met een poenig feest of een 

prijzig boek. We wilden het vieren met de regio, door onze 

communicatieve- en designkracht in te zetten voor de 

mensen hier. De stichting Lichting Zuid heeft tot doel een 

boost te geven aan het toekomstige Zuid-Limburg en zijn 

bewoners. 

In 2020 staat Zuid-Limburg er heel anders voor dan nu. Het is dan een Europese top 3-regio met 

bruisende campussen voor nieuwe materialen en gezondheid. Toekomstplannen zijn er volop, maar 

die lijken vaak niet te landen bij 'de mensen op straat'. Daar wil Lichting Zuid wat aan doen, door het 

toekomstige Zuid-Limburg en zijn jonge bewoners een boost te geven. We willen de kansrijke 

toekomstplannen (denk aan Brainport 2020 en Maastricht & Euregio Culturele Hoofdstad 2018) 

concreter maken, zodat ze energie geven en zorgen voor trots. Met Lichting Zuid richten we ons op 

kinderen die nu een jaar of elf zijn. Want het Zuid-Limburg in de plannen is er niet voor 'ons', de 

30+’ers. Dat is er voor de kinderen die nu een jaar of elf zijn, die nu in groep 8 van de basisschool 

zitten. Hoe ziet hun regio eruit als zij over zeven jaar de wereld in trekken? Willen ze blijven? Weten 

ze waarvoor ze blijven? We laten ze beleven in wat een prachtige, historische, innovatieve en 

internationale wereld zij hier wonen. Kinderen zijn de sleutel om plannen persoonlijk, toegankelijk en 

beïnvloedbaar te maken. Zij dragen het vaandel. Zij zijn Lichting Zuid. 

Veel bedrijven en instellingen voelen zich verwant met Lichting Zuid. Samen met hen en met 

iedereen die zich ook aangesproken voelt, zorgen we dat Lichting Zuid zichtbaar wordt. Dat er in 

communicatie-uitingen, in de media en op straat volop Lichting Zuid stroomt. Een van de 

belangrijkste manieren waarop Lichting Zuid zichtbaar wordt is in een rondrijdende 

theatervoorstelling van de toppers van Het Laagland. Zij brengen de unieke toekomstschatten van 

Zuid-Limburg tot leven die voor de meeste 11-jarigen nog verborgen zijn: de high tech van 

wetenschap en techniek en de high touch van het goede leven in Hartje Europa. Het rijdende theater 

zal zo'n honderd keer per jaar tot op de schoolpleinen rijden, en zo'n 5.000 groep 8 leerlingen 

bereiken.  Meer informatie: www.lichtingzuid.nl  

Periode: voorjaar 2013 

Regie:  Lotte Lohrengel,  Auteur: Annet Bremen, Dramaturg: Ludo Costongs, Supervisie: Inèz Derksen 

http://www.lichtingzuid.nl/
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BIJLAGE 4: PRESTATIEOVERZICHT 2014 
 

 
   Herzien 2013     Plan 2014   OC&W prestatienorm  

 
  

 
  

  
  Gemiddeld 2013-2016 

 Aantal 
activiteiten 

 Aantal 
 bezoeken 

Aantal 
activiteiten 

 Aantal 
 bezoeken 

Aantal 
activiteiten 

 Aantal 
 bezoeken 

 
      

Voorstellingen/concerten   
 

    
 

    
 

  

In de standplaats 6 
 

800 12 
 

1.300   
 

  

 
  

 
    

 
    

 
  

In de eigen regio (buiten standplaats) 8 
 

1.250 10 
 

1.700   
 

  

 
  

 
    

 
    

 
  

In de rest van Nederland 40 
 

6.750 42 
 

6.930   
 

  

 
  

 
    

 
    

 
  

In het buitenland 6 
 

1.000 7 
 

1.150   
 

  

 
  

 
    

 
    

 
  

Subtotaal 60 
 

9.800 71 
 

11.080 82 
 

12.600 

 
  

 
    

 
    

 
  

Schoolvoorstellingen/concerten   
 

    
 

    
 

  

In de standplaats 33 
 

1.760 40 
 

3.050   
 

3.150 

PO 13 
 

1.160 20 
 

2.450   
 

2.500 

VO 20 
 

600 20 
 

600   
 

650 

 
  

 
    

 
    

 
  

In de eigen regio (buiten standplaats) 37 
 

5.260 35 
 

4.650   
 

5.580 

PO 23 
 

3.450 25 
 

4.350   
 

4.925 

VO 6 
 

180 10 
 

300   
 

655 

 
  

 
    

 
    

 
  

In de rest van Nederland (PO) 12 
 

2.000 12 
 

2.000   
 

1.075 

 
  

 
    

 
    

 
  

In het buitenland 18 
 

2.500 18 
 

2.500   
 

2.275 

 
  

 
    

 
    

 
  

Subtotaal 100 
 

11.520 105 
 

12.200 115 
 

12.080 

Totaal 160   21.320 176   23.280 197   24.680 

 

 

COLOFON 

Het Laagland, 20-09-2013 

Fotografie: Joost Milde 


