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BESTUURSVERSLAG 2012 

Stichting Urban Myth 

 

 

 

1. Directie en bestuur 

Het bestuur van Stichting Urban Myth bestond heel 2011 uit: 

Dhr. O. (Otto) Romijn – voorzitter 

Dhr. K. (Koen) van Dijk – penningmeester/secretaris  

Naar een derde bestuurslid wordt momenteel gezocht.  

 

De directie – niet statutair vastgelegd – bestond uit: 

Dhr. J. (Jörgen) Tjon A Fong – artistiek leider (heel 2012) 

Mevr. A. (Andrea) van Wingerden – zakelijk leider (januari-april) en Dhr. J.H.J. (Job) Spierings (mei-december), 

beide gedetacheerd vanuit Bureau Barel.    

 

2. Exploitatieresultaat en financiële positie 

Stichting Urban Myth sluit 2012 af met een positief exploitatieresultaat van €15.678. De algemene reserve van  

€ 25.752 is voor een belangrijk deel bestemd voor producties die we in 2013 willen uitvoeren. 

 

Opgemerkt dient te worden dat in het verslag wordt uitgegaan van de begroting zoals ingediend bij dienst DMO 

van de gemeente Amsterdam, die werd opgesteld in het voorjaar van 2009. Afwijkingen ten opzichte van de 

begroting zijn daarom soms aanzienlijk groter dan ten opzicht van de werkbegroting  waarmee de zakelijke leiding 

van dag tot dag werkt. Een aantal worden hieronder toegelicht: 

 

BATEN: 

De publieksinkomsten zijn hoger uitgevallen, omdat we in opdracht de voorstelling Invisible extra hebben kunnen 

spelen. De coproductiebijdragen zijn daarentegen lager uitgevallen, door veranderde afspraken Overigens dient 

hier aangetekend te worden dat steeds  meer coproductiebijdragen in natura worden bijgedragen. Zo 

ondersteunde het Bijlmerparktheater ons bijvoorbeeld in de promotie van Kabel en van de Stadsschouwburg 

konden we de techniek gebruiken voor de voorstellingen die we er speelden. Deze bijdragen zijn niet 

gekapitaliseerd meegenomen in de begroting noch in de realisatie.  

De tournee van Christiane F. Is administratief volledig via de coproducent gelopen en komt daarom niet terug in 

de resultatenrekening. De kosten voor regie en bewerking zijn daarentegen ook door de coproducent betaald. 

 

LASTEN: 

In de beheerslasten personeel vallen de extra kosten voor zakelijk leiding op. Dit was voor 2012 al begroot (zie 

verslag 2010) en heeft een directe relatie met de extra kosten die gemaakt zijn voor het verwerven van externe 

gelden voor verschillende projecten. Hier staan de hogere baten ook weer tegenover.  

In de beheerslasten materieel lopen goed in de pas ten opzichte van de begroting die we in 2008 opstelden voor 

kunstenplan 2009-2012. 
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De activiteitenlasten personeel bestaan voor een relatief groot deel uit personeelslasten voor de artistieke 

directie. In projecten heeft de artistieke directie over de artistieke breedte een grote bijdrage geleverd, die zich 

niet beperkte tot artistiek leiding, maar ook regisseren, acteren, schrijven en vormgeven behelsde.  

Daarnaast wordt het artistiek personeel op deze post geboekt. Omdat we geen tourneevoorstelling in eigen 

beheer uitvoerden (Christiane F. liep administratief geheel via Van Engelenburg Theaterproducties) vallen deze 

kosten lager uit dan de afgelopen jaren.  

 

De activiteitenlasten materieel verschillen per post. Per productie is er een verzamelbudget voor voorbereiding en 

uitvoering samen en het artistieke team bepaald welke elementen (decor, kostuum, licht, geluid etc.) welke 

zwaarte en dus budget krijgen. Dit verzamelbudget is altijd leidend en zo is er dus ook nauwelijks van afgeweken. 

In marketing is relatief weinig besteed, omdat belangrijke delen van de marketing en publiciteit in 2011 door 

partners werd verzorgd (lokale theaters en Stadsschouwburg Amsterdam). 

 

3. Kwalitatieve prestaties 

In 2011 zijn de volgende producties gerealiseerd: Kabel, Christiane F. (in coproductie met Van Engelenburg 

Theater) en Barry en Mike. Daarnaast was er een reprise van Invisible op het Osdoprplein in Amsterdam Nieuw-

West en gingen we van start met een scholentournee van de in 2011 gemaakte voorstelling 1984.   

 

Hieronder worden de verschillende projecten uitgebreid beschreven. 

 

Kabel 

Kabel ging voor ons vooral over hoe ‘De Kabel’ als voorbeeld van de geslaagde multiculturele samenleving van 

de jaren 90 (namelijk het groot aantal Surinaamse jongens in het Nederlands elftal) helemaal niet zo’n sprookje 

bleek te zijn. Maar daarmee wilden we het ook over het nu hebben, of liever gezegd de relatie tussen het debat 

over de (multiculturele) samenleving in de jaren ’90 en die van nu. In 1996 was die samenleving nog optimistisch 

en maakbaar. In 2012 heeft de multiculturele samenleving zogenaamd gefaald en moeten door de crisis ook de 

voetbalhelden van toen hun huis verkopen. Ondertussen voetballen nog steeds de Marokkaanse jongetjes op 

pleintjes in Slotervaart in de hoop als de nieuwe El Hamdoui ontdekt te worden en zo voor ‘vol’ te kunnen worden 

aangezien. 

Die insteek leidde al snel tot een begin- en een eindscène: Winston Bogarde op een trapveldje in Sloterdijk. Hij 

heeft niets meer, maar probeert de jonge allochtone voetballertjes van nu nog steeds zijn normen bij te brengen: 

kruip voor niemand, buig voor niemand, en pas als je geld hebt telt de kleur van je huid niet meer mee. Verder 

wilden we ook laten zien hoe de andere hoofdrolspelers omgingen met de (culturele) spanningen die 

lidmaatschap van de Kabel met zich meebracht: aan de ene kant de roem en het zijn van een rolmodel, en aan 

de andere kant het alledaags racisme binnen het team. En welke belangen tellen dan zwaarder: je afkomst of je 

carrière als voetballer? Voor Kluivert telt vooral te roem, die hij te grabbel gooit door iemand dood te rijden. Voor 

Davids weegt vooral het gevoel van onrecht zwaar om als donkere speler voor minder te worden aangezien. 

Seedorf lijdt onder de frustratie van het feit dat hij de beste speler van de wereld is, maar dat hij in Nederland toch 

nooit voor vol wordt aangezien. Die verschillende benaderingen ten opzichte van de Kabel en de oneerlijke 

behandeling van de zwarte spelers, moesten bij elkaar komen in een scène waarin Davids besluit weg te gaan 

tijdens het EK in 1996. Tot slot moest er een scène komen, waarin Noraly Beyer als nieuwslezer een beeld zou 

schetsen van de jaren 90 om een en ander in een historische context te plaatsen, maar ook de relatie van de 

gebeurtenissen van toen met het heden te kunnen laten zien. 
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De verschillende monologen van Kluivert, Bogarde en Seedorf en de kleedkamerscène werden geschreven door 

een drietal schrijvers (Jibbe Willems, Guus Pengel en Karin Amatmoekrim). Hoewel de teksten, na eventueel wat 

te zijn bijgestuurd, prima pasten bij het concept zoals bedacht en de thematiek uitdiepten zoals gehoopt, bleek 

tijdens de repetities dat het als voorstelling nog te veel losse stukken bleken met te weinig onderling verband. 

Door de scène in de kleedkamer en het verhaal van Noraly Beyer op te knippen en door de voorstelling heen te 

weven werden de thematische verbanden al een stuk helderder.  

In de laatste scène, waarin Bogarde met de jongetjes traint, wilden we de thematiek omdraaien. Is het zo dat de 

problemen van de spelers binnen de Kabel enkel terug te voeren waren op racisme, of valt de spelers zelf 

misschien ook wel iets te verwijten zoals zwart-wit-denken of het aannemen van de slachtofferrol? Die omdraaiing 

was ook belangrijk, omdat we niet wilden dat de voorstelling zelf alleen zo gaan over de slechte behandeling van 

zwarte spelers en daarmee zelf als een voorbeeld van slachtoffer-denken zou kunnen worden gezien. Dat 

omdraaien werkte uiteindelijk verrassend goed, vooral ook door de scherpe tekst van Jibbe Willems en het sterke 

spel van Kenneth Herdigein, maar ook door het gelukkige toeval dat er tussen de kleine zwarte voetballetjes die 

op het podium aanwezig waren en die door Bogarde werden toegesproken werden, ook een wit jongetje zat. 

Daardoor kregen de teksten van Bogarde over de onderdrukking door de blanke, een pijnlijk racistische lading.  

Hoewel het lastiger bleek dan verwacht om de verschillende teksten met elkaar te verbinden, had het vragen van 

verschillende schrijvers ook een grote meerwaarde. Iedere schrijver bracht zijn eigen stijl in, zijn eigen blik op de 

thematiek en zijn eigen verwerking daarvan, waardoor de uiteindelijke voorstelling mooi meerstemmig werd, 

zeker ook omdat de teksten ook nog eens werden afgewisseld met muziek van Lucretia van der Vloot en rap van 

Blaxtar. Hoewel juist die meerstemmigheid het lastig maakte om een gebalanceerde voorstelling te krijgen, was 

de constante wisseling van perspectief en vorm tegelijkertijd een meerwaarde. 

Hoewel het de bedoeling was om met Kabel vragen te stellen over de blik waarmee er in Nederland naar de 

Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap wordt gekeken en hoe die gemeenschappen ook naar zichzelf kijken, 

bleek die thematiek goed te resoneren bij het Surinaamse en Antilliaanse publiek. Juist omdat het verhaal van De 

Kabel – die vooral voor Surinamers het teken was dat hun integratie was geslaagd – werd gekoppeld aan de 

bredere thematiek van racisme en (vermeend) slachtofferschap, leidde de voorstelling tot interessante vragen en 

discussies, bleek bij het nagesprek.  

Christiane F. 

 

In 2012 is het 34 jaar geleden dat het boek Wir Kinder vom Bahnhof Zoo verscheen. 

Het boek over de twaalfjarige Christiane F. die in een periode van twee jaar in een neerwaartse spiraal van drugs 

en prostitutie terecht komt. 

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo was een tijdsdocument, het schetste een grimmig beeld van het Berlijn van de jaren 

zeventig waarin er in een nieuwbouwwijk in Gropiusstadt geen ruimte was voor kinderen, waar er geen 

opvangmogelijkheden waren voor kinderen die met huiselijk geweld te maken hadden en waar de politie zich niet 

druk maakte om drugsverslaafden die stierven aan een overdosis. 

Christiane glipte in de jaren zeventig door alle mazen van de maatschappij. 

Het boek mag dan wel een tijdsdocument van de jaren zeventig zijn, maar is zeker niet gedateerd. Nog steeds 

zijn er kinderen die geconfronteerd worden met huiselijk geweld, nog steeds zoeken kinderen naar manieren om 

een moeilijke situatie te ontvluchten en nog steeds hebben verschillende soorten drugs niet aan 

aantrekkingskracht verloren. Amy Winehouse is het meest recente voorbeeld daarvan. 
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Voor regisseur Jörgen Tjon A Fong gaat het verhaal van Christiane F. over hoe eenzaam het kan voelen wanneer 

je al je problemen alleen moet oplossen, over hoe er soms geen weg terug lijkt te zijn uit een moeilijke situatie. En 

het gaat over gevolgen die bepaalde keuzes op de rest van je leven hebben.  

 

Jörgen Tjon A Fong heeft de voorstelling Christiane F. gemaakt met Alexandra Alphenaar in de titelrol. Vladimir 

Spisiak begeleidde de voorstelling op gitaar en was verantwoordelijk voor de arrangementen.  

 

Het verhaal van Christiane F. was door Tjon A Fong bewerkt en werd gecombineerd muziek van Nina Hagen. 

Alphenaar speelde Christiane met een rauwe kwetsbaarheid. Stap voor stap ging je mee in haar verhaal en het 

publiek kreeg begrip voor de keuzes die ze maakte. De voorstelling gaf inzicht in de situatie van Christiane en 

plotseling werd het voorstelbaar dat een vijftienjarige scholiere op Bahnhof Zoo aan het tippelen was om geld bij 

elkaar te verzamelen voor het volgende heroïneshot voor haar vriend Detlef en haar. 

Tjon A Fong was bij het maken van de voorstelling gefascineerd door de aantrekkingskracht van gevaar. Hij 

herinnert zich de aantrekkingskracht van een leven waar je eigenlijk te jong voor bent. Elk kind wil graag ouder 

zijn dat hij is, kijkt op naar de een oudere generatie die veel meer mag, kan en doet dan jij. 

In het geval van Christiane lijkt het leven in de club Sound op de perfecte manier om haar uitzichtloze situatie 

thuis te ontvluchten. 

In eerste instantie doet ze haar best doet om zo lang mogelijk aan de verleidingen van drugs en sex weerstand te 

bieden, maar de mensen die ze om zich heen verzameld geven haar meer liefde en gemeenschapsgevoel dan 

haar eigen familie. Zij gebruiken ook en langzaam glijdt ze weg in een leven waar drugs niet meer voor een lekker 

gevoel zorgt, maar het belangrijkste doel van de dag wordt. 

 

Voor het samenstellen van het script werden fragmenten uit het boek door regisseur Jörgen Tjon A Fong en 

dramaturg Robbert van Heuven bewerkt. 

De muziek van Nina Hagen gaven de voorstelling de juiste toon, het ene moment dromerig en hoopvol met haar 

versie van het nummer Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt dan weer bijna manisch in het nummer 

Auf'm Bahnhof Zoo. De nummers werden speciaal voor deze voorstelling opnieuw gearrangeerd door Vladimir 

Spisiak. 

 

In de ontwikkeling van het werk van regisseur Tjon A Fong en Urban Myth zette het de lijn voort waarin gezocht 

wordt naar een samensmelting van realiteit en fictie.  

 

Bij de voorstelling Christiane F. wilde Tjon A Fong niet op zoek gaan naar het shock effect. Hoewel het verhaal 

heftig en bij vlagen zelfs gruwelijk is, wilde hij de nadruk leggen op het maken van keuzes. Hoe je uit een hang 

naar liefde denkt ergens bij te moeten horen, ook al zal dat op lange termijn een negatieve uitwerking hebben. 

Hoe je soms je ogen kan sluiten voor de realiteit en denkt dat jij de statistieken kan overwinnen. 

Voor het schrijven van het script werd gebruikt gemaakt van het boek Wir Kinder Vom Bahnhof Zoo en van 

interviews die Tjon A Fong met verslaafde meisjes heeft gehouden in de Minesota-opvang van de Jellinekkliniek. 

De teksten van deze interview zijn ook in de voorstelling verwerkt. 

 

Barry & Mike: 

Of het verhaal van Barack Obama & Michael Jackson 

 

Aan de vooravond van de Amerikaanse presidentsverkiezingen legde Urban Myth de focus op twee Amerikaanse 

iconen. Twee mannen die elk op hun eigen manier baanbrekend zijn geweest.  
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Volgens het Guinness Book of Records is Michael Jackson de meest succesvolle entertainer aller tijden. Hij is 

bekend van zijn succesnummers Thriller en Beat It, maar zeker ook om zijn Peter Pan-syndroom en de 

beschuldigingen van pedofilie. Hoe is hij, als wonderkind uit een zwarte wijk van de stad Gary, Indiana, 

uitgegroeid tot een excentrieke zonderling die er van werd beschuldigd zijn ‘zwarte roots’ verloochend te hebben? 

In de jaren tachtig waarin de clips op MTV alleen was voorbehouden aan witte rockartiesten, heeft Jackson met 

zijn spectaculaire video’s de weg gebaand andere zwarte performers. 

Barack Obama zal de geschiedenis ingaan als de eerste zwarte president van Verenigde Staten, hoewel zijn 

moeder wit was. Terwijl Amerika in een diepe recessie was gedompeld, werd Barack Obama binnengehaald als 

de Messias die het land uit het slop moest halen. In oktober 2012, vier jaar na zijn eerste overwinning was het tijd 

om de stand van zaken op te maken. 

Wat was er bereikt in zijn eerste ambtstermijn? Zou hij een one-term-president blijven of zou de Verenigde Staten 

vier jaar met hem verder willen? 

 

Twee mannen van dezelfde generatie met een compleet andere levensloop.  

Twee mannen die barrières hebben geslecht die onoverwinnelijk leken. 

Twee mannen waar over wordt gezegd dat zij hun afkomst hebben moeten verloochenen om hun droom te 

realiseren. 

 

Barry & Mike was een muzikale avond in de Stadsschouwburg Amsterdam waarbij Urban Myth op zoek ging naar 

een zwarte identiteit in mainstream Amerika. 

Pieter Hilhorst, Paulette Smit en Karin Amatmoekrim schreven elk een scène waarin identiteit onderzocht en 

bevraagd werd.  

In de scène geschreven door Paulette Smit speelde Raymi Sambo een man die al zijn hoop en verlangens op 

Obama projecteerde en daarmee de ontmenselijking van een icoon aantoonde. Voor realisme of nuance in het 

gecreëerde ideaalbeeld was geen ruimte. De aanbidding grensde aan fanatisme en de vraag werd opgeroepen 

welke actie deze man zou ondernemen als hij (onherroepelijk) werd teleurgesteld door zijn idool. De scène 

geschreven door Karin Amatmoekrim beschreef een fictieve ontmoeting van Michelle Obama met Katherine 

Jackson aan de vooravond van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De scene werd gespeeld door 

Manoushka Zeegelaar Breeveld en Denise Jannah. Katherine Jackson spreekt Michelle Obama aan op het feit 

dat de Obama’s zich, in haar ogen niet zwart genoeg hebben geprofileerd in de afgelopen vier jaar. Daardoor zijn 

ze hun verantwoordelijkheid als eerste zwart presidentskoppel uit de weg gegaan. Als Michelle Obama bepleit dat 

ze de presidentsvrouw is voor alle Amerikanen en niet alleen de zwarte Amerikanen wijst Jackson haar erop dat 

je in Amerika nooit jouw kleur kan vergeten. Als je zelf niet van bewust bent van welke kleur je hebt tot welke 

etnische groep je behoort, dan zijn anderen dat wel en behandelen je ook op passende wijze. 

Het conflict loopt hoog op waarbij persoonlijke aanvallen niet uit de weg worden gegaan. De dames komen er niet 

uit en gefrustreerd door het wederzijdse onbegrip scheiden de wegen.  

Pieter Hilhorst heeft de afscheidsrede van Michael Jackson geschreven waarbij hij Barack Obama toespreekt 

vanuit het hiernamaals. Hij deelt het inzicht dat hij na zijn dood heeft gekregen. Pas nadat hij gestorven was werd 

hij bevrijd van alle lasten die hij met zich meedroeg en werd hij weer door de wereld gezien als het genie dat hij 

was. De ultieme oplossing die hij voor Obama heeft is de dood. Maak er een eind aan voordat je vermalen wordt 

door alle verwachtingen en teleurstellingen. Desiree Snackey speelde een gevoelige, soms manische Michael 

Jackson. De argumentatie was tijdens de monoloog glashelder, de gedachte beangstigend.  

 

De drie scènes werden afgewisseld door muzikale intermezzo’s, gezongen door Denise Jannah en Manoushka 

Zeegelaar Breeveld. Ook waren er een viertal TEDtalks, uitgesproken door John Leerdam, psycholoog Steven 
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Pont, Tofik Dibi en Jörgen Raymann waarin de thema’s van de scènes vanuit een ander oogpunt bekeken 

werden. 

Steven Pont legde Michael Jackson langs de meetlat van gender en identiteit. Ook vroeg hij zich af wanneer een 

door jezelf gecreëerd beeld er met je vandoor gaat en wat je dan doet? Is zo’n beeld nog wel bij te stellen? Moet 

je stoppen, of juist een ander beeld van jezelf daarvoor in de plaats stellen? 

John Leerdam vertelde een persoonlijk verhaal waarin hij het belang van de zwarte identiteit in de Nederlandse 

politiek besprak, geïnspireerd op zijn studietijd in New York. 

Tofik Dibi besprak in zijn TEDtalk hoe lastig het is om buiten jouw eigen wil aangemerkt te worden als ‘allochtone 

politicus’, als voorvechter van de ‘allochtone zaak’, om als minderwaardig beschouwd te worden omdat je jouw 

positie hebt verkregen alleen omdat je allochtoon bent. Of om juist doodgeknuffeld te worden omdat mensen het 

zo goed vinden dat een allochtoon een bepaalde positie bereikt heeft. Voor het bedrijven van politiek buiten de 

‘allochtonen-issues’ is bijna geen ruimte door doorgelagen welwillendheid of juist vooroordelen. 

Jörgen Raymann verklaarde waarom hij, ondanks de afslachting van Michael Jackson in de media, toch fan is 

gebleven. Het gaat hem niet om de persoon, het gaat hem om de muziek. 

De TEDtalks waren een goede toevoeging op de scènes en de twee elementen versterkten elkaar, met de 

muzikale intermezzo’s als smeermiddel. 

Met Barry & Mike hebben we de actualiteit en vraagstukken over culturele identiteit met elkaar in verband 

gebracht en nieuwe invalshoeken gezocht om cultureel divers Nederland te onderzoeken. Culturele identiteit, 

kleur, zwarte rolmodellen, de ‘zwarte’ positie in de Nederlandse samenleving zijn onderwerpen die in het 

Nederlandse theater relatief onderbelicht blijven. Door die onderwerpen onder de loep te nemen, spreekt het 

gezelschap een groot, jong en cultureel divers publiek aan, zoals bleek tijdens Barry and Mike.  

 

1984 (reprise-schoolvoorstelling) 

 

In 2011 werd 1984 ontwikkeld, een voorstelling die met succes langs een groot aantal Nederlandse theaters 

reisde. Op basis van deze voorstelling werd in 2012 een versie ontwikkeld speciaal voor middelbare scholieren. 

Deze versie was technisch eenvoudiger en korter dan de originele versie. Hierdoor werd hij geschikt om op vrijwel 

iedere locatie te spelen. 

  

Aan het begin van de voorstelling wordt het jonge publiek vriendelijke aangesproken door de acteurs die een 

gesprek beginnen over de enqûeteformulieren die het heeft ingevuld. Door het publiek zich op hun gemak te laten 

voelen en de acteurs als vriendelijke verkopers van een transparante samenleving op te laten treden werd het 

gemakkelijker de toeschouwers de meer grimmige gebeurtenissen van 1984 binnen te trekken. Halverwege de 

voorstelling wordt het publiek geconfronteerd met foto’s van hun eigen huis, hun eigen foto’s van Facebook en op 

basis van zelf op internet achtergelaten gegevens ondervraagd. Hoewel de vriendelijke verkoperstoon van de 

acteurs nog steeds aanwezig is, worden de vragen wel persoonlijker en doet de situatie al meer denken aan een 

kruisverhoor. Na dat moment slaat de sfeer in de voorstelling echt om en wordt het publiek geconfronteerd met 

het lot van Winston en Julia die opgepakt worden en gemarteld, omdat ze, net als de eerder door de acteurs 

verhoorde publieksleden, niet transparant genoeg waren. Ze wilden niet alles delen en hielden hun relatie 

geheim. Daarbij wordt het publiek ook nog medeplichtig gemaakt aan het straffen van Julia die het publiek zelf het 

(onontkoombare) aanbod doet haar het zwijgen op te leggen door iemand uit het publiek te dwingen haar tong af 

te snijden. 
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Het was voor de acteurs een uitdaging om de tekst, fysieke aspecten van de voorstelling en de vele scènes 

waarbij het publiek betrokken werd bij de voorstelling te kunnen controleren. Het bracht een driedubbele 

concentratie met zich mee en is niet vergelijkbaar met het spelen met een vierde wand.  

 

Door het hier en nu van de theatrale situatie af te laten wisselen met scènes uit het fictieve 1984, door de acteurs 

beurtelings zichzelf als de personages uit het boek te laten spelen, en door het publiek vanuit een vriendelijke, 

transparante wereld de grimmige werkelijkheid van een totalitaire controle staat in te trekken, kwamen de 

verschillende lagen over elkaar te liggen en gingen deze in het hoofd van de toeschouwer een gesprek met 

elkaar aan, zonder dat we te nadrukkelijk parallellen probeerden te leggen. Bewust werd steeds onhelderder 

welke wereld nu fictief en welke nu echt was, waardoor het de toeschouwer mogelijk werd gemaakt om door de 

ene laag heen naar de andere te kijken.  

 

Invisible (reprise) 

 

De voorstelling Invisible keerde in 2012 als het ware terug naar waar hij ontstaan was: Amsterdam Nieuw-West. 

In 2011 interviewde dramaturg Robbert van Heuven verschillende jongeren in dit deel van Amsterdam om op 

basis daarvan tot de tekst van Invisible  te komen. In eerste instantie werd deze echter alleen op het Leidseplein 

gespeeld. Op uitnodiging van het programma Nieuw-West Open speelden we de productie op 8 september 2013 

op het Osdorpplein, in het hart van Amsterdam Nieuw-West. Invisible was de openingsvoorstelling van Nieuw-

West Open. 

   

Bij Invisible was het vanaf het begin de bedoeling om met ‘verbatim’ te werken, zowel in de repetities als in de 

voorstelling zelf. In het kort houdt ‘verbatim’ in dat de acteurs niet werken met een papierenscript, maar met een 

audioscript, bijvoorbeeld samengesteld uit interviewfragementen. De acteurs proberen zo goed mogelijk de 

spraak te benaderen van de mensen die zij horen en schetsen vanuit die taal en hoe die uitgesproken wordt hun 

personage. Verbatim gaat daarbij uit van de idee dat hoe iemand spreekt, hoe hij de woorden zegt, vaak meer 

zegt over het personage dan de woorden alleen. Om documentairetheater te maken, is verbatim dan ook een 

uiterst bruikbaar stuk gereedschap.  

De wens om in Invisible intensief met verbatim te werken had twee redenen. De eerste was dat Jörgen Tjon A 

Fong tijdens zijn opleiding in Engeland al voorzichtig was begonnen om de methode toe te passen en de 

mogelijkheden ervan te onderzoeken voor zijn eigen werk. Dat onderzoek zette hij met Invisible door.  Nog 

belangrijker was dat de methode dramaturgisch aansloot bij het onderwerp van de voorstelling. Invisible ging over 

hoe we kijken naar de Ander, degene die we op straat in een fractie van een seconde waarnemen, maar waar we 

wel meteen allerlei vooroordelen aan verbinden. Met Invisible wilden we de gedachten die mensen op straat over 

elkaar hebben – bewust en onbewust – aan het publiek laten horen en zien.  

Het realisme van de teksten/uitspraken die het gevolg zijn van de verbatimmethode bleek tijdens de repetities een 

meerwaarde te hebben om juist een vervreemdend effect te bewerkstellingen en daarmee het thema te 

verdiepen. Zo werd uitgeprobeerd wat er gebeurde als een van de Marokkaans-Nederlandse acteurs de meer 

racistische uitspraken over Marokkanen voor zijn rekening nam. Daardoor kwam er een hele nieuwe 

betekenislaag onder de interviewtekst te leggen. Dat gebeurde overigens (in iets mindere mate) ook door alle 

acteurs als groep dezelfde tekst te laten spreken. Door in de repetities te spelen met de mogelijkheden die 

verbatim biedt, wisten we zo tegelijkertijd ook de thematiek van de voorstelling uit te diepen. Door de acteurs die 

teksten tussen het uitgaanspubliek op het Leidseplein via de verbatimmethode te laten spelen, terwijl het publiek 

hen vanaf het balkon van de schouwburg bekeek en (via koptelefoons) beluisterde, werd het idee van het plein 
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als een plek waarboven allerlei gedachten hangen heel helder. Vooral ook, omdat gesproken interviews natuurlijk 

een poging zijn om een gedachte te verwoorden, en daar niet altijd in slagen. Ze zoeken, ze twijfelen, ze 

hakkelen. Door juist die teksten/geluidstracks te gebruiken, werden de gedachten op het plein veel realistischer 

en invoelbaarder (ook de meer extremistische denkbeelden) dan ze geweest zouden zijn als ze door een 

toneelschrijver geschreven zouden zijn. 

 

Die vervaging tussen realiteit en fictie is precies het snijvlak waarop Urban Myth zich nu en in de komende jaren 

wil begeven. Wat gebeurt er als je de veilige gedachte ‘het is theater, dus het is nep’ wegneemt, en toeschouwers 

in een theatrale context met de werkelijkheid confronteert? Dit werkt extra sterk als je de teksten terugbrengt naar 

de omgeving waar ze uit voort gekomen zijn, zoals – in dit geval – het Osdorpplein. 

 

Publiek 

Urban Myth heeft in de loop der jaren een trouw en divers publiek opgebouwd dat de weg weet te vinden naar de 

Stadsschouwburg en de andere theaters waar we regelmatig te zien zijn. In 2012 hadden onze voorstellingen 

2893 bezoekers.  

Door de ervaringen met Urban Myth-projecten en het publiek dat de voorstellingen bezoekt, heeft de 

Stadsschouwburg Amsterdam Tjon A Fong in 2011 gevraagd een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om 

een groter cultureel divers publiek te trekken in de reguliere programmering. Dat onderzoek is in 2012 verdiept. 

Ook voor de ontwikkeling van Urban Myth heeft het opdoen van de kennis over de culturele diversiteit van de 

programmering van een theater en van het publiek veel voordelen.  

De positie van Urban Myth als klein huisgezelschap van de Stadsschouwburg Amsterdam is daarmee ook een 

belangrijke. Het voegt een andere kleur toe aan het palet van het belangrijkste toneelpodium van Nederland.  

 

4. Interne of externe factoren  

De neergang in de theatermarkt in Nederland als geheel en de grotere druk op particuliere en overheidsfondsen 

(FPK) laat zich duidelijk voelen, hoewel daarvan in de cijfers voor 2012 nog niet veel van te zien is. Door onze 

vaste band met Stadsschouwburg Amsterdam en het Bijlmerparktheater beschikken we over een aantal vaste 

speelplekken. We hopen daar ook in de komende jaren op te mogen rekenen. Bovendien gaan we vanaf 2013 

ook een vast verband aan met Podium Mozaïek in Amsterdam West. 

Wel baart de druk op de fondsen ons zorgen. Urban Myth blijft voor het initiëren en produceren van projecten 

afhankelijk van extra middelen, afkomstig van fondsen, publiek en privaat. Wij beseffen ons daarom dat het 

belangrijk is om Urban Myth ook in de komende jaren duidelijk te blijven profileren en het belang van het werk de 

groep goed naar voren te blijven brengen. 

 

5. Beleid van vrijkaarten  

Urban Myth hanteert sinds 2010 een strak vrijkaartenbeleid. Medewerkers op de scène krijgen 1 vrijkaart en 1 

reductiekaart per persoon. Medewerkers in de zaal krijgen hun eigen kaart plus 1 vrijkaart. Vrijwilligers krijgen 1 

vrijkaart per persoon. 

Verder worden vrijkaarten aangeboden aan: fondsen (2 kaarten), recensenten (1 kaart plus 1 reductie), zeer 

belangrijke relaties (1 kaart plus 1 reductie) en met uitzondering medewerkers van andere projecten (1 kaart).     
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6. Code Cultural Governance 

Van de Code Cultural Governance wordt door Stichting Urban Myth niet afgeweken. Opgemerkt moet worden bij 

het punt  dat een stichtingsbestuur idealiter uit drie leden bestaat, dat het zoeken van een derde bestuurslid op de 

agenda van het bestuur staat. Een geschikte kandidaat is in 2012 helaas nog niet gevonden.     

 

7. Laboratorium en Internationalisering  

Ook In 2012 stond de laboratoriumfunctie van Urban Myth centraal. Er werd geëxperimenteerd met 

theatervormen en publieksparticipatie. Dit onderzoek heeft direct weerklank gekregen in Kabel en Barry en Mike 

waarin verder gezocht naar manieren op een interessante en actuele manier de grote zaal van de Amsterdamse 

Stadsschouwburg te bespelen.  

Internationalisering blijft hoog op de agenda van Urban Myth staan. In 2012 werd er niet in het buitenland 

gespeeld, maar er werden wel contacten onderhouden of gelegd met een aantal aansprekende internationale 

culturele organisaties. Met deze organisaties hopen we in de toekomst partnerschappen te gaan opbouwen. 

 

8. Onderhoud  

Stichting Urban Myth huurt een kantoorruimte in de Stadsschouwburg Amsterdam. Er is geen sprake van 

onderhoud.  

 

Namens het bestuur van Urban Myth, mei ‘13  

 

 

 

 

Arjen Barel 

Zakelijk leider Stichting Urban Myth 

 

 

 

 

 

 



Amsterdam, 25 april 2013

Stichting Urban Myth

Marnixstraat 427

1017 PK Amsterdam

JAARREKENING 2012

Geacht Bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de boekhouding verzorgd en de jaarrekening opgesteld

over het jaar 2012.

Bijgaand treft U de balans aan per 31 december 2012 en de exploitatierekening over het jaar

2012 alsmede een toelichting bij de balans en exploitatierekening.

Deze werden gecontroleerd door Your Accountants & Adviseurs, accountants te Alkmaar.

De door hen afgegeven verklaring is opgenomen in dit verslag.

In de verwachting hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan, maar altijd bereid tot

het verstrekken van nadere informatie, verblijven wij,

Hoogachtend,

H. Biel
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Stichting Urban Myth, Amsterdam

1. Inleiding

Algemeen

De stichting heeft als doel: het maken en doen uitvoeren van (muziek)theatervoorstellingen en het 

organiseren van theatrale debatten voor een jong en breed publiek.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Financiering

De stichting wordt in het kader van het Kunstenplan 2009-2012 structureel gesubsidieerd door de 

Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, en heeft voor het jaar 2012 een subsidie 

van € 110.130,- inclusief prijs- en looncompensatie ontvangen.

Resultaat € €

In het verslagjaar is een exploitatiesaldo ontstaan van: 15.678         

Begroot was een exploitatiesaldo van 139-             

Verschil resultaat ten opzichte van de begroting 15.817         

Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2012 10.074         

Bij: ontvangen rente, subsidies en bijdragen 2012 125.244       

Bij: directe en indirecte opbrengsten 37.928         

163.172       

173.246       

Af: kosten 2012 147.494       
Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2012 25.752         
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Stichting Urban Myth, Amsterdam

1. Inleiding (vervolg)

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting die tot dit resultaat hebben geleid 

zijn als volgt:

Voordelig Nadelig

Baten € €

Opbrengsten

Directe opbrengsten 12.678         

Indirecte opbrengsten 5.000           
     Totaal opbrengsten 7.678           

Bijdragen

Subsidie Gemeente Amsterdam 1.840           

Overige subsidies -                  
     Totaal bijdragen 1.840           

Verschil baten ten opzichte van de begroting 9.518          

Lasten

Beheerslasten: personeelslasten 8.832           

Beheerslasten: materiële lasten 263             

Activiteitenlasten: personeelslasten 9.247           

Activiteitenlasten: materiële lasten 6.033           
Verschil lasten ten opzichte van de begroting 6.185          

Rentebaten en -lasten

Rentebaten en inkomsten uit beleggingen 114             

Rentelasten en soortgelijke kosten -                  
Verschil rentebaten en -lasten ten opzichte van de begroting 114              

Verschil exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting 15.817         
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Stichting Urban Myth, Amsterdam

2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 

Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine   

rechtspersonen, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 

De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder

aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten en lasten

Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking

hebben, respectievelijk waarin deze zijn ontstaan.

De verantwoording vindt plaats op basis van historische kosten.

Bijzondere baten en lasten

Hieronder worden incidentele, niet tot de normale bedrijfsuitoefening van het jaar

behorende baten en lasten verantwoord.
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Stichting Urban Myth, Amsterdam

3. Balans 31 december 2012 31 december 2011

ACTIVA € €

MATERIELE VASTE ACTIVA ( 1 )

961           1.281        

     Totaal materiele vaste activa 961          1.281        

VLOTTENDE ACTIVA

Onderhanden werk ( 2 ) -           -           

Vorderingen ( 3 ) 16.265      36.223      

Liquide middelen ( 4 ) 20.374      8.382        

Totaal activa 37.600      45.886      
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Stichting Urban Myth, Amsterdam

3. Balans 31 december 2012 31 december 2011

PASSIVA € €

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve ( 5 ) 25.752      10.074      

KORTLOPENDE SCHULDEN ( 6 ) 11.848      35.812      

Totaal passiva 37.600      45.886      
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Stichting Urban Myth, Amsterdam

4. Functionele exploitatierekening

2012 begroting 2011

BATEN € € €

Directe opbrengsten ( 7 )

Publieksinkomsten 17.928            5.250              51.032            

Overige inkomsten -                     -                     3.807              

     Totaal directe opbrengsten 17.928            5.250              54.839            

Indirecte opbrengsten ( 8 )

Overige inkomsten 20.000            25.000            27.700            

    Totaal indirecte opbrengsten 20.000            25.000            27.700            

Bijdragen ( 9 )

Subsidie Gemeente Amsterdam 110.130          108.290          108.510          

Subsidies overigen 15.000            15.000            60.000            

     Totaal bijdragen 125.130          123.290          168.510          

Som der baten 163.058          153.540          251.049          

LASTEN

Beheerslasten: personeelslasten ( 10 ) 21.050            12.218            25.673            

Beheerslasten: materiële lasten ( 11 ) 22.713            22.450            25.465            

     Totaal beheerslasten 43.763            34.668            51.138            

Activiteitenlasten: personeelslasten ( 12 ) 82.014            91.261            120.115          

Activiteitenlasten: materiële lasten ( 13 ) 21.717            27.750            56.093            

     Totaal activiteitenlasten 103.731          119.011          176.208          

Som der lasten 147.494          153.679          227.346          

Rentebaten en inkomsten uit beleggingen 114                 -                     141                 

Rentelasten en soortgelijke kosten -                     -                     -                     

Saldo rente- baten en lasten 114                 -                     141                 

Exploitatieresultaat 15.678            139-                 23.844            

Resultaatbestemming

Mutatie algemene reserve 15.678            -                     23.844            
Te bestemmen resultaat 15.678            -                     23.844            
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Stichting Urban Myth, Amsterdam

5. Toelichting bij de balans per 31 december 2012 2011

ACTIVA € €

1 MATERIELE VASTE ACTIVA

Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari 2012 1.601             -              

Investeringen 2012 -                    1.601           
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2012 1.601             1.601           

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2012 320                -              

Afschrijvingen 2012 320                320              
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2012 640                320              

Boekwaarde per 31 december 2011 1.281             1.281           

Boekwaarde per 31 december 2012 961                -              

2 ONDERHANDEN WERK

3 VORDERINGEN

Debiteuren

Saldo conform subadministratie debiteuren 2.928             -              

Overige subsidieverstrekkers

Prins Bernhard Cultuurfonds -                    5.000           

Norma Fonds -                    2.500           

Gemeente Amsterdam 5.506             5.425           
5.506             12.925         

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten 1.978             292              

Te vorderen omzetbelasting 5.596             2.990           

Teveel betaalde loonheffingen 142                -              

Teveel betaald salaris -                 1.851           

Te ontvangen rentebaten 114                -              

Overige vorderingen -                 18.164         
7.830             23.297         

Totaal vorderingen 16.265           36.223         
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Stichting Urban Myth, Amsterdam

5. Toelichting bij de balans per 31 december 2012 2011

€ €

4 LIQUIDE MIDDELEN

De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit:

Kasgeld -                 84                

Bank: rekening courant 16.674           6.512           

Bank : depositorekening 3.700             1.785           
20.374           8.381           

PASSIVA

5 EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve

Saldo per 1 januari 10.074           13.770-         

Resultaat boekjaar 15.678           23.844         
     Saldo per 31 december 25.752           10.074         

Totaal eigen vermogen 25.752           10.074         

6 KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers

Saldo conform subadministratie crediteuren 3.830             7.736           

Overige schulden

Te betalen administratiekosten 1.500             1.500           

Te betalen accountantskosten 2.500             2.500           

Te betalen productiekosten 1.627             18.548         

Schuld aan J. Tjon a Fong -                 3.944           

Reservering vakantiegeld 1.056             945              

Dubbel betaalde facturen 1.190             -              

Te betalen salariskosten 144                -              

Te betalen pensioenkosten -                 638              
8.017             28.075         

Totaal kortlopende schulden 11.848           35.812         

Niet in de balans opgenomen rechten

Stichting Urban Myth is opgenomen in de Cultuurnota 2013 -2016 van de Gemeente Amsterdam.

Bij beschikking van 18-03-2013 is er voor de periode 2013-2016 een jaarlijkse subsidie verleend

van € 72.920 per jaar. Deze verleende subsidie wordt jaarlijkse aangepast aan de prijscompensatie.
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Stichting Urban Myth, Amsterdam

6. Toelichting bij de functionele exploitatierekening

BATEN 2012 begroting 2011

7 Directe inkomsten € € €

Publieksinkomsten

Uitkoopsommen/ garanties 13.098        -                 35.875        

Recettes/ partageregelingen 4.830          5.250          15.157        
     Totaal publieksinkomsten 17.928        5.250          51.032        

Overige inkomsten

Overige inkomsten -              -                 3.807          
     Totaal overige inkomsten -              -                 3.807          

8 Indirecte inkomsten

Co-productie bijdrage Stadsschouwburg Amsterdam 10.000        15.000        17.200        
Huurbijdrage Stadsschouwburg Amsterdam 10.000        10.000        10.000        

Overige indirecte inkomsten -              -                 500             
20.000        25.000        27.700        

9 Bijdragen

Gemeente Amsterdam 110.130      108.290      108.510      
110.130      108.290      108.510      

Overige subsidies

SNS Reaal Fonds -              -                 17.500        

FPK -              -                 33.500        

Amsterdams Fonds voor de Kunst 15.000        -                 -              

Overige fondsen -              15.000        9.000          
15.000        15.000        60.000        

     Totaal baten 163.058      153.540      251.049      
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Stichting Urban Myth, Amsterdam

6. Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN 2012 begroting 2011

10 Beheerslasten: personeelslasten € € €

Zakelijke directie

Honoraria zakelijke leiding 19.200        -                 23.210        
19.200        11.068        23.210        

Overige personeelslasten

Studiekosten -              -                 1.400          

Overige personeelskosten 1.850          1.150          1.063          
1.850          1.150          2.463          

     Totaal beheerslasten: personeelslasten 21.050        12.218         25.673        
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Stichting Urban Myth, Amsterdam

6. Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN 2012 begroting 2011

11 Beheerslasten: materiële lasten € € €

Huisvesting

Huur 10.000        10.000        10.000        

Huur opslag / overig 600             1.500          300             

Verzekeringen 541             300             197             
11.141        11.800        10.497        

Kantoorkosten

Kantoormateriaal 508             750             238             

Kopieermateriaal -              250             -              

Porti 9                 500             25               

Telefoon 612             1.000          431             

Verzekeringen -              300             -              

Abonnementen -              -                 635             

Inhuur derden subsidieaanvraag 166             -                 2.020          

Administratiekosten 2.505          1.500          3.991          

Accountantskosten 2.475          1.500          2.600          

Vergader- / bestuurskosten 451             250             36               

Reis- en verblijfkosten 236             500             1.000          

Representatie 1.422          500             709             

Bankkosten 81               100             137             

Overige algemene bedrijfskosten 730             250             239             
9.195          7.400          12.061        

Algemene publiciteitskosten

Affiches en folders -              1.500          -              

Foto's 660             500             -              

Porti -              -                 468             

Overig drukwerk 1.053          -                 620             

Advertenties -              -                 300             

Overige algemene publiciteitskosten 344             1.250          1.199          
2.057          3.250          2.587          

Afschrijvingen

Afschrijving licht-apparatuur 320             -                 320             
320             -              320             

     Totaal beheerslasten: materiële lasten 22.713        22.450        25.465        
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Stichting Urban Myth, Amsterdam

6. Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN 2012 begroting 2011

12 Activiteitenlasten: personeelslasten € € €

Artistieke directie

Bruto salarissen 21.143        -              22.606        

Vakantiegeld 1.759          -              1.809          

Sociale lasten 6.340          -              5.610          

Pensioen premies 1.489          -              1.400          
30.731        21.405        31.425        

Overige personeel

Bruto salaris acteurs 7.348          -              23.807        

Bruto salaris techniek -              -              2.953          

Vakantiegeld 588             -              1.828          

Sociale lasten 1.456          -              6.260          
9.392          -              34.848        

Honoraria

Honoraria acteurs 15.100        27.950        2.000          

Honoraria musici -              -              2.700          

Honoraria dramaturgie 2.800          -              3.125          

Honoraria techniek 2.558          4.500          16.367        

Honoraria productie 6.000          15.740        9.000          

Honorarium publiciteit 4.057          6.666          9.900          

Honorarium decorontwerp -              7.500          2.700          

Honorarium kostuumontwerp 1.025          1.500          500             

Honoraria schrijvers 4.300          1.500          1.300          

Honoraria lichtontwerp -              1.500          1.750          

Vrijwilligersvergoedingen 1.925          -              938             

Overige honoraria 150             3.000          250             

Honoraria video/soundscape 500             -              1.300          

Gageverklaring beroepsartiesten -              -              500             
38.415        69.856        52.330        

Overige personeelskosten

Overige personeelskosten 3.476          -              1.512          
3.476          -              1.511          

     Totaal activiteitenlasten: personeelslasten 82.014        91.261        120.115      
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Stichting Urban Myth, Amsterdam

6. Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN 2012 begroting 2011

13 Activiteitenlasten: materiële lasten € € €

Voorbereidingskosten

Huur repetitieruimte 554             1.500          577             

Vertaling -              -              334             

Dramaturgie -              1.500          -              

Decor/kostuums/rekwisieten 5.812          1.500          5.258          

Grime -              1.500          1.225          

Muziek/film/band 6.070          1.500          -              

Geluid -              1.500          -              

Licht 5.310          1.500          16.901        

Reiskosten -              1.500          3.283          

Verblijfskosten 91               1.500          2.614          

Sejours 2.300          -              5.539          

Transport/vervoer decors 125             -              5.207          

Verzekering -              -              361             

Huur montage ruimte -              -              250             

Opname apparatuur/studiohuur -              -              1.516          

Overige voorbereidingskosten 20               1.500          -              
20.282        15.000        43.065        
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Stichting Urban Myth, Amsterdam

6. Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN 2012 begroting 2011

Uitvoeringskosten € € €

Impresario 185             -              4.832          

Auteursrecht -              -              144             

Premiere/opening 204             -              845             

Decors -              1.500          -              

Geluid -              1.500          -              

Licht 14               1.500          -              

Reiskosten -              750             698             

Overige uitvoeringskosten -              1.500          -              
403             6.750          6.519          

Specifieke publiciteit

Affiches & folders -              3.000          555             

Foto's -              1.500          666             

Advertenties -              750             650             

Overig drukwerk -              -              410             

Porti -              750             -              

Ontwerpkosten -              -              1.700          

Internetcampagen/trailers -              -              250             

Registratie -              -              770             

Distributie/verspreiding drukwerl 1.032          -              1.499          

Overige specifieke publiciteitskosten -              -              9                 
1.032          6.000          6.509          

     Totaal activiteitenlasten: materiële lasten 21.717        27.750        56.093        
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Model III: De prestatieverantwoording

Voorstelling Datum Lokatie Plaats Bezoekers

Kabel

19-apr Bijlmerparktheater Amsterdam 75

22-apr Bijlmerparktheater Amsterdam 100

29-apr Stadsschouwburg Amsterdam 200

Invisible

8-sep Osdorpplein Amsterdam

Christiane F.

15-sep Theater 't Pand Gorinchem 38

22-sep Theater de Omval Diemen 35

29-sep Theaterstraat Ugchelen 200

12-okt De Kring Roosendaal 106

19-okt ZINiN Nijverdal 94

25-okt Theater Bellevue Amsterdam 65

26-okt Theater Bellevue Amsterdam 65

27-okt Theater Bellevue Amsterdam 65

1-nov Provadja Alkmaar 82

6-nov Stadsschouwburg Utrecht Utrecht 171
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6-nov Stadsschouwburg Utrecht Utrecht 171

8-nov Stadsschouwburg Utrecht Utrecht 174

10-nov Stadsschouwburg Utrecht Utrecht 171

13-nov De Lawei Drachten 285

15-nov Concordia Enschede 56

4-dec Griffioen Amstelveen 90

12-dec De Gruitpoort Doetinchem 93

13-dec Odeon/De Spiegel Zwolle 73

Barry & Mike

27-okt Stadsschouwburg Amsterdam 283

1984

9-okt CQ Drente

27-nov Kalfsbeek College Woerden

2521

17








