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INLEIDING 
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Het Laagland over 2012. Het vierde en tevens laatste jaar in 

de planperiode 2009-2012. Een periode die wij afsluiten met goede resultaten en een entreekaartje 

tot de BIS vanaf 2013 op zak. We zijn trots op de positieve adviezen die we van landelijke en 

provinciale adviesraden mochten ontvangen.  

In het kader van onze kerntaak: het bespelen van landelijke podia en het verder verleiden, veroveren 

en (ver)binden van publiek en partners in de eigen provincie brachten wij in 2012 verschillende 

producties:  de tournee van ‘Meester van de Zwarte Molen’, de nieuwe VO-klassenvoorstelling ‘Ik 

ben een goeie vader’ en in het najaar drie hernemingen van Laagland-klassiekers. Met ‘King A, Het 

Ontstaan van Wit en Nu even Niet’ bedienen we alle groepen binnen het basisonderwijs. Door deze 

producties te spelen met een vaste groep acteurs (in het jeugdtheatercircuit zeker geen gewoonte) 

kunnen wij deze producties een seizoen lang aanbieden en daarmee onze afnemers meer 

boekingsmogelijkheden bieden. 

Daarnaast leverde Het Laagland een bijdrage aan typisch Limburgse evenementen als de Floriade en 

het WK Wielrennen. Ook zetten wij onze participatieactiviteiten in Limburg voort met onder andere 

de jongerenreproductie ‘Terre’ en de vierde editie van de Theaterontmoeting.  Internationaal 

coproduceerden wij twee voorstellingen: in januari ging ‘Expedition Peter Pan’ in première in 

Stuttgart en in juni brachten we in Mannheim een Duitse remake uit van Derksens productie 

‘Mariken’. 

Als afsluiting van de subsidieperiode van vier jaar vindt u in de bijlage de prestatiecijfers van de jaren 

2009-2012. De verwachte daling van bezoekers in 2012, als gevolg van programmeringskeuzes, was 

minder dan verwacht en gemiddeld over vier jaar behalen wij onze streefcijfers ruim. Onze 

bezoekersaantallen en hoge eigen inkomsten percentage leidde voorts tot een nominatie voor de 

Stimuleringsprijs Mens & Cultuur. We zijn daar trots op en zullen er in de nieuwe beleidsperiode alles 

aan doen om onze prestaties te evenaren. 

 

  

‘EXPEDITION PETER PAN’ FOTO: JES STUTTGART 
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ORGANISATIE 
Stichting Het Laagland wordt sinds de oprichting in 2000 bestuurd volgens het raad van 

toezichtmodel. De artistieke en zakelijke directie vormt het bestuur van Het Laagland. Deze bestaat 

vanaf eind 2007 uit artistiek directeur Inèz Derksen en zakelijk directeur Mare de Groot. De Raad van 

Toezicht is in 2012 niet van samenstelling veranderd. Voor de in 2011 ontstane vacature voor de 

voorzitterspositie hebben wij nog geen kandidaat gevonden. Omdat een zeer geschikte kandidaat 

voorzitter zich einde 2012 toch niet beschikbaar kon stellen continueren wij de werving. Lopende 

deze wervingstermijn blijft vicevoorzitter Straat aan als waarnemend voorzitter. 

CULTURAL GOVERNANCE 

Stichting Het Laagland onderschrijft de Principes en Best Practice Bepalingen van het raad-van-

toezicht-model, zoals beschreven in de Code Cultural Governance, ‘pas toe of leg uit’. Voor het 

aanzoeken van nieuwe leden wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van vooropgestelde profielen en 

wordt ook gezocht buiten het eigen netwerk. 

FINANCIËN 

Over 2012 is een positief resultaat behaald van €93.570. Op 31 december 2012 beschikt de Stichting 

over een eigen vermogen van €169.157. Met het oog op de recente eisen aan ondernemerschap en 

de economische ontwikkelingen is de directie van  Het Laagland van mening, dat een optimale 

reserve noodzakelijk is voor het opvangen van mogelijke tegenvallers. In de bijlagen is de categoriale 

exploitatierekening opgenomen. Het eigen inkomstenpercentage bedroeg volgens de richtlijnen van 

OC&W 25,3% in 2012. 

PRESTATIES 

In het in de jaarrekening opgenomen prestatieoverzicht 2012 (model III) is melding gemaakt van in 

totaal 161 theatervoorstellingen en 20.783 bezoeken. Ten opzichte van de gemiddelde 

prestatienorm (160 vst./ 22.375 bez.) betekent dit  1.592 bezoeken minder. Dit verschil was voorzien 

en is te verklaren uit het feit dat de prestatienorm een gemiddelde over 4 jaar betreft. In 2012 werd 

tussen maart en augustus geen tournee gespeeld, maar ging de aandacht naar de voorbereiding van 

het seizoen 2012-2013 en naar regionale evenementen zoals de Floriade uit. 

Naast de voorstellingen in het overzicht zijn nog 273 educatieve activiteiten (workshops) met in 

totaal 4.255 deelnemers uitgevoerd. Deze workshops werden gegeven aan kinderen en jongeren in 

de vrije tijd, in het theater en op scholen. De stijging met 497 deelnemers ten opzichte van 2011 is te 

danken aan het talentproject ‘De Vloer Op’ dat in Sittard werd uitgevoerd op scholen voor 

Voortgezet Onderwijs. 

Over de subsidieperiode van vier jaar voldoen wij aan onze doelstelling: gemiddeld bereikten wij per 

jaar 23.048 bezoekers door middel van 178 activiteiten. Dat zijn 18 activiteiten en 2.265 bezoekers 

per jaar meer dan geraamd.  
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REFLECTIE OP INHOUDELIJKE RESULTATEN 

MISSIE 

De missie van Het Laagland luidt: 

‘Het Laagland brengt grote thema's laagdrempelig en 

gelaagd op het podium voor een jong publiek.'  

De visie stoelt op vier pijlers:  

1. Hét Jeugdtheaterhuis van het Zuiden 

2. Op Reis (onze theaterproducties) 

3. Talentontwikkeling  

4. Cultureel ondernemerschap 

Per pijler benoemden we een aantal SMART 

geformuleerde doelstellingen. In deze reflectie benoemen 

en evalueren we de meest relevante voor het jaar 2012, 

zoals beschreven in het Jaarplan, aan de hand van de 

uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten.  

 

 

De beleidslijnen zijn voor 2012 uitgewerkt in o.a. de volgende activiteiten: 

 Meester van de Zwarte Molen, middenzaal   8+ 

 Het Ontstaan van Wit, kleine zaal    4+/onderbouw 

 King A, middenzaal      8+/bovenbouw 

 Nu Even Niet, kleine zaal     6+/middenbouw 

 Ik ben een goede vader!, klassenvoorstelling VO  13+ 

 Programmering eigen zaal     diverse doelgroepen 

 Theaterworkshops       6+ 

 Nieuw Laaglands Peil       14+ 

 Theaterontmoeting 2013      14+ 

 Diverse coproducties en samenwerkingsverbanden  

KING A  FOTO: JOOST MILDE 
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PIJLER 1: HET JEUGDTHEATERHUIS VAN HET ZUIDEN 

Het Laagland wil het potentieel van haar unieke thuisbasis optimaal benutten en uitbouwen om daarmee haar 

positionering en zichtbaarheid als jeugdtheatervoorziening in stad en regio te versterken. 

Onze expertise als enige professionele jeugdgezelschap van Limburg zetten wij in op 3 sporen: 

onderwijs, professioneel aanbod en gelegenheidsproducties. Door deze nog intensiever aan te 

bieden en daarvoor meerjarenafspraken te maken met regionale podia en bemiddelaars, zal het 

aandeel voorstellingen in de provincie én het publieksbereik toenemen. 

DOELSTELLING 1.1: HET PROFILEREN VAN HET LAAGLAND ALS DÉ AUTORITEIT OP HET GEBIED VAN 

JEUGDTHEATER IN LIMBURG. 

PREMIÈRES 

Van al onze professionele producties vinden de premières plaats in een Limburgs theater: in 2012 

waren dat de Stadsschouwburg Sittard-Geleen en Theater Heerlen. 

SCHOOLVOORSTELLINGEN EN EDUCATIEVE PROJECTEN 

Exclusief voor de regio werd begin 2012 de klassenvoorstelling ‘Ik ben een goede vader’ voor het 

Voortgezet Onderwijs geproduceerd. De voorstelling wordt gespeeld in de klas en gaat vergezeld van 

een workshop voor de leerlingen, waarin in al doende de thema’s uit de voorstelling aan bod komen 

(detailinformatie in de bijlage). Doelstelling was om minimaal 60 klassen te bedienen met deze 

productie. Uiteindelijk hebben we de productie 45 gespeeld in 2012. Door de dreigende opheffing 

van de Cultuurkaart werden veel scholen terughoudend met boekingen. In de prognoses voor 2013 is 

hier nu rekening mee gehouden. 

Alle theaterproducties spelen ook op of voor scholen. Voor het onderwijs wordt steeds een educatief 

pakket geboden met creatieve en/of actieve verwerkingsactiviteiten. Naar aanleiding van 

klankbordgesprekken met het onderwijs hebben we ons met ingang van het seizoen 2012/2013 

volledig gericht op digitaal materiaal. Zorgvuldig vormgegeven papieren lespakketten bleken te 

hoogdrempelig te zijn voor leerkrachten om daadwerkelijk intensief in de les in te zetten. Daarom is 

van alle producties een reeks korte filmpjes gemaakt. Deze geven de leerlingen inzicht in zowel 

maakproces als inhoud van de productie. Ter verdieping worden vervolgens na afloop van de 

voorstelling workshops geboden in de klas. De reacties op deze werkwijze zijn uitermate positief. 

FESTIVALS 

De doelstelling was om in 2012 op minimaal twee Limburgse festivals of evenementen zichtbaar of 

prominent aanwezig te zijn. We waren er te zien op drie: Het Laagland produceerde speciaal voor de 

Floriade in Venlo een beeldende theaterroute met jongeren. Binnen de culturele randprogrammering 

op het WK Wielrennen Zuid-Limburg presenteerden wij in samenwerking met Tmg. LAP de 

voorstelling Nestel in Sittard en Heerlen. Ten slotte waren we prominent zichtbaar binnen Festival 

Jong! In Maastricht, waar King A de openingsvoorstelling van dit jeugdfestival was. Park Kolderiek in 

Sittard werd door de gemeente  afgeblazen en met Cultura Nova zijn inmiddels afspraken gemaakt 

voor 2013 en verder. 
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DOELSTELLING 1.2: HET VERGROTEN VAN HET PUBLIEKSBEREIK IN DE REGIO MET 10% PER JAAR. 

PUBLIEKSBEREIK IN EIGEN THEATER 

In het kader van het versterken van jeugdtheateraanbod in de regio, heeft Het Laagland het 

samenwerkingsverband: ‘Het Laagland zoekt, de Schouwburg boekt’ met de Stadsschouwburg 

Sittard-Geleen voortgezet. Dit ondanks de bezuinigingen op het programmeringsbudget. Door ons als 

coproducent of op gedeeld risicobasis te verbinden aan jonge talentvolle theatermakers was ook in 

2012 regelmatig een kleinschalige jeugdvoorstelling te zien in Het Laaglandtheater. Wat voor de 

makers een podiumkans is , levert een verrijking op voor het (jeugd)aanbod in de gemeente.  

Doelstelling voor 2012 was het verhogen van de zaalbezetting met 10%. De bezettingsgraad van deze 

gastvoorstellingen was in 2011 56%, in 2012 was dit 52%. De doelstelling is niet behaald. De oorzaak 

hiervan is moeilijk te achterhalen, anders dan dat deze terugloop in lijn is met de daling over de hele 

linie (zie ook doelstelling 2.2.). 

PUBLIEKSBEREIK OP ANDERE PODIA, SCHOLEN EN FESTIVALS IN LIMBURG 

Het Laagland bereikte in 2012 9.375 bezoekers in Limburg, waarvan 4.297 betalende bezoekers en 

5.078 leerlingen in schoolverband. Ten opzichte van 2011 waren dat 2.023 reguliere bezoekers 

minder  (-31%) en 936 leerlingen méér (+23%). 

Hieruit kunnen wij concluderen dat doelstelling 1.2. ten opzichte van het vorige boekjaar wel behaald 

is op gebied van bereikte leerlingen en niet op gebied van betalend publiek. Dit is precies 

tegenovergesteld aan de trend van vorig jaar, maar wel logisch in het kader van de ontwikkelingen. 

Grotendeels heeft deze ontwikkeling te maken met programmering: we zetten meer en meer in op 

het bereiken van basisschoolleerlingen (in theaterzalen, dus niet in de klas), door meer samen te 

werken met podia en bemiddelaars. De stijgende lijn ten aanzien van bereik van leerlingen zal in 

2013 naar verwachting worden doorgezet. Voor regulier publiek boden wij in 2012 minder 

voorstellingen: in het voorjaar van 2012 speelden wij alleen schoolvoorstellingen in klas en waren we 

niet op tournee. Wel waren we in mei te vinden op de Floriade. Daarnaast loopt – landelijk-  de 

bezettingsgraad in de theaters terug, ook wij ondervinden daarvan sinds september 2012 de 

effecten.  

CONCLUSIES 

Wij concluderen, dat onze doelstelling behaald is als het gaat om educatie, het bereik van leerlingen 

in het basisonderwijs en het aangaan van regionale samenwerkingsverbanden. Ook worden onze 

activiteiten steevast verslagen en positief beoordeeld in de regionale pers (Het Laagland werd in 

2012 31 keer genoemd in een regionaal dag- of weekblad, zie bijlage 2). In een kleinschalig 

marketingcommunicatieonderzoek in de regio werd Het Laagland door haar klanten beloond met 

een gemiddeld waarderingscijfer van 8,7. In 2013 zullen we ook kwalitatieve doelstellingen in ons 

Jaarplan opnemen. 

Theaterbezoek, zowel in ons eigen theater als daarbuiten, vertoont een dalende lijn. Ons antwoord 

op de (algemene) ontwikkeling van teruglopende bezoekersaantallen in Limburg zal voor 2013 liggen 

in samenwerking met partners als Kasteel Hoensbroek, Ikea Heerlen en Cultura Nova. Voor het 

bereik van scholen blijven we de contacten met podia en bemiddelaars verder intensiveren.  
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PIJLER 2 OP REIS 

Het Laagland trekt de wijde wereld in en neemt daarbij haar (t)huis op haar rug, om zo haar gedachtegoed en 

haar visie op jeugdtheater te verspreiden. Dat doen we via onze voorstellingen en via een actieve bijdrage aan 

ontwikkelingen en discussies binnen de sector. 

DOELSTELLING 2.1: MET MINIMALE MIDDELEN EEN MAXIMALE VERBEELDING BEREIKEN 

Het voldoen aan deze doelstelling wordt  enerzijds gemeten aan de hand van het aantal verkochte 

voorstellingen (maximaal gevulde tournees, de voorstellingen zijn gewild bij programmeurs) en 

anderzijds aan de hand van inhoudelijke reacties van pers en publiek.  

VERKOOPSTRATEGIE 

In 2012 vervolgden we de tournee van de muziektheatervoorstelling ‘Meester van de Zwarte Molen’ 

en brachten we 3 hernemingen uit (voor beschrijvingen zie bijlage): 

 Het Ontstaan van Wit, kleine zaal 4+/onderbouw 

 Nu even niet, kleine zaal  7+/middenbouw  

 King A, middenzaal   8+/bovenbouw 

Deze drie producties tezamen zijn ingezet in ons nieuwe boekingsconcept, dat ons antwoord is op de 

(landelijke) terugloop in boekingen. Doordat deze producties gestoeld zijn op reeds bestaande 

voorstellingen zijn ze sneller en goedkoper te produceren waardoor ze vrijwel tegelijk in de markt 

gezet kunnen worden. Dit biedt verschillende voordelen voor programmeurs: de voorstellingen zijn 

van bewezen kwaliteit, ze zijn zeer flexibel in te zetten en bieden een programma voor alle 

leeftijdsgroepen (4 - 6, 7-10 en 8-15 jaar). Deze strategie was inderdaad het goede antwoord op een 

moeilijke programmeer-markt en wij hebben daarmee onze verkoopdoelstellingen van 60 

voorstellingen in het najaar van 2012 kunnen overtreffen met 71 speelbeurten. 

REACTIES PERS EN PUBLIEK 

De reacties van pers en publiek voldeden ook aan de verwachtingen. De meeste recensenten 

beloonden ons met vier sterren, en nooit lager dan drie. Ook inhoudelijk zijn de kritieken van dien 

aard, dat die voldeden aan onze eigen eisen voor een succesvolle productie. 

King A:  ‘Het acterende kwintet is onvermoeibaar in de weer. Met een veertigtal kinderstoeltjes 

bouwen ze steeds weer andere tot de verbeelding sprekende locaties’.(Jos Prop, Dagblad de 

Limburger).  

Het Ontstaan van Wit:  ‘Een voorstelling voor kleuters maken over de schoonheid van kunst? Dat is al 

snel te pretentieus zou je denken. Maar niet voor de theatermakers van het Limburgse gezelschap Het 

Laagland.’ (Anita Twaalfhoven, Trouw****). 

Nu Even Niet:  ‘Deze ontroerende voorstelling is met zoveel eerbied en begrip voor de dood en het 

leven gemaakt, dat er heel wat te lachen valt. Mis haar niet!’ (Jos Prop, Dagblad De Limburger****). 

Expedition Peter Pan:  ‘Vor allem aber liefert die Inszenierung ein köstliches theatralisches Plädoyer 

für die Kraft der Fantasie. (Stuttgarter Rundschau, Horst Lohr). 
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DOELSTELLING 2.2: PUBLIEKSBEREIK VERGROTEN: NAAR 60-70% BEZETTINGSGRAAD 

Alhoewel wij nog steeds (gemiddeld) per jaar kunnen voldoen aan de ons voorgenomen aantallen 

bezoeken, zijn ook wij niet immuun door de landelijke terugloop in kaartverkoop. Dat bleek al in 

2010 en 2011. De bijgestelde doelstelling voor de Meester van de Zwarte Molen in 2012 was 70% 

zaalbezetting. Dit percentage is ook van toepassing op de productie King A; voor de kleine zaal 

producties lag het streven op 60%. 

De verschillende voorstellingen in 2012 trokken het volgende percentage bezoekers: 

 Meester van de Zwarte Molen 8+ (voorjaar 2012):  69% (183 bezoekers per vst.) 

 King A 8+ (najaar 2012):     47% (138 bezoekers per vst.) 

 Het Ontstaan van Wit 4+ (najaar 2012):   59% (111 bezoekers per vst.) 

 Nu Even Niet 7+ (najaar 2012):     37% (62 bezoekers per vst.) 

Totaal gemiddeld:     54% (129 bezoekers per vst.) 

In 2012 behaalden wij met voorstellingen in theaters een gemiddelde bezettingsgraad van 54% (81% 

over alle activiteiten, waaronder ook school- en locatievoorstellingen). In 2011 waren dit 63%  

respectievelijk 86%, wat met name op de vrije voorstellingen een aanzienlijke daling is. Hiermee 

hebben wij onze doelstelling niet behaald. Daarbij valt op, dat er een aanzienlijk verschil is tussen het 

voor- en najaar. In het najaar komt eigenlijk alleen de kleutervoorstelling in de buurt van ons streven.  

Overigens leveren schoolvoorstellingen altijd een 100% bezetting op, met in 2012 gemiddeld 149 

leerlingen per voorstelling. Een klassenvoorstelling bereikt per keer slechts 30 leerlingen; de 

educatieve waarde is echter dermate groot, dat wij hier wel in investeren. We compenseren deze 

lage aantallen met schoolvoorstellingen in theaters waarbij tussen de 200 en 350 leerlingen per keer 

worden bereikt. 

INTERNATIONAAL 

Internationaal heeft Het Laagland ook in 2012 een aantal activiteiten uitgevoerd.  Inèz Derksen 

voerde twee gastregies in Duitsland: Jungen Ensemble Stuttgart, ‘Expedition Peter Pan’, première 

januari 2012 en National theater Mannheim, ‘Mariken’, première juni 2012. Beide producties 

leverden een bijdrage aan de eigen inkomsten van Het Laagland en ontvingen positieve kritieken van 

de Duitse pers. 

CONCLUSIES 

Zowel inhoudelijk, als qua aantal voorstellingen, hebben we onze doelstellingen behaald. De 

bezettingsgraden dalen echter aanzienlijk. Onze strategie om mee te bewegen met de krimpende  

markt heeft wel gewerkt voor het aantal boekingen, maar niet voor de bezettingsgraden. Dit is 

overeenkomstig de geluiden die wij van de podia vernemen; namelijk dat het veel moeilijker wordt 

publiek te bereiken naarmate de doelgroep ouder is. Wij kunnen het niet staven, maar de algehele 

indruk is dat de economische crisis vooral voor gezinnen met (iets oudere) kinderen nu pas echt 

voelbaar wordt. Door onze inzet op marketing hebben wij dit moment kunnen uitstellen – tot dit 

seizoen. Theaterprogrammeurs bevestigen dat niet de kwaliteit van de voorstelling doorslaggevend 

is, maar wel de doelgroep (hoe jonger hoe beter) en de (naams)bekendheid -  liefst van tv.  

Om hier in mee te bewegen is een drastischer wijziging van strategie nodig, waaraan wij in 2013 de 

nodige aandacht zullen besteden. 
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PIJLER 3: TALENTONTWIKKELING 

Het Laagland bouwt samen met haar medewerkers een transparante organisatie waarin we elkaar inspireren, 

onze talenten ontwikkelen, eigen verantwoordelijkheid nemen en synergie bereiken. Vanuit zo’n solide basis 

bieden wij ook ruimte aan jonge mensen om hun talenten in alle vrijheid te ontwikkelen. 

Talentontwikkeling is een thema waarvan het hele gezelschap doortrokken is: van workshops voor 

kinderen tot het voeren van POP-gesprekken met vaste medewerkers. Van jong tot oud is aandacht 

voor persoonlijke ontwikkeling en kansen. Zowel op artistiek als op organisatorisch gebied.  

DOELSTELLING 3.1: HET BIEDEN VAN KANSEN EN WERKERVARING AAN TALENT EN MEDEWERKERS 

PERSONEELSBELEID 

In 2012 boden wij weer kansen aan vrijwilligers en stagiaires van diverse Limburgse opleidingen. 

Zowel met de Toneelacademie in Maastricht als de  Kunst, Theater en Media afdeling van het Arcus 

college zijn nauwe banden ten behoeve van het opleiden van jonge talenten.  Het vaste team werd 

uitgedaagd uitvoering te geven aan hun Persoonlijke Ontwikkelings Plannen, waarbij rekening wordt 

gehouden met de veranderingen die de sector de komende jaren noodgedwongen zal doormaken. 

JONGE MAKERS 

De talentvolle (jeugd) theatermakers Lieke Benders (Hoge Fronten) en Inge Liefsoens (TMG Lap) 

kregen in 2012 praktische steun en artistiek advies bij het uitbrengen van hun productie ‘Niet Wiet, 

Wel Nel’. Lotte Lohrengel maakte van haar jongerenvoorstelling ‘Route d’Amour’ een versie voor de 

Floriade. Daarnaast dacht Het Laagland actief mee over een nieuw provinciaal platform voor 

professionele talentontwikkeling dat uitmondde in het projectplan voor VIA ZUID, dat in 2013 

gerealiseerd zal worden. 

 

    

‘ROUTE D’AMOUR’ OP DE FLORIADE VENLO  
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DOELSTELLING 3.2: KINDEREN EN JONGEREN DE KANS BIEDEN SPELENDERWIJS HUN TALENT TE ONTDEKKEN. 

PARTICIPATIE: LAAGLAND THEATER WORKSHOPS 6+/7+/10+/13+ 

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. De presentaties vonden plaats 

in (samenwerking met) de Stadsschouwburg Sittard-Geleen. 

TALENTONTWIKKELINGSPROJECT ‘DE VLOER OP’ GEMEENTE SITTARD-GELEEN 14 T/M 21 JAAR 

‘De Vloer Op’ is een project dat bestaat uit twee fases. In de eerste fase krijgen zo’n 500 middelbare 

scholieren een workshop gegeven door professionele theaterdocenten. Tijdens de workshops 

worden 50 jongeren geselecteerd voor fase 2; de bootcamp. De resterende jongeren worden 

geïnformeerd over de mogelijkheden tot actieve kunstbeoefening in de stad. De bootcamp is een 

intensief weekend met workshops, masterclasses en voorstellingen met als doel: jongeren verder 

scholen, scouten en enthousiasmeren. Fase 3 vindt plaats in 2013 en omvat het trainen van een 

groep geselecteerde jongeren in de viewpoint methode, die vervolgens medio 2013 meespelen in 

een of meerdere voorstellingen van Het Laagland. 

NIEUW LAAGLANDS PEIL 15+ 

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 maakte 

samen met enthousiaste jongeren vanaf 15 jaar de eigenzinnige voorstelling ‘Terre’ die in april te 

zien was in Het Laaglandtheater. 

THEATERONTMOETINGEN 15+ I.S.M. HUIS VOOR DE KUNSTEN LIMBURG 

In november 2012 organiseerde Het Laagland in samenwerking met Het Huis voor de Kunsten 

Limburg voor de vierde maal een jongerentheaterweekend in eigen huis. Speciaal en exclusief voor 

jonge theaterliefhebbers. Tijdens dit weekend ontmoeten jongerentheatergroepen en jongeren die 

geïnteresseerd zijn in theater elkaar. Er is ruimte voor verdieping, inspiratie en uitwisseling. Samen 

theater kijken, masterclasses volgen, maar ook gewoon lekker samen eten, drinken & swingen. Deze 

editie was, met 60 deelnemers en uitgesproken positieve evaluaties, de succesvolste ooit. 

 

  

‘TERRE’  FOTO: JOOST MILDE  
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PIJLER 4: CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP 

Het Laagland streeft ernaar op efficiënte wijze haar publieksbereik te vergroten & haar cultureel 

ondernemerschap neer te zetten. Groter groeien –in alle opzichten- past ons, maar wel vanuit krachtige kern 

(trouw aan inhoud, eenvoud en wezenlijk contact), waarbij kwantiteit altijd verbonden blijft met kwaliteit. 

DOELSTELLING 4.1.: HET CREËREN VAN FINANCIËLE RUIMTE T.B.V. DE GROEI VAN DE ORGANISATIE EN DE 

ONTWIKKELING VAN HET ARTISTIEKE PRODUCT. 

EIGEN INKOMSTEN 

Het Laagland is al sinds de oprichting succesvol in het behalen van hoge percentages eigen 

inkomsten. Door middel van goed gevulde tournees, hoge aantallen bezoekers en het doen van vele 

projecten maken dat de verdiencapaciteit varieert tussen de 20 en 30% per jaar. In jaren van grotere 

producties zijn hoge percentages makkelijker te realiseren dan in jaren met veel kleinere (school-) 

voorstellingen. Analyses van onze sectorcijfers1 laten zien dat het verdienvermogen bij 

schoolvoorstellingen aanzienlijk lager is dan in het vrije circuit. Voor de toekomst betekent dit, dat 

hoge eisen aan de eigen inkomsten van overheidswege niet goed samengaan met de wens en taak 

een educatieve functie te vervullen. Desondanks is Het Laagland er in geslaagd voor 2012 een 

evenwichtig jaarplan samen te stellen, waarin de balans tussen vrije voorstellingen en educatie zo is, 

dat ook het verdienvermogen ruim voldoende blijft. Uit de jaarrekening 2012 blijkt een percentage 

eigen inkomsten2 van 25,3%, waar de minimale overheidseis 17,5% is. Gemiddeld over de jaren 2009-

2012 komen we uit op 34,5%. 

Eigen inkomstenpercentage: 
  2009 2010 2011 2012 Gemiddeld 

23,7% 46,6% 42,4% 25,3% 34,5% 

NOMINATIE STIMULERINGSPRIJS MENS & CULTUUR 

In 2012 was Het Laagland één van de drie genomineerden voor de provinciale Stimuleringsprijs Mens 

& Cultuur. Niet alleen de hoge bezoekersaantallen en het percentage eigen inkomsten waren 

aanleiding voor deze nominatie. Vooral ook de integrale aanpak voor een breed publieksbereik en 

het tonen van een open, publieksgerichte houding en ondernemerschap lagen eraan ten grondslag. 

 

FOTO'S: JOOST MILDE  

                                                           

1
 Beschreven in ‘Pluspunten, het potentiële verdienvermogen van jeugdproducenten’, Lagroup 2011. 

2
 volgens OCW norm genomen als percentage van het totale subsidiebedrag. 
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DOELSTELLING 4.2.: INNOVATIE VERANKEREN IN DE ORGANISATIE ALS VOORWAARDE VOOR BESTAAN EN 

(ARTISTIEKE) ONTWIKKELING. 

ONDERZOEK SEMI-COMMERCIËLE GROTE ZAAL PRODUCTIE 

Om nog een stap verder te gaan in het onderzoeken van ons ondernemerschap, zijn wij in gesprek 

gegaan met Albert Verlinde Producties. Doel van de gesprekken was om het verkennen van een 

coproductie op gebied van de grote zaal productie ‘Ronja de Roversdochter’. Omdat het produceren 

voor grote zaal en met een veel grotere cast en crew dan normaal zeer intensief is en grote risico’s 

met zich meebrengt , hebben wij moeten besluiten dit niet meer zonder meer te doen. Toch zoeken 

wij naar andere wegen om dit mogelijk te maken omdat het zowel artistieke verrijking als een groter 

publiek betekent. De gesprekken met de directie van Verlinde waren in die zin vruchtbaar, dat zij 

zeer open in het gesprek stonden en veel informatie deelden. Ook hebben zij ons in hun netwerk 

geïntroduceerd. De uitkomst was verrassend genoeg dat hun manier van produceren niet wezenlijk 

verschilt van die in de gesubsidieerde sector. We constateerden dat wij in basis niet anders, duurder 

of inefficiënter produceren. Het verschil zit echt in het product zelf en in de bemensing ervan: veel 

franje, vuurwerk en een sterrencast zijn de commerciële ingrediënten die onze bewust van eenvoud 

doortrokken voorstellingen niet bevatten. Deze conclusie, gecombineerd met de ontwikkelingen in 

de markt hebben ons doen besluiten ook in 2013 niet voor de grote zaal te produceren. 

INNOVATIE IN MARKETING EN VERKOOP 

Al sinds 2009 is Het Laagland bezig met een groeitraject op gebied van marketing. Continue scholing 

en verbetering van marketingplannen moeten leiden tot een grotere naamsbekendheid en een hoger 

publieksbereik. Tegen de stroom in van teruglopende kaartverkopen, heeft dit in de eerste helft van 

2012 nog geleid tot stabilisering van de bezoeken. Helaas heeft de landelijke tendens, zij het met 

enige vertraging, uiteindelijk ook bij ons geleid tot afname van bezoek. Dat we het met alléén een 

goede marketingstrategie niet meer zullen redden wisten we al, getuige de reeds genoemde nieuwe 

verkoopstrategie. Maar in 2013 gaan we nog een stap verder in innovatie: we zetten in op een 

strategie voor de hele organisatie waarbij we gaan zoeken naar het raakvlak tussen de behoefte van 

ons publiek en de behoefte in artistieke ontwikkeling (zie ook algemene conclusie). 

SAMENWERKING LANDELIJK 

Eén van de projecten die we in 2012 hebben opgestart is het samenwerkingsverband Klasse Theater 

Uitjes. In dit project werken jeugdtheatergezelschappen buiten de Randstad samen door gebruik te 

maken van elkaars expertise, theater en netwerk. Dit levert uiteindelijk een nieuwe structuur op voor 

schoolvoorstellingen, een festival voor vrij publiek en een onderzoek naar alternatieve 

financieringsvormen. De eerste concrete activiteiten vinden plaats in 2013. 

SAMENWERKING IN LIMBURG 

Zowel op gemeentelijk als op provinciaal niveau werken we samen met diverse collega instellingen. 

Het voornemen tot worden van huisgezelschap van de Stadsschouwburg Sittard-Geleen is in 2012 

weer een stap concreter geworden, zodat daarover in 2013 definitieve besluiten kunnen worden 

genomen. We namen ook in 2012 deel aan verschillende projecten en overleggen in alle Zuid-

Limburgse gemeenten. We besloten om jeugddansgezelschap Project Sally, vanaf 2013 definitief 

gevestigd in Maastricht, te adopteren. De verwantschap in doelgroep is groot en tegelijk zijn hun 

activiteiten inhoudelijk complementair aan ons eigen aanbod. Het Laagland biedt hen een 

administratieve basis en zakelijke coaching en we laten hen delen in ons netwerk. Reeds genoemd is 
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de samenwerking ten behoeve van een nieuw initiatief voor talentontwikkeling met Toneelgroep 

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

afzonderlijk onderhouden we nauwe banden met al deze instellingen. 

ALGEMENE CONCLUSIE 
Wij schreven het eerder in dit verslag al: de crisis is ook bij Het Laagland voelbaar, ondanks onze 

inspanningen op gebied van zowel programmering als marketing als verkoop. Desondanks voldeden 

wij aan de eisen en verwachtingen die over de periode 2009-2012 aan ons gesteld werden. 

Succesvolle producties, een groot en breed publieksbereik, voldoende eigen inkomsten en een breed 

scala activiteiten op het gebied van regio, educatie en internationalisering. Met de Cultuurnota 2013-

2016 starten we een nieuw tijdperk. Als onderdeel van een afgeslankte Basisinfrastructuur nemen wij 

onze verantwoordelijkheid om mee te bewegen met de trends in de samenleving – en meer: om 

voorloper te worden van een nieuwe generatie. Ons Jaarplan 2013 opent met de spreuk: 

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

Naar aanleiding van de resultaten van het afgelopen boekjaar hebben we besloten nog beter te leren 

surfen. We gaan onze sterke punten, een prachtig product en ons artistieke en verbindende 

vermogen, inzetten om te zoeken naar nieuwe wegen. Het jaar 2013 staat in het teken van het 

herijken van onze missie en het ontwikkelen van een nieuwe strategie voor de komende jaren. Om 

zodoende waarde te creëren voor en uit te dragen aan al onze stakeholders:  publiek, publieke en 

private financiers, medewerkers én maatschappij. 

Daarmee willen we een voorbeeld zijn voor collega-instellingen en tegemoet komen aan de vraag 

van onze minister Jet Bussemaker. Op 3 december3 riep zij de culturele sector op om ‘zelfbewust te 

laten horen wie u bent en wat u te bieden heeft’. U hoort van ons. 

 

Sittard,  14 maart 2013 

 

Mare de Groot     Inèz Derksen 

zakelijk directeur/bestuurder   artistiek directeur/bestuurder 

 

                                                           

3
 Jet Bussemaker opende op 3 december 2012 het Congres Cultuur in Beeld, georganiseerd door het Ministerie 

van OC&W. 
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BIJLAGE 1: ACTIVITEITEN IN 2012 

KING A, 8+, MIDDENZAAL 

Periode:  oktober 2012 t/m juni 2013 
Première: Stadsschouwburg Sittard-Geleen 
  

Een ode aan ieders ridderhart, een familievoorstelling vol moed en bluf. 

Iedereen die warm loopt voor heldenmoed en heimelijke 

liefde, wiens hart sneller gaat kloppen voor een eed van trouw 

met een hand op het zwaard, draagt binnenin het vuurtje van 

de ware ridder en zijn idealen. De legende van Arthur begon 

ooit met een jongen die ervan droomde ridder te worden, 

maar plotseling koning der ridders, koning der koningen werd. 

Hoe stoer is het om ridder te zijn, maar hoe moeilijk om grote 

beloften waar te maken. Er zijn krachten die zwaarder wegen 

dan die van een zwaard.  

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

brengen al spelend en vertellend het gedachtegoed van Arthur 

en zijn Ridders van de Ronde Tafel tot leven. 

May the Force be with them! 

Reprise 

De Laaglandversie van KING A toerde al eerder in het 

Nederlands, Engels én Duits van Berlijn tot New York. 

Inmiddels zijn er al 18 andere versies in omloop: naast Duitsland ook in Oostenrijk, Kroatië en Spanje. 

Credits 

Idee & regie: Inèz Derksen/ Tekst: o.a. Daphne de Bruin, Bouke Oldenhof/ Spel & zang: Lennart 

Monaster, Gijs Nollen, Folmer Overdiep, Christian Cadenbach en Kim Berkenhagen. 

DE PERS OVER KING A: 

‘Wedergeboorte van King A overrompelt’ Dagblad de Limburger, Jos Prop  

‘Een nieuwe vijfkoppige cast slaat overrompelend toe. Vaandelzwaaiend, ritmisch stampend en uit 

volle borst zingend, grijpen de ridders van de ronde tafel de toeschouwer bij de strot en wrijven ze hen 

in dat ze van plan zijn de mensen te laten nadenken over wat ze zelf willen en kunnen. Was de 

voorstelling tien jaar geleden al akelig actueel, nu is ze dat minstens evenzeer, zo niet nog veel 

meer(...).’ 

‘King A in al zijn eenvoud’ Sonja de Jong, Gooi- en Eemlander 

‘Met eenvoudige middelen en een knipoog wordt de riddertijd tot leven gebracht. (..) Wat volgt is 

anderhalf uur theater dat bruist van humor en levenslust.’ 

Cultuurbarbaartjes Z@pp (reporter Brittney (11 jaar) 

‘Ik vond de voorstelling echt boeiend. Het was grappig, spannend en mooi. Ik raad hem zeker aan.’  
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HET ONTSTAAN VAN WIT, 4+, KLEINE ZAAL 

Periode:  oktober 2012 t/m juni 2013 
Première: Theater Heerlen  
 
Iedere zondag is Anna op bezoek in het atelier van haar 

grootvader. Ze mag hem niet storen bij het maken van zijn 

belangrijke schilderijen. Als Anna zich op haar vaste plekje 

voor het raam stierlijk zit te vervelen, vallen ineens alle 

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

hun kleren zijn zwart, grijs en wit geworden. Dan 

besluiten Anna en opa de kleuren terug te vinden, maar wat 

heeft welke kleur en waarom. Zo begint een 

ontdekkingstocht door een wereld van kleur. Met behulp van 

een portie boosheid, wat verdriet, een oude machine en de 

koningin vinden ze elkaar en de kleuren terug. 

 

Het Ontstaan van Wit is een ontdekkingstocht door een 

wereld van kleur. Een bewegend schilderij waarin taal, spel 

en kleur een wonderlijk geheel vormen.  

Regie, concept & toneelbeeld: Bas Zuyderland 

Spel:  Folmer Overdiep en Kim Berkenhagen 
 

DE PERS OVER HET ONTSTAAN VAN WIT 

 Anita Twaalfhoven, Trouw**** 

‘Een voorstelling voor kleuters maken over de schoonheid van kunst? Dat is al snel te pretentieus zou 

je denken. Maar niet voor de theatermakers van het Limburgse gezelschap Het Laagland.’  

Oppasopa en kleindochter sprankelen Jos Prop, Dagblad De Limburger*** 

‘Het resultaat is, in al zijn eenvoud, sprankelend te noemen.’  
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NU EVEN NIET, 7+, KLEINE ZAAL 

Periode:  oktober 2012 t/m juni 2013 
Première: Theater Heerlen  
 
Een ondeugende voorstelling met een scherp randje 
 
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. Hannes 
heeft zijn zusje nooit gekend. Toch is Hanna er altijd en 
overal. Zijn ouders zorgen ervoor dat Hanna niet vergeten 
wordt. "Hanna is altijd onder ons", zegt moeder 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 is een lichtvoetige voorstelling over het 
geheime verlangen van een kind dat dapper de last van zijn 
ouders probeert te dragen. Het verlangen om echt gezien en 
gehoord te worden. 
 
Drie acteurs spelen tegelijkertijd Hannes en vertellen zijn 
verhaal. Hun aanstekelijk spel en vooral de luchtige manier 
waarop ze samen Hannes' verhaal vertellen, maakt van het serieuze onderwerp een ontroerende, 
droogkomische voorstelling. Een klein verhaal dichtbij (t)huis.  
 
Regie: Inèz Derksen. Tekst: Guy Krneta  
Vertaling: Uwe Dethier i.s.m. Inèz Derksen.  
Spelers: Lennart Monaster, Gijs Nollen en Christian Cadenbach 
 

 
DE PERS OVER NU EVEN NIET 

‘Humor, pijn en ontroering’ Jos Prop, Dagblad De Limburger**** 

‘Deze ontroerende voorstelling is met zoveel eerbied en begrip voor de dood en het leven gemaakt, 

dat er heel wat te lachen valt. Mis haar niet!’  

De pers over Hannah (oorspronkelijke titel): 
“Regisseur Inèz Derksen weet zich feilloos te verplaatsen in de innerlijke belevingswereld van 
kinderen. En dat weet ze ook nog prachtig theatraal te vertalen.” (Trouw) 
 
“De gretigheid waarmee de actrices zich tot de zaal wenden om het verhaal te vertellen – eindelijk 
wordt er eens naar Hannah geluisterd- schrijnt. Alle subtiele nuances van haar gevoel krijgen een 
plaats. De voorstelling is perfect getimed. Een grootse kleine-zaalvoorstelling.” (NRC) 
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MEESTER VAN DE ZWARTE MOLEN, 8+, MIDDENZAAL 

Periode:  september 2011 t/m februari 2012 
Coproductie met STIP Theaterproducties 
Samenwerkingsproject met Stadsschouwburg Sittard-Geleen 

Een muzikaal kippenvelverhaal voor de hele familie 

Naar het legendarische boek van Otfried Preussler (winnaar 

Europese Jeugdboekenprijs) en de film Krabat (2008). Met 

muziek en liederen geïnspireerd op de Balkan en Oost-

Europese oorden. 

De hongerige weesjongen Krabat wordt in zijn dromen 

geroepen om naar de Zwarte Molen te komen. Daar krijgt hij 

van de molenaar het aanbod om als leerjongen te beginnen.  

Gretig stemt hij toe en daarmee begint het harde werken vol 

spannende en onverklaarbare raadsels. Op een dag ontdekt 

Krabat een vreselijk geheim: de molenaar is Meester in de 

Zwarte Magie. Ook de nieuwsgierige Krabat wordt ingewijd in 

deze magische kunsten, maar voor het machtige gevoel van 

zijn groeiende toverkracht moet hij wel een hoge prijs 

betalen. Het leven op de Zwarte Molen is niet zonder 

gevaren: wie de kunst der kunsten té goed gaat beheersen, 

wordt een bedreiging voor de grote Meester. Krabat en de 

andere molenaarsleerlingen zijn hun levens niet meer zeker. Ontsnappen is onmogelijk. Toch komt 

Krabat in opstand, met steun van zijn allerbeste vriend én zijn grote gevoel voor rechtvaardigheid. Er 

is namelijk één kracht sterker dan de kracht van de Meester, die van de liefde! 

Spannend voor wie vroeger het boek verslond, superspannend voor wie de duistere wereld van de 

Zwarte Molen voor het eerst betreedt! Al 40 jaar het lievelingsboek van hele generaties kinderen, 

jongeren en volwassenen. 

Regie: Lise-Lott Kok. Supervisie en coaching: Inèz Derksen. Theaterbewerking en vormgeving: Bas 

Zuyderland. Muziek: Laurens Joensen. Spel / muziek: Joris Erwich, Karlijn Hamer, Bob van der Leij, 

Sybrand van der Werf en Jelle De Wit. Kostuums: Jorine van Beek. Lichtontwerp: Roland de Jong. 

Geluidsontwerp/techniek: Jasper Koekoek. Geproduceerd door Het Laaglandteam. 

DE PERS OVER MEESTER VAN DE ZWARTE MOLEN: 

‘Klassiek verhaal in modern jasje ’, Dagblad de Limburger, Jos Prop 

‘Opnieuw krijgt jeugdtheater Het Laagland het voor elkaar om een overbekend avonturenverhaal zodanig in 

theatertaal om te zetten dat kinderen en ouders anderhalf uur lang geboeid zitten te kijken. (…) Een rijkdom die 

de fantasie van de kinderen een duwtje in de rug geeft.’ 

‘Spannend en muzikaal theater van Het Laagland ’, Friesch Dagblad, Fien Veldman  

‘Met veel muzikaliteit maakt Het Laagland van Meester van de zwarte molen een spannend geheel’. 
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IK BEN EEN GOEIE VADER, 13+, KLASSENVOORSTELLING 

Periode:  maart t/m juni 2012 
 

Ik ben een goeie vader 

Iedereen heeft of had een vader. Het liefst een 

goede vader. Maar wat is dat eigenlijk… een goede 

vader? En hoe bepaal je dat? Wat moet een vader 

doen om een goede vader te zijn. 

Hoe vaak zie jij je vader per week? 

 

Met een gymtas stevig in de hand komt een vader de 

klas binnen stormen. Hij had al op zijn werk moeten 

zijn, maar hij is een goede vader en komt de 

vergeten gymtas van zijn zoon nog even brengen. 

Maar als zijn zoon er niet is, ontploft hij en blijkt het 

nog niet zo gemakkelijk om een goede vader te zijn. 

 

‘Een goeie vader’ is een voorstelling op het scherpst van de snede. Acteren op de m2, dicht op de 

huid van het publiek… een voorstelling die je alle hoeken van het klaslokaal laat zien.  

Met Folmer Overdiep als een vader met wie je meeleeft, een vader die je haat, die je doet gruwen, 

waar je om kunt lachen, waar je van kunt houden en die misschien niet heel veel anders is als je 

eigen vader. Of wel? 

CREDITS 

Tekst Jörg Menke-Peitzmeyer / Spel: Folmer Overdiep / Regie: Lise-Lott Kok 

 

DE PERS EN DOELGROEP OVER ‘IK BEN EEN GOEIE VADER’ 

‘Worsteling van een vader’ Irene Verhiel, Dagblad de Limburger 

‘Doodstil blijft het geregeld na afloop in een schoolklas als Folmer Overdiep er ‘Ik ben een goeie 

vader’ heeft gespeeld. ‘Meneer, het is zo realistisch, dat we niet goed weten wat we moeten doen’ 

hoort hij dan.’ 

Reactie van een docent:  

“Deze klas is anders niet zo spraakzaam, maar jullie hebben wel iets losgemaakt.” 

Reactie van een leerling:  

“Ik hou niet zo van toneel, maar dit is wel goed en NIET saai!” 

  

FOTO: JOOST MILDE 
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INTERNATIONAAL: EXPEDITION PETER PAN 8+ 

Première: vrijdag 6 januari 2012 in Theater JES Stuttgart 

Voor iedereen vanaf 8 jaar die wel eens over vliegen heeft gefantaseerd 

Vijf volwassenen -strak-in-het-pak- komen 

de speelvloer op. Onzeker en op zoek naar 

een logische verklaring over de 'toestand' 

waar ze zich in bevinden. Al wekenlang 

worden ze bezocht door rare dromen en 

vreemde gedachten. Maar wat nog veel 

ongewoner is: deze dromen laten 

wonderlijke voorwerpen achter, zoals 

knikkers en speelgoeddolken. Ze 

verschijnen meestal op momenten waarop 

de ontvanger dat het allerminst kan 

gebruiken: in stress-situaties, op het werk, voor de ogen van collega's en chefs. En die voorwerpen 

wekken herinneringen op aan lang geleden, aan kindertijd en aan wilde avonturen. 

Om het raadsel op het spoor te komen, moeten deze vijf mensen zich op een evenzo onwennige als 

meer en meer fascinerende reis begeven, een reis naar binnen, naar hun eigen jeugd, hun verlangens 

en hun herinneringen. Het spoor leidt naar Nimmerland en naar Peter Pan, het eeuwige kind, dat 

geen zin had om groot worden en als een hoogvlieger aan de verwachtingen en de toekomstplannen 

van alle volwassenen te voldoen.  

Laaglandregisseur en artistiek leider Inèz Derksen is met het Duitse acteursensemble van Theater JES 

in Stuttgart op zoek gegaan naar Peter Pan, de jongen die nooit volwassen wil worden, naar de 

verloren jongens en naar de waarde van kindzijn. En naar de auteur van dit wereldberoemde 

personage: James Matthew Barrie . Ze heeft een avonturenverhaal over volwassen worden 

gevonden. Trouw aan het motto van Peter Pan's verhaal en dus bevleugeld door de fantasie. 

Een coproductie van Das Junges Ensemble Stuttgart (JES) en Het Laagland NL 

Spel & tekst: Elisabeth Jakob, Prisca Maier, Alexander Redwitz, Gerd Ritter, Florian Stiehler. Concept  

& tekst & regie: Inèz Derksen Concept & tekst & dramaturgie: Christian Schönfelder Vormgeving: 

Bas Zuyderland Kostuums: Jorine van Beek Rekwisieten, techniek, lichtontwerp: Das JES Team 

 

DE PERS OVER EXPEDITION PETER PAN: 

‘Nichts ist unmöglich’, Stuttgarter Rundschau, Horst Lohr  

‘Vor allem aber liefert die Inszenierung ein köstliches theatralisches Plädoyer für die Kraft der Fantasie. 

‘Expedition Peter Pan’ heißt das Stück das die niederländische Regisseurin Inèz Derksen mit dem JES-Ensemble i 

Kooperation mit JES Laagland, Sittard/Niederlande, entwickelt hat.‘    
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INTERNATIONAAL: MARIKEN 

Première: vrijdag 16 juni 2012 Mannheim 

Mariken kennt sich im Wahnwald aus. Hier 

ist sie bei dem Einsiedler Archibald und der 

Ziege Sophie aufgewachsen. Sie wäscht 

täglich ihre Füße und isst einen Teller 

Ziegenmilchbrei. Sie hat alles gelernt, was 

sie im Wahnwald lernen kann, sogar lesen 

und schreiben anhand des Buchs „Die 

Menschheit ist eine Farce“. Aber von der 

Welt außerhalb des Wahnwaldes weiß sie 

nichts, als sie in diese aufbricht. 

Draußen sind düstere Zeiten: Normale Männer können weder lesen noch schreiben, Mädchen schon 

gar nicht. Es herrscht Hunger, die Pest und vor allem Angst. Allein das fahrende Volk bringt mit 

derben Späßen, edeln Gefühlen und alten Geschichten etwas Licht in den Alltag der Menschen. In so 

einer fahrenden Spielmännergruppe findet Mariken Zuflucht und Unterstützung. Mit dieser 

Theaterfamilie im Rücken lernt sie die Menschheit im wahren Leben kennen, befreit Rattenjan und 

stiftet sogar neue Familien. 

Nach dem Roman von Peter van Gestel haben Inèz Derksen und Berthe Spoelstra ein abenteuerliches 

Mirakelspiel entwickelt, in dem Schein und Sein ständig durcheinander purzeln. Mit Gesang, Tanz 

und derben Theatermittel spielt eine fahrende Truppe die Geschichte dieses weisen, wachen und 

wundersamen Mädchens Mariken. Inèz Derksen, künstlerische Leiterin des Kinder- und 

Jugendtheaters Het Laagland, hat sich als Regisseurin mit ihre Fassung von „Ronja Räubertochter“ in 

Mannheim vorgestellt. 

Een coproductie van Schnawwl, het jeugdtheater van het National Theater Mannheim (DE) en Het 

Laagland (NL). 

 

DE PERS OVER MARIKEN: 

 Rheinpfalz von Heike Marx: 

„‘Mariken‘, nach dem Jugendroman von Peter van Gestel geschrieben und in deutschsprachiger 

Erstaufführung inszeniert für den Mannheimer Schnawwl von Inèz Derksen, verbindet spannende 

Handlung, dichte Atmosphäre, Spaß und Philosophie zu einem packenden Theatererlebnis“.  

 

Spaß für die ganze Familie, Ralf-Carl Langhals 

„Das Ergebnis? Eine theaterwissenschaftliche Studie mit weitem philosophisch theologischem Bogen, 

der man dies nicht anmerkt und die vor allem einis ist: kluger Spaß für die ganze Familie“.  
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PARTICIPATIE: TERRE 13+ 

Periode:  26, 27 & 28 april 2012 

Een klein paradijs waar onuitgesproken strenge regels 

gelden. Alles is hetzelfde, steeds maar weer. Alleen de 

seizoenen zorgen voor verandering. Maar onder de 

aarde broeit iets, iets dat tot volle bloei wil komen, 

iets dat los wil breken en naar het licht toe wil. Dan op 

een dag komt daar ‘de nieuwe’. De aarde barst open 

en er komen scheuren in alles wat voorheen zo 

heerlijk dagelijks was. Hoe menselijk blijf je in zo’n 

geval? 

CREDITS 

Regie: Nataschja Derks | Spel: Nick Doggen, Lara 

Knarren, Renée Philipse, Lisanne van den Berg, Zeger 

de Bruyne, Rosalie Frissen, Simone van der Veen | Met 

dank aan: Yvette Jongen, Puck en Moes 
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BIJLAGE 2: PRESTATIEOVERZICHT 2012 

  

   Realisatie 2012   Jaarplan 2012  

 Aantal 
activiteiten 

 Aantal 
 bezoeken 

Aantal 
activiteiten 

 Aantal 
 bezoeken 

 
    

1. Producties/programma’s 
 

  
 

    
 

  

Nieuwe producties 
 

1 
 

  1 
 

  

  
 

  
 

    
 

  

Reprises 
 

3 
 

  3 
 

  

  
 

  
 

    
 

  

2. Voorstellingen/concerten 
 

  
 

    
 

  

In de standplaats 
 

17 
 

1.273 20 
 

1.500 

  
 

  
 

    
 

  
In de eigen regio (buiten 

standplaats) 
 

26 
 

3.024 7 
 

1.815 

  
 

  
 

    
 

  

In de rest van Nederland 
 

35 
 

4.175 37 
 

5.550 

  
 

  
 

    
 

  

In het buitenland 
 

2 
 

253 10 
 

2.000 

  
 

  
 

    
 

  

Subtotaal 
 

80 
 

8.725 74 
 

10.865 

  
 

  
 

    
 

  
3. 
Schoolvoorstellingen/concerten 

 
  

 
    

 
  

In de standplaats 
 

36 
 

2.428 50 
 

1.500 

  
 

  
 

    
 

  
In de eigen regio (buiten 

standplaats) 
 

19 
 

2.650 20 
 

600 

  
 

  
 

    
 

  

In de rest van Nederland 
 

13 
 

3.510 6 
 

950 

  
 

  
 

    
 

  

In het buitenland 
 

13 
 

3.470 10 
 

2.000 

  
 

  
 

    
 

  

Subtotaal 
 

81 
 

12.058 86 
 

5.050 

Subtotaal voorstellingen   161   20.783 160   15.915 

  
 

  
 

    
 

  

4. Overige activiteiten 
 

  
 

    
 

  

Educatieve activiteiten   273   4.255 100   2.000 

                

TOTAAL 
 

434 
 

25.038 260 
 

17.915 

                

Aantal voorstellingen  in Limburg 
 

98 
  

97 
 

  

Waarvan in Sittard-Geleen 
 

53 
  

70 
 

  

Bezoeken  in Limburg       9.375     5.415 

Waarvan in Sittard-Geleen       3.701     3.000 
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BIJLAGE 3: PRESTATIEOVERZICHT 2009-2012 

  

Realisatie Meerjarenplan 

 

 
 ´Gemiddeld 09-12   ´Gemiddeld 09-12  

 Aantal 
activiteiten 

Aantal 
 

bezoeken 
Aantal 

activiteiten 
Aantal 

 bezoeken 
 1. Producties/programma’s 
 

        

Nieuwe producties 
 

2,0   2,5   

  
        

Reprises 
 

1,3   0,5   

  
        

2. Voorstellingen/concerten 
 

        

In de standplaats 
 

41 2.693 30 2.260 

  
        

In de eigen regio (buiten 
standplaats) 

 
15 1.984 7 1.815 

  
        

In de rest van Nederland 
 

38 5.959 30 8.300 

  
        

In het buitenland 
 

7 1.269 10 3.000 

  
        

Subtotaal 
 

102 11.905 77 15.375 

  
        

3. Schoolvoorstellingen/concerten         

In de standplaats 
 

27 1.816 22 1.650 

  
        

In de eigen regio (buiten 
standplaats) 

 
24 3.303 41 3.350 

  
        

In de rest van Nederland 
 

15 3.498 6 950 

  
        

In het buitenland 
 

12 2.526 14 1.050 

  
        

Subtotaal 
 

77 11.143 83 7.000 

Subtotaal voorstellingen   178 23.048 160 22.375 

  
        

4. Overige activiteiten 
 

        

Educatieve activiteiten   220 3.033 25 1.200 

  
        

TOTAAL   398 26.081 185 23.575 

  
        

 
Limburg 106 9.796 100 9.075 

 
NL 53 9.457 36 9.250 

 
BE 19 3.795 24 4.050 
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BIJLAGE 4: SAMENWERKINGSPARTNERS 2012 
Het Laagland heeft in 2012 met tal van organisaties samengewerkt: 

 Stadsschouwburg Sittard-Geleen Sittard 

 Parkstad Limburg Theaters  Heerlen/Kerkrade 

 Festival Jong!    Maastricht 

 Museum Het Domein   Sittard 

 Huis voor de Kunsten Limburg  Roermond 

 Jongerentheaterhuis Neejijdan  Maastricht 

 Biblionova    Sittard/Geleen 

 Artamuse    Sittard/Geleen 

 Het Parcours    Maastricht 

 Stadtheater/Schnawl    Mannheim 

 Junges Ensemble Stuttgart  Stuttgart 

 8 Laaglandscholen voor PO  Sittard 

 

Het Laagland heeft in 2012 haar huis gedeeld met het Limburgs Toneel en stelde haar podium ter 

beschikking aan onder andere het Arcuscollege/afdeling Drama, Tmg. LAP i.h.k.v. WK Wielrennen 

2012 en Esther de Koning/STIP-producties. 

 

De directie had zitting in de volgende besturen: 

 Stichting Zomerzone   Mare de Groot, Inèz Derksen 

 Cultureel Beraad nieuwe stijl  Mare de Groot 

 

Het Laagland heeft deelgenomen aan verschillende overlegstructuren en netwerken: 

 Overleg provinciale instellingen t.b.v. talentontwikkeling in Limburg 

 Provinciale en gemeentelijke (brainstorm)bijeenkomsten t.b.v. Via 2018 

 Alles Cultuur: marketingcollectief culturele instellingen Sittard-Geleen 

 NAPK (Landelijk overleg theatergezelschappen, algemeen en jeugd) 

 KIJKUIT (Landelijke collectieve promotie van jeugdtheater) 

 

Binnen het eigen landelijke netwerkproject ‘Klasse Theater Uitjes’ werkt Het Laagland samen met: 

 De Stilte    Breda 

 Het Houten Huis   Edam 

 Holland Opera    Amersfoort 

 Kwatta     Nijmegen 

  



 

27 
 

BIJLAGE 5: OVERZICHT HET LAAGLAND IN DE PERS 
DATUM MEDIUM Onderwerp TITEL 

4-3-2012 Junior Radio - Weert FM Meester van de Zwarte Molen verslag' van de voorstelling op 29-1 in 
Munttheater Weert met interviews 
spelers 

20-3-2012 Goeiemiddag Limburg L1 Nationale Voorleeswedstrijd nationale voorleeswedstrijd, waarvan 
Inèz kwartfinale heeft gepresenteerd 

2-5-2012 BN de Stem ed. Breda Algemeen Chassé Theater wil artistiek niveau 
handhaven 

3-5-2012 BN de Stem ed. Moerdijk Algemeen  

14-5-2012 Goeiemiddag Limburg L1 AllesCultuur - Breiguerilla breikunst en dus de breiguerilla in Sittard 
van AllesCultuur van de grote instellingen 

22-5-2012 Volkskrant Bezuinigingen Geen doorstart theater instituut 

22-5-2012 Goeiemiddag Limburg L1 Ik ben een goeie vader actueel thema: 'drukke ouders'; zijn wij 
goede papa's en mama's? 

23-5-2012 Trompetter / Maas- en 
Geleenbode 

Algemeen Laagland 

31-5-2012 Volkskrant Bezuinigingen Evenveel geld voor groot en klein 

10-6-2012 Zondagsnieuws Westelijke 
Mijnstreek 

Algemeen Benefiet rommelmarkt bij Het Laagland 

2-7-2012 Limburgs Dagblad ed. West 
Sittard/Geleen 

WK Wielrennen Cultureel Sittard-Geleen raakt in de ban 
van WK 

3-7-2012 Friesch Dagblad Klasse Uitjes Vier gezelschappen gaan samenwerken 

3-7-2012 Leeuwarder Courant Klasse Uitjes Samenwerking in jeugdtheater 

4-7-2012 AD Amersfoortse Courant Klasse Uitjes Jeugdtoneel in Achterstandswijken 

4-7-2012 Stentor Veluws Dagblad div ed. Klasse Uitjes Samenwerking in jeugdtheater 

9-7-2012 Hoogeveensche Courant Klasse Uitjes Jeugdtheatergezelschappen gaan 
samenwerken 

11-7-2012 Gezinsblad Purmerend Algemeen Programma de verbeelding 

20-7-2012 Dagblad de Limburger ed. 
Midden-Limburg 

Algemeen Schouwburg in Sittard moet weer 
intensief gebruikt worden 

25-7-2012 Flevopost King A De allerleukste kindervoorstellingen in 
Agora 

13-8-2012 Limburgs Dagblad ed. Oost 
Parkstad 

Algemeen Schouwburg Sittard krijgt platte zaal 

13-8-2012 Limburgs Dagblad ed. West 
Sittard/Geleen 

Algemeen Platte zaal voor schouwburg 

15-8-2012 Weekblad Parelnieuws King A, Ontstaan v Wit, NEN Het Laagland brengt drie gouwe ouwe 

26-8-2012 Zondagochtendblad ed. 
Beemster/ Purmerend 

Algemeen Seizoensopening bij theater De 
Verbeelding 

31-8-2012 Oranje Boven King A King A(toneel) 

5-9-2012 Limburgs Dagblad ed. West 
Sittard/Geleen 

Algemeen Platte zaal 

5-9-2012 Witte Weekblad ed. Leiden Algemeen Theater Ins Blau bijna geopend 

11-9-2012 Krant van Hoogeveen King A agenda 
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27-9-2012 Limburgs Dagblad ed. West 
Sittard/Geleen 

King A agenda 

28-9-2012 Dagblad de Limburger King A King A verspreidt olievlek 

28-9-2012 Limburgs dagblad  King A King A' na 10 jaar weer terug op de 
planken 

30-9-2012 Uitkrant Amsterdam King A Kijkuit in de krakeling 

1-10-2012 Dagblad de Limburger King A Wedergeboorte van King A overrompelt 

11-10-2012 Dagblad de Limburger ed. 
Heuvelland 

King A Kijk, lach, dans, speel en bewonder 

13-10-2012 Cultuurcafé L1 Ontstaan van Wit  

15-10-2012 Dagelijkse uitzending L1 KING A / NEN  

17-10-2012 Amstelveens Nieuwsblad Nu even niet agenda 

17-10-2012 Amstelveens Weekblad Nu even niet Cinekids welkom in Cinema Heerenveen 

18-10-2012 Volkskrant Het ontstaan van Wit Jong 

18-10-2012 Goeiemiddag Limburg L1  Hele seizoen  

20-10-2012 PS van de week Het ontstaan van Wit agenda 

21-10-2012 Zondagsnieuws Westelijke 
Mijnstreek 

Stimuleringsprijs Mens & 
Cultuur 

Nominatie voor Laagland 

23-10-2012 Dagblad de Limburger Het ontstaan van Wit Oppasopa en kleindochter sprankelen 

24-10-2012 Dagblad de Limburger Nu even niet Humor, pijn en ontroering 

24-10-2012 Limburgs Dagblad ed.Oost 
Parkstad 

Nu even niet Humor, pijn en ontroering 

27-10-2012 PS van de week Nu even niet agenda 

31-10-2012 Uitkrant Amsterdam King A Uit jeugd 

2-11-2012 de Weekendkrant Twente Het ontstaan van Wit agenda 

4-11-2012 Zondagochtendblad ed. 
Purmerend/Edam 

Nu even niet agenda 

7-11-2012 Witte weekblad ed. Oegstgeest King A Uit in Leiden 

14-11-2012 Trompetter E3 Journaal Venlo Stimuleringsprijs Mens & 
Cultuur 

Koor Arcen wint stimuleringsprijs 

14-11-2012 Stadsblad 's Hertogenbosch King A agenda 

17-11-2012 PS van de week King A agenda 

18-11-2012 Zondagsnieuws Parkstad 
Limburg 

Stimuleringsprijs Mens & 
Cultuur 

Stimuleringsprijs voor festival 
Nederlandse Dansdagen 

20-11-2012 Krant van Coevorden King A Vier kaarten voor de prijs van twee 

20-11-2012 Krant van Hoogeveen King A Vier kaarten voor de prijs van twee 

20-11-2012 Het Parool King A agenda 

21-11-2012 Nieuwe Dockumer Courant King A Vier kaarten voor de prijs van twee 

21-11-2012 Jouster Courant King A Vier kaarten voor de prijs van twee 

21-11-2012 Westerkwartier King A Vier kaarten voor de prijs van twee 

22-11-2012 Dagblad de Limburger ed. Sittard Het ontstaan van Wit agenda 

23-11-2012 Barneveldse Krant.nl Het ontstaan van Wit agenda 

23-11-2012 Barneveldse Krant.nl Het ontstaan van Wit Voorstelling 'Het ontstaan van wit' in 
schouwburg Arnhem 

24-11-2012 PS van de week Het ontstaan van Wit  
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26-11-2012 Gooi- en Eemlander ed. Eemland King A King A' in al zijn eenvoud 

26-11-2012 Haarlems dagblad King A King A' in al zijn eenvoud 

26-11-2012 Noord-Hollands Dagblad ed. 
Zaanstreek 

King A King A' in al zijn eenvoud 

29-11-2012 Gelderlander ed. Rijk van 
Nijmegen 

Nu even niet agenda 

29-11-2012 Barneveldse Krant.nl Het ontstaan van Wit agenda 

29-11-2012 Gelderlander ed. Rijk van 
Nijmegen 

Het ontstaan van Wit agenda 

30-11-2012 Uitkrant Amsterdam King A Uit jeugd 

30-11-2012 de Weekendkrant Nijmegen Nu even niet Ondeugend en scherp 

30-11-2012 de Weekendkrant Nijmegen Het ontstaan van Wit agenda 

1-12-2012 Gelderlander ed. Liemers Het ontstaan van Wit agenda 

1-12-2012 Gelderlander ed. Arnhem Het ontstaan van Wit agenda 

1-12-2012 Gelderlander ed. Maasland Het ontstaan van Wit agenda 

3-12-2012 Trouw Het ontstaan van Wit recensie 

5-12-2012 Stadsnieuws Tilburg Nu even niet agenda 

6-12-2012 AD Utrechts Nieuwsblad ed. 
Utrecht Oost 

King A agenda 

6-12-2012 Tilburgse Koerier Nu even niet Het kleine zusje 

6-12-2012 AD Utrechts Nieuwsblad ed. 
Utrecht Oost 

Het ontstaan van Wit agenda 

8-12-2012 Brabants Dagblad ed. Tilburg Het ontstaan van Wit agenda 

12-12-2012 de Westervelder King A Emotie bruist 

12-12-2012 Meppelercourant King A Jeans brengt Dynamite naar Ogterop 

12-12-2012 Stad Tiel.nl Het ontstaan van Wit agenda 

13-12-2012 Nieuwsblad Geldermalsen .nl Het ontstaan van Wit agenda 

18-12-2012 Gelderlander ed. Betuwe Het ontstaan van Wit agenda 

18-12-2012 Gelderlander ed. Rivierenland Het ontstaan van Wit agenda 

19-12-2012 Nijkerk Nu Nu even niet agenda 

19-12-2012 Culemborgse Courant.nl Het ontstaan van Wit Een avond vol zelfspot en muzikaliteit 

19-12-2012 Gelderlander ed. Rivierenland Het ontstaan van Wit agenda 

19-12-2012 Gelderlander ed. Betuwe Het ontstaan van Wit agenda 

19-12-2012 Stad Tiel.nl Het ontstaan van Wit agenda 

20-12-2012 Dagblad de Limburger ed. Nrd. 
Limburg Venlo 

Talentontwikkeling Gezamenlijk plan talentontwikkeling 

21-12-2012 Limburgs Dagblad ed. West 
Sittard/Geleen 

Bezuinigingen Cultuur in 2012: Een korte samenvatting 

21-12-2012 Noordhollands Dagblad ed. 
Zaanstreek 

King A agenda 

22-12-2012 PS van de week King A agenda 

22-12-2012 Stentor Sallands Dagblad Nu even niet agenda 

22-12-2012 Stentor Veluws Dagblad ed. Epe-
Vaassen 

Nu even niet agenda 

22-12-2012 Stentor Zutphens Dagblad Nu even niet agenda 



 

30 
 

26-12-2012 Koerier Heerhugowaard King A agenda 

28-12-2012 Limburgs Dagblad ed. West 
Sittard/Geleen 

Talentontwikkeling Meer op projectbasis, minder vanuit 
'huis' 

29-12-2012 Dagblad de Limburger ed. 
Parkstad 

Algemeen Klanten voedselbank gratis naar Laagland 

29-12-2012 Dagblad de Limburger ed. Sittard Algemeen  

29-12-2012 Dagblad van het Noorden ed. 
Drenthe Zuidoost 

King A agenda 

29-12-2012 PS van de week King A agenda 

31-12-2012 Uit editie Arnhem 026 Het ontstaan van Wit agenda 
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BIJLAGE 6: JAARREKENING 2012 

 
Realisatie Begroting Realisatie 

 BATEN 2012 2009-2012 2011 
 

  

(niet 
geindexeerd) 

  Opbrengsten 
    Directe opbrengsten 
    Publieksinkomsten 138.609 277.425 267.406 

 Sponsorinkomsten 5.500 20.000 5.500 
 Overige inkomsten (o.a. coproducties) 78.710 20.000 97.989 
 Indirecte opbrengsten 4.331 6.500 9.000 
 

     Totale opbrengsten 227.150 323.925 379.895 
 

     Bijdragen 
    Subsidie Ministerie OC&W 553.226 534.151 562.511 

 Subsidie Provincie Limburg 345.434 320.000 334.398 
 Overige bijdragen uit publieke middelen 8.500 15.000 2.010 
 Overige bijdragen uit private middelen 0 0 160 
 Totale bijdragen 907.160 869.151 899.079 
 

     TOTAAL BATEN 1.134.310 1.193.076 1.278.974 
 

     LASTEN 
    Beheerslasten personeel 155.335 150.752 153.426 

 Beheerslasten materieel 198.544 194.128 201.377 
 Totale beheerslasten 353.879 344.880 354.803 
 

     Activiteitenlasten personeel 549.926 613.111 564.881 
 Activiteitenlasten materieel 139.977 233.500 258.387 
 Totale activiteitenlasten 689.903 846.611 823.268 
 

     TOTAAL LASTEN 1.043.782 1.191.491 1.178.071 
 

     SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 90.528 1.585 100.903 
 Saldo rentebaten/-lasten 3042 0 133 
 Saldo overige buitengewone baten/lasten 0 0 0 
 

     EXPLOITATIERESULTAAT 93.570 1.585 101.036 
 

     Het percentage eigen inkomsten bedroeg (volgens de definitie van OC&W) 25,3% in 2012. 

 


