
Korte terugblik op kunstenperiode 2009-2012 

 

Het Filiaal leverde een ambitieus meerjarenplan in. Vanwege de wens 

toegankelijk theater te maken voor een breed publiek maakte Het 

Filiaal, conform plan, drie grote zaal producties (met Wiplala Weer 

als absolute publiekstrekker met 31.000 toeschouwers). Daarnaast 

maakte Het Filiaal elk seizoen een kleine zaal- en/of een flexibele 

voorstelling (zie overzicht voor een volledige opsomming). Bij elke 

productie werd een educatief kunstaanbod (van digitaal lespakket tot 

op maat gemaakte lessen en cursussen binnen het reguliere onderwijs) 

ontwikkeld Daarnaast heeft elk seizoen Helemaal Filiaal 

plaatsgevonden, een bij de scholen populair kunsteducatief 

totaalpakket, waarin kinderen een halve dag ondergedompeld worden in 

de wereld van een voorstelling door workshops in alle mogelijke 

kunstdisciplines. 

 

Ook zijn internationale ambities kon Het Filiaal waarmaken. In dit 

kunstenplan speelden we naast Nederland en België ook in: Ierland, 

Schotland, Malta, de Verenigde Staten en Engeland. 

 

Het Filiaal ontving gemiddeld 29.194 bezoekers per jaar. Net niet de 

ambitieuze prestatiedoelstelling van 30.000. Het gemiddeld aantal 

speelbeurten overtrof met 204 de geambieerde 125 echter ruim. Het 

bestuur is daarom toch zeer tevreden met deze cijfers. Zeker in deze 

tijden, die niemand bij inlevering van de plannen had voorzien, 

waarin bezoekersaantallen steeds verder onder druk staan. 

 

De artistieke verbreding die Het Filiaal heeft ingevoerd afgelopen 

kunstenplan, heeft zijn vruchten afgeworpen. De artistieke kern 

bestaat nu, behalve uit artistiek leider Monique Corvers, uit Gábor 

Tarján (muzikaal leider/componist) en Ramses Graus 

(objecttheatermaker/acteur). Met zowel voorstellingen in de 

concertzaal, als kleinschalig objecttheater hebben we op succesvolle 

wijze onze artistieke bandbreedte vergroot. 

 

De manier waarop Het Filiaal jonge makers begeleidt, blijkt te 

werken. De prijzen (gouden krekel en zilveren krekel), de 

gigantische aantallen speelbeurten in Nederland en de internationale 

tournees die er uit voortkomen, bevestigen onze aanpak. En laten 

zien dat minder ervaren makers in samenwerking met Het Filiaal iets 

kunnen bereiken, wat hen op eigen kracht nog niet gelukt was. 

 

Door de structureel hoge eigen inkomsten (gemiddeld 30,3%) heeft Het 

Filiaal zich verder kunnen professionaliseren. Zowel op het gebied 

van productie, techniek, communicatie en educatie hebben we 

geïnvesteerd in expertise en materiele ondersteuning. Het gevolg is 

een solide organisatie van bevlogen en professionele medewerkers 

die in staat worden gesteld hun werk op hoog niveau uit te voeren. 

Het ziekteverzuim en verloop binnen het team is zeer klein, wat als 

signaal van een goed werkende organisatie mag worden opgevat. 

 

  



Overzicht producties 2009-2012 

 

Grote zaal 

Momo en de Tijdspaarders 

Wiplala weer 

De vloek van Woestewolf 

 

Concertzaal 

Tap ’n Tabla (+ reprise) 

Kleine zaal 

De Oceaanvlucht van Kapitein Lindbergh (reprise) 

Mevr Ophelia/Miss Ophelia (+ internationale tournees) 

Einstein, sneller dan licht (+ reprise) 

Klein Duimpje 

Het Geheim van Q (première januari 2013) 

 

Flexibel 

Miniconcerten in de bus 

HUIS (+ reprise) 

Trollenjong 


