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1. Inleiding 

 
Na 2013, dat in meerdere opzichten een overgangsjaar was voor Theater Artemis, kon 
het gezelschap vorig jaar een belangrijke stap zetten in richting van een nieuwe koers. 
Een koerswijziging die allereerst wordt gekenmerkt door de komst van artistiek leider 
Jetse Batelaan, in het voorjaar van 2013. In zijn eerste jaar richtte hij zich vooral op het 
voorbereiden van toekomstige producties en het opstarten van zijn artistiek 
leiderschap. Tegelijk had Batelaan nog een aantal verplichtingen buiten de deur die hij al 
voor zijn komst naar Den Bosch was aangegaan. Begin 2014 kreeg Artemis pas echt zijn 
volledige aandacht, met het uitbrengen van zijn voorstelling De dag dat de papegaai zelf 
iets wilde zeggen. Kort daarvoor kwam de overgang van het ‘oude’ naar het nieuwe 
Artemis al tot uiting met De man die alles weet, dat we coproduceerden met Maas 
theater en dans, het gezelschap waar Jetse jarenlang een vaste waarde was geweest en 
waar hij al zijn jeugdvoorstellingen had gemaakt, maar ook met Bekdichtzitstil, een 
samenwerking met het Vlaamse Theater Antigone in regie van Raven Ruëll die door 
Floor Huygen nog in 2012 werd gepland. Gestoeld op het makersschap en de artistieke 
visie van Jetse Batelaan maakte Artemis in 2014 werk van een koerswijziging die zich  
gaandeweg vertaalt in een ander inhoudelijk profiel en een verschuivende positie in het 
veld. Voor de organisatie betekende het dat fundamentele vragen over wat we doen en 
hoe we werken opnieuw werden gesteld en beantwoord, we hielden de aanpak die we 
ons op alle terreinen eigen hadden gemaakt opnieuw tegen het licht. Als bestuur blikken 
we met een goed gevoel op vorig jaar terug, niet in de laatste plaats omdat we er naar 
ons gevoel goed in geslaagd zijn de organisatie mee te nemen in een nieuwe, spannende 
periode. We merken met tevredenheid dat medewerkers de route die we voor ons zien 
willen en kunnen volgen én mogelijk maken.  

Dat het gezelschap vanaf 2013 met een begroting ging werken die een kwart lager lag 
dan in de lange periode daarvoor, was in 2014 zeer goed merkbaar. De organisatie is 
kleiner en kwetsbaar en kan in de basis minder activiteiten aan dan voorheen. 
Tegelijkertijd vragen de grote veranderingen juist veel energie en willen we niets liever 
dan in korte tijd grote stappen zetten. Dit brengt een spanningsveld met zich mee dat 
vorig jaar veel van onze aandacht vroeg en dat voorlopig nog zeker niet is opgelost. Ook 
kost het tijd en uithoudingsvermogen de buitenwereld mee te nemen in onze 
ontwikkeling en daarmee langzaamaan een nieuwe positie te bewerkstelligen. Podia, 
scholen en andere partners zijn vaak nog terughoudend ons te volgen, in ons spannende 
maar ook  ‘riskante’ avontuur.  

Met een kleine organisatie, die vol overgave het nieuwe Artemis voor elkaar wil gaan 
krijgen, hebben we in 2014 hoe dan ook al veel bereikt. We brachten vier geslaagde 
voorstellingen uit, voor verschillende leeftijdsgroepen, die we vaak en voor veel publiek 
konden spelen, en waarvoor we veel aandacht ontvingen. De buitenwereld volgde onze 
vorderingen met veel belangstelling en enthousiasme. Een eerste kroon op dit werk was 
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toen we in september ons hele voorgaande seizoen konden hernemen tijdens het 
Nederlands Theaterfestival, stuk voor stuk voorstellingen die opvielen en geprezen 
werden. Goed Kwaad, De man die alles weet en Bekdichtzitstil werden geselecteerd voor 
TF Jong, De dag dat de papegaai zelf iets wilde zeggen was onderdeel van TF on tour. 

Afgelopen jaar bracht Theater Artemis vier nieuwe producties uit: in het voorjaar De 
man die alles weet: een kleutervoorstelling met encyclopedische pretentie, in regie van 
Jetse Batelaan met René van ’t Hof, in coproductie met Maas theater en dans, 
Bekdichtzitstil, een nieuwe samenwerking met Theater Antigone over de klas met de 
meeste stoornissen en De dag dat de papegaai zelf iets wilde zeggen, het feitelijke 
debuut van Jetse bij zijn nieuwe gezelschap, een voorstelling over napraten voor pubers 
vanaf 14 jaar. Na de zomer brachten we Ja, ja, ja, jullie hebben hele mooie spulletjes 
uit, een anti-materialistisch pamflet voor de beginnende consument (van 8 jaar en 
ouder).   

Naast deze nieuwe producties hernamen we er twee: Bonte avond van Bodybuilders, 
dat Jetse in 2011 maakte bij Ro Theater, kwam in augustus terug voor Theaterfestival 
Boulevard, en Goed Kwaad, de ‘Wagenspel’-voorstelling die Sanne Nouws in 2013 
maakte keerde in het najaar terug voor een nieuwe en lange reeks van 
(school)voorstellingen. Alle scholieren die Goed Kwaad bezochten gaven we na afloop 
van hun bezoek een workshop op school. Daarnaast voerden we nog veel andere 
educatieve activiteiten uit, zoals een groot aantal workshops voor primair en voortgezet 
onderwijs, rond voorstellingen of juist op zichzelf staand.   

De inhoudelijke koerswijziging die Artemis doormaakt werd in de loop van 2014  ook 
zichtbaar door nieuwe communicatie-uitingen. We vonden grafisch vormgever Ferry 
Zijderveld / UNDOG bereid voor Artemis een nieuwe huisstijl en website te ontwikkelen. 
De nieuwe website werd in oktober 2014 gelanceerd, vlak na de zomer werd nieuw 
briefpapier gedrukt en werd de vrachtwagen van Artemis opnieuw bestickerd. Zie in de 
bijlage op p. 43 een impressie. 
 

FINANCIEEL RESULTAAT EN BALANSPOSITIE 

Het boekjaar werd afgesloten met een negatief resultaat van € 23.169. Begroot werd 
een positief resultaat van 4.400 euro. Verderop (paragraaf 4.1) worden in een 
toelichting op het resultaat de belangrijkste afwijkingen uiteengezet.  

De begroting die in de jaarrekening wordt aangehouden werd op 1 december 2013  door 
de Raad van Toezicht vastgesteld als primaire begroting.  

Het eigen vermogen per 31 december 2014 bedraagt € 40.576 en wordt in de komende 
jaren aangewend voor activiteiten die voortvloeien uit het beleidsplan 2013-2016. 
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Theater Artemis wordt ook de komende twee jaar meerjarig ondersteund door het 
Ministerie van OCW in het kader van de culturele Basisinfrastructuur 2013-2016 en 
door de Provincie Noord-Brabant, in het kader van de Subsidieregeling infrastructuur 
professionele kunsten 2013-2016. Daarnaast kan Artemis ook voor de komende jaren 
een huisvestingssubsidie tegemoet zien vanuit de Gemeente ’s-Hertogenbosch.  

 

PRESTATIES 

In totaal werden vorig jaar 260 uitvoeringen gegeven (145 schoolvoorstellingen en 115 
vrije voorstellingen). Daarmee is in 2014 ruimschoots voldaan aan de prestatienorm van 
gemiddeld 130 voorstellingen per jaar. Naast de reguliere voorstellingen werden 159 
educatieve activiteiten georganiseerd, waarvan 138 workshops voor leerlingen in het 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs.  

De spreiding van de voorstellingen (vrije voorstellingen en schoolvoorstellingen samen) 
was in 2014 als volgt: 17% van de voorstellingen werd gespeeld in de standplaats ‘s-
Hertogenbosch (in 2013: 22%), 20% in de regio Brabant (in 2013: 64%), 40% in de rest 
van Nederland (in 2013: 12%) en 23% vond plaats in het buitenland (in 2013: 2%). 

Het totaal aantal bezoekers (31.289) lag in 2014 fors hoger dan in het jaar daarvoor 
(10.724) en is het hoogste aantal bezoekers dat Artemis bereikte sinds het jaar 2003.  

De verdeling van de uitvoeringen en het bezoek naar regio wordt duidelijk uit het 
prestatie-overzicht. In paragraaf 3 worden afzet, spreiding en het publieksbereik nader 
toegelicht. 

  



 

 7 

2. Activiteiten  2014 

 

NIEUWE THEATERPRODUCTIES 

 

2.1. De man die alles weet 

De man die alles weet is de laatste van vier jeugdvoorstellingen die Jetse Batelaan 
creëerde bij het Rotterdamse Maas theater en dans (voorheen Max.) en werd gemaakt in 
coproductie met Theater Artemis. De man die alles weet is een kleutervoorstelling voor 
een publiek van 4 jaar en ouder. 
 
Op de eerste repetitiedag opperde Jetse de idee van een TED-lezing voor kleuters. Dat 
soort schijnbaar onmogelijke uitdagingen gaat hij maar al te graag aan. De man die alles 
weet is géén TED-lezing, maar de achterliggende idee blijft duidelijk herkenbaar in de 
voorstelling. De voorstelling is opgezet als een presentatie door “de man die alles weet”: 
voor dit kinderpubliek zal hij zijn alwetende kennis etaleren. Al na enkele minuten wordt 
duidelijk dat het daarmee droef gesteld is. Veel verder dan de allereenvoudigste 
opsomming, van bijvoorbeeld zuivelproducten, komt hij niet. Lijdt hij aan 
zelfoverschatting? Of is hij ziek? Het is triest en grappig tegelijkertijd, om hem bezig te 
zien.  
 
In vergelijking met De dag dat de papegaai zelf iets wilde zeggen en Ja, ja, ja, jullie 
hebben hele mooie spulletjes bestaat De man die alles weet uit één heldere, klare lijn. 
Maar het is net als Jetses volgende Artemisvoorstellingen een productie die getuigt van 
een grote inventiviteit en die de wereld op zijn kop zet. Jetse draait de gangbare 
verhouding tussen kleuters en volwassenen om: de kleuters weten meer dan de man die 
zogenaamd alles weet. Een (ingeplande) anarchie maakt zich van de zaal meester.  
 
Hoewel hij de scène deelt met muzikant Keimpe de Jong en medespeler Tjebbe Roelofs, 
is De man die alles weet bovenal de voorstelling van René van ’t Hof. Zijn spel is 
weergaloos. Loek Zonneveld schrijft op Theaterkrant.nl: “René van ’t Hof is in dit spel 
met pokergezichten, wanhoopsogen, zotte dansjes en een overmoedige jongleeract met 
een xylofoon en stokjes zó onversneden goed en bovendien zó onmiskenbaar Keaton & 
Chaplin & Laurel & Hardy in één lijf, dat je niet weet waar je kijken moet, terwijl je ook 
nog knap druk bent met het ophouden van je plas.”  
 
De man die alles weet werd genomineerd voor de ZAPP Theaterprijs: de publieksprijs 
voor het Nederlandse jeugdtheater, en werd bekroond met een Zilveren Krekel in de 
categorie meest indrukwekkende jeugdtheaterproductie. Uit het juryrapport: “Een 
zeldzaam originele kleutervoorstelling. Met 'De man die alles weet' slaagt regisseur 
Jetse Batelaan er in zowel een piepjong als volwassenen publiek te verroeren en te laten 
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bulderen van het lachen. (…) Als volleerd entertainer jojoot van ’t Hof met zijn 
aangestoken publiek; soms dankt hij het kind, dan weer reageert hij geïrriteerd. Zijn 
behulpzame side-kick, grappig en goed getimed gespeeld door acteur Tjebbe Roelofs, 
zorgt voor gekke creaties en terzijdes. Samen vormen zij een onweerstaanbaar komisch 
Batelaan-duo, ontregelend bijgestaan door de sfeerverhogende multi-muzikant De 
Jong.” 
 

CONCEPT EN REGIE Jetse Batelaan SPEL René van ’t Hof, Tjebbe Roelofs MUZIKANT 
Keimpe de Jong DECOR  Hester Jolink KOSTUUMS Liesbet Swings LICHT Gé Wegman 
DRAMATURGIE Peter Anthonissen  

Coproductie met Maas theater en dans. Leeftijd: 4+. Première: 1 februari 2014. 
Speelperiode: 29 januari t/m 28 september. 
Aantal voorstellingen: 57, waarvan 30 besloten schoolvoorstellingen. 
Aantal bezoekers: 8.760. Zaalbezetting: 75%. 
 

2.2. Bekdichtzitstil 

Bekdichtzitstil is de laatste Artemisvoorstelling die mede door de vorige artistiek leider 
van het gezelschap, Floor Huygen, werd bedacht. Het werd nooit expliciet benoemd, 
maar voor de Belgische regisseur Raven Ruëll was de voorstelling een eerbetoon aan 
Floor. Hij wilde de geest van vrijheid oproepen die hem in staat stelde om in 2006 bij 
Artemis het gelauwerde Pakman te maken, samen met Nico Sturm, Bruno Vanden 
Broecke en Michiel Van Cauwelaert, in een eindregie van Floor. Jetse Batelaan, 
generatiegenoot van Raven, speelde in de eindfase van de creatie een belangrijke 
stimulerende rol als extern oog. De productie werd zo een ontmoeting tussen het 
“vroegere” en het “huidige” Artemis. De voorstelling is een coproductie met het 
Kortrijkse Theater Antigone, net als Woeste hoogten, rusteloze zielen (2009).  
 
Bekdichtzitstil werd aangekondigd als “een ode aan het wild spelende kind”. Raven Ruëll 
maakte de voorstelling vanuit een missie: hij wilde het opnemen voor kinderen die overal 
buiten vallen en die niet in kaders willen of kunnen passen. Kinderen die in de ogen van 
hun omgeving een “lastig geval” vormen en al snel een etiket opgeplakt krijgen. Drukke 
kinderen zijn hier het meest sprekende voorbeeld van. Bekdichtzitstil speelt tegen de 
achtergrond van als ADHD gelabeld of gediagnosticeerd gedrag en hoe wij daar als 
samenleving mee omgaan.  
 
In de aanloop naar de creatie voerde Raven gesprekken met specialisten zoals de 
Belgische kinder- en jeugdpsychiater Marina Danckaerts (KU Leuven). Om tot een 
onderbouwde overtuiging te komen ging hij zeker niet over één nacht ijs. Het 
uiteindelijke standpunt van Raven is helder: hij stelt vragen bij de doorgedreven 
medicalisering van onze samenleving, en vraagt meer aandacht voor de sociale context 
waarin kinderen opgroeien. Al te vaak wordt daar in zijn ogen immers aan voorbijgegaan.  
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Raven schreef de tekst samen met acteur Jan Sobrie. Dat schrijfproces riep inderdaad 
herinneringen op aan dat van Pakman. Bij de start van de repetities lag er een 
honderdtal pagina’s, vooral monologen verteld vanuit een caleidoscoop aan personages 
die allen in dezelfde klas 6F zitten. In de loop van de eerste repetitieweken vulde Jan 
deze monologen aan met meer situationele scènes. Teksten werden samengevoegd, er 
werd geschrapt en bijgeschreven, en zo ontstond aan het eind van het werkproces een 
definitieve tekstversie.  
 
Jan Sobrie, Berdine Nusselder en Sophie Warnant spelen respectievelijk Damien, Becky 
en François, drie kinderen uit groep 6F, de “klas van de restjes”. Zelf zijn ze er trots op 
om de klas met de meeste stoornissen te zijn. Wie weet komen ze hiermee zelfs in 
aanmerking voor een vermelding in het World Guinness Book of Records! Hoewel er 
duidelijk sprake is van een verhaal, is de schriftuur van Bekdichtzitstil zeer open. Dat 
stelde Raven en de spelers in staat om de enscenering vanuit vrijheid en zelfs anarchie 
te benaderen. De ode aan het wild spelende kind leverde een wilde, energieke 
voorstelling op. Met veel humor.  
 
Een van de grote troeven van de voorstelling is dat het bijzondere kinderen laat zien in 
hun eigenheid én in hun onderlinge verbondenheid en vriendschap. De empathie die de 
voorstelling weet op te wekken, is het duidelijkst met betrekking tot François. Objectief 
gezien is François allerminst een doetje. Hij kan agressief uit de hoek komen. Toch is het 
–ook dankzij Sophie Warnants vertolking - voor een publiek haast onmogelijk om niet 
van hem te houden.  
 
Bekdichtzitstil sloeg in als een bom bij zowel een kinder- als een volwassen publiek. Het 
onderwerp is een heet hangijzer, en dat merkten we. Deze voorstelling kwam op een 
goed en belangrijk moment. Ook de pers spaarde haar lof niet. Brechtje Zwaneveld 
noemde zich op de site Theaterkrant.nl “met stomheid geslagen”, en schreef: “De tekst 
die de Vlaming Raven Ruëll in samenwerking met Jan Sobrie schreef, is persoonlijk, 
bondig en aangrijpend. Ruëlls regie pakt de hardheid, het inventieve, het weerbarstige 
en het diepgewortelde minderwaardigheidsgevoel van al die kinderen die tegenwoordig 
om kleine en grote redenen geëtiketteerd worden als anders dan de rest. Hij laat het 
hele circus van begrijpende therapeuten, slinkse farmaceuten, zenuwachtige 
schooldirecteuren en radeloze ouders de revue passeren en slaagt erin een veel 
besproken onderwerp, waaromtrent vele professionele meningen strijden om gelijk, te 
comprimeren tot zijn emotionele essentie.”   
 
Bekdichtzitstil werd meermaals gelauwerd, maar greep telkens net naast een 
hoofdprijs. De voorstelling werd in september opgenomen in de selectie van TF Jong. 
Sophie Warnant won bovendien een Zilveren Krekel (VSCD) in de categorie “meest 
indrukwekkende podiumprestatie”. Uit het juryrapport: “De jonge Vlaamse actrice 
Sophie Warnant buit de mimiek van haar spichtige iele lichaam volledig uit voor de 
creatie van de gedragsgestoorde jongen François Boulanger. Met stil spel maakt ze 
duidelijk dat er met dit magere, drukke en spastische jongetje van alles aan de hand is – 
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thuis en op school – maar dat hij ook een enorme veerkracht bezit. De rake, dwingende 
en messcherpe tekst van Raven Ruëll en Jan Sobrie rolt en ketst in Vlaamse tongval 
over de metalen skatebaan. In deze confronterende flipperkast over de omgang met 
vermeend gedragsgestoorde kinderen, blijft Warnant consequent geloofwaardig in 
mimiek, motoriek en verbale uitspattingen.” 
Begin 2015 werd de tekst van Bekdichtzitstil bekroond met de tweede prijs op het Kaas 
& Kappesfestival in het Duitse Duisburg. 
 
Rondom de voorstelling organiseerde Artemis in Amsterdam en ’s-Hertogenbosch een 
inhoudelijk randprogramma met als titel ‘Het drukke kind’. Niet om als 
theatergezelschap de gesprekken die al op andere plekken over dit onderwerp gevoerd 
worden dunnetjes over te doen, maar om vanuit de kunst een bijdrage te leveren aan het 
maatschappelijke debat en zo mensen met elkaar in gesprek te laten gaan. In 
Amsterdam werden Jeugdtheater De Krakeling en De Balie hierbij als partners 
betrokken. Gasten waren onder anderen de gerenommeerde Belgische psycholoog Paul 
Verhaeghe, psychiater Arne Popma, dj Patrick Kicken en filmmaakster Katinka de Maar. 
In ’s-Hertogenbosch vonden de activiteiten plaats in samenwerking met Centrum 
Jeugd en Gezin ’s-Hertogenbosch en oudervereniging Balans. Voor kinderen was er een 
bijzondere educatieve omlijsting: de Masterclass wild spelen. VSB Fonds maakte het 
complete randprogramma mogelijk met een kleine maar belangrijke financiële bijdrage.  
 

TEKST Raven Ruëll en Jan Sobrie REGIE Raven Ruëll SPEL Berdine Nusselder, Jan 
Sobrie, Sophie Warnant  SCENOGRAFIE Leo de Nijs KOSTUUMS Liesbet Swings 
DRAMATURGIE Peter Anthonissen  

Coproductie met Theater Antigone (B). Leeftijd: 8+. Première: 14 februari 2014. 
Speelperiode: 13 februari t/m  17 oktober. 
Aantal voorstellingen: 82, waarvan 41 besloten schoolvoorstellingen. 
Aantal bezoekers: 12.773. Zaalbezetting: 73% 
 

2.3. De dag dat de papegaai zelf iets wilde zeggen 

Met De dag dat de papegaai zelf iets wilde zeggen maakte Jetse Batelaan zijn eerste 
eigen voorstelling voor Theater Artemis. Jetse miste zijn debuut niet. De voorstelling 
bleek meteen een schot in de roos, en werd genomineerd voor de VSCD mimeprijs 2014.  
 
De dag dat de papegaai zelf iets wilde zeggen was de eerste voorstelling in een reeks 
producties die Jetse Batelaan bij Artemis wil gaan maken voor een publiek van jongeren 
vanaf 14 jaar. Het onderwerp was hen op het lijf geschreven: de vaak moeizame 
zoektocht naar een eigen identiteit en de rol die kopieergedrag daarbij speelt. Wat doe 
je als je je schaamt voor je eigen woorden, maar jezelf toch wilt uitspreken? Wie ben je 
nog als je de ander napraat?  
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Een deel van het materiaal van De dag dat de papegaai zelf iets wilde zeggen had Jetse 
eerder verkend met een klas op de Mime Opleiding in Amsterdam. De productie zelf 
kwam in twee van elkaar gescheiden repetitieperiodes tot stand: een gevolg van het feit 
dat Jetse in de aanloop naar de premièredatum elders verplichtingen was aangegaan 
nog voor hij tot artistiek leider van Artemis benoemd werd. Voor de voorstelling bleek 
dit een goede zaak: de fasering bood de makers de gelegenheid om de tijd te nemen en 
vrijelijk een aantal dingen uit te zoeken. Zo ontstond al vroeg in de creatie de idee om 
bekende Nederlanders bij de productie te betrekken, een “idool”. Dat zoekproces vroeg 
echter om tijd. In de eerste repetitieperiode vond een auditiemoment met Nederlandse 
soapsterren plaats. Hun profiel bleek echter niet geheel te kloppen: Jetse stelde vast 
dat de voorstelling erbij zou gebaat zijn als de bekende Nederlander een energieke 
bijdrage kunnen leveren door te zingen, te dansen...  
 
De dag dat de papegaai zelf iets wilde zeggen was een grote voorstelling en straalde 
zelfs een zekere evenementwaarde uit. Op scène staan drie acteurs, alle afkomstig van 
de Mime Opleiding; de bekende Nederlander (in dit eerste seizoen ofwel acteur/danser 
Juvat Westendorp ofwel acteur/zanger Guido Spek); en een achttal toeschouwers, die 
bij het begin van de voorstelling worden gevraagd om mee op de bühne te komen zitten. 
Voor wie Jetses oeuvre kent zijn er vele vertrouwde elementen in de voorstelling. 
Tegelijk voelt ze aan als het begin van een nieuwe fase: zijn periode als artistiek leider 
van Theater Artemis.  
 
In de voorstelling wisselen “meta”-momenten die het theater an sich centraal stellen af 
met gespeelde scènes tussen drie “jongere” personages, vertolkt door Sieger Baljon, 
Marijn Brussaard en Esther Snelder. We zien hen tijdens een stamelend 
speelplaatsgesprek, op een shopping-uitje met hun moeder, en tijdens een tot 
mislukken gedoemde poging om de liefde te verklaren. Helden zijn het niet, deze 
jongeren. Zoals vaak bij Jetse, gaat zijn interesse uit naar de proberende, stuntelende 
mens. “Waar De dag vooral om draait, zijn de strubbelingen die de adolescent op zijn pad 
naar volwassenheid het hoofd moet bieden,” schrijft Karin Veraart in de Volkskrant. 
Initieel worden de jongeren dan ook op een meedogenloze manier overstemd door de 
BN’er die plotseling voor de deur blijkt te staan. Maar ook hij is “slechts” een mens, en 
staat minder stevig in zijn schoenen dan aanvankelijk lijkt. Gewillig laat hij op zeker 
moment zijn plek aan de jongeren. In die zin is de voorstelling ook een pleidooi voor 
bescheidenheid en kwetsbaarheid.  
 
De dag dat de papegaai zelf iets wilde zeggen werd als een voorstelling aangekondigd 
“over mensen die elkaar napraten”. Die gedachte werd in de vorm van de voorstelling in 
al haar consequenties doorgedacht. Een aantal mensen in het publiek krijgt buzzers: 
wanneer de buzzer afgaat, dienen ze te herhalen wat er op scène gezegd is. Enkelen van 
hen worden uitgenodigd om op het toneel plaats te nemen. Hun aanwezigheid spiegelt 
als het ware de jongere personages én het publiek. Zij zijn de vertegenwoordigers van 
het publiek op het toneel. Op zeker ogenblik begint ook het decor “na” te “praten” – 
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wanneer een lichtkrant neerdaalt die de woorden visueel echoot die kort daarvoor live 
zijn gezegd.  
 
De dag dat de papegaai zelf iets wilde zeggen is een zeer inventieve voorstelling die 
ingaat op gevoelens die voor jongeren herkenbaar zijn – zonder dat deze letterlijk 
worden benoemd. Het tempo van de voorstelling is er bewust eentje dat allerminst met 
jongeren wordt geassocieerd: traag. En toch is ze meeslepend. Ook dat soort paradoxen 
is eigen aan de voorstelling. De voorstelling herhaalt zich, maar lijkt zich ook 
voortdurend tegen te spreken. Er is een verloop, en toch niet. Soms zijn elementen die 
worden aangekondigd letterlijk te zien (zoals een scène waarin Sieger Baljon zich 
uitkleedt). Op andere momenten doet de voorstelling precies wat je niet verwacht, 
bijvoorbeeld in het dissociëren van tekst en handeling: een personage zegt de deur te 
zullen openen, maar het is een ander personage dat dat in zijn plaats doet.  
 
De dag dat de papegaai zelf iets wilde zeggen roept vele vragen op. Door de grillige vorm 
weet ze echter helder te communiceren. Wie bereid is om zich open te stellen, wordt 
ruimschoots beloond. Dat benoemt de Belgische recensente Evelyne Coussens 
letterlijk. Aanvankelijk is ze boos na het zien van de voorstelling bij het Brusselse 
BRONKS. Achteraf echter komt ze tot een groeiend inzicht, en schrijft ze in het 
tijdschrift Etcetera: “Voorstellingen die hun geheim maar naderhand prijsgeven zijn 
kostbaar en zeldzaam. Het leidt tot de paradoxale gedachte dat De dag dat de papegaai 
zelf iets wilde zeggen volstrekt uniek is: een voorstelling over herhalen die geen enkel 
andere voorstelling benadert, laat staan herhaalt.” 
 
De dag dat de papegaai zelf iets wilde zeggen werd genomineerd voor de VSCD 
Mimieprijs. Uit het juryrapport: “De voorstelling is een even knappe als gewaagde 
compositie van scènes in het hier en nu, fictieve scènes en performancemomenten, die 
elkaar op een natuurlijke manier afwisselen en inhoudelijk aanvullen. De drie spelers 
hebben een mime-achtergrond en hun specifieke speelstijl, die concreet en poëtisch 
tegelijk is en niets onnodig invult, geeft de kijker alle ruimte om zelf verbanden te leggen 
en een standpunt te kiezen. En dat valt samen met de inhoud van Batelaans werk. In De 
dag dat de papegaai zelf iets wilde zeggen wordt de kijker (jong en oud) op alle denkbare 
niveaus uitgedaagd om 'zelf iets te zeggen'. Batelaan en zijn spelers schetsen een 
treffend portret van de onzekere zoekende puber die zich wel wil uitspreken, maar niet 
weet waar en hoe te beginnen; de puber als een kunstenaar die naakt voor zijn publiek 
staat. Ze hebben de moed om pijnlijke stiltes op te zoeken en - zonder compromis - te 
laten bestaan, zodat je als publiek niet veel anders kunt dan je aangesproken voelen.” 
 

 
CONCEPT EN REGIE Jetse Batelaan SPEL Sieger Baljon, Esther Snelder, Marijn 
Brussaard, Guido Spek/Juvat Westendorp DECOR EN LICHT  Theun Mosk KOSTUUMS 
Liesbet Swings DRAMATURGIE Peter Anthonissen  

Leeftijd: 14+. Première: 4 april 2014. Speelperiode: 2 april t/m 18 september. 
Aantal voorstellingen: 24, waarvan 1 besloten schoolvoorstelling. 
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Aantal bezoekers: 2.714. Zaalbezetting: 59%. 
 

2.4. Ja, ja, ja, jullie hebben hele mooie spulletjes 

Na De dag dat de papegaai zelf iets wilde zeggen maakte Jetse in het najaar een 
productie met een haast even lange titel: Ja, ja, ja, jullie hebben hele mooie spulletjes. 
De doelgroep is 10 jaar en ouder, de leeftijdsgroep waarvoor Jetse ooit het veel 
geprezen Het Geheven Vingertje (2008) maakte. Achter de schermen werkte hetzelfde 
team als bij De dag dat de papegaai zelf iets wilde zeggen, met scenograaf Theun Mosk, 
kostuumontwerpster Liesbet Swings en dramaturg Peter Anthonissen.  
 
De ondertitel van de voorstelling luidt: “Een anti-materialistisch pamflet voor 
beginnende consumenten”. Daar klinkt een zekere ironie in door, maar de overtuiging is 
er niet minder om: Jetse wil expliciet de vraag stellen of er geen alternatief nodig is 
voor de vele spulletjes waarmee de hedendaagse mens, inclusief het hedendaagse kind, 
zich omringt. Dit overigens zonder dat hij blind wil zijn voor de esthetiek en de 
schoonheid van die spulletjes. Spulletjes kunnen nu eenmaal aantrekkelijk zijn.  
 
Opzet was om een “performatievere” voorstelling te maken dan De dag dat de papegaai 
zelf iets wilde zeggen. Als genre lijkt de performance daarvoor zeer geschikt, de 
kunstvorm die de speler/acteur als “zichzelf” op het toneel zet en afstand neemt van 
het creëren van een werkelijkheidsillusie op scène. Een ander idee van Jetse was om een 
showballet op het toneel te zetten, à la de Familie Spel Show van Ted de Braak en andere 
vroegere spelprogramma’s op tv. De haalbaarheid hiervan leek op zeker moment 
twijfelachtig, maar met de inzet van een aantal amateurdansgroepen lukte het toch. In 
elke voorstelling dansten drie danseressen mee, wisselend van speelplek tot speelplek, 
soms geronseld in de buurt, soms mee gereisd vanuit Den Bosch. Het showballet bracht 
glitter en glamour, als metafoor voor een wereld die enkel bestaat bij de gratie van zijn 
buitenkant.  
 
De cast van Ja, ja, ja, jullie hebben hele mooie spulletjes was zeer heterogeen 
samengesteld, met, naast de drie danseressen, Tjebbe Roelofs, een vertrouwd gezicht in 
Jetses werk, oudgediende Hans Leendertse en Chiron Holwijn. Net als in De dag dat de 
papegaai zelf iets wilde zeggen werd ook het aanwezige publiek actief bij de voorstelling 
betrokken. Op zeker moment worden drie vrijwilligers de bühne opgevraagd. Ze krijgen 
een doos op het hoofd gezet en worden gevraagd lijsten met spulletjes op te sommen.  
 
Ook al bevat Ja, ja, ja, jullie hebben hele mooie spulletjes verhalende scènes en dialogen, 
de voorstelling is vooral associatief opgebouwd. Tot de opgevoerde personages behoren 
een “Speelgoedopa”, die zich suf koopt aan spulletjes voor zijn kleinzoon; diens 
schoonzoon, een materialist en carrièrist; de zogenaamde “scharrelaars”, die zich 
tevreden stellen met de eenvoudigste objecten en er een andere bestemming aan 
geven; een bedelaar; en een educatief medewerker van Theater Artemis. Misschien nog 
belangrijker dan deze menselijke aanwezigheid is die van allerlei spulletjes: rijdende 
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mini-auto’s die van de nieuwste snufjes zijn voorzien, volgepropte winkeltassen, 
ongeopende cadeaus, zich mechanisch voortbewegende knuffels, en iets wat zich het 
best omschrijven laat als “lawaaierig nonsensicaal speelgoed”. De voorstelling baadt er 
als het ware in, en bouwt op naar een tsunami van spullen die het publiek figuurlijk 
overspoelt. In zijn overdaad krijgt het iets naargeestigs. Voor veel kinderen in het 
publiek echter blijft de aantrekkingskracht van de spulletjes intact: de verleiding van het 
materiële laat zich niet zo gemakkelijk temmen.  
 
Na De dag dat de papegaai zelf iets wilde zeggen was ook Ja, ja, ja, jullie hebben hele 
mooie spulletjes een zeer uitgesproken voorstelling die zich echter minder gemakkelijk 
door een publiek lezen en coderen liet. Anita Twaalfhoven schrijft in dagblad Trouw: “De 
voorstelling is een soort achtbaan, die je doet lachen, onrustig maakt, weerzin oproept 
en je verwart. Het is knap en riskant theater dat je met andere ogen naar de wereld laat 
kijken.”  
 
 
CONCEPT EN REGIE Jetse Batelaan SPEL Chiron Holwijn, Hans Leendertse, Tjebbe 
Roelofs DECOR EN LICHT  Theun Mosk KOSTUUMS Liesbet Swings DRAMATURGIE 
Peter Anthonissen DANS Balletschool Margot Bierens, Balletschool Wanda Kuiper, 
Showballet Nicole, EDC Dans e.a.  STEM Willemijn Zenvenhuijzen 

Leeftijd: 10+. Première: 14 november 2014.  Speelperiode: 12 november t/m 7 februari 
2015. 
Aantal voorstellingen: 23, waarvan 8 besloten schoolvoorstellingen. 
Aantal bezoekers: 2.409. Zaalbezetting: 58%. 
 

REPRISES 

 

2.5. Goed Kwaad 

Goed Kwaad is de derde theatervoorstelling die Artemis produceerde onder de noemer 
Wagenspel. Wagenspel is een educatief theaterproject waarbij we een voorstelling in 
een mobiele theaterwagen spelen voor twee schoolklassen. Het voorstellingsbezoek 
wordt voorbereid en na afloop krijgen alle leerlingen een theaterworkshop op school. 
Ook de tekst voor deze derde productie werd geschreven door Erik-Ward Geerlings. 
Aan het eind van 2013 publiceerden we een tekstbundel met daarin zijn drie 
theaterteksten voor Wagenspel. Sanne Nouws, in 2013 afgestudeerd aan de 
Regieopleiding van de Amsterdamse Toneelschool, regisseerde de voorstelling. Voor 
Goed Kwaad werkte ze samen met de jonge scenografe Liesje Knobel. Niek van der 
Horst speelt in zijn eentje een dozijn personages, een hele klas vol  pestkoppen en 
meelopers, uitdagers en uitlokkers, waaghalzen en lafbekken. Lottie de Bruijn speelde 
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opnieuw de interveniërende politieagent. Goed Kwaad gaat over groepsgedrag, over 
machtsspelletjes op het schoolplein, over de baas spelen en over het verschil tussen 
liegen en doen alsof.  

In april speelden we Goed Kwaad opnieuw op het Tweetakt Festival: we parkeerden in 
maart onze trailer pal onder de Domkerk. Die korte speelreeks grepen de makers aan 
om op basis van de ervaringen van de lange tournee in 2013 de voorstelling aan te 
scherpen en te verbeteren. Goed Kwaad startte in september als onderdeel van de 
selectie van TF Jong: de keuze van de beste jeugdvoorstellingen van het voorbije 
seizoen. In samenwerking met TF, De Krakeling en Podium Mozaïek speelden we 
schoolvoorstellingen en vrije voorstellingen op het Bos en Lommerplein in Amsterdam-
West. In Den Bosch parkeerden we de wagen op loopafstand van De Verkadefabriek, om 
daar klassen te ontvangen, maar ook om te kunnen spelen op het tienjarig jubileumfeest 
van ons huistheater.  Tweede speelplek buiten Brabant was Den Haag, waar we i.s.m. 
Theater Dakota een reeks voorstellingen verzorgden. Daarnaast speelden we in Tilburg 
en een aantal andere, kleinere, Brabantse gemeenten.  

Reacties van leerkrachten en leerlingen waren opnieuw positief. De ervaringen van de 
eerste speelreeks hielpen daarbij. Zo werd de educatieve omkadering aangepast: vooraf 
konden leerkrachten hun leerlingen zelf voorbereiden met hulp van ons lesmateriaal, de 
workshops achteraf werden door een kleinere groep dramadocenten gegeven en in 
overleg met de makers meer toegesneden op de werking van de voorstelling.   
 

TEKST Erik-Ward Geerlings REGIE Sanne Nouws SPEL Niek van der Horst, Lottie de 
Bruijn SCENOGRAFIE Liesje Knobel DRAMATURGIE Peter Anthonissen COACH Jetse 
Batelaan  

Leeftijd: 7+. Première: 27 september 2013. Speelperiode 2014:  13 april t/m 28 november. 
Aantal voorstellingen: 70, waarvan 65 besloten schoolvoorstellingen. 
Aantal bezoekers: 3.435. Zaalbezetting: 86%. 
 

2.6. Bonte avond van bodybuilders 

In 2011 maakte Jetse Batelaan, op dat moment nog vaste regisseur van Ro Theater, 
deze voorstelling in het kader van een stadsproject. Hij vond een sportschool in 
Rotterdam-Zuid en werkte met een hechte groep van negen kickboksers in de voor hen 
compleet nieuwe setting van een theaterzaal.  Batelaan raakte onder de indruk van hun 
toewijding en de manier waarop ze hun kwetsbaarheid lieten zien. De stoere mannen 
met glimmende lijven doen een dansje, zingen met ingehouden stem hun alledaagse 
dialogen en laten de waardering van het theaterpubliek graag over zich heen komen. 
Bonte avond van bodybuilders was aanvankelijk te zien in Rotterdam en later op 
festivals in binnen- en buitenland, op Oerol en Tweetakt, op het Bronks Festival in 
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Brussel en Theater Spektakel Zürich.  In de loop van een aantal jaren ontstond een 
onverwachte festivalhit.  
 
Batelaan, die net daarvoor zijn visitekaartje aan Den Bosch had afgegeven met zijn 
Artemisdebuut De dag dat de papegaai zelf iets wilde zeggen, besloot aan de hand van 
deze voorstelling ook het publiek van Festival Boulevard kennis te laten maken met zijn 
werk. Hij koos juist voor deze bijzondere voorstelling, waar twee werelden die normaal 
gesproken ver uiteen liggen elkaar tegenkomen. Brabants Dagblad schreef: “Gisteren 
beleefde dit stuk dan eindelijk zijn Brabantse première in De Verkadefabriek in Den 
Bosch. Drie jaar geleden was het een succes in Nederland, België en Zwitserland, maar 
Brabant had even geen belangstelling. Een vergissing (..). Een mooi verhaal over mooie 
mensen.”  
 
Bonte avond van Bodybuilders speelde vier zo goed als uitverkochte voorstellingen. 
Voorafgaand aan de voorstelling organiseerden we in samenwerking met 
Theaterfestival Boulevard zgn. Theaterroutes. We ontvingen op twee dagen een kleine 
groep bezoekers in onze stadstuin, alwaar we hen onder het genot van een pizza 
introduceerden met het werk van Artemis en waar we een voorgesprek hielden samen 
met een aantal spelers.   
 
Gedurende de hele periode van het festival was de stadstuin tussen ons gebouw en 
Pand 18 geopend voor publiek – waaronder veel gezinnen. Boulevard programmeerde in 
onze zalen en in Pand 18 een aantal voorstellingen. Onze stadstuin gekoppeld aan 
activiteiten blijkt keer op keer een uitgelezen kans een breed publiek te ontmoeten, een 
publiek dat we attenderen op onze voorstellingen die in het aanstaande seizoen te zien 
zijn.  
 

REGIE Jetse Batelaan MET Ferinio Asandikromo, Samir Baptista Alves, Raffaël Roberto 
Fernandes, Marie Groothof, Dexter van Herwaarden, Adam Lopes Filipe, Daniël Monteiro, 
Luciano Monteiro, Dwayne Waterval TEKSTBIJDRAGEN Don Duyns DRAMATURGIE 
Tobias Kokkelmans  

Leeftijd: 14+. Première: 9 september 2011. Speelperiode 2014:  13 t/m 16 augustus. 
Aantal voorstellingen: 4, waarvan geen besloten schoolvoorstellingen. 
Aantal bezoekers: 1.198. Zaalbezetting: 98%. 
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2.7. Educatieve activiteiten 

 
In 2014 verrichten we in totaal 159 educatieve activiteiten. De 3.375 deelnemers hieraan 
waren bijna uitsluitend leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Hieronder 
volgt een overzicht van de activiteiten van Artemis. 
 

ACTIVITEITEN RONDOM VOORSTELLINGEN 

 

Goed Kwaad / Wagenspel 
 
De omkadering van Wagenspel pakten we dit keer noodgedwongen anders aan. In de 
jaren ervoor was er rond Wagenspel een samenwerking ontstaan met Fontys Academie 
voor Theater. Derdejaarsstudenten van deze opleiding bedachten en gaven workshops 
aan kinderen op school. Voor de school was dit een uitgelezen mogelijkheid om al hun 
studenten in dat derde leerjaar in gelegenheid te brengen zelfstandig en onder 
professionele begeleiding theaterworkshops te ontwikkelen en daarmee op school te 
komen. Artemis kon dankzij deze samenwerking alle scholen twee workshops  bieden: 
een voorafgaand aan de voorstelling en een na afloop van het bezoek. Ook voor deze 
editie van Wagenspel rekenden we op een dergelijke samenwerking met Fontys. Helaas 
bleek pas op een vrij laat moment dat Fontys dit project in het lesprogramma dit keer 
niet kon inroosteren.  
 
In overleg met Kunstbalie kozen we voor een andere opzet. We bezochten de clusters 
van basisscholen die in hun gemeente Goed Kwaad gingen bezoeken. Daar werd de 
voorstelling geïntroduceerd en werd de  educatieve aanpak toegelicht. Alle 
deelnemende klassen kregen lesmateriaal ter voorbereiding, waarmee leerlingen de 
personages de voorstelling konden leren kennen, daarnaast gaf een kleine pool van  
professionele dramadocenten alle kinderen in de week na hun bezoek een afrondende 
spelworkshop op school. De dramadocenten begeleidden samen het merendeel van de 
schoolvoorstellingen: ze waren aanwezig bij de klas die ze enkele dagen later op school 
ontmoetten tijdens hun workshop. Hierdoor ontstond een intensiever contact met de 
leerkrachten, wat een grote meerwaarde bleek te zijn. De workshops hadden als 
centraal thema: ‘het goed en kwaad in ieder kind’. We ontvingen veel positieve feedback 
van kinderen en leerkrachten. Door omstandigheden evalueerden we de educatie rond 
Goed Kwaad nu niet met Kunstbalie maar enkel intern, samen met de pool van freelance 
dramadocenten.  
 
We werkten voor Wagenspel veel met Brabantse basisscholen, opnieuw met Kunstbalie 
in Goirle, Cuijk en Gennep, en dit keer ook met stedelijke partners in Amsterdam, Den 
Haag, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg. In de steden was de samenwerkingspartner een 
theater in combinatie met een cultureel intermediair. Vanuit onze wens om onze 
activiteiten in Brabantse grotere gemeenten te versterken zetten we actief in op de 
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reeks in Tilburg, samen met Theaters Tilburg en Cultuur in School Tilburg (CisT). 
Uiteindelijk viel een aanzienlijk deel van de geplande opties weg wegens tegenvallende 
inschrijvingen van scholen. We bleken uiteindelijk veel concurrentie te ondervinden van 
het brede en omvangrijke aanbod van CisT.  

 

Bekdichtzitstil 
 
In de beschrijving van de productie is al stilgestaan bij het randprogramma (Het drukke 
kind). Naast debatten en lezingen was er ook een educatieve component gericht op 
kinderen. We ontwikkelden een zogenaamde Masterclass W!ld spelen, een workshop 
voor op school, als extra aanbod, aanvullend op het voorbereidend educatieprogramma. 
Op basis van scènes uit de voorstelling werkten we aan een ‘uit de hand gelopen 
klassenfoto’ en gingen we al spelenderwijs met kinderen in op de vraag hoe het zit met 
stoornissen en afwijkingen in hún klas. We gaven deze workshop acht keer, de afname 
was beperkt. Scholen kozen er in grote meerderheid voor enkel gebruik te maken van 
het educatieprogramma. Dat programma bestond uit een Cursusboek W!ld spelen dat 
leerkrachten zelf ter hand konden nemen in de klas. Naast een boek (zowel in gedrukte 
vorm als digitaal verkrijgbaar) plaatsten we filmpjes op onze website die enkele 
oefeningen uit het cursusboek illustreerden. Van scholen ontvingen we veel positieve 
reacties op dit uitgebreide lesmateriaal.  
 
Overigens gaven we de Masterclass W!ld spelen ook aan studenten CMV en 
docentenopleidingen aan de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) in het kader 
van hun minor theater, en aan PABO studenten aan de Avans Hogeschool in Breda, in 
het kader van hun minor gedragsspecialist.  

 

Ja, ja, ja, jullie hebben hele mooie spulletjes 
 
Aan het eind van het repetitieproces nodigden we een aantal keer een klas of BSO-
groep uit om een repetitie bij te wonen. Deze presentaties voor kinderen, waarbij het 
artistieke team na afloop uitvoerig in gesprek ging met de scholieren, waren van groot 
belang in het maakproces.  
 
Ook voor deze derde productie die we voerden voor het basisonderwijs ontwikkelden we 
een educatief pakket. Dat pakket bestond uit verschillende elementen waarmee de 
thema’s materialisme en hebberigheid werden behandeld. Kinderen stelden in de klas 
hun lijstjes met spulletjes samen en brachten dat mee naar de voorstelling. Na afloop 
probeerden we een vernieuwende aanpak uit: we stopten kaartjes in jaszakken met 
daarop het nummer van de Speelgoedopa – een van de personages. Kinderen konden 
met de Speelgoedopa Whatsappen en hem (ons) laten weten wat ze van de voorstelling 
vonden en in hoeverre ze zichzelf materialistisch vinden. Op deze manier ontstond met 
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een aantal kinderen een leuk en verrassend contact. De kaartjes in de jaszakken gaven 
daarnaast ook aanleiding voor een nagesprek in de klas.  
 
Ook voor Ja, ja, ja, jullie hebben hele mooie spulletjes ontwikkelden we een workshop 
aanvullend op het educatief pakket. Met deze workshop, die we in Tilburg 4 keer gaven 
en die we begin 2015 ook in Eindhoven en Den Bosch geven, blikt de theaterdocent met 
de kinderen terug op de verschillende personages en behandelt zo op actieve wijze het 
thema materialisme.  

 

De dag dat de papegaai zelf iets wilde zeggen 
 
Deze productie is gericht op een publiek vanaf 14 jaar en stelt die leeftijd ook 
daadwerkelijk centraal: de jonge puber die zichzelf wil verstoppen in een veilige groep 
maar die tegelijkertijd de drang voelt zich van de groep te onderscheiden.  
 
Een groep van acht maatschappelijke stagiaires van verschillende middelbare scholen 
uit Den Bosch hielp ons mee met de voorstelling: ze namen deel aan repetities, gaven 
feedback op de voorstelling in wording en nodigden af en toe vrienden uit voor onze 
doorlopen. In de voorbije jaren hebben we mooie projecten kunnen opzetten in het 
kader van maatschappelijke stages van middelbare scholieren. Het is spijtig dat de 
wettelijke maatschappelijke stageplaats volgend jaar wordt afgeschaft, we hopen dat 
scholen waarmee we gewerkt hebben er voor kiezen de stages op enigerlei wijze voort te 
zetten.  
 
Ook een vmbo-3 klas van het Jeroen Bosch College woonde een repetitie van De dag 
dat de papegaai zelf iets wilde zeggen  bij en praatte (letterlijk) lang met ons na. Tijdens 
de tournee praatten we met regelmaat na afloop van de voorstelling na met publiek – 
waaronder veel scholieren. In Theater Frascati (Amsterdam) voerden we nagesprekken 
met makers Theun Mosk en Jetse Batelaan voor een publiek van voornamelijk mbo-
studenten.  
 
Ook rond deze productie ontwikkelden we lessen. We gaven kennismakende workshops 
over napraten voor scholieren vmbo en havo-vwo in het kader van de SJOK- en 
UITLOK-dagen van Bureau Babel, in ons eigen pand, in januari en september.  
Tot slot staken we veel energie in het zgn. Got2Act –project, een samenwerking tussen 
Artemis, Het Zuidelijk Toneel en Kunstbalie. De intentie was om voor middelbare scholen 
in Brabant tenminste vijf dagen te organiseren die volledig in het teken staan van 
theater. Een compleet programma waar de voorstelling De dag dat de papegaai zelf iets 
wilde zeggen centraal staat. Ondanks alle inspanningen zal het helaas vooralsnog bij één 
uitvoering blijven, in april 2015. Struikelblok voor scholen was vooral praktisch van aard: 
ze dienen een hele dag vrij te maken in het lesrooster en betalen een relatief hoge prijs 
voor dit intensieve theaterproject.  
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De man die alles weet 
 
Maas Theater en Dans was als coproducent verantwoordelijk voor de educatie rondom 
de kleutervoorstelling De man die alles weet. Ze ontwikkelden lesmateriaal en 
workshops. Voor een verslag van de educatieve activiteiten voor deze productie 
verwijzen we graag naar het jaarverslag van Maas Theater en Dans in Rotterdam.  
 

OVERIGE, NIET AAN PRODUCTIES GEKOPPELDE ACTIVITEITEN 

 
In het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit werkten we nauw samen met 
stedelijke partner Bureau Babel ’s-Hertogenbosch en met provinciaal expertisecentrum 
Kunstbalie. In het kader van de Culturele Ladekast van Bureau Babel gaven we mede 
invulling aan De Theaterroute – een reeks studiemiddagen met theaterworkshops voor 
leerkrachten in het basisonderwijs. Kunstbalie initieerde een overleg met de Brabantse 
professionele kunstinstellingen die zich richten op het cultuuronderwijs. Samen gaven 
we vorm aan het receptieve deel van hun CmK programma De Cultuurloper. Voor 
Artemis houdt dit in dat in de loop van 2015 het Dubbelleren-project zal starten – 
waarbij leerkrachten van ons leren theaterworkshops te geven, ter voorbereiding van 
podiumkunstbezoek. Een ander project dat we ontwikkelden binnen dit verband, het zgn. 
Levensvragen-project, bleek uiteindelijk niet te passen binnen de kaders van De 
Cultuurloper. Met dit project gaan we in eerste instantie op eigen kracht verder in de 
vorm van een pilot-project in 2015.  
 
Studenten artiest/theateropleiding aan het Koning Willem I College in ’s-
Hertogenbosch liepen net als in andere jaren een lange dag mee met Artemis, bezochten 
een repetitie en een voorstelling van De dag dat de papegaai zelf iets wilde zeggen. In 
opdracht van Kunstbalie ontwikkelden we een Engelstalige workshop rond fysiek spel, 
voor Tilburgse vwo-scholieren en buitenlandse scholieren, in het kader van een 
Europees cultureel uitwisselingsproject gericht op taal. Ook een samenwerking met 
Kunstbalie was de workshop ‘Chaos is belangrijk’ voor leden van BDD, de 
beroepsvereniging van docenten theater en drama, op een vakconferentie met als 
thema ‘De theaterdocent van de 21e eeuw’.  

Educatie binnen Artemis 
 
De aanpak op het terrein van onze educatieve activiteiten verandert. Dit als gevolg van 
een nieuwe artistieke koers, maar ook vanuit het besef dat het speelveld voor een 
gezelschap als het onze in de voorbije jaren ingrijpend veranderd is, wat om nieuwe 
antwoorden vraagt. We besloten een nieuwe functie te creëren, een functie die zich 
afspeelt op het snijvlak tussen artistieke staf en educatie. We gingen op zoek naar een 
educatiemaker die op een artistieke manier invulling weet te geven aan educatieve 
activiteiten rondom voorstellingen, maar die ook werkt aan projecten die op zichzelf 
staan. In september namen we Liesbet Swings aan. Zij heeft zich in het verleden naast 
haar werk als scenografe (ook voor producties van Jetse Batelaan) beziggehouden met 



 

 21 

educatieve projecten.  Ze werkt met ingang van vorig najaar nauw samen met de 
artistiek leider en educatief medewerker Erica van de Kerkhof aan het ontdekken en 
ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden waarmee we onze educatieve functie kunnen 
verstevigen. De eerste uitingsvormen hiervan worden in het begin van 2015 zichtbaar. 
Wel formuleerden Swings en Van de Kerkhof alvast een manifest met daarin een vijftal 
uitgangspunten om de visie van Artemis op het vlak van educatie nieuwe lading te 
geven. Deze worden in de verdere visieontwikkeling in de loop van 2015 nader 
uitgewerkt.  
 
Tenslotte werd de organisatie van Artemis het gehele jaar versterkt door een aantal 
stagiaires studerend aan de Artez Academie voor Theater en aan de Amsterdamse 
Theaterschool (opleidingen dramadocent).  
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3. Spreiding en publieksbereik in 2014 

PUBLIEKSBEREIK 

Artemis behaalde in 2014 met 6 producties - waarvan 2 reprises - ruim 31.000 
bezoekers.  

De zaalbezettingsgraad was met 73% in 2013 hoger dan in 2013 (68%). Het grote aantal 
schoolvoorstellingen zorgde voor veel publiek in steeds goed bezette theaterzalen. Met 
een gemiddelde bezettingsgraad van 81% waren met name de voorstellingen in 
Vlaanderen (zowel vrij als school) oorzaak van de gemiddeld hoge bezetting.  

We bereikten bijna drie keer zoveel publiek als vorig jaar (31.289 tegenover 10.742). Dit 
aantal ligt ook aanzienlijk boven wat we jaarlijks gemiddeld verwachten te behalen in 
2013-2016. De hoge bezoekcijfers hebben alles te maken met het feit dat we vier 
producties op tournee hadden, waarvan de coproducties (De man die alles weet en 
Bekdichtzitstil) veelvuldig speelden en veel publiek trokken. Bekdichtzitstil alleen al 
bijvoorbeeld speelde 82 keer voor 12.773 bezoekers. We zetten vorig jaar meer in op 
voorstellingen in theaters dan in 2013, toen het grootste gedeelte van de uitvoeringen 
en het bereik nog behaald werden in ons mobiele Wagenspel-theater, dat plaats biedt 
aan ca. 60 kinderen.  

AFZET EN SPREIDING 

Artemis speelde in 2014 in totaal 260 voorstellingen, waarvan 145 (besloten) 
schoolvoorstellingen: fors meer dan in 2013 (146 voorstellingen waarvan 104 
schoolvoorstellingen).  

Daar waar Artemis in 2013 nog verreweg de meeste voorstellingen speelde in de eigen 
regio, laat de spreiding van voorstellingen in 2014 nu een heel ander beeld zien. We 
speelden 37% van onze voorstellingen in de Provincie Noord-Brabant (inclusief 
standplaats ’s-Hertogenbosch), 40% in de rest van Nederland en 23% in het buitenland. 
Alle speelbeurten in het buitenland betroffen België –  grotendeels ging het om 
uitvoeringen van Bekdichtzitstil, de coproductie met het Vlaamse Theater Antigone.  

De afzet van vrije voorstellingen aan podia verliep in 2014 op zich een stuk beter dan in 
2013. Samenwerkingen met coproducenten hebben o.a. als groot voordeel dat een veel 
groter circuit ons aanbod in overweging neemt en afneemt. De thematiek van 
Bekdichtzitstil (over drukke kinderen, ADHD) wekte bovendien veel vertrouwen bij 
programmeurs en werd dan ook goed verkocht. De 10+voorstelling Ja, ja, ja, jullie 
hebben hele mooie spulletjes konden we redelijk naar verwachting plannen, en dat 
terwijl Jetse Batelaan op dat moment nog niet zijn debuut had gemaakt bij Artemis. Veel 
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programmeurs volgen zijn werk al jaren met belangstelling en onderkennen de 
onderscheidende kwaliteiten van zijn werk voor jeugd.  

De Wagenspel-reeks van Goed Kwaad konden we in de regio Brabant intensief plannen 
dankzij een nieuwe samenwerking met Kunstbalie. Ook werkten we nu samen met 
stedelijke partners.  

Ondanks de goede verkoop constateerden we dat prijsafspraken steeds moeizamer tot 
stand komen en dat prijzen onder druk staan. We hoorden vaak dat er voor jeugd- en 
jongerenprogrammering steeds minder ruimte en budget is. Veel podia kunnen zich 
nauwelijks risico veroorloven en stellen steeds vaker een beperkte garantiesom in het 
vooruitzicht of bieden zelfs een – voor ons als bespeler – riskante partage-regeling. 
Over deze ontwikkeling maken we ons zorgen. In het maken van onze voorstellingen 
nemen we artistieke en daarmee ook zakelijke risico’s. Het is voor ons van groot belang 
dat podia willen staan voor de vaak grillige en ongrijpbare plannen voor voorstellingen 
die we aanbieden, en dat zij samen met ons werk willen maken van het onder de 
aandacht brengen daarvan bij hun publiek. We merken dat premières als extra risicovol 
worden beschouwd omdat ze nog gemaakt moeten worden – ook als makers kennen we 
het resultaat van het repetitieproces pas echt na afloop daarvan. Daarom zullen we in 
de toekomst onze producties aanvankelijk in kortere serie uitbrengen om vervolgens bij 
succes in te zetten op een uitgebreide herneming - wanneer we precies weten hoe de 
voorstelling aan de man te brengen.  

Behalve de vele voorstellingen in Vlaanderen speelden we niet in het buitenland. Dit 
heeft alles te maken met een veranderende artistieke koers. Verschillende buitenlandse 
partners - waaronder de Europese jeugdtheaterfestivals en enkele grotere festivals en 
theaters in Duitstalige landen – volgen het werk van Jetse Batelaan of zijn goed bekend 
met Artemis – of beiden. Maar het werk van Batelaan bij zijn nieuwe gezelschap is nog 
onbekend. Voordat een internationale markt ontsloten kan worden zal dit zich eerst in 
Nederland en Vlaanderen moeten manifesteren. In 2014 speelden we twee keer op een 
showcase voor internationale programmeurs; voor TYA-publiek (Theatre for Young 
Audiences) op de ASSITEJ-bijeenkomst tijdens Festival Tweetakt, en voor algemene 
theaterprogrammeurs tijdens Moving Meetings, op Het Theaterfestival in september. 
Beide keren kozen we voor een fragment van De dag dat de papegaai zelf iets wilde 
zeggen, aangezien deze zich voor beide markten uitstekend lijkt te lenen. In de toekomst 
zetten we in op internationale speelbeurten van vooral deze productie. Waarschijnlijk 
zullen we in november een Engelstalige versie van The day the parrot had something to 
say for himself gaan spelen op het ASSITEJ-congres / festival in Kristiansand, 
Noorwegen. Op Tweetakt festival 2015 staat De dag dat de papegaai zelf iets wilde 
zeggen opnieuw geprogrammeerd – dit keer in de grote schouwburgzaal. Dat biedt volop 
kansen internationale gasten kennis te laten maken met het werk van het nieuwe 
Artemis, waaruit hopelijk nieuwe aanknopingspunten ontstaan onze voorstellingen over 
de grenzen te gaan spelen. 
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PRESTATIEOVERZICHT 

Het prestatie-overzicht is overgenomen uit de jaarrekening en hanteert het model dat 
het Ministerie van OCW heeft vastgesteld.  In dit overzicht staan de verwachte 
prestaties vermeld (kolom Activiteitenplan) tussen de daadwerkelijke resultaten in 2013 
en 2014. 

  2014   Activiteitenplan 2013   

  Aantal 
Aantal 

bezoeken 
Aantal 

Aantal 

bezoeken 
Aantal 

Aantal 

bezoeken 

Totaal aantal producties 6 31.289 4 15.589 6 10.742 

Nieuwe eigen producties 2 5.123 3   3 7.892 

Waarvan grote zaal (vanaf 400 

zitplaatsen) 
            

Reprises 2 4.633 1   3 2.850 

Waarvan grote zaal (vanaf 400 

zitplaatsen) 
            

Nieuwe co-producties 2 21.533         
Waarvan grote zaal (vanaf 400 

zitplaatsen) 
            

Reprise co-producties             
Waarvan grote zaal (vanaf 400 

zitplaatsen) 
            

Totaal aantal uitvoeringen 260 31.289 130 15.589 146 10.742 

Waarvan in de standplaats 44 5.196 22 2.975 32 2.344 

Waarvan buiten de standplaats 155 15.642 89 9.311 110 7.635 

Waarvan in het buitenland 61 10.451 19 3.303 4 763 

Aantal schooluitvoeringen 145 16.308 63 5.231 104 5.421 

Aantal schooluitvoeringen PO 144 16.102 58 4.020 104 5.421 

Aantal schooluitvoeringen VO 1 206 5 1.211     
Aantal jeugduitvoeringen 115 14.981 68 10.358 42 5.321 

Totaal aantal uitvoeringen per 

productie 
43 5.215 33 3.897 24 1.790 

Totaal aantal educatieve 

activiteiten 
159 3.375 294 7.574 412 10.265 

Lezingen en inleidingen 0 0 0 0 2 35 
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Ter aanvulling: 

De aantallen uitvoeringen buiten de standplaats kunnen als volgt worden uitgesplitst: 

  2014 Activiteitenplan 2013 

buiten de standplaats Aantal 
Aantal  

bezoeken 
Aantal 

Aantal 

bezoeken 
Aantal 

Aantal 

bezoeken 

Provincie Noord-Brabant 
                

50  

            

3.055  

             

59  

               

4.264  

            

94  

               

5.549  

Rest van Nederland 
             

105  

          

12.587  

             

30  

               

5.047  

            

16  

               

2.086  

Totaal uitvoeringen 
            

155  

       

15.642  

            

89  

             

9.311  

        

110  

             

7.635  

 

 De schooluitvoeringen kunnen als volgt worden uitgesplitst: 

  2014 Activiteitenplan 2013 

Schooluitvoeringen Aantal 
Aantal 

bezoeken 
Aantal 

Aantal 

bezoeken 
Aantal 

Aantal 

bezoeken 

Standplaats 
                 

24  

             

2.185  

                

7  

                   

905  

             

15  

                   

727  

Provincie Noord-Brabant 
                 

41  

             

2.146  

              

50  

                

3.111  

             

89  

                

4.694  

Rest van Nederland 
                 

44  

             

5.435  

                

4  

                   

859  

              

-    

                       

-    

Buitenland 
                 

36  

             

6.542  

                

2  

                   

356  

              

-    

                       

-    

Totaal schooluitvoeringen 
              

145  

           

16.308  

              

63  

                

5.231  

          

104  

                

5.421  

 

 

KOPPELING MET SUBSIDIEVOORWAARDEN 
 
In de periode 2013-2016 heeft Theater Artemis te maken met een aantal verschillende 
prestatie-eisen, die de (meerjarige) subsidienten als subsidievoorwaarden stellen. Deze 
zijn gebaseerd op het herziene meerjaren-activiteitenplan.  
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Ministerie van OCW: 
Gemiddeld aantal bezoeken totaal:     15.589 
Gemiddeld aantal bezoekende scholieren totaal:   5.231 
   Waarvan scholieren PO:  4.020 
   Waarvan scholieren VO: 1.211 
 
Deze prestaties zijn in 2014 ruimschoots gerealiseerd met uitzondering van het behaalde 
aantal scholieren VO. Hierbij moet worden opgemerkt dat een grote groep middelbare 
scholieren naar De dag dat de papegaai zelf iets wilde zeggen kwam kijken in vrije 
voorstellingen. Deze tellen mee in het totaal aantal bezoeken van de Jeugduitvoeringen. 
Naar schatting gaat het om een totaal van 1.200 scholieren. Buiten de voorstellingen  
bereikten we ca. 600 middelbare scholieren met onze educatieve activiteiten.  
 
Provincie Noord-Brabant: 
Theater Artemis, als ontvanger van subsidie voor de functie Productie gericht op jeugd, 
gericht op de sector Theater, dient in de periode 2013-2016 jaarlijks: 

- Tenminste twee nieuwe producties te realiseren, 
- Samen te werken met meerdere presenterende instellingen en met primair- en 

voortgezet onderwijsinstellingen in de provincie Noord-Brabant.  
 

Deze prestaties zijn in 2014 ruimschoots gerealiseerd.  
 

Gemeente ’s-Hertogenbosch: 
Prestatie - indicatoren voor 2014: 

- Aantal voorstellingen in ’s-Hertogenbosch: 38 
- Aantal bezoekers in ’s-Hertogenbosch: 4.200  

 
Deze prestaties zijn in 2014 ruimschoots gerealiseerd.  
 
Social return 
 
Conform de afspraken behorende bij subsidie van Gemeente ’s-Hertogenbosch geeft 
Artemis vorm aan social return, onder meer door het bieden van stageplekken of 
werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2014 werkte Artemis 
met een aantal stagiaires van verschillende hbo-opleidingen, op het vlak van educatie, 
techniek en productie. Voor mbo-studenten aan het Koning Willem I College ’s-
Hertogenbosch boden we opnieuw een uitgebreide meeloopdag. I.s.m. een aantal 
Bossche middelbare scholen boden we maatschappelijke stageplaatsen voor acht 
scholieren. Artemis bereikte ruim 3.500 kinderen en jongeren met haar activiteiten: 
voorstellingen, workshops en inleidingen of nagesprekken en nodigde hen uit bij 
repetities en betrok hen bij de inhoud van de thema’s die we in ons werk aansnijden. Ook 
deze functie zien we als een waardevolle maatschappelijke wederdienst.   
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4. Financieel verslag / jaarrekening 2014 

 

4.1. Toelichting op het financieel resultaat  

In december 2013 werd de begroting 2014 door de Raad van Toezicht vastgesteld. Deze 
begroting was gebaseerd op de herziene gemiddelde meerjarenbegroting 2013-2016 
zoals ingediend bij Ministerie van OCW en Provincie Noord-Brabant en liet een positief 
saldo zien van ruim 4.000 euro. Het exploitatieresultaat aan het eind van het jaar 
bedraagt € -23.169.  
 
Hieronder volgt per post een uitleg van de verschillen tussen het verwachte en 
gerealiseerde resultaat.  
 
De jaarrekening 2014 werd op 24 maart 2014 goedgekeurd door de Raad van Toezicht. 
 

LASTEN 
 
A. Beheerslasten (96% t.o.v. de begroting) 
 
1. Personeel (92% t.o.v. de begroting)  
De vaste organisatie was iets kleiner in omvang dan verwacht (-0,025 fte), bovendien 
vielen sociale premies lager uit. In de overige personeelskosten is een premiekorting 
van de Belastingdienst à € 3.158 credit geboekt.  
 
2. Materieel (100% t.o.v. de begroting) 
 
Huisvestingkosten (106%): het onderhoud aan gebouw en techniek valt o.a. hoger uit 
door investeringen in materialen en gereedschappen t.b.v. de werkplaats. Ook werden in 
2014 enkele aanpassingen aan de kantoorruimtes gedaan. 
Kantoorkosten (90%): De organisatiekosten vallen in totaal ca. 5.000 euro lager uit. Met 
name op porti, vergaderkosten en reiskosten is bespaard. Afschrijvingen zijn licht 
gestegen door investeringen in computerapparatuur.  
 
B. Activiteitslasten (107% t.o.v. de begroting) 
 
1. Personeel (100% t.o.v. de begroting) 
 
Kosten voor het vaste personeel vallen per saldo ca. 4.000 lager uit door lagere 
werkgeverslasten en doordat de nieuwe functie van educatiemaker pas later in het jaar 
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werd ingevuld. Het bedrag van 20.048 euro aan nog te betalen kosten viel wel volledig 
vrij in de personeelskosten artistieke staf: deze waren in 2013 voorzien om de overgang 
van de functie dramaturgie naar educatiemaker te kunnen opvangen. Stijgingen in de 
vaste organisatie worden veroorzaakt door kosten in verband met ziekte- en 
zwangerschapsvervanging. Uitkeringen van verzekeringen op dit vlak zijn niet voldoende 
om deze kosten van  te dekken. Reiskosten zijn hoger doordat meer werknemers in 2014 
verder van de standplaats woonachtig waren.  
 
De kosten voor tijdelijke personeel vallen ca. 7.000 euro hoger uit. Binnen de 
verschillende producties valt een aantal verschuivingen op. Personele lasten Bonte 
avond van bodybuilders, een voorstelling met amateurspelers die toen de begroting was 
vastgesteld nog niet was gepland als zomerproductie, vallen een kleine 10 duizend euro 
lager uit. Ja, ja, ja, jullie hebben hele mooie spulletjes valt ca. 10.000 euro hoger uit een 
grotere bezetting en door de inzet van een dramaturg en ook Goed Kwaad pakte 
duurder uit door een langere speelperiode en meer inzet van freelance technici.  
 
2. Materieel (121% t.o.v. de begroting) 
 
Een belangrijke verschuiving valt op in Bekdichtzitstil, de coproductie waar nu de netto 
bijdrage aan coproducent Theater Antigone is opgenomen in de productiekosten, deze 
bijdrage stond in de begroting aanvankelijk als negatieve inkomsten aan de batenkant. 
Dit brengt een stijging van de materiele lasten van € 56.000 met zich mee, nagenoeg 
gelijk aan het totale verschil. De overige producties en de algemene materiële lasten 
wijken onderling ook enigszins af van de begroting, waarbij opvalt dat De dag dat de 
papegaai zelf iets wilde zeggen en Goed Kwaad hoger uitpakken (beiden ca. 12.000 euro). 
In 2013 waren de voorbereidende kosten voor De dag dat de papegaai zelf iets wilde 
zeggen, een productie waar die zowel in 2013 als in 2014 werd gewerkt, met een 
nagenoeg gelijk bedrag juist lager.  
Bonte avond van bodybuilders en Ja, ja, ja, jullie hebben hele mooie spulletjes brachten 
minder kosten met zich mee. Wat die laatste productie betreft werd er in de begroting 
ruimte gemaakt voor een grotere bezetting op toneel en is dus een verschuiving te zien 
van materiële lasten naar personele lasten. De algemene uitvoeringskosten zijn hoger 
doordat er hier kosten van de vrachtwagen en een bedrijfswagen staan opgenomen, die 
kunnen worden beschouwd als kosten van alle producties in 2014 samen.  
 
Marketingkosten vallen lager uit o.a. door een vrijval van nog te betalen kosten m.b.t. de 
nieuwe huisstijl en website, daadwerkelijke kosten hiervoor waren lager dan voorzien. 
Kosten van afschrijvingen zijn gestegen door de aanschaf van technische apparatuur 
(in-ear zenders en pagers).  
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BATEN 
  
A. OPBRENGSTEN  (107% t.o.v. de begroting) 
 
De totale opbrengsten liggen weliswaar ruim 13.000 euro hoger dan begroot, maar 
hierbij moet worden opgemerkt dat hier is inbegrepen het wegvallen van een negatieve 
coproductiebijdrage onder overige inkomsten. Toen de begroting werd opgesteld, werd 
er vanuit gegaan dat de helft van de publieksinkomsten uiteindelijk zou toekomen aan 
Theater Antigone, voor Bekdichtzitstil. In de afwikkeling van dit project werd Artemis 
door Antigone echter belast met een deel van de door hen gemaakte productiekosten. 
Deze staan zoals hierboven al vermeld nu opgenomen bij de materiële activiteitslasten. 
Deze verschuiving zorgt voor een vertekend beeld – zonder dit zouden de opbrengsten 
20% lager zijn.  
 
De publieksinkomsten vielen ruim 9% lager uit. We speelden minder voorstellingen op 
zomerfestivals dan gepland, de tournee van Ja, ja, ja, jullie hebben hele mooie spulletjes 
werd verkocht tegen minder gunstige condities en datzelfde gold voor Goed Kwaad. Van 
die laatste speelden we minder voorstellingen dan gedacht. Ook de totale opbrengsten 
van Bekdichtzitstil zijn ca. 10.000 euro lager. Daartegenover staat dat de kosten voor 
deze productie in 2013 juist met een zelfde bedrag lager uitvielen. Het gaat hier om 
verschuivingen binnen de totale productiebegroting, die over twee jaren valt, hetgeen 
we hierboven ook zagen bij De dag dat de papegaai zelf iets wilde zeggen. 
 
De horeca opbrengsten vallen lager uit vooral door de minder succesvolle editie van de 
Artemis stadstuin in augustus, tijdens Boulevard, in verband met het slechte 
zomerweer. Indirecte opbrengsten zijn 6.000 euro lager. Zaalhuuropbrengsten waren 
lager dan verwacht, met name doordat een aantal festivals in de stad in 2014 niet of 
nauwelijks gebruik maakte van onze ruimtes. De uitleenvergoedingen waren iets lager 
en de begrote overige indirecte opbrengsten werden niet gerealiseerd.  
 
Bijzondere baten: een deel  (€ 20.000) van een opgenomen post aan nog te betalen 
kosten op het vlak van arbeidsvoorwaarden – opgenomen in 2011 en 2012 – valt in 2014 
vrij. Het bestuur houdt het resterende deel van deze post (€ 28.000) aan om in het 
vervolg van deze kunstenplanperiode te kunnen sturen op arbeidsvoorwaardenbeleid.  
 
B. BIJDRAGEN (98% t.o.v. de begroting) 
 
De meerjarige subsidies zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. De totale incidentele 
bijdragen (publiek en privaat) vallen samen bijna 80% lager uit dan verwacht.  
Voor Goed Kwaad ontvingen we geen bijdragen van fondsen. De reden hiervoor was dat 
een aantal fondsen al vaker had gedoneerd aan dit project of vergelijkbare projecten, 
bovendien ging het nu om een reguliere herneming.  
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Door de beleidswijziging ten gevolge van de nieuwe artistieke koers was Artemis vorig 
jaar nog niet ver genoeg om publieke en private partijen te interesseren de vaak nog 
onbekende activiteiten te steunen. Wel werd in het najaar van 2014 samen met Het 
Zuidelijk Toneel een begin gemaakt met het voorgenomen haalbaarheidsonderzoek naar 
geefmogelijkheden voor deze twee gezelschappen, een opdracht aan Courante. De 
resultaten hiervan verwachten we in het eerste kwartaal van 2015. Op basis hiervan 
zetten we stappen om bedrijven en particulieren te benaderen onze activiteiten middels 
geefprogramma’s financieel te steunen.  
  

4.2. Eigen inkomsten  

In 2014 heeft Artemis  € 213.344 aan eigen inkomsten behaald, ruim 12.500 euro meer 
dan in 2013. Het eigen inkomstenpercentage bedroeg 23,4%, hoger dan de norm die aan 
het begin van 2013-2016 gold en ook hoger dan de norm waar Artemis aan het eind van 
deze kunstenplanperiode aan moet voldoen (21,5%).   
De eigen inkomsten bestaan voor 93% uit directe opbrengsten en voor 5% aan indirecte 
opbrengsten als zaalverhuur en detachering van personeel. De resterende 2% is 
afkomstig uit private financiering.  
 

4.3. Risicobeheersing 

Bij de planning van activiteiten gaat Artemis uit van het meerjarenbeleidsplan 2013-
2016, waarin een gemiddelde output van verschillende soorten producties is 
aangegeven. Middels de meerjarige subsidies is grotendeels al dekking gevonden voor de 
jaarlijkse activiteitenplannen met bijbehorende begrotingen. Daarnaast moet het 
gezelschap zich inspannen om de begrote eigen inkomsten, waaronder opbrengsten uit 
kaartverkoop, zaalverhuur, private financiering en andere bronnen, te realiseren. 
Uiteraard zijn deze inkomsten minder zeker en zijn ze sterk gebonden aan activiteiten. 
Definitieve projectbegrotingen en –planningen worden echter pas vastgesteld wanneer 
daar voldoende dekking voor is gevonden. De resultaten van de verkoop van 
voorstellingen zijn vaak minimaal een half jaar voor aanvang van de productie bekend en 
kunnen de uiteindelijke opzet van een productie nog beïnvloeden.  
 
Aan de kostenkant zijn deugdelijke interne procedures afgesproken om binnen 
vastgestelde budgetten te opereren - beperkte onvoorziene en noodzakelijke uitgaven 
daargelaten. De werkelijke opbrengsten van activiteiten zijn goed in te schatten, 
aangezien nog veel voorstellingen op basis van vooraf overeengekomen uitkoop- of 
garantiesommen worden gespeeld. Momenteel is 13% procent van de publieksinkomsten 
afkomstig uit recettes of partages, wat het risico goed beheersbaar maakt. Artemis 
maakt telkens bij het vaststellen van projectbegrotingen een bescheiden raming van 
deze variabele opbrengsten om tegenvallers op voorhand op te vangen. 
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Door op deze manier financiële risico’s beheersbaar te houden kan worden voorkomen 
dat eventuele tegenvallers leiden tot een bijstelling van toekomstige projecten.  
 
 

4.4. Toelichting op de balans 

ACTIVA 

 
De materiele vaste activa zijn 20% afgenomen als gevolg van de afschrijvingen. Er zijn 
investeringen gedaan op het vlak van computerapparatuur en theater-technische 
apparatuur. De vorderingen bestaan met name uit debiteuren en nog te ontvangen 
bedragen en omzetbelasting.  
 
PASSIVA 

 
De kortlopende schulden zijn ten opzichte van 2013 afgenomen met ruim 20 duizend 
euro, vooral ten gevolge van het vrijvallen van een som aan nog te betalen kosten.  
 
Het bestemmingsfonds OCW bedroeg per 31 december 2013 € 8.659. Na correctie over 
2013 met € 566 bedraagt het bestemmingsfonds € 9.225. De bestemmingsreserve 
OCW 2009-2012 bedroeg per 31 december 2013 € 4.326.  
Het resultaat over 2014 bedraagt een tekort van € 23.169. Na aftrek van het 
bestemmingsfonds OCW 2009-2012 is het resterende tekort € 18.843. Van dit bedrag 
mag maximaal 47% aan de bestemmingsreserve OCW worden onttrokken, dat is € 
8.856. Het bestemmingsfonds OCW 2009-2012 komt hiermee op € 0 en de 
bestemmingsreserve OCW komt hiermee op € 369.  
Het overige  tekort van € 10.553 wordt onttrokken aan de algemene reserve, die daarna 
€ 40.207 bedraagt.  
 
De algemene reserve zal worden aangewend voor activiteiten van de stichting in de 
jaren 2015 en 2016. 
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5. Partners en relaties 

 
 
Theater Artemis werkte afgelopen jaar op structurele basis samen met een aantal 
‘spelers’ in de eigen regio: 

• Podia en festivals: De Verkadefabriek (kerngezelschap), Theaterfestival 
Boulevard (artistieke partner), Parktheater Eindhoven, Chassé Theater Breda, 
Theaters Tilburg en de NweVorst Tilburg (kernpodia) 

• Educatie: Kunstbalie (Noord-Brabant), Bureau Babel (’s-Hertogenbosch), CisT 
Tilburg en Cultuurstation Eindhoven 

• Culturele instellingen in ’s-Hertogenbosch, verenigd in directieoverleg DOCIS 
• Regionale partners in de Basisinfrastructuur en de Brabantse culturele 

hoofdstructuur, binnen De Kunst van Brabant: actief lid van deze vereniging voor 
kunst en cultuur in Brabant 

• Samenwerkingsprojecten met podiumkunstinstellingen in de regionale BIS:  Het 
Zuidelijk Toneel, De Stilte  

• Opleidingen: samenwerkingsverband met Fontys Academie voor Drama (Tilburg) 
– stageplaatsen dramadocenten 
 

Op nationaal niveau:  
• Lid van Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten, lid en deelvoorzitter van 

Platform jeugdproducenten, lid van de cao commissie theater (KAV) 
• Lid van KIJKUIT, collectief marketingplatform voor jeugdproducenten, lid van de 

kopgroep 
• Lid van Kunsten ’92 
• Kernpodia en festivals: partner van Theater Frascati (Amsterdam), Theater de 

Krakeling (Amsterdam), Rotterdamse Schouwburg,  Stadsschouwburg Utrecht, 
Tweetakt Festival (Utrecht), Theater aan het Spui (Den Haag), Oerol Festival 
(Terschelling) 

• Samenwerkingsverband met Toneelacademie Maastricht (o.a. gastlessen en 
stageplaatsen), Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (gastregie, 
mentorschap) en ArtEZ Arnhem (stageplaatsen educatie en dramadocent) 

• Coproducent: Maas theater en dans, Rotterdam (De man die alles weet) 
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6. Personele organisatie 

Met ingang van 2013 ontving Artemis jaarlijks ca. 210.000 euro minder subsidie. Om die 
klap op te vangen werd in de loop van 2012 het activiteitenplan 2013-2016 bijgesteld. Er 
werden minder producties gepland. Daarnaast werd een personele reorganisatie 
doorgevoerd. De vaste organisatie nam in 2013 af van 10,3 naar 8,7 fte. De vaste 
personele bezetting bestond in 2014 uit gemiddeld 8,6 fte. Deze zal naar verwachting de 
komende jaren in elk geval stabiel blijven.  
 
Dramaturg Peter Anthonissen, sinds 2005 in dienst bij Artemis, nam eind vorig jaar 
afscheid. Onder leiding van Jetse Batelaan heeft Artemis op artistiek terrein een andere 
behoefte aan inhoudelijke ondersteuning. Om de educatie van Artemis te versterken en 
een inhoudelijke impuls te geven werd de functie van educatiemaker gecreëerd: een 
functie die zich op het snijvlak van educatie en artistieke staf bevindt. Na een 
selectieprocedure werd in september 2014 Liesbet Swings aangenomen.  
 
In verband met ziekte werd productieleider Marijn van Raak vanaf begin september 
tijdelijk vervangen door Anne-Marie Geldhof. Faye Danaë Leijtens werd in verband met 
zwangerschapsverlof tijdelijk vervangen door Machteld Kuntz.  
 

6.1. Samenstelling vaste personele bezetting per 31 december 2014: 

BEHEER   2,6 fte  
ZAKELIJKE LEIDING / BESTUURDER: Maurice Dujardin     0,9 fte 
SECRETARIAAT EN ADMINISTRATIE:  Remke van der Hilst   0,7 fte 
GEBOUWBEHEER: Henk Claassen   0,6 fte 
HUISHOUDING: Dorrie van de Griendt   0,4 fte 
 
ACTIVITEITEN   6,0 fte  
ARTISTIEKE LEIDING / BESTUURDER: Jetse Batelaan   0,9 fte 1 
MARKETING EN VERKOOP: Annemiek de Goey   0,9 fte 
PUBLICITEIT: Faye Danaë Leijtens   0,6 fte 
EDUCATIE: Erica van de Kerkhof   0,6 fte 
EDUCATIEMAKER: Liesbet Swings    0,6 fte 
PRODUCTIELEIDING: Marijn van Raak   0,8 fte 
TECHNIEK EN DECORBOUW: Dik Beets   0,8 fte 
TECHNIEK: Maarten Blom   0,8 fte 
 
Totaal   8,6 fte 

                                                      
1 De functie van artistiek leider heeft een vaste omvang van 0,9 fte. Gedurende het gehele jaar werd de 

functie tijdelijk uitgebreid met 0,1 fte als gevolg van werk voor derden (uitleen).  
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6.2. Beloningsbeleid  

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) 
 
Stichting Theater Artemis is een rechtspersoon die jaarlijks een totale subsidie ontvangt 
die meer dan 50% bedraagt van de totale inkomsten. Daarmee valt de stichting onder 
de WNT. Het beloningsbeleid dat de Raad van Toezicht heeft vastgesteld bepaalt de 
salarissen van het met de dagelijkse leiding belast bestuur alsmede de vergoedingen die 
leden van de Raad van Toezicht kunnen ontvangen.  
 
Theater Artemis is voor het beloningsbeleid van haar medewerkers gehouden aan de 
cao Nederlands Theater. Alle werknemers met uitzondering van het bestuur (als 
directie) ontvangen een salaris conform de afspraken gemaakt binnen deze cao. De 
salariëring van het bestuur volgt een interne richtlijn die in principe is gebaseerd op 
inschaling binnen schaal 9 van de cao.  
Het salaris en vergoedingen die het bestuur ontvangt staan vermeld in de jaarrekening 
(op pagina 11)  en vallen binnen de wettelijke normen die zijn vastgelegd in de WNT. 
Buiten het bestuur zijn er binnen de stichting geen topfunctionarissen werkzaam. 
 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie 
gemaakte kosten. In 2014 zijn er geen kostenvergoedingen verstrekt aan leden van de 
RvT. 
 
 

7. Toekomstige ontwikkelingen 

 
Het jaar 2015 start met het vervolg van de speelperiode van Ja, ja, ja, jullie hebben hele 
mooie spulletjes. Deze keert in april terug op Festival Tweetakt in Utrecht, net als De 
dag dat de papegaai zelf iets wilde zeggen en Bonte avond van Bodybuilders. In de 
zomer van 2015 produceert Artemis samen met Ro Theater een remake van Reuzen: de 
eerste grote zaalvoorstelling die Jetse Batelaan maakte bij Ro in 2011. Deze voorstelling 
wordt opnieuw gemaakt speciaal voor buitenlocaties en speelt op Oerol en 
Theaterfestival Boulevard. Seizoen 2015-2016 begint met een reprise van De man die 
alles weet en een première van een nieuwe voorstelling voor iedereen vanaf 8 jaar in 
regie van Batelaan met als werktitel Als je maar hard genoeg rent, weet niemand precies 
waar je bent. In het voorjaar van 2016 organiseren we samen met Theater Antigone een 
herneming van Bekdichtzitstil en produceren we, samen met De Warme Winkel, een 
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bijzondere locatievoorstelling voor middelbare scholieren: De meest zwaarmoedige 
voorstelling die ooit is gemaakt (en waarvan het hele publiek moet huilen). Deze 
voorstelling speelt in gymzalen in acht steden.  
 
Daarnaast ontwikkelen we educatieve activiteiten, al dan niet gekoppeld aan 
voorstellingen. Een voorbeeld van een geheel nieuw project is De kinderen die alles 
weten, een intensief kunstproject dat we samen met één basisschool opzetten. 
Gedurende zes weken gaan tien kunstenaars de school in om met alle leerlingen in 
verticale werkgroepen (alle leeftijdsgroepen door elkaar) aan de slag te gaan rond het 
thema van de levensvragen. Artistiek projectleider is Jetse Batelaan. Uit alle resultaten 
van de werkgroepen construeert hij een grootse slotmanifestatie, een bijzondere 
optocht door het dorp naar een speciale plek. Niet eerder heeft een theatergezelschap 
op zo’n manier een ‘Gesammtkunstwerk’ ontwikkeld met actieve inzet van alle kinderen 
van een basisschool. Dergelijke projecten sluiten aan op de behoefte van veel scholen 
om méér te doen met kunst en cultuur en de culturele ontwikkeling van hun leerlingen 
een krachtige impuls te geven.  Interessant voor het onderwijs is bovendien dat er aan 
verschillende kerndoelen gewerkt en dat expertise op het gebied van cultuuronderwijs 
wordt opgebouwd. Leerkrachten maken van dichtbij mee hoe je op nieuwe manieren 
cultuuronderwijs een plaats kunt geven en leren hiervan. Om vergelijkbare reden 
ontwikkelen we in 2015 voor het eerst het zgn. Dubbelleren-project, waarbij 
leerkrachten in het PO onder begeleiding van dramadocenten gaandeweg zelf 
workshops leren ontwikkelen en uitvoeren, ter voorbereiding van theaterbezoek met de 
klas. Voor deze en andere projecten werken we met regelmaat samen met regionale en 
stedelijke partners, in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit.  
 
Terug naar de kernactiviteit van het gezelschap – het produceren en spelen van 
theatervoorstellingen. Zoals gezegd, de positie van Artemis in het podiumkunstenbestel 
verschuift, als gevolg van de inhoudelijke koerswijziging. In 2014 hebben we al veelvuldig 
stilgestaan bij wat die verandering betekent en hoe we als organisatie daarin het meest 
kansrijk kunnen zijn. Dat leidde binnen tot een aantal langere gesprekken, in wisselende 
samenstellingen, met ons team en soms met externen. Die gesprekken zullen in 2015 
verder gevoerd worden, als opmaat naar de nieuwe periode 2017-2020. In het voorjaar 
van 2015 nemen we de tijd onze artistieke ambities, activiteiten en aanpak op gebied van 
marketing en educatie onder de loep te nemen. In het najaar van 2015 werken we dat 
beleid uit tot een plan dat begin 2016 kunnen dienen als subsidieaanvraag naar de 
verschillende overheden. Onze Raad van Toezicht betrekken we steeds bij dit proces. 
Seizoen 2016-2017 zal ondertussen opnieuw getuigen van een veranderende koers, als 
overgangsseizoen naar een nieuwe kunstenplanperiode. 
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7.1. ACTIVITEITENPLAN 2015 

 
Ja, ja, ja jullie hebben hele mooie spulletjes  - vervolg tournee 
Kleine zaaltournee in Nederland en Vlaanderen tot  7 februari 2015. Aantal uitvoeringen in 
2015: 16. 
CONCEPT EN REGIE JETSE BATELAAN SPEL HANS LEENDERTSE, TJEBBE ROELOFS, CHIRON 

HOLWIJN E.A. SCENOGRAFIE THEUN MOSK KOSTUUM LIESBET SWINGS DRAMATURGIE 

PETER ANTHONISSEN 

 
De dag dat de papegaai zelf iets wilde zeggen   

Reprise, kleine tot middelgrote zaaltournee in Nederland en Vlaanderen van 3 maart t/m 
22 april 2015. Verwacht aantal uitvoeringen: 16.  
CONCEPT EN REGIE JETSE BATELAAN SPEL MARIJN BRUSSAARD, SIEGER BALGON, ESTHER 

SNELDER, JUVAT WESTENDORP / GUIDO SPEK / WILLIE WARTAAL TONEELBEELD THEUN 

MOSK KOSTUUMS LIESBET SWINGS DRAMATURG PETER ANTHONISSEN 

 
De kinderen die alles weten  

Innovatief kunstproject voor en met een basisschool (OBS Het Klokhuis Beek en Donk). 
Periode: 27 februari t/m 2 april. Activiteiten: 11 middagen met telkens 10 workshops / 
werksessies in verticale werkgroepen. Afsluitende presentatie. Aantal deelnemers: 260 
leerlingen. Concept / regie: Jetse Batelaan. Kunstenaars: Eric Alink, Floris Visser, Liesbet Swings, 

Rachid Laachir, Marleen Hartjes, Koen De Preter, Keimpe de Jong, Kim Hoorweg, Sieger Baljon, 

Valentine Kempynck. I.s.m. DansBrabant.  
 
Reuzen (remake) 

Hermaking van de grote zaalproductie Reuzen (Ro Theater 2011). Coproductie met Ro 
Theater. Locatieproductie op Oerol Festival en Theaterfestival Boulevard. Verwacht 
aantal uitvoeringen: 12.  
REGIE JETSE BATELAAN SPEL GIJS NABER, RAYMOND THIRRY, ANNEKE SLUITERS 

DECORONTWERP THEUN MOSK KOSTUUMS LIESBET SWINGS  

 

De man die alles weet 

Reprise, kleine zaaltournee in Nederland en Vlaanderen van 15 okt. t/m 31 dec. Verwacht 
aantal uitvoeringen: 50. Coproductie met Maas theater en dans.   
CONCEPT EN REGIE Jetse Batelaan SPEL René van ’t Hof, Tjebbe Roelofs MUZIKANT Keimpe de 

Jong DECOR  Hester Jolink KOSTUUMS Liesbet Swings LICHT Gé Wegman DRAMATURGIE Peter 

Anthonissen  

Als je maar hard genoeg rent weet niemand precies waar je bent (werktitel)  

Nieuwe productie, kleine zaaltournee in Nederland en Vlaanderen vanaf 20 november 
2015. Verwacht aantal uitvoeringen: 25. CONCEPT EN REGIE Jetse Batelaan  
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7.2. BEGROTING 2015 
                

  Ja Ja Ja Papegaai 
kinderen 
die alles  Reuzen 

Reprise 
Man 

Als je maar 
hard  Algemeen TOTAAL 

OPBRENGSTEN 
                 DIRECTE opbrengsten 
        Publieksinkomsten voorstellingen 23.090 25.100 

 
65.726 67.500 23.000 

 
204.416 

Publieksinkomsten educatie 1.000 1.500 1.950 
    

4.450 

Publieksinkomsten horeca 
   

- 
  

17.500 17.500 

Sponsorinkomsten 
  

5.000 
   

4.000 9.000 

Coproductiebijdragen 
    

25.000 
  

25.000 

overig directe opbrengsten 
      

2.500 2.500 

totaal directe opbrengsten 24.090 26.600 6.950 65.726 92.500 23.000 24.000 262.866 

         INDIRECTE opbrengsten 
        Zaalhuur 
      

4.000 4.000 

Uitleenvergoedingen 
      

11.659 11.659 

Overige indirecte opbrengsten  
      

2.500 2.500 

totaal indirecte opbrengsten - - - - - - 18.159 18.159 

         BIJDRAGEN 
        Ministerie OCW BIS 2013-2016                   537.131         537.131  

Provincie N-Brabant                 301.500       301.500 

Gemeente 's-Hertogenbosch                   77.388          77.388  

Incidentele bijdragen Publiek        35.000               3.000         38.000  

Incidentele bijdragen Privaat        35.000             5.000         3.000         43.000  

totaal bijdragen              -                 -    70.000               -                  -          5.000     922.019       997.019  

TOTAAL DER BATEN 
    

24.090  
    

26.600  
    

76.950  
     

65.726  
     

92.500  
     

28.000      964.177  
   

1.278.043  
 

LASTEN                  
A. BEHEERSLASTEN 

        A1. personeelskosten              -                 -                -                 -                  -                  -        156.869        156.869  

A2. materiële lasten              -                 -                -                 -                  -                  -         139.221  
        

139.221  

totaal beheerlasten              -                 -                -                 -                  -                  -    
    

296.091  
      

296.091  

B. ACTIVITEITSLASTEN 
        

B1. personeelskosten 
      

19.278       28.892      38.700               -          47.838         65.316      382.725        582.748  

B2. materiële lasten 
     

13.400  
      

25.414       48.176     154.336       55.030        48.290         51.362       396.009  

totaal activiteitenlasten 
     

32.678  
    

54.306     86.876  
   

154.336     102.868      113.606  
   

434.087  
      

978.757  

         
TOTAAL DER LASTEN 

     
32.678  

    
54.306     86.876  

   
154.336     102.868      113.606  

    
730.178  

   
1.274.848  

 buitengewone lasten/baten / rente                      1.500            1.500  

BATEN/LASTEN RESULTAAT 
      

8.587- 
    

27.706- 
     

9.926- 
    

88.611- 
     

10.368- 
     

85.606- 
   

235.500  
          

4.696  
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8. Verslag van de Raad van Toezicht 

 

8.1. Governance Code Cultuur  

In 2011 maakte Stichting Theater Artemis de overstap van een Bestuur + Directiemodel 
naar een Raad van Toezichtmodel. Conform de Code Cultural Governance werd toen 
een reglement RvT en een directiereglement opgesteld en werden per 14 april 2011 
nieuwe statuten opgesteld.  
Naast de statutaire bepalingen en de beide reglementen staat op de website van de 
Stichting informatie op hoofdlijnen vermeld over het besturen van de stichting en het 
toezicht hierop. Middels dit jaarverslag wordt daarnaast jaarlijks openheid van zaken 
gegeven over de werkzaamheden van de Raad van Toezicht in het betreffende jaar.  
Met dit alles past de stichting de principes in het kader van Governance Code Cultuur 
volledig toe: 
 

Principe 1: Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de 
Governance Code Cultuur, 
Principe 2: Het bestuur kiest het besturingsmodel van de organisatie bewust (n.b. 
medio 2015 wordt keuze van besturingsmodel heroverwogen, conform dit principe), 
Principe 3: Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. Het bestuur is in- en 
extern duidelijk over de taken, bevoegdheden en werkwijze, 
Principe 4: De raad van toezicht stelt rechtspositie en bezoldiging van het bestuur 
zorgvuldig vast en is hierover zo open mogelijk (zie 8.3), 
Principe 5: De raad van toezicht legt zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze 
vast en handelt daarnaar (zie website artemis.nl, reglementen zijn opvraagbaar), 
Principe 6: De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling: hij 
waarborgt deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid (reglement aangaande 
benoemingprocedures), 
Principe 7: De raad van toezicht geeft tevoren aan welke inzet van de leden wordt 
verwacht en welke eventuele vergoeding daar tegenover staat (zie 8.3), 
Principe 8: Toezichthouders en bestuurders vermijden elke vorm van 
belangenverstrengeling. De raad van toezicht ziet hier op toe (nevenfuncties zijn 
hieronder vermeld, voorzitter ziet daarnaast toe op mogelijke  
belangenverstrengeling), 
Principe 9: Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer 
door sluitende interne procedures en externe controle. 
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8.2. Raad van Toezicht als werkgever 

De Raad van Toezicht is werkgever van het bestuur. Jaarlijks voert een delegatie van de 
Raad, waaronder de voorzitter,  functionerings- en beoordelingsgesprekken met de 
beide bestuursleden / directeuren. Mede op basis van dit traject stelt de RvT de 
beloning van het bestuur vast, passend bij het bezoldigingsbeleid (zie paragraaf 6.2.).  
 

8.3. Raad van Toezicht als toezichthouder 

De Raad van Toezicht heeft in 2014 drie maal vergaderd. Eenmaal is vergaderd in 
afwezigheid van het bestuur, op dat moment is het functioneren van het bestuur 
besproken en is ook het functioneren van de Raad zelf geëvalueerd.  
De Raad van Toezicht stelde de jaarrekening 2013 en de begroting 2015 vast. Andere 
besluiten die werden genomen waren: het benoemen van Ellen Schuit en Loek Sijbers als 
nieuwe toezichthouders. Sijbers nam het voorzitterschap over van Ruud Rottier.  
 
De inhoudelijke koerswijziging en de positionering van het gezelschap waren belangrijke 
onderwerpen waar de Raad zich afgelopen jaar mee bezig hield.  Het bestuur betrok de 
Raad in een strategische discussie, waarbij in juni de missie, visie en doelstellingen van 
Artemis opnieuw werden geformuleerd. Ook werden beleidslijnen verwoord op 
terreinen van educatie, doelgroepen en afzetmarkt.  
 
In de vergaderingen werden ontwikkelingen binnen Artemis uitvoerig besproken en 
informeerde het bestuur de Raad middels kwartaalrapportages over de financiële stand 
van zaken. Ook tussen de vergaderingen door was er veel contact tussen het dagelijkse 
bestuur en de Raad van Toezicht. Informeel waren er met regelmaat contactmomenten, 
o.a. bij voorstellingen.  
 
Bezoldiging 

 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie 
gemaakte kosten.  
 
In 2014 zijn er geen kostenvergoedingen verstrekt aan zittende leden van de Raad van 
Toezicht.  
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8.4. Samenstelling, Nevenfuncties en Rooster van Aftreden  

Dhr. L. (Loek) Sijbers 
Voorzitter  
Voorzitter Raad van Toezicht per 02.12.2014 
Herbenoeming mogelijk per 02.12.2018 
Aftreden uiterlijk per 01.12.2025 
 

Functie: eigenaar Cultuurbouw (www.cultuurbouw.nl)  
Geen andere nevenfuncties 
 
Dhr. R.W.M. (Ruud) Rottier 
Voorzitter  
Bestuurslid per 01.05.2002 
Voorzitter Bestuur per 01.01.2009 
Voorzitter Raad van Toezicht per 01.07.2010 
Afgetreden per 02.12.2014 
 
Functie: zelfstandig adviseur en eigenaar, Dubbel-R Advisering, ‘s-Hertogenbosch 
Andere nevenfuncties:  

- Lid Raad van de Commissarissen BrabantWonen 
- Lid Raad van Commissarissen Zorggoed Brabant 
- Lid Raad van Commissarissen Zorggoed Brabant 2  
- Lid Raad van Toezicht Bibliotheek De Meierij 

 
Dhr. J. (Jan) van der Maale 
Profiel: financieel 
Penningmeester / bestuurslid per 12.12.2007  
Lid Raad van Toezicht per 01.07.2010 
Herbenoeming mogelijk per 01.07.2014 
Aftreden uiterlijk per 11.12.2015 
 
Functie: geen vaste functie. 
Andere nevenfunctie: lid sponsorcommissie FC Delta Sports ‘95.  
 
Dhr.  M. (Mark) Timmer 
Profiel: artistiek-inhoudelijk 
Lid Raad van Toezicht per 17.08.2013 
Eenmalige herbenoeming mogelijk per 17.08.2017 
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Aftreden uiterlijk 16.08.2021 
 
Functie: artistiek directeur Theater Frascati, Amsterdam 
Andere nevenfuncties: 

- Lid Raad van Toezicht, Ro Theater, Rotterdam 
- Bestuurslid, Festival Something Raw, Amsterdam 
- Bestuurslid, Vooropleiding Amsterdam 
- Lid Raad van advies, De Theaterschool, AHK, Amsterdam  

 
Dhr.  J.J.M. (Joop) Mols 
Profiel: cultuureducatie  
Lid Raad van Toezicht per 13.05.2013 
Eenmalige herbenoeming mogelijk per 13.05.2017 
Aftreden uiterlijk per 12.05.2021 
 
Functie: adviseur cultuureducatie en culturele infrastructuur, Cultuurmij Oost, Arnhem 
Andere nevenfuncties: 

- Freelance regisseur 
- Directeur / bestuurder Cultuur Educatief Collectief, Ooij 

 
Mw. P.C.H.M. (Ellen) Schuit 
Profiel: juridisch – personeel 
Lid Raad van Toezicht per 01.01.2014 
Eenmalige herbenoeming mogelijk per 01.01.2018 
Aftreden uiterlijk per 31.12.2021 
 
Functie: Vice President HR bij Capgemini Application Services.  
Andere nevenfuncties:  

- Bestuurslid stichting Intocht St. Nicolaas ’s-Hertogenbosch 
 

8.5. Samenstelling en Nevenfuncties Bestuur  

Dhr. M.P.J. (Maurice) Dujardin 
Directeur / zakelijk leider 
Gezamenlijk bevoegd bestuurslid per 14.04.2011 
In dienst voor onbepaalde tijd per 21.06.2006 
 
Nevenfuncties:  

- Penningmeester, Stichting Moeremans&Sons, Amsterdam 
- Penningmeester, Stichting DansBrabant, Tilburg 
- Voorzitter, Platform jeugdproducenten NAPK, Amsterdam 
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Dhr. J. (Jetse) Batelaan 
Directeur / artistiek leider 
Gezamenlijk bevoegd bestuurslid per 21.01.2013 
In dienst voor onbepaalde tijd per 21.01.2013 
 
Nevenfuncties: 

- Lid afstudeercommissie Regieopleiding, Theaterschool AHK, Amsterdam 
- Bestuurslid Stichting Kassys  

 
 
 
 

Ondertekening 

 
Aldus opgemaakt te ’s-Hertogenbosch, 27 maart 2015 
Voor akkoord, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dhr. M.P.J. Dujardin,  Dhr. J. Batelaan,  
Zakelijk leider / bestuurder  Artistiek leider / bestuurder  
 
 
 
Dhr. L. Sijbers 
Voorzitter Raad van Toezicht  
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Bijlage: nieuwe huisstijl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website oud en nieuw 
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