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“Goedenavond, dames en heren.
Heel hartelijk welkom in Theater aan het Spui. 

Zo spreek ik vaak ’s avonds voor aanvang van een 
voorstelling het publiek toe. Waarom? Ik wil iedereen 
laten weten dat ik het fijn vind dat ze er zijn, want 
zo vanzelfsprekend is dat niet. Fijn dat u er bent.
 
Ik ben theaterdirecteur in Den Haag. Zo ik iets ben, 
ben ik een handelaar in andermans ideeën. Ik run 
een theater als toonzaal van unieke invalshoeken.
 
Het theater werkt als een vergrootglas. We bezien 
een werkelijkheid en aan de hand van de maker zoomen 
we in en uit, komen we dichterbij of juist verder weg. 
En de tijd die doet er even niet toe. Je bevindt je op 
een plek waar traagheid mag bestaan opdat je nieuwe 
dingen kunt ontdekken.” 
 
Cees Debets, directeur Theater aan het Spui 

- uit een toespraak tijdens het programma Tulpmania van De Veenfabriek
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 ∙ Inleiding Jaarverslag 2014

Voor u ligt het jaarverslag over 2014 van Theater 
aan het Spui. Het is een ander soort verslag dan u wel-
licht gewend bent: een bundeling van artikelen over 
onderwerpen die ons in 2014 nauw aan het hart lagen.
Onderwerpen waar Theater aan het Spui zich, ook in de 
komende jaren, met grote betrokkenheid voor wil inzet-
ten. De toekomst van het Nederlandse theateraanbod 
voor de vlakkevloer bijvoorbeeld. Talentontwikkeling 
van jonge theatermakers. Theatereducatie voor school-
jeugd. Het inspelen op de veranderende samenstelling 
van de maatschappij door programmering van passend 
aanbod. En verbinding met onze bezoekers, ook online.

Wij hopen met dit verslag op een spannende wijze 
een beeld te schetsen van de vele activiteiten van ons 
theater. Voor een cijfermatig overzicht van alle activitei-
ten verwijzen we graag naar onze jaarrekening die u via 
www.theateraanhetspui.nl kunt downloaden.

Wij wensen u veel leesplezier!

Bestuur en directie Stichting Theater aan het Spui 
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 ∙ Het bestuur in 2014

Het bestuur van Stichting Theater aan het Spui imple-
menteert de Governance Code Cultuur en hanteert het 
daarin omschreven Bestuur-model. Het bestuur is onbe-
zoldigd. Buiten een voorzitter en een penningmeester 
zijn er geen portefeuilles verdeeld. Het bestuur heeft een 
diverse samenstelling, zowel wat betreft leeftijd, sekse 
en culturele achtergrond als inhoudelijke expertise. 
Theater aan het Spui heeft een ANBI-status.

In september nam het bestuur afscheid van Jacques 
Buiteman, die zich sinds 2009 inzette voor Theater aan 
het Spui en een grote rol speelde in het herzien van de 
stichtingstatuten en het opstellen van een bestuurs- 
en directieverslag.

Het bestuur vergaderde in 2014 zeven keer volgens een 
van te voren vastgestelde vergaderplanning. Het bestuur 
stelde de jaarrekening en het accountantsverslag vast en 
besprak de kwartaalrapportages. Het bestuur besprak 
onder meer de langetermijnstrategie van het theater, de 
samenwerking binnen de Toneelalliantie en de ontwik-
kelingen rond de nieuwe inrichting van het Spuikwartier. 
Bestuursleden namen deel aan sessies in het traject 
Wijzer Werven, een trainings- en coachingsprogramma 
van het Ministerie van OCW om het ondernemerschap 
bij culturele instellingen te versterken.

Het bestuurlijke jaar werd conform de Governance Code 
Cultuur afgesloten met een zelfevaluatie, buiten een 
reguliere vergadering en in afwezigheid van de directie.
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 ∙ Bestuursleden in 2014

• Benita Plesch (voorzitter)
• Michiel de Vries (penningmeester)
• Jacques Buiteman (tot 29 september 2014)
• Hilly Buyne  
• Ad van Ginkel  
• Jan Lintsen
• Kiran Sukul

 ∙ Gegevens Theater aan het Spui en bestuur 

Naam: Stichting Theater aan het Spui
Adres: Spui 187. 2511 BN Den Haag
Telefoonnummer: (070)-3024070
Website: www.theateraanhetspui.nl
E-mailadres: kantoor@theateraanhetspui.nl

 ∙ Personeel 2014

Eind 2014 waren bij het Theater aan het Spui 36 mede-
werkers in dienst. Het aantal fte was 20. Dit verschil tus-
sen aantal medewerkers en fte komt doordat de publieks-
begeleiders en theaterdiensten een klein arbeidscontract 
hebben. Het merendeel van de medewerkers heeft een 
contract voor bepaalde tijd. 18 medewerkers hebben 
een arbeidscontract voor onbepaald tijd. 

In verband met het vertrek van een collega op de 
financiële administratie hebben we een nieuwe collega 
geworven. Een medewerker theaterdienst is naast haar 
functie van theaterdienst ook coördinator publieks-
begeleiding geworden. Daarnaast werken we regelmatig 
samen met zzp-ers, zoals theaterdocenten of theater-
technici. Theater aan het Spui biedt bovendien 
studenten graag de mogelijkheid stage te lopen. 
In 2014 hebben hier 8 studenten op verschillende 
afdelingen gebruik van gemaakt.
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 ∙ Ziekteverzuim

Het verzuim bij het Theater aan het Spui was laag. 
In 2014 was het ziekteverzuimpercentage 0,88% 
(en in 2013 was dit 1,75%). Het landelijk ziekte-
verzuim in 2014 was volgens het CBS 3,9%. 
 
 ∙ Opleidingen

De directeur, directiesecretaris en projectcoördinator 
hebben het trainingsprogramma Wijzer Werven gevolgd. 
Dit programma wordt in opdracht van het ministerie 
van OCW uitgevoerd door het samenwerkingsverband 
Berenschot, Charistar en Van Dooren Advies. Er is een 
persoonlijk coachingstraject gevolgd door de project-
medewerker educatie. De medewerker facilitaire dienst 
heeft een computertraining gevolgd en het hoofd marke-
ting volgde samen met andere marketeers uit de culturele 
sector in Den Haag een Excel-cursus. Jaarlijks worden 
er trainingen bedrijfshulpverlening gevolgd. Daarnaast 
worden er regelmatig congressen en informatieve 
bijeenkomsten bezocht. 
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0
5
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6
1.462

18
709
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4.049

2013

151
256
28.175
20.084

128
4.630

27
7
15.638

51
9.393
61
11.943

92.819
60.329
3.837
1.984
1.612

3.660
127

294
150
17

27
3.740
27
4.457
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134
3.084

2014

144
332
32.886
25.075

204
9.363

32
6
16.158

69
13.748
64
10.915

125.140
80.851
8.410
4.285
2.217

5.693
120

1.489
187
47

14
1.569
32
5.571

28
2.509
326
11.406

Reguliere programmering

Verschillende producties
Voorstellingen / optredens / concerten
Bezoekers totaal
waarvan betalende bezoekers

Eigen festivalproducties

Voorstellingen
Bezoekers

Festivals

Festivaldagen
Aantal festivals
Bezoekers totaal  

Verhuur

Culturele verhuur
Bezoekers
Overige activiteiten
Bezoekers

Online 

Bezoeken website(s) totaal
Unieke bezoekers totaal (IP-adres)
Ontvangers digitale nieuwsbrieven
Facebook vrienden/fans
Volgers op Twitter

Cursussen, inleidingen en lezingen voor volwassenen

Deelnemers
Aangeboden verschillende activiteiten

Activiteiten voor kinderen en jongeren in de vrije tijd

Deelnemers tot 12 jaar
Deelnemers 12 - 18 jaar
Aangeboden verschillende activiteiten

Cultuureducatie voor het onderwijs

Schoolvoorstelling primair onderwijs
Aantal leerlingen
Schoolvoorstelling voortgezet onderwijs
Aantal leerlingen

Lessen en workshops voor het onderwijs

Lessen / activiteiten primair onderwijs
Deelnemende leerlingen primair onderwijs
Lessen / activiteiten voortgezet onderwijs
Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs

D
e 

ci
jfe

rs



THEATER AAN HET SPUI9



THEATER AAN HET SPUI10

Dit artikel is gebaseerd op de uitzending op 12 april 2015 van 
Kunstlicht, het wekelijkse radioprogramma op Den Haag FM 
over podiumkunsten, beeldende kunst, film en literatuur.

Talentontwikkeling op het toneel

‘EEN VOOR-
STELLING 
MOET MOGEN 
MISLUKKEN.
TALENT MOET 
VLIEGUREN 
KUNNEN MAKEN’
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Een laboratorium, microkredieten en ondernemers-
mentaliteit. Talentontwikkeling is voor jonge theater-
makers een kronkelig pad dat al te vaak leidt langs 
boekhouders, evaluatieformulieren en 
bedrijfsplannen.
Tekst: Eric Korsten

Toen in 2012 rücksichtslos de bijl aan de wortel in het 
bestel van productiehuizen ging, was vooral het weer-
loze jonge talent de klos. In een tijd van ongebreidelde 
vrijemarkteconomie en Volkskapitalisme waren 
vrijplaatsen voor theaterexperimenten kennelijk 
te dure ondernemingen.
 
“Mijn naam is Naomi Velissariou. Ik maak theater. Dat is 
een kunstvorm waarbij mensen zich verkleden, verf op 
hun gezicht smeren, teksten vanbuiten leren en in het 
onmisbare bijzijn van anderen het bodemloze gat indui-
ken waarboven wij als mens een beschaving hebben 
gebouwd.” Zo opende de jonge actrice en theatermaak-
ster medio februari van dit jaar haar met collega-kunste-
naar Michaël Bijnens opgestelde statement Vlammend 
betoog tegen de bureaucratische behandeling van kunst. 
Ze sprak op het openingsfeest van BesteBuren, waarin 
tot februari 2016 de langdurige Vlaams-Nederlandse 
creativiteit en culturele samenwerking wordt gevierd. 
En, zo stelde Velissariou vast: “Hier theater maken leek 
mij onmogelijk. In plaats van theater serveer ik u daar-
om op boekhouding”. 

 ∙ Crowdfunding

Jonge theatermakers zijn, meer dan vroeger, genood-
zaakt zelf hun boontjes te doppen, zo goed of kwaad als 
dat gaat als je net een beroepsopleiding tot acteur of 
regisseur hebt afgelegd. De gelukkigen haken aan bij de 
grote toneelgezelschappen, worden er artist in residence 
of volgen er een coachingstraject. 
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De minder gelukkigen moeten de boer op, door op goed 
geluk een aanvraag te doen bij een van de fondsen bij-
voorbeeld. Of door aan te kloppen bij een theater of een 
(niet structureel) gesubsidieerd gezelschap dat - soms 
met gevaar voor eigen rendement - talent een kans biedt. 
Wat ook kan: meedeinen op de hype van crowdfunding, 
sponsoring door de particuliere markt zogezegd, met 
voor beide partijen een per saldo ongewis ‘verdienmodel’.

 ∙ Freewheelen

In het wekelijkse radioprogramma Kunstlicht (Den Haag 
FM) vond 12 april een discussie plaats over talent-
ontwikkeling voor toneelmakers in Den Haag. Daar 
biedt stadsgezelschap het Nationale Toneel structureel 
een vierjarig coachingstraject aan een jonge, talentvolle 
regisseur, zoals Casper Vandeputte: “Dat is geweldig 
natuurlijk. Volop kansen, ik mag veel doen en ik steek 
veel op.”
 
Die geprivilegieerde bescherming is alleen eerder uit-
zondering dan regel. Vandeputte pleit daarom voor de 
ontwikkeling van een stelsel van microkredieten voor 
kunst en theater, en anderzijds voor een theaterlabora-
torium in de residentie. Een plek waar ‘erkend’ talent 
zonder al te veel prestatiedruk kan freewheelen. 
“Ongeveer zoals Frascati in Amsterdam dat doet”. 

 ∙ Vlieguren

Ook de vanuit Den Haag opererende theatermakers 
Sytze Schalk en Marijn Brussaard pleiten daarvoor. 
Brussaard, die een jaar geleden afstudeerde, maakt 
onder de hoede van Theater aan het Spui binnenkort 
een nieuwe productie, na zijn eerste opvallende produc-
tie Rhythm of the Night van vorig jaar. Schalk, oudstudent 
Writing for Performance in Utrecht, is één van acht jonge 
makers wier aanvraag als Nieuwe Maker in 2014 werd 
goedgekeurd door het Fonds Podiumkunsten. 
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Die nieuwe regeling houdt in dat subsidie beschikbaar 
is voor een tweejarig ontwikkelingstraject, zulks in samen
werking met plaatselijke gezelschappen, podia en festi-
vals. Sindsdien werkt hij aan De Werelden van Schalk, een 
meerjarig theaterproject waarin hij online en offline 
theatervormen onderzoekt. Schalk doet dat onder de 
vleugels van de Toneelalliantie, een samenwerkings- 
verband van Theater aan het Spui, de Koninklijke 
Schouwburg en het Nationale Toneel.
 
“Een voorstelling moet mogen mislukken. Talent 
moet vlieguren kunnen maken”, brengt Cees Debets, 
directeur van Theater aan het Spui, naar voren. Debets 
wil zijn rol als laboratorium voor jong theatertalent 
nadrukkelijker spelen, vooral in het tachtig stoelen 
tellende Zaal 3 - als daar de bijbehorende financiële 
ruimte voor wordt gevonden, linksom of rechtsom. 
“We willen hier nieuwe verdienmodellen testen. Het 
streven is om zonder subsidie voorstellingen te kunnen 
programmeren. Eigenlijk willen we in Zaal 3 álles op 
de schop gooien, ook waar het gaat om samenwerking 
met opleidingen voor theatertechniek en horeca.”

 ∙ El Dorado

Met de oprichting van de Toneelalliantie in 2013 is de 
mogelijkheid aanwezig om in Den Haag het bestaande 
jonge-makersklimaat te optimaliseren: afgestudeerd 
theatertalent begint in Zaal 3, stroomt bij ‘geschiktheid’ 
door naar de vlakkevloerzalen aan het Spui en wordt 
ultimo geadopteerd door het Nationale Toneel. Een 
unieke keten van talentontwikkeling, bovendien aan 
de hand van een volwassen toneelgezelschap dat ook 
jeugdtheatervoorstellingen uitbrengt, dient zich aan. 
Het is een nu nog utopisch klinkend plaatselijk toneel- 
bestel, dat evenwel binnenkort extra reliëf kan krijgen 
als het onderzoek naar de voorgenomen fusie tussen 
deze drie instellingen uitwijst dat de fusie nuttig is voor 
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alle partijen. Het aanbod aan voorstellingen kan boven-
dien vervolgens optimaal worden verdeeld en bezoekers 
van acht tot tachtig kunnen optimaal en op organische 
wijze worden bediend.

Den Haag als El Dorado, Voltaires gezochte gouden stad, 
binnen handbereik. Opmerkelijk voor een stad waar 
wel een hbo-opleiding voor dans, muziek en beeldende 
kunst gevestigd is, maar geen professionele hbo-theater-
opleiding. Dat kan een achilleshiel blijken. Of toch niet? 
Jan Zoet, directeur Theaterschool Amsterdam: “Een 
dependance in Den Haag? Het lijkt me beter om produc-
tieve manieren van samenwerking te onderzoeken door 
te speuren naar wegen om jong talent meer speelplekken 
te bieden dan nu vaak het geval is”. De Toneelalliantie 
biedt daartoe volgens hem een prima beginpunt.
 
 ∙ Artistiek roer

Op de Theaterschool in Amsterdam krijgen studenten ter 
voorbereiding op een toekomstig bestaan als freelancer 
slechts sporadisch les in cultureel ondernemerschap. 
Brussaard: “Ik ben een eenmanszaak. Ook mijn werk 
als DJ kan ik onder die paraplu doen.” Schalk: “Ik heb 
een stichting opgericht en ben daar in dienst.” Ook 
Casper Vandeputte moet, nadat de beschutting van het 
Nationale Toneel eind 2016 eindigt, weer zelf aan de 
bak. Vandeputte: “Mijn grote vraag is nu: wat hierna? 
Freelancen wellicht. Of ergens vast onderdak zien te 
vinden”. Hij is daarom in gesprek met Eric de Vroedt, 
die na 2017 het artistieke roer bij het Nationale Toneel 
van Theu Boermans overneemt. 
 
“We blijven maar praten over kunst in termen van 
ondernemerschap en winst”, brengt Ninke Overbeek, 
toneelschrijfster bij De Kosmonaut, productiehuis voor 
toneelteksten en vaste columniste van Kunstlicht, daar 
tegenin. “’Is het project geslaagd?’, vraagt het fonds dat 
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ons ondersteunt, en het antwoord ligt besloten in 
bezoekers aantallen en kaartverkoop. Wie faalt is een 
loser die zijn bedrijfsplan niet op orde had.” Overbeek 
vergeet daarbij niet de hand in eigen boezem te steken: 
“Ook als jonge makers moeten we dat inhoudelijke 
gesprek voeren, en niet alleen netwerken om die ene 
succesvolle regisseur binnen te halen als visitekaartje 
voor je volgende project.”

 ∙ Hét toneel

Maar er is hoop, altijd is er hoop, op betere tijden. 
Een kentering lijkt mogelijk sinds de publicatie van 
het advies dat de Raad voor Cultuur in april uitbracht. 
De Raad pleit daarin voor de terugkeer van productie-
huizen, geschoeid op een nieuwe leest. Ook opteert de 
Raad voor meer mogelijkheden voor stedelijke regio’s 
en ziet zij graag een betere aansluiting van gemeentelijk 
op landelijk cultuurbeleid.
 
Het advies kan voor wind in de rug zorgen in het stede-
lijke Den Haag bij het verbeteren van het jonge-makers-
klimaat. Gevoegd bij alle lopende ontwikkelingen rond 
Spuikwartier, de Toneelalliantie en het voornemen van 
de Haagse cultuurwethouder Cultuur Joris Wijsmuller 
voor een sterkere positie van het ‘merk’ Den Haag als 
toneelstad, heeft de hofstad de potentie voor het grijpen 
om uit te groeien tot hét toneel voor beginnend én voor 
gevestigd talent.

En pas dan, als (net als voorheen) de juiste voorwaarden 
geschapen zijn, kan de toneelkunst weer doen wat zij 
altijd deed: puike voorstellingen maken. Ook Naomi 
Velissariou wil dan wel overstag. Haar hartenkreet? 
“Laat ons huizen bewonen, productieplatformen 
creëren, festivals doen leven, concertzalen vullen, 
bibliotheken bestormen. Plekken hebben we nodig, 
plekken waar een verhaal kan rijpen, een praktijk 
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langzaam kan groeien, experimenten gewoon mogen 
falen, erfgoed kan worden geconserveerd, talent kan 
worden ontwikkeld en waar voor mijn part zelfs aan 
cultureel ondernemerschap kan worden gedaan.”
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WIE DEDEN ER MEE?
Rabia Amezian (zakelijk leider Zouka Media) 
Walter Ligthart (zakelijk directeur NT Den Haag) 
Cees Debets (directeur en programmeur Theater aan het Spui Den Haag)
Karima Sahla (directeur Steunpunt Sabr in Schilderswijk Den Haag) 
Andreas Fleischmann (directeur en programmeur Meervaart Amsterdam) 
Jorgen Tjon A Fong (programmeur culturele diversiteit Stadsschouwburg Amsterdam) 
Jolanda Spoel (programmeur Maaspodium)
Yvette van Ooijen (multicultureel programmeur Stadsschouwburg Utrecht)
Caspar Nieuwenhuis (artistiek directeur Likeminds)

Het multiculturele theater van de 21e eeuw

‘WAT IN 
NEDERLAND 
SLECHTS EEN 
KLUCHT IS, IS 
IN MAROKKO EEN 
SPANNENDE VORM 
VAN VERHOLEN 
KRITIEK OP DE 
MAATSCHAPPIJ.’
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Het publiek van theaters weerspiegelt vaak niet de 
multiculturele bevolkingsopbouw van de stad waarin 
deze instellingen opereren. Hoe kunnen theaters een 
pluriformer publiek binnenkrijgen? Wat wordt hier 
al aan gedaan? En wat zijn de best practices? Dat en 
meer bespraken negen experts, variërend van theater-
directeur tot wijkbewoner.
Tekst: Inge Janse 

Onder meer Theater aan het Spui, de Koninklijke 
Schouwburg en het Nationaal Toneel hebben diversiteit 
– zowel op het podium als in de zaal - als speerpunt. 
Het is in de praktijk alleen lastig om dit ook écht te reali-
seren. Natuurlijk zijn er successen (met ‘Mijn Vader, de 
Expat’ als bekendste voorbeeld), maar in de regel is het 
theaterpubliek nog altijd overwegend monocultureel.

Negen betrokkenen, waaronder zakelijk directeurs, 
programmeurs en theatermakers, vroegen zich onder-
ling af of diversiteit überhaupt wel een doelstelling 
moet zijn, welke obstakels je tegenkomt bij het realise-
ren hiervan, en wat goede én slechte voorbeelden zijn. 
Dat gesprek leverde zeven aanbevelingen op.

1: realiseer je dat er veel diversiteit zit in elke doelgroep
De observatie komt meerdere keren terug: er is niet zoiets
als dé Marokkaan of dé Nederlander. Je traditionele pr-
machine, zoals via flyers en websites, zal bij nieuwe doel-
groepen minder goed werken. Bij niet-Westerse culturen 
kun je bijvoorbeeld gebruikmaken van ambassadeurs, 
buurtprogrammeurs, contacten bij mannen- en vrouwen-
groepen. Maak daarom ook gebruik van focusgroepen 
die je helpen bepalen of een productie voor een nieuwe 
cultuur ook gaat werken bij de doelgroep.

Nieuwe bezoekers zijn op zoek naar een betrouwbare 
bron én de garantie dat het theater past bij hun 
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levensstijl. Kunnen gelovige ouders bijvoorbeeld met 
hun kinderen wel naar een theater, wat toch een soort 
uitgaansgelegenheid is waar ook alcohol wordt geschon-
ken? Het is daarom zaak om het vertrouwen van dit 
nieuwe publiek te krijgen én te houden. 

2: diversiteit moet onderdeel zijn van de
hele organisatie, niet alleen op het podium
Wie enkel diversiteit laat zien op het podium, redt het 
niet. Wil je nieuwe groepen bezoekers binnenhalen, dan 
moet de hele organisatie daar ook op gericht zijn. Elke 
doelgroep vraagt om zijn eigen benadering, variërend 
van etnomarketing tot baliemedewerkers die aansluiten 
bij de doelgroep. Uiteindelijk moet die nieuwe bezoeker 
zich thuis voelen tijdens elke fase van het bezoek. 
Er moet daarom iets veranderen in het DNA van de 
hele organisatie, maar realiseer je wel dat dit iets is 
wat veel tijd en energie kost.

3: wees consequent en kwalitatief hoogstaand
Lang werd er gedacht dat als de nieuwe doelgroep 
eenmaal binnen is, zij ook wel terug blijft komen. Maar 
zo werkt het niet. Je kunt één keer scoren met een voor-
stelling voor een nieuwe doelgroep, maar dat is slechts 
het begin. Bezoekers uit die nieuwe cultuur moeten je 
gaan vertrouwen en dat blijven doen. Dat vereist een 
consistente aanpak waarbij deze bezoekers consequent 
voorzien worden van kwalitatief hoogstaande produc-
ties die aansluiten bij hun cultuur. En realiseer je dat het 
nieuwe publiek zich misschien wel nooit gaat vermengen 
met het oude publiek. 

4: wees in staat om in te spelen op wat er leeft
Als het theater zijn programmering helemaal sluitend 
maakt, dan kan er nooit ingespeeld worden op een 
actualiteit die voor een doelgroep heel belangrijk is of 
een productie die opeens aansluit. Veel nieuwe 
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doelgroepen, zoals jongeren, maken geen keuzes voor 
het theater vanwege een programmaboek uit augustus, 
maar omdat iets opeens trending is op social media. 

Hou daarom altijd dagen vrij in je programmering, 
zodat je rekening kunt houden met een productie die op-
eens urgent is. Haak vervolgens in op die actualiteit met 
moderne middelen, zoals social media, ludieke stunts 
en mond-tot-mondreclame met een lading die aansluit 
op het referentiekader van je doelgroep. Zo creëer je 
herkenning, zodat zij daarbij willen zijn en horen.

5: er zijn grenzen, dus zoek die ook op
Een veel gemaakte denkfout is dat een diverse productie 
automatisch gepaard gaat met kwaliteitsverlies. Kwaliteit 
is überhaupt een notie die cultureel bepaald is, en daar-
door onderhevig aan extreme subjectiviteit. Wat in 
Nederland slechts een klucht is, is in Marokko een span-
nende vorm van verholen kritiek op de maatschappij.

Natuurlijk zijn er grenzen aan wat je kunt neerzetten: 
een slechte voorstelling is een slechte voorstelling, 
ongeacht de achtergrond van de spelers. Niettemin 
verplicht de zoektocht naar nieuwe doelgroepen ook 
om nieuwe producties te proberen, ook al ben je er 
zelf niet direct van overtuigd. Geef het theater de kans 
zichzelf en zijn publiek te verrassen.

Natuurlijk zul je soms schrikken van de kwaliteit. Ook 
zullen veel experimenten niet slagen. Niettemin zorgt 
dat experiment ook voor nieuwe verhalen, zoals al te zien 
is met de producties ‘Ik, Driss’, ‘Oumi’ en ‘Mijn Vader, de 
Expat’ over de migranten van de eerste generatie wiens 
verhaal eerder niet of nauwelijks verteld werd.
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6: de maatschappij verandert. Meebewegen is geen
optie; het is een verplichting
In de grote steden zijn er veel wijken waar meer dan 
de helft van de bewoners een andere culturele achter-
grond heeft dan de traditionele Nederlandse. Alleen 
al het feit dat de traditionele doelgroep steeds kleiner 
wordt, verplicht theaters om te veranderen. 

Het is daarom voor theaters geen vraag of zij in moeten 
spelen op de steeds diverser wordende maatschappij, 
maar een verplichting. Diversiteit, zowel op het podium 
als in de zaal, is een vereiste om goed te passen in de 
maatschappij waarin je als instelling geworteld bent. 

7: nieuw publiek start bij nieuwe makers en producties
Alle deelnemers zijn het er – in wisselende mate – over 
eens: meer diversiteit op het podium is de sleutel tot 
meer diversiteit in het publiek. Wacht daarom niet af, 
maar ga nieuw aanbod genereren en leid nieuwe theater-
makers op. Door dat te doen, vertel je als theater ook 
die andere verhalen uit de maatschappij. Trek theater-
makers aan die die andere verhalen kunnen vertellen, 
dan komt de rest vanzelf.
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Hoe kun je als kleine culturele instelling online verbinden?
Dit artikel verscheen op 6 mei 2015 op Marketingfacts.nl, hét 
platform voor marketing en communicatie in Nederland. 

Citymarketing

‘BLIJKBAAR LUKT 
HET THEATER 
AAN HET SPUI 
OM MET BEPERKTE
MIDDELEN TOCH 
VAAK EEN 
POSITIEF GELUID 
TE LATEN HOREN.’
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Het is een universeel dilemma, maar het speelt vooral 
bij kleine culturele instellingen: je wilt als (online) 
marketeer veel meer doen dan je tijd, geld of man-
kracht hebt. Vooral social media is vaak een activiteit 
die er snel bij inschiet. Als praktijkcase van wat je 
tóch kan doen, leggen we daarom Theater aan het 
Spui onder de loep. Wat heeft dit kleine theater in 
Den Haag bereikt, en hoe deed het dat?
Tekst: Menno Urbanus

Theater aan het Spui in Den Haag is een culturele 
instelling als vele anderen. Met beperkte middelen wil 
het zichtbaar en betrokken zijn en zo bezoekers trekken 
naar voorstellingen en bijeenkomsten in het theater. 
Hoe kunnen social media daarbij helpen?

Om daar achter te komen, neem ik in deze blog de 
social media-activiteiten van en over Theater aan het 
Spui onder de loep, inclusief vergelijking met andere 
culturele instellingen in Den Haag zoals de Koninklijke 
Schouwburg en het Paard van Troje. Wat zeggen social 
media over deze organisaties, welk effect sorteren zij 
hiermee en wat kunnen anderen daarvan leren?

 ∙ Positief bereik rondom Theater aan het Spui

In 2014 zijn er online ruim 3.200 berichten (publiekelijk) 
gedeeld waar Theater aan het Spui in genoemd wordt, 
goed voor een online bereik van 2,4 miljoen impressies. 
Meer dan één op de vijf berichten (22%) is expliciet 
positief over het theater. Hierdoor ligt het positieve senti-
ment drie keer zo hoog als in de online uitingen over 
de Koninklijke Schouwburg en Dr Anton Philipszaal in 
Den Haag. Bij andere culturele instellingen, zoals theater 
Diligentia en popzaal Paard van Troje, ligt het positieve 
sentiment op een vergelijkbaar niveau. Blijkbaar lukt het 
Theater aan het Spui om met beperkte middelen toch 
vaak een positief geluid te laten horen.
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 ∙ Interactie met ambassadeurs

Dit positieve bereik wordt gerealiseerd door een groep 
van 1.200 auteurs die berichten over Theater aan het 
Spui deelden. Deze groep is zeer gevarieerd: van lokale 
en landelijke media tot artiesten en toneelgroepen. Het 
valt daarbij op dat deze groep een groter bereik heeft 
dan de online achterban van de Koninklijke Schouwburg 
en Dr Anton Philipszaal. De kanalen van Theater aan het 
Spui op Twitter en Facebook dragen hieraan bij, maar 
de berichten komen ook voort uit het enthousiasme 
van bezoekers en artiesten in het theater. Alleen theater 
Diligentia en Paard van Troje weten nog meer auteurs 
aan zich te binden. Diligentia doet dat onder meer door 
vaker interactie te hebben met artiesten met een groot 
persoonlijk bereik en daardoor grote zichtbaarheid.

 ∙ Een jaar lang bereik en interactie

Het lukt het Theater aan het Spui om het hele jaar door 
bereik en betrokkenheid te creëren. Zoals vaker zijn de 
uitschieters in het bereik vaak de off-topic berichten. 
Een voorbeeld hiervan was een Iers danseresje dat in 
het theater moest optreden, maar op weg daarheen 
haar jurkje kwijt was geraakt in de Randstadrail. De 
zoektocht werd online breed uitgezet en onder andere 
door Omroep West opgepakt. Dit laat zien dat de lokale 
betrokkenheid bij het theater groot is: zijn berichten 
worden meteen opgepakt en binnen Den Haag gedeeld.

 ∙ Zichtbaarheid buiten Den Haag

In ruim eenderde van de online berichten over Theater 
aan het Spui wordt meegenomen dat dit theater in Den 
Haag ligt. Een kwart van deze berichten wordt vervolgens 
via nieuwssites gedeeld, zoals de Volkskrant, NRC en 
lokale media als Dichtbij en Omroep West. Theater aan 
het Spui lukt het vaker om deze partijen te bereiken dan 
andere culturele instellingen in Den Haag. Dat lukt onder 
meer doordat het theater online de interactie opzoekt, 
wat bijdraagt aan de zichtbaarheid van Den Haag en het 
Theater aan het Spui.
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 ∙ Social media afspiegeling van bezoekers

Bezoekers van Theater aan het Spui zijn voor tweederde 
vrouw en eenderde man. Dat komt overeen met het 
profiel van de mensen die via social media Theater 
aan het Spui vermelden. Ook de verhouding tussen 
bezoekers van binnen en buiten Den Haag is vergelijk-
baar met de woonplaats van de online schrijvers. Ruim 
de helft van de bezoekers (55%) van Theater aan het 
Spui én auteurs op social media die over het theater 
schrijft, komt uit Den Haag. De rest van hen komt deels 
uit omliggende steden als Voorburg en Rijswijk en deels 
uit verder gelegen plaatsen in de Randstad. Blijkbaar 
weet Theater aan het Spui dus de juiste doelgroep (van 
potentiële en bestaande bezoekers) via online kanalen 
aan zich te verbinden.
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 ∙ Conclusie

Alles bij elkaar lukt het Theater aan het Spui om de juiste 
(potentiële) bezoekers via online middelen te betrekken 
bij het wel en wee van het theater, met alle positieve ge-
volgen van dien. Er ontstaat bovendien een vruchtbare 
interactie met andere media kanalen en bezoekers, waar-
bij ook de stad Den Haag goed op de kaart wordt gezet.

 ∙ Belangrijkste adviezen

• Gebruik het enthousiasme van je bezoekers: deel hun 
berichten en blijf hen betrekken 

• Zoek goede mediapartners die jouw content willen delen 

• Maak slim gebruik van off-topic berichten die  
over jou gaan en die mensen en media graag delen 

• Verhef je artiesten tot ambassadeurs: vermeld hen  
in je berichten en verleid hen om jou ook te noemen 

• Lift mee met de stad waar je actief bent: breng partijen 
uit de stad naar jouw theater of locatie, waardoor er  
een relatie ontstaat die online kan worden ingezet 

• Breng in kaart of je online volgers en fans het juiste  
profiel hebben: zijn zij wel écht de doelgroep die je  
voor ogen hebt?
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Dit artikel verscheen in juni 2015 op de website van het 
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst 
(www.lkca.nl), één van de meest gebruikte platformen voor 
docenten om inspiratie op te doen voor theateronderwijs.

Theaterles in een echt theater

‘OEFENEN 
IN DE STUDIO 
EN OPTREDEN 
IN EEN ECHTE 
THEATERZAAL!’
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Wat gebeurt er als je theaterlessen niet tussen de 
schoolmuren geeft, maar in een theater? Het Haags 
Montessori Lyceum ging drie jaar geleden samen met 
Theater aan het Spui het experiment aan. “Wat moet 
het geweldig zijn voor deze leerlingen!” 
Tekst: Inge Janse

Sinds drie jaar heeft het Haags Montessori Lyceum 
(HML) in Den Haag zogeheten theaterklassen. Dit doet 
deze school in samenwerking met het in het stadscen-
trum gevestigde Theater aan het Spui en de docenten 
van het Haags Theaterhuis. 
In zo’n theaterklas krijgen leerlingen in de onderbouw 
extra uren om zich op maandagmiddag volledig op 
theater te storten. Iedere theaterklas heeft een vaste 
theaterdocent die met de leerlingen werkt aan toneel-
spelen, improvisatie, teksttoneel, theatervormgeving, 
theatertechniek en gebruik van stem en fysiek. Het 
schooljaar wordt afgesloten met een toneelproductie 
in Theater aan het Spui. 

 ∙ Inspiratie

Naast de theaterlessen bezoeken de leerlingen zes 
toneel- of muziektheatervoorstellingen in Theater 
aan het Spui. De leerlingen maken daarbij kennis met 
acteurs en regisseurs, krijgen een rondleiding achter 
de schermen of spelen zelf een scene in het decor. 
De inhoud van de theaterlessen wordt gekoppeld aan 
de voorstellingen die de leerlingen bezoeken.

Het voordeel van theaterles in een theater is dat de 
leerlingen dicht op de professionele praktijk zitten. 
Hierdoor leren zij de ins en outs van het theater en 
maken zij snel contact met mensen voor en achter 
de schermen. Leerlingen ontwikkelen zo inzicht in de 
beroepspraktijk, maar ook over wat hun eigen inspira-
tie, motivatie en werkhouding zijn.
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 ∙ Eerste lichting

Deze maand zwaait de eerste lichting van de theater-
klassen af. Jeannette Houwink ten Cate, onderbouw- 
en cultuurcoördinator van het HML, kijkt daarom terug. 
Hoe kwam het project tot stand, wat vinden leerlingen 
ervan en welke meerwaarde leverde het op voor deze 
Montessorischool in Den Haag?

 ∙ Wel wennen

“Al meer dan een decennium werkt het HML samen met 
het Theater aan het Spui. Zo volgen onze kunstklassen 
hier workshops en bezoeken zij ’s avonds voorstellingen.” 

“Drie jaar geleden brainstormde ik met Theater aan 
het Spui over de mogelijkheden voor een theaterklas op 
het HML. Wat zou het leuk zijn voor onze leerlingen om 
in Theater aan het Spui toneelles te krijgen en acteurs 
en regisseurs te kunnen ontmoeten op hun eigen werk-
plek. Oefenen in de studio en optreden in een echte 
theaterzaal! We werden enthousiast en gingen - uiter-
aard in overleg met onze directeuren - plannen maken.”

“Het theater zette een mooi lesprogramma in elkaar, 
dat van start ging in september 2012. De eerste lichting 
bestond uit een grote groep leerlingen die erg expres-
sief was. Bovendien bleek dat Montessorileerlingen 
er niet voor niets om bekend staan dat zij overal een 
mening over hebben en goed weten wat ze willen. 
Dat was soms wel wennen.”

 ∙ Mooiste momenten

“Als onderdeel van de theaterklas gaan de leerlingen in 
juni naar het Oerol-festival. Dat bezoek vormt (naast de 
eindpresentatie in het theater) het hoogtepunt van het 
jaar. Vier dagen lang bezoeken zij met de wind in hun 
haren alle paspoortvoorstellingen en muziekoptredens 
op het Groene Strand. Laat in de avond rijden zij op de 
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fiets naar Oosterend voor een indianenact in de duinen. 
Terug op de boot naar Harlingen zeggen de leerlingen 
altijd: dit zijn de mooiste momenten in een schooljaar.”

“Sinds 2012 is er, mede door veranderingen in het be-
leid van de gemeente, veel veranderd. Zo werken we 
nu samen met het Haags Theaterhuis en zijn de lessen 
niet meer in Theater aan het Spui, maar bij Prins 27, het 
voormalige Koorenhuis in Den Haag. Wat niet is veran-
derd, is dat de leerlingen nog steeds even enthousiast 
en druk zijn.”

 ∙ Geweldige ervaring

“Dit jaar zwaait de eerste lichting met leerlingen af. Zij 
geven daarom in mei hun derde en laatste presentatie, 
in Theater aan het Spui. Al maanden werken de theater-
docent en de leerlingen toe naar dit optreden. Vaak 
verwerken de leerlingen hun eigen ervaringen in het 
stuk en zijn zij zelf verantwoordelijk voor het maken 
van de tekst of zang. Bij de presentatie komen alle der-
deklassers naar hun klasgenoten kijken. Bovendien 
komen ’s avonds alle ouders, opa’s en oma’s, broertjes 
en zusjes naar het theater.”

“Wat dit alles oplevert? Fred Brandt, hun mentor, ver-
woordt dat treffend: ‘Wat moet het geweldig zijn voor 
deze leerlingen om samen deze ervaringen te delen en 
samen op te groeien!’”

 ∙ Meer informatie

Lees verder over de Theaterklas op de website van 
Theater aan het Spui. Neem voor meer informatie 
contact op met Saartje Oldenburg van Theater aan het 
Spui via saartje@theateraanhetspui.nl
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Dit is een voorpublicatie van een uitgebreide analyse van 
het vlakke-vloertheater in Nederland. Dit artikel verschijnt 
in de herfst van 2015 in De Theatermaker, het onafhankelijke 
vakblad voor de podiumkunsten.

Vlakke-vloertheater

‘NIET ALLEEN IN HET 
THEATERVELD ZELF, 
OOK BIJ DE VERSCHIL-
LENDE OVERHEDEN 
MOET WEER EEN 
GEDEELDE VERANT-
WOORDELIJKHEID 
VOOR HET DIVERSE 
THEATERLANDSCHAP 
WORDEN GEVOELD’
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Het theater in de kleine zaal staat onder druk. Er 
zijn steeds minder plekken waar experimenteel aan-
bod is te zien. Daarmee komt de diversiteit van het 
Nederlands theaterlandschap in gevaar. Hernieuwde 
samenwerking tussen podia, gezelschappen, Rijk en 
gemeente kan een begin van een oplossing zijn.
Tekst: Robbert van Heuven

Het piept en kraakt in delen van de Nederlandse theater-
sector. Vooral het kleinere theateraanbod komt steeds 
meer in de verdrukking. Daar waren al nooit enorme 
aantallen publiek voor, maar desondanks voegde het 
meer experimentele theater iets belangrijks toe aan het 
Nederlandse theater. Niet voor niets werd dat wereld-
wijd geroemd om zijn diversiteit en experiment: mime, 
repertoiretheater, objecttheater, experimenteel tekst-
theater: noem het maar op of het toerde langs de 
Nederlandse podia. 

Hoe komt het dat het kleine theateraanbod zo onder 
druk staat? Een van de antwoorden ligt besloten in de 
manier waarop het theaterstelsel in elkaar steekt en 
waarin Rijk en gemeenten verschillende verantwoorde-
lijkheden hebben. Het Rijk financiert de gezelschappen, 
de gemeenten de plekken waar die gezelschappen 
spelen: de theaters. 

Omdat het Rijk de diversiteit van het theaterlandschap 
zo belangrijk vindt, betaalt het sinds de jaren ’60 subsidie 
voor een kleurrijk boeket aan theatergezelschappen: van 
klein experimenteel theater tot groot repertoiretoneel. 
Dat trok langs de tientallen theaters die de gemeenten 
voor de volksverheffing hadden neergezet. Het Rijk juich-
te dat toe, want dat zag al dat moois dat het financierde 
graag zo veel mogelijk over het hele land gespreid.
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Het meer experimentele aanbod was vanaf de jaren ‘70 
vooral te zien in undergroundtheatertjes in de grote 
steden, zoals de gekraakte cultuurhuizen Toneelschuur 
(Haarlem) en Grand Theatre (Groningen) die rond 
de jaren ‘90 subsidie kregen van de stad. In de regio 
konden de kleine groepen ook steeds vaker terecht 
in de nieuw neergezette theaters. Zo ontstond een 
vrij hechte structuur van gezelschappen en speelplek-
ken. Hierin was naast grote repertoirevoorstellingen, 
musical en cabaret ook ruimschoots plaats voor meer 
experimenteel toneel in de kleine zaal.

 ∙ Overaanbod?

Misschien iets te veel, vonden de theaters. Met experimen-
teel theater krijg je zelden je zaal vol en geld verdien 
je er al helemaal niet mee. Tegelijkertijd subsidieerde 
het Rijk wel een groot aantal experimentele groepen.  
Er ontstond daardoor een overaanbod aan experimen-
teel theater. Een commissie onder aanvoering van oud- 
cultuurminister Hedy D’Ancona concludeerde in 2006 
daarom dat er iets scheef liep tussen de verschillende 
overheden en tussen theaters en gezelschappen. 

Sinds de economische crisis van 2008 bezuinigden 
gemeenten en Rijk op hun cultuurbegroting, waardoor 
een en ander alleen nog maar ingewikkelder werd. 
Gemeenten verlangen steeds vaker van hun lokale 
theater dat het meer eigen geld verdient door populair-
der te programmeren. Hoge bezoekerscijfers en eigen 
inkomsten worden leidend. 

Dat maakt het alleen lastig voor het kleine aanbod: 
daarop moet een theater altijd geld toeleggen, want 
experimenteel theater trekt niet altijd volle zalen. En 
al zitten ze vol, dan nog steeds zorgt de grootte van 
de kleine zaal ervoor dat er nooit genoeg bezoekers 
zijn om voldoende winst te maken op een voorstelling 
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(er vanuit gaande dat je de kaartprijzen betaalbaar wilt 
houden voor alle bewoners van de gemeente). 

 ∙ Experimentele underground

Tot vóór de economische crisis hadden theaters daar 
een slimme constructie voor. Hun geld verdienden ze 
vooral met populaire genres als cabaret en musical. 
Met het geld dat ze daaraan overhielden, financierden 
ze het niet-winstgevende kleine theateraanbod. Maar 
door de crisis blijft nu juist het musicalpubliek thuis, 
waarmee ook het geld verdwijnt voor het alternatieve 
theateraanbod. Er zijn steeds meer theaters die daarom 
stoppen met het programmeren van dat aanbod, zeker 
in de regio’s buiten de randstad. Ook vallen er steeds 
vaker theaters om omdat gemeenten onrealistische 
ideeën hebben over hoeveel geld theaters zelf 
kunnen verdienen.

Daarmee komen de verschillende verantwoordelijkhe-
den van Rijk en gemeente in de knel. Het Rijk ziet het 
kleine theateraanbod nog steeds als een belangrijke 
pijler van het Nederlandse theaterlandschap. Dat aan-
bod is natuurlijk niet mogelijk zonder de gemeentelijke 
theaters, maar gemeenten zien dat landelijke belang 
helemaal niet zo. Zij zijn er immers om hun eigen pro-
blemen op te lossen, niet die van het Rijk. En wat het 
Rijk als interessant theateraanbod ziet, ziet een ge-
meentepoliticus vaak als experimentele underground 
in de marge. 

 ∙ Niet rendabel

Het gevolg van dit alles is dat theaters die de verant-
woordelijkheid voor het diverse landschap voelen en 
daarom het kleine aanbod wél aanbieden, dat regelmatig 
voor eigen rekening en risico doen. Een van de taken die 
zulke theaters (zoals Theater aan het Spui in Den Haag) 
voor zichzelf zien weggelegd, is het opbouwen van een 
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nieuw publiek voor nog onbekend werk. Dat is hard wer-
ken, terwijl ze dat nooit terug kunnen verdienen, ook al 
hebben ze een volle zaal. Die theaters kunnen daarom 
programmeringssubsidie bij het Fonds Podiumkunsten 
aanvragen, maar de vraag is of dat genoeg is om de kos-
ten te dekken die bij het programmeren van klein aan-
bod komen kijken, zeker als er aan de kant van de ge-
meente wordt bezuinigd op het budget. 

Die werkdruk voelen gezelschappen ook, want de bezui-
nigingen van het Rijk zijn voor een groot deel bij die 
kleine gezelschappen terechtgekomen. Niet alleen krij-
gen er minder groepen subsidie, ze krijgen ook minder 
geld. Van het Fonds mag het gezelschap dat geld alleen 
gebruiken om voorstellingen van te maken, niet om er 
een kantoortje mee op te zetten. 

Dat heeft ook gevolgen voor de band van het gezelschap 
met het publiek en het theater. Sommige gezelschappen 
hebben slechts een dag in de week een marketingmede-
werker in dienst. Dat is net genoeg om de mailtjes te 
checken, terwijl deze medewerker de voorstelling een 
hele tournee lang zou moeten ondersteunen om zo 
theaters te helpen bij het vinden van het juiste publiek. 
Zeker de grote schouwburgen steken de tijd van hun 
marketingmedewerkers namelijk liever in de grote 
producties waar het theater nog geld op kan verdienen. 
Op een kleine zaalvoorstelling loopt het altijd verlies, 
dus is de daarin gestoken marketingtijd niet rendabel. 

 ∙ Continuïteit

Nog niet zo lang geleden werd er in het kleine circuit 
nog nauw samengewerkt door programmeurs, theaters 
en gezelschappen, bijvoorbeeld door elkaar te informe-
ren over interessante voorstellingen of te wijzen op jong 
theatertalent. Inmiddels programmeren steeds minder 
theaters klein aanbod of hebben ze het te druk zichzelf 
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drijvende te houden. Daardoor wordt er steeds minder 
kennis uitgewisseld over nieuw aanbod, de artistieke 
lijn van de verschillende makers en jonge theater- 
makers. Maar als zelfs de experts geen zicht meer heb-
ben op de theatermakers en wat ze maken, hoe moeten 
ze die kennis dan overbrengen op het theaterpubliek? 

In het recente advies van de Raad voor Cultuur pleit zij 
er daarom voor om cultuurinstellingen, zoals festivals 
en theaters, financieel te ondersteunen om meer conti-
nuïteit in hun activiteiten te brengen. Die ondersteuning 
zou een aantal theaters (en festivals) inderdaad meer 
lucht geven om op meer structurele basis aandacht 
te besteden aan nieuw, experimenteel theaterwerk en 
jonge makers en daarvoor een publiek op te bouwen

 ∙ Aanschuiven

De Raad vindt ook dat sommige sectoren, zoals het 
vlakke-vloerencircuit, te weinig aandacht krijgen van 
fondsen en Rijk, maar zij kan daar ook de blinde vlek 
van de gemeenten aan toevoegen. Niet alleen in het 
theaterveld zelf, ook bij de verschillende overheden 
moet namelijk weer een gedeelde verantwoordelijkheid 
voor het diverse theaterlandschap worden gevoeld. 
Daarin moet misschien ook de strikte taakverdeling 
voor aanbod (via het Rijk) en afname (via gemeenten) 
worden losgelaten. Gemeenten kunnen theaters dan 
vragen om te produceren en lokale theatermakers te 
ondersteunen, terwijl het Rijk theaters kan helpen bij 
het tonen van meer experimenteel aanbod. 

Samenwerken is in ieder geval het toverwoord. Dat 
geldt niet alleen voor gezelschappen en theaters, 
want aan die tafel moeten vooral ook gemeenten en 
Rijk weer aanschuiven. 
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Dit is een selectie foto’s die via Facebook aan de fans van 
Theater aan het Spui getoond is en waarop zij mochten 
reageren via likes en comments om zo de beste beelden van 
2014 te verzamelen.

Het beeld van 2014

‘WIJ ZIJN DRUK OP 
ZOEK NAAR ONZE 
HOOGTEPUNTEN VAN 
HET AFGELOPEN JAAR 
OM MET DE WERELD 
TE DELEN. WIL JIJ, 
ALS FAN VAN 
THEATER AAN HET 
SPUI, ONS HELPEN?’
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 ∙ Hoe ziet het publiek Theater aan het Spui?

Natuurlijk zijn we trots op ons eigen theater. Maar 
hoe kijkt ons publiek tegen Theater aan het Spui aan? 
Om daar achter te komen, vroegen we aan onze fans 
op Facebook om uit een selectie van 41 beelden hun 
favorieten te kiezen. Via dit sociale netwerk gaven ze 
massaal likes en comments, wat tot een selectie van 
dé hoogtepunten van 2014 leidde. 

“Stem en win: wat is je mooiste beeld van Theater aan 
het Spui?” Onder die titel vroegen we aan onze fans op 
Facebook om mee te doen aan een fotowedstrijd. 

 ∙ De opdracht was als volgt: 

“Wij zijn druk op zoek naar onze hoogtepunten van het 
afgelopen jaar om met de wereld te delen. Wil jij, als fan 
van TahS, ons helpen? Bekijk dan deze foto’s en laat ons 
vóór 20 mei weten (via een like of reactie) welke volgens 
jou het beste laten zien wat er zo uniek en leuk is aan ons 
theater. Op basis hiervan bepalen we welke foto’s we 
bijvoorbeeld in TahS laten zien. Onder de deelnemers 
verdelen we vijf keer twee kaarten naar een voorstelling 
naar keuze in het volgende seizoen! Je mag net zoveel 
stemmen uitbrengen als dat je wilt. 

Veel kijk- en klikplezier!”



THEATER AAN HET SPUI44



THEATER AAN HET SPUI
Spui 187, 2511 BN Den Haag
Telefoonnummer: (070)-3024070
Website: www.theateraanhetspui.nl
E-mailadres: kantoor@theateraanhetspui.nl



THEATER AAN HET SPUI
Spui 187, 2511 BN Den Haag
Telefoonnummer: (070)-3024070
Website: www.theateraanhetspui.nl
E-mailadres: kantoor@theateraanhetspui.nl


