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Weapons of mass narration
Theater van zoekend denken, humor en dialoog

Missie
Theater Sonnevanck wil met actueel muziektheater bijdragen aan de ontwikkeling van 

kinderen en jongeren tot ruimdenkende volwassenen en zo het creatief en vernieuwend 
vermogen van de open samenleving versterken.
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Visie
In de NRC van 10 januari 2015 schrijft Beatrice de Graaf: ‘Het is hoog tijd om na te denken met 
welke verhalen we toekomstige generaties willen boeien.’ Ze signaleert hoe jihadisten jongeren 
oproepen tot strijd, met talloze ‘ontzettend effectieve strategic narratives’. Meeslepende 
verhalen over recht en onrecht, opgebouwd rond de drieslag ‘crisis - heilige oorlog - 
verlossend herstel van de sharia.’ ‘Welk ‘weapon of mass narration’ zet onze samenleving daar 
tegenover?’, vraagt de Graaf. ‘Wat is de heilige drieslag van de democratie nog?’

Sonnevanck antwoordt: ons ‘weapon’ is muziektheater over de waarde van twijfel. De drieslag 
van de open samenleving is: ‘je weet iets heel erg zeker - er blijkt veel meer aan de hand - je 
denkt: ‘Hè?’ en je gaat in gesprek’. Onze strategic narratives zijn verfrissende verhalen waarin 
bevrijding bestaat uit relativeren en empathie. En verlossing uit humor. 

Sonnevanck maakt lichtvoetig muziektheater. Voor alle kinderen en jongeren die iets 
meekrijgen van de onzekerheid en zorgen in de samenleving. Voor alle kinderen die merken 
dat groepen mensen bang en onverzettelijk tegenover elkaar staan. Zij zijn ons publiek, met 
hun ouders en leerkrachten. Hen allemaal willen we bewegen tot het toelaten van twijfel. 
Tot de moed om niet in harde standpunten te vluchten. We willen hen laten lachen om 
onbuigzaamheid. Wij hebben de kans ze te raken met onze eigen strategic narratives.  
Dus die grijpen we.

De overtuiging die Sonnevancks werk draagt is het geloof in dialectiek: het besef dat alles - 
mensen, ideeën en samenlevingen - altijd in beweging is en verandert. Dat de meest zinnige 
manier om daarmee om te gaan dialoog is: het formuleren van een inzicht, maar alleen om dat 
te confronteren met een andere opvatting. Om zo een nieuw, beter inzicht te kunnen vormen. 
En dat weer te confronteren met een andere zienswijze. Ode aan zoekend denken, aan humor 
en dialoog. Dat is het antwoord dat onze open samenleving te bieden heeft aan onwrikbare 
overtuigingen. 

Ook in zijn werkwijze zoekt Sonnevanck de dialoog. We vragen kinderen en jongeren wat  
hen bezighoudt en we zetten hun interesses en de onze naast elkaar. Waar ze elkaar kruisen,  
begint de inspiratie voor nieuwe voorstellingen. 

Sonnevancks muziektheater vertelt verhalen over theaterpersonages die voor ethische 
dilemma’s van nu komen te staan. ‘Waar ligt de grens tussen medemenselijkheid en over je 
heen laten lopen?’, ‘Moeten we onze emoties even serieus nemen als ons verstand?’,  
‘Mag ik alles doen wat niet verboden is?’ Door humorvol spel nodigen onze personages uit  
tot empathie, ook als ze niet sympathiek zijn. Je snapt hun stellingname, maar ook die van hun 
tegenspeler. Twijfel is noodzakelijk.

Muziek en theater zijn samen dubbel effectief in het uitlokken van gedachten en emoties,  
zeker bij een publiek dat (nog) niet analyserend naar theater kijkt. Muziek is, vooral in 
combinatie met tekst, snel en trefzeker in het raken van de gevoelslaag van een verhaal.  
Er wordt in onze voorstellingen veel gezongen. De zingende menselijke stem vertelt, puur  
met de klank, over de schoonheid van menselijke kwetsbaarheid en onzekerheid.
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Profiel 
Theater Sonnevanck is een landelijk jeugdtheatergezelschap met zijn basis in landsdeel Oost. 
Sonnevanck maakt nieuw muziektheater, inhoudelijk solide en avontuurlijk in de vorm, voor 
kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. We spelen onze voorstellingen in kleine en middenzalen 
van de landelijke theaters, in speellokalen van basisscholen en op schoolpleinen in een tot 
theater omgebouwde vrachtwagen.  

Sonnevanck woont en werkt in Enschede. In de theaterzaal in ons huis in het oude centrum 
ontwikkelen we onze voorstellingen en spelen we voor vrij publiek en scholen uit de stad. 
We investeren veel in samenwerking met scholen. Niet alleen omdat zij onze voorstellingen 
boeken, maar vooral omdat ze ons de kans geven kinderen uit alle lagen van de bevolking te 
ontmoeten. Met deskundigheidsbevordering van leerkrachten steunen we de scholen bij het 
ontwikkelen van goed cultuuronderwijs. We blijven bouwen aan deze band en we betrekken 
daar in de komende jaren nog meer scholen bij. 

Sonnevanck werkt structureel samen met artistieke partners in en buiten de eigen regio. 
Daarmee dagen we onszelf uit tot dialoog en het verleggen van onze grenzen. 
In de periode 2013 - 2016 is Sonnevanck gegroeid. Het artistieke profiel is verbreed, de 
organisatie is versterkt, de output en het publieksbereik sterk vergroot. In 2017 - 2020 
consolideren we deze groei.

Positionering 
Binnen de jeugdtheatersector onderscheidt Sonnevanck zich met narratief, geëngageerd 
muziektheater. In onze voorstellingen vertellen we verhalen over personages van vlees en 
bloed, die de wereld intrekken en daar botsen met anderen. In onze theatertaal spelen tekst 
en muziek een gelijkwaardige rol. 

Sonnevanck onderscheidt zich ook door zijn werkwijze. We kiezen actief voor dialoog en 
samenwerking met onze partners in de theatersector en in het onderwijs. Samenwerken 
gaat niet vanzelf. Een flinke investering van tijd en energie is noodzakelijk. Die is meer 
dan de moeite waard gebleken. Door samenwerking hebben we artistiek en zakelijk meer 
gerealiseerd dan we alleen hadden kunnen doen. We kijken uit naar verdieping van deze 
samenwerkingsverbanden in de komende jaren.

Partners 
We coproduceren graag en structureel met onze partners Tg Oostpool, de Nederlandse 
Reisopera , het Orkest van het Oosten en Silbersee. Wat ons verbindt is de gedrevenheid om 
narratief muziektheater van hoge kwaliteit voor de jeugd te maken.
Sonnevanck kiest ervoor buiten de sector te focussen op samenwerking met het onderwijs, 
met nadruk op het primair onderwijs. 
Met het Wilminktheater in Enschede zijn we verbonden als stadsjeugdtheatergezelschap.
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Stedelijke regio 
Onze thuisbasis is Enschede,  één van de negen grote cultuursteden, met twaalf grote culturele 
instellingen waaronder vier BIS instellingen en een brede culturele infrastructuur voor de 
365.000 inwoners van Netwerkstad Twente. Van oudsher een arbeidersstad met, ook nu nog, 
een hoge werkloosheid en een gemiddeld laag opleidingsniveau. 15% van de inwoners van 
Enschede zijn niet-westerse allochtonen,  vooral Turks en Syrisch-orthodox.

Sonnevanck is actief partner in de Proeftuin Podiumkunsten en regionale programmering 
Enschede in het kader van het Cultuurmanifest Oost Nederland. Het doel van de proeftuin 
is te anticiperen op de toekomst van de culturele sector. We onderzoeken nieuwe manieren 
van samenwerking binnen de stedelijke regio. We zetten in op regionaal afgestemde 
programmering en marketing en op een sterkere inbedding van orkest, opera en jeugdtheater 
in de regionale infrastructuur. 

Landsdeel Oost
Sonnevanck richt zich, vooral met de school- en trailervoorstellingen, nadrukkelijk op 
landsdeel Oost. Met vier andere culturele instellingen vormt Sonnevanck de Overijsselse 
culturele BIS, met als belangrijkste opdracht het spelen van voorstellingen en verzorgen van 
educatie in alle haarvaten van de provincie. We zijn provinciaal motor voor ontwikkeling en 
vernieuwing, delen onze expertise met andere culturele instellingen en zijn actief in de keten 
van talentontwikkeling.

Landsdeel Oost beslaat bijna een kwart van het oppervlak van Nederland. Er wonen ruim drie 
miljoen mensen, waarvan 744.800 kinderen en jongeren tot 20 jaar. Genoeg publiek dus voor 
jeugdtheater. Dat blijkt ook uit de lange geschiedenis van de collegiale band tussen Sonnevanck 
en Teneeter, later Kwatta uit Nijmegen. In de aanloop naar 2013 veranderde die verhouding 
onder de druk van de bezuinigingen in concurrentie. Sonnevanck respecteert de strijd die 
Kwatta om zijn voortbestaan heeft gevoerd. De gezelschappen zijn ondanks deze onrust 
goede collega’s gebleven en willen in de komende periode graag zij aan zij het grote publiek in 
landsdeel Oost bedienen. 

Internationaal
In de afgelopen en de komende periode geeft Sonnevanck eerste prioriteit aan het werken 
voor kinderen in eigen land. We onderhouden onze contacten in Duitsland en grijpen kansen 
aan als ze zich voordoen, maar gaan niet op zoek naar een grotere internationale praktijk. 

In Duitsland nemen we deel in de Arbeitsgruppe Musiktheater für Junges Publikum. Uit dit 
contact ontstond de coproductie met de Deutsche Oper Berlin (2014), een succesvolle  
her-enscenering van onze voorstelling Goud. In zestien andere Duitse steden spelen op dit 
moment nieuw geënsceneerde versies van deze voorstelling. Aan een Engelse en Franse 
vertaling van het stuk wordt gewerkt.
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Activiteiten                                         
Sonnevanck is trots op de output in de huidige vier jaar. Drie voorstellingen zijn genomineerd 
voor een Gouden Krekel.  Alle veertien tot nu toe geproduceerde voorstellingen zijn positief 
ontvangen. Recensies waren zonder uitzondering goed tot zeer goed. 

Inhoud
Onze voorstellingen in 2013 - 2016  gingen over de vragen ‘Wanneer botst individuele vrijheid 
met groepsbelang en wat heeft dan voorrang?’ (Tijl Uilenspiegel, Cavia), ‘Ben ik voor mijzelf een 
ander dan voor de buitenwereld?’ (Keten, Sissi, Lelijk 1dje) of waren odes aan ondernemingszin 
en lef (Kereltje, Wij gaan op Berenjacht). 

In de komende periode wil Sonnevanck de inhoudelijke lading van de voorstellingen verder 
aanscherpen naar de actualiteit. We vragen makers die net als wij weapons of mass narration 
willen maken: ‘Kijk om je heen, welke vragen en welke waarden moeten we nu met kinderen 
en jongeren delen?’ 

Tegelijkertijd verdiepen we ons meer en meer in de vraag wat kinderen interesseert. 
Uiteindelijk gaat het er om voorstellingen te maken die zij beslist willen zien. Daarom inter-
viewen we kinderen, ouders en leerkrachten. We vragen naar belangrijke gebeurtenissen, 
dilemma’s en conflicten in het dagelijks leven van kinderen. De antwoorden leggen we naast 
de interesses van onze makers. Waar deze overlappen ontstaan nieuwe voorstellingen. 
We hebben de ambitie dit praktijkonderzoek naar de interne wereld van kinderen en jongeren 
te systematiseren en de uitkomsten overdraagbaar te maken aan makers binnen en buiten 
Sonnevanck.

Muziektheater
Humorvol, verhalend muziektheater dat zijn publiek beweegt tot empathie en aanvaarding 
van onzekerheid vereist vergaande integratie van tekst en muziek. Dat vraagt van componist, 
schrijver en regisseur de bereidheid om de puur autonome positie als vakman te verlaten en 
anderen op het eigen werkterrein toe te laten. De ervaring die Sonnevanck op dit gebied heeft 
opgebouwd delen we met de makersteams van nieuwe voorstellingen. Sonnevanck is steeds 
op zoek naar nieuwe vormen en werkprocessen van muziektheater. In 2013 - 2016 hebben we 
een flinke stap gezet naar effectief samengaan van tekst, muziek en beeld, door te werken met 
componisten die tijdens de repetities vlakbij of op de vloer componeren. Zoals bijvoorbeeld 
in Sissi, Galileo of in Wij gaan op Berenjacht waarin collectief gecomponeerd werd door het 
zangersteam. 

Dat is dan ook de richting waarin we vanaf 2017 verder gaan: componisten zoeken die zo dicht 
mogelijk bij de repetitievloer werken en veel aandacht voor de kwaliteit van zang. 
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Series
Sonnevanck maakt jaarlijks vijf nieuwe voorstellingen, die in de vorm van herkenbare series 
aan theaters en scholen worden aangeboden. 
In 2017 - 2020 maken we elk jaar:
- twee nieuwe familievoorstellingen voor de kleine zaal van de theaters
- één nieuwe speellokaalvoorstelling  
- twee coproducties met Tg Oostpool

Daarnaast spelen we hernemingen van succesvolle eerder gemaakte producties, maximaal 
twee per jaar. Met het Orkest van het Oosten coproduceren we buiten onze series om, 
voorstellingen met groot orkest. Met het Wilminktheater coproduceren we, afhankelijk van 
additionele financiering, een Kerstvoorstelling die elk jaar gespeeld wordt. 

Makers
Flora Verbrugge maakt fysiek muziektheater. Zij koppelt een grote liefde voor jeugdpubliek aan 
30 jaar ervaring in het vermengen van de disciplines theater en muziek. Het accent van Flora’s 
artistiek leiderschap is in de afgelopen jaren komen te liggen op het overdragen van die kennis 
aan (jonge) makersteams, dramaturgie en begeleiding van gastregisseurs. Daarnaast regisseert 
zij in de komende jaren: 
Traviata, 8+  in 2018. Coproductie met de Nederlandse Reisopera. Actuele clash tussen 
kosmopolitisch leven en onbuigzame normen en waarden. Door twee operazangers, met de 
oorspronkelijke muziek van Verdi.  
Het is niet eerlijk, 6+ in 2019. Coproductie met Silbersee. Aandoenlijke revue met varianten op 
het Kaïn en Abel verhaal over de onrechtvaardigheid van het leven.
Het Koor, 6+ coproductie met Silbersee in 2020, waarin we voortbouwen op de werkwijze van 
Wij gaan op Berenjacht.

In 2017 - 2020 oriënteren we ons op mogelijke opvolging van Flora, die rond 2022 aan de orde 
zal zijn. We onderzoeken het potentieel van aan ons verbonden makers. 

Met Marije Gubbels, Timothy de Gilde, Karlijn Kistemaker en Annechien Koerselman 
hebben we een groep verwante makers samengebracht. Elk van hen voelt de noodzaak 
om maatschappelijk geëngageerd theater voor kinderen te maken, met verhalen waarin de 
verharding in onze samenleving beantwoord wordt met humor en het toelaten van twijfel. 

Marije Gubbels maakt hilarische familievoorstellingen over relaties tussen kinderen en 
volwassenen. In 2013 won Marije’s Tijl Uilenspiegel een zilveren Krekel, in 2014 was haar Sissi 
een hit.
Edward Scissorhands, 7+ Met een eigen bewerking van de bekende film zoomt Marije in 2017 
in op een kind dat met moeite zijn eigen stem ontdekt terwijl spreekkoren van volwassenen 
met simpele meningen over hem heen denderen. 
Toverdrank, 7+  In 2019 schrijft en regisseert Marije deze coproductie met de Nederlandse 
Reisopera, een door acteurs gezongen operette. Een ironische bewerking van Elisir d’Amore, 
over intimidatie en verleiding door geld en merkkleding. 
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Timothy de Gilde, regisseur Jong Oostpool, maakt krachtige humorvolle voorstellingen waarin 
individuele verlangens botsen met collectieve normen. Hij maakte in de afgelopen periode de 
ruige jongerenvoorstelling King Oeboe en zilveren Krekelwinnaar GTA5.
Barbaartje, 6+ In 2017 regisseert Timothy een absurde confrontatie tussen een ouderpaar van 
barbaarse volwassenen en hun zesjarige zoon, die van nature heel beschaafd is. 
Bruce en Keetje, 4+ In 2018 maakt Timothy een voorstelling over twee kleuters die niet zeker 
weten of ze jongen of meisje zijn. Na het ruilen van kleren, speelgoed en kamers veranderen ze 
uiteindelijk in elkaar. 

Karlijn Kistemaker is relatief nieuw bij Sonnevanck. Karlijn is een talentvolle jonge regisseur, 
die zich snel ontwikkelt op het gebied van muziektheater. Zij maakte in 2015 een hilarische 
Galileo. 
Mietjes bestaan niet, 6+  In 2018 maakt Karlijn deze ironische voorstelling over dwangmatig 
ongenaakbaar zijn uit angst voor kwetsbaarheid. 

Annechien Koerselman is een ervaren muziektheater regisseur. Zij regisseerde bij Sonnevanck 
Goud, in 2012 in Enschede en in 2015 als coproductie met de Deutsche Oper Berlin.
Annechien regisseert de coproducties die we met het Orkest van het Oosten voor de grote 
concertzaal maken: in 2017 een participatieconcert voor 7+ scholieren, in samenwerking met 
Vluchtelingenwerk Nederland en in  2019  een 4+ voorstelling in de orkestserie ‘Muziek met 
een Verhaal’. 

Alliantie met Tg Oostpool
De sinds 2013 bestaande alliantie tussen Sonnevanck en Tg Oostpool is geëvolueerd tot een 
productief artistiek partnerschap. Zo verbinden we in regio Oost de provincies Overijssel en 
Gelderland en de stedelijke regio’s Enschede en Arnhem met elkaar. Jaarlijks coproduceren 
we twee voorstellingen voor jongeren, één voor 12+ en één voor 14+.  Gezamenlijk worden 
thema’s bepaald en artistieke teams aangetrokken. Bij maakprocessen zijn de artistiek 
verantwoordelijken van beide gezelschappen betrokken, afwisselend in de rollen van regisseur 
en dramaturg. Ieder productieproces wordt artistiek en productioneel geëvalueerd. 

Trailervoorstellingen
We maken, juist voor jongeren, theater dat eer bewijst aan twijfel. Een vrachtwagen op het 
schoolplein doet dienst als theater voor twee schoolklassen. Sonnevanck en Tg Oostpool 
onderhouden goede relaties met middelbare scholen in de regio. De vraag is groter dan we 
nu aankunnen: we bereiken samen ruim 10.000 jongeren per jaar. De komende vier jaar 
bieden we de trailervoorstellingen met een aangepast decor ook als kleine zaalvoorstelling 
aan en investeren we in een nieuwe vrachtwagentrailer die in potentie drie schoolklassen kan 
ontvangen. Om de aandacht te vestigen op jeugdvoorstellingen in vrachtwagens is onder de 
noemer Trailertrash Fest een festival in voorbereiding waarvoor andere trailervoorstelling-
producenten Kwatta, Laagland en Artemis worden uitgenodigd.

Daria Bukvic maakt humorvol theater vanuit een sterk maatschappelijk engagement. 
It’s my mouth I can say what I want to, 14+  In 2017 maakt Daria deze humoristische, groteske 
en satirisch-poëtische aanklacht tegen te-snelle-mening-vorming en (onbewust) racisme. 

Timothy de Gilde 
Dispuut, 12+ naar Mariveaux, 2017 Over de vraag: moet trouw nog als waarde gekoesterd 
worden, of is het een achterhaald idee?

Sadettin Kirmiziyüz
Bijen tegen Vliegen 14+, 2018. Over macht en gangs in het ecosysteem van de middelbare 
school.
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Stedelijke partners
Sonnevanck en de Nederlandse Reisopera delen de liefde voor gezongen muziek en zullen in de 
komende jaren twee coproducties maken, waarin opera en muziektheater elkaar ontmoeten. 
Eén kleine voorstelling om langjarig te spelen in de speellokalen van basisscholen, de ander 
een  familievoorstelling voor de kleine zaal. 
In de huidige periode zijn Sonnevanck, de Reisopera en het Orkest intensief samen opge-
trokken bij het werken aan Cultuureducatie met Kwaliteit op basisscholen van Enschede. 
Als vervolg daarop en in het licht van de coproducties, voegen Sonnevanck en de Reisopera 
vanaf het seizoen 2016/2017 hun educatieafdelingen samen. In één team, onder leiding van 
Sonnevanck,  kunnen we meer en betere muziektheatereducatie maken en samen meer 
scholen bedienen dan elk alleen. 

Het Orkest van het Oosten is onze partner in de wens maatschappelijk relevant symphonisch 
muziektheater voor  kinderen te maken. We maken twee coproducties voor de grote 
concertzaal. We zetten de intensieve  samenwerking op het gebied van educatie voort.

Samenwerking met Silbersee
Met Silbersee (voorheen Vocaal Lab) uit Zaandam delen we de zoektocht naar avontuurlijke 
werkprocessen om tot bijzonder en nieuw gecomponeerd gezongen muziektheater te komen. 
Samen maken we in de komende periode twee coproducties voor de kleine zaal.

Talentontwikkeling
Volledige keten 
Door samenwerking realiseren Tg Oostpool en Sonnevanck een complete ‘keten’ van educatie, 
participatie en talentontwikkeling voor kinderen, jongeren en jonge makers in regio Oost. 
Kinderen in de basisschoolleeftijd gaan naar voorstellingen van Sonnevanck met hun ouders of 
met hun school. Op school krijgen ze theaterles van hun eigen leerkracht die begeleid wordt 
door Sonnevanck. Jongeren in het voortgezet onderwijs gaan naar de trailervoorstellingen. 
Willen zij zelf theater maken dan biedt Sonnevanck aan jongeren tussen de 12 en 15 jaar een 
professioneel maakproces en een podium in onze jaarlijkse ‘Coming of Age’ voorstelling.  
Tg Oostpool doet hetzelfde voor jongeren vanaf 15 jaar. Voor degenen die daarna verder willen 
biedt Tg Oostpool het platform ‘Joost’ en in samenwerking met Artez de vooropleiding voor de 
toneelschool. Wie naar de toneelschool gaat, kan bij Tg Oostpool of bij Sonnevanck stage lopen 
en na het afstuderen bieden beide gezelschappen kansen aan jonge acteurs en makers.

‘Coming of Age’-voorstellingen
In 2014 maakte Timothy de Gilde de jongerenvoorstelling De Gedaanteverwisseling en droeg 
daarbij Oostpools kennis en ervaring, opgebouwd in een jarenlange ‘Coming of Age’-traditie 
aan Sonnevanck over. Inmiddels maakt Sonnevanck jaarlijks een productie waarin ca. 15 
jongeren spelen die ambitie hebben om te acteren of te musiceren. We vinden hen door te 
werven op middelbare scholen en jeugdtheaterscholen in de regio. We nemen hen mee in 
het professionele maakproces van een muziektheatervoorstelling. In 2017 - 2020 maken we 
jaarlijks een jongerenvoorstelling.

Talentonwikkeling van jonge kunstenaars
Sonnevanck biedt jonge kunstenaars kansen in de praktijk. Muziektheater maken vereist een 
bijzondere samenwerking tussen schrijver, componist en regisseur. Flora Verbrugge begeleidt 
teams van jonge makers bij het ontwikkelen van het specifieke werkproces van  
hun voorstelling.
Twintig net afgestudeerde acteurs en musici spelen in de huidige periode in voorstellingen  
van Sonnevanck.  



9 

th
eater so

n
n

evan
ck

In 2019 zal Sonnevanck, samen met de Nederlandse Reisopera, het Kameroperahuis en 
ArteZ Conservatorium, de derde editie van de wedstrijd 2Scoremusictheatre organiseren. 
2Soremusitheatre is een concours van concepten van muziektheater. Jonge schrijvers, 
componisten en regisseurs volgen een traject waarin zij met begeleiding van ervaren muziek-
theatermakers hun concept uitwerken tot een pilot. De winnaar krijgt de kans de pilot uit te 
werken tot een voorstelling.  Met ingang van 2015 neemt Sonnevanck de productie van de 
winnende voorstelling op zich.  

Structureel biedt Sonnevanck stageplaatsen aan acteurs, theaterdocenten, studenten van  
de opleiding muziektheater van Artez en theatertechnici.  In 2013 - 2015 werkten in totaal  
33 stagiaires bij Sonnevanck. 
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Educatie en participatie
Visie 
Sonnevanck wil kinderen en jongeren een artistieke ervaring geven. Dat doen we zowel met 
voorstellingen als met educatie. We hanteren voor beide dan ook dezelfde kwaliteitstoets:  
zijn ze potentiëel blikverruimend? 

Als jeugdtheatergezelschap zien wij onze hele output in het onderwijs als kunsteducatie. 
Centraal staan de voorstellingen. Daarmee bieden we kinderen en jongeren direct de ervaring  
dat muziektheater hun denken even op de kop zet. 

We maken educatief materiaal rondom onze voorstellingen om de band tussen voorstelling 
en publiek te versterken en om leerkrachten de mogelijkheid te geven de voorstelling in te 
bedden in het onderwijs. Dit materiaal bieden we digitaal aan.

De school kan een prachtige omgeving voor een artistieke ervaring zijn, maar kan die ook 
dempen. Sonnevanck is zich bewust van de grote rol van de leerkracht bij het aankomen en 
beklijven van voorstellingen. Daarom investeren we veel in deskundigheidsbevordering van 
leerkrachten op het gebied van cultuuronderwijs. 

Participatie van het publiek in de voorstelling
Sonnevanck experimenteert met vormen van publieksparticipatie. Jonge kinderen zingen 
bijvoorbeeld een lied mee tijdens de voorstelling. Grotere kinderen worden door personages 
aangesproken in hun rol als kritisch publiek. Daarbij gaan we uit van artistieke kwaliteit.  
De participatie moet een noodzakelijke plek in het verhaal hebben en kwaliteit aan de 
voorstelling toevoegen. We hebben gemerkt dat participatie de betrokkenheid van het  
publiek enorm versterkt.  

We gaan verder op deze weg: de maker van elke nieuwe voorstelling krijgt de expliciete 
opdracht om te zoeken naar een vorm van publieksparticipatie, passend bij de leeftijd van  
het publiek. Maar het wordt nooit een verplichting deze ook te vinden.

Cultuureducatie met Kwaliteit
Sinds 2013 besteedt Sonnevanck veel aandacht aan het werken op en met scholen aan 
de doelen van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Verankering van goed 
cultuuronderwijs op basisscholen ligt in het verlengde van onze eigen doelen en is uiteindelijk 
in ons belang. We zijn een drijvende kracht in het Enschedese CMK programma ‘Culturage’.  
De vraag van scholen naar cultuureducatie, specifiek op het gebied van theater, is groot.

In 2013 - 2016 hebben we nadruk gelegd op deskundigheidsbevordering van leerkrachten en 
schoolleiders. We ondersteunen directie en team bij het schrijven van een jaarlijks projectplan 
cultuur. We dragen basiskennis over creatieve processen over aan leerkrachtenteams 
en helpen hen deze toe te passen in hun dagelijkse praktijk. We begeleiden individuele 
leerkrachten bij het maken van theatervoorstellingen met hun klas. Terugkijkend zien we dat 
het grootste effect bereikt wordt door coaching van individuele leerkrachten over een langere 
periode. 
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In 2017 - 2020 breiden wij met een pool van door ons opgeleide theaterdocenten deze 
deskundigheidsbevordering van leerkrachten uit in de regio. 

Vraag van de school
We hebben veel en vaak contact met leerkrachten. Daardoor heeft Sonnevanck voeling met de 
dagelijkse praktijk van het onderwijs en weten we welke vragen en behoeften er op het gebied 
van cultuur spelen. 

Op basis van feedback van leerkrachten leggen we in 2017 - 2020 andere accenten in de 
thematiek van onze speellokaalvoorstellingen. Er blijkt meer behoefte te zijn aan voorstellingen 
die leerkrachten aanknopingspunten geven om met kinderen te reflecteren op hun 
sociaal- emotionele vaardigheden, dan aan thema’s die op het gebied van wereldorientatie 
lesstofvervangend zijn. 

Omdat scholen hun leerlingen graag mee nemen naar een schouwburg als onderdeel van 
cultuuronderwijs, zullen we jaarlijks niet twee maar één nieuwe speellokaalvoorstelling 
produceren.

Lesmethodes
In de afgelopen drie jaar heeft Sonnevanck een lesmethode theater voor het primair  
onderwijs ontwikkeld. Deze methode is een instrument om basiskennis theatereducatie  
over te dragen aan leerkrachten in een vorm waar zij langjarig mee kunnen werken. 
Deze methode ‘de Betekenis van Theater’ bestaat uit compacte lessenseries voor elk 
leerjaar. De lessen worden gedeeltelijk digitaal gegeven door Sonnevanck acteurs en onze 
educatiemedewerker, gedeeltelijk ‘live’ door de eigen leerkracht. In de lessen ontdekken 
kinderen hoe ze theater kunnen inzetten als manier om over hun gedachten en gevoelens te 
communiceren. Thema’s zijn op maat gekozen bij de verschillende leeftijdsgroepen op basis 
van proeflessen en gesprekken met kinderen, ouders en leerkrachten. De lessen zijn uitgebreid 
getest. We bieden elke school die met een klas een van onze voorstellingen bezoekt, de 
lessenserie voor dat leerjaar aan. Zo kan een school ‘sparen’ tot hij de lesmethode voor alle 
acht groepen heeft. In 2017 - 2020 zullen we een vervolg geven aan ‘de Betekenis van Theater’ 
door samen met de Nederlandse Reisopera een lesmethode Muziektheater te ontwikkelen, 
voor de groepen 5 t/m 8, die we aanbieden in combinatie met onze coproducties. 

Speciaal Onderwijs
Sinds 2013 heeft onze samenwerking met het Speciaal Onderwijs een bijzondere plaats. 
Deze scholen hebben grote behoefte aan voorstellingen en educatie op maat. In een samen-
werkingsverband van leerkrachten, studenten van Artez Docent Theater en Sonnevanck maken 
we elk jaar speciaal toegespitste educatie bij een voorstelling. In de komende periode maken 
we voor kinderen met een beperking die niet naar een theater kunnen komen, een theatrale 
vertelversie van Wij gaan op Berenjacht. We zullen deze voorstelling voor Speciaal Onderwijs  
in het hele land spelen.
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Evaluatie
Na elke gespeelde speellokaalvoorstelling noteert de technicus hoe het contact met de school 
verliep en hoe de ontvangst van de voorstelling bij kinderen en leerkrachten was.  
Deze ‘logboeken’ worden geanalyseerd door de educatiemedewerker. 

Na elke tournee worden alle leerkrachten verzocht de voorstelling en het educatiemateriaal 
op een speciaal formulier te evalueren. In deze evaluatie wordt gevraagd naar beoordeling 
door leerkracht én door kinderen van de inhoud, de vorm en de organisatie van voorstelling en 
educatie-activiteiten. 

De uitkomst van deze evaluaties wordt door de educatiemedewerker van Sonnevanck 
gebundeld en  geanalyseerd. De analyse wordt besproken met alle de leden van het gezelschap 
en de gastregisseur. Lessen voor volgende voorstellingen en projecten worden benoemd en 
besproken met komende artistieke teams.
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Publiek
We zoeken ons publiek in theaters en op scholen: 65% van onze bezoekers vinden we via 
voorstellingen voor het onderwijs. Onafhankelijk van sociale, economische of culturele 
achtergrond bereiken wij op deze manier alle kinderen. En vinden kinderen en jongeren 
ons. Het spelen in de theaters bedient het publiek dat zelf over de drempel van het theater 
stapt. We verleiden dat publiek met aansprekende titels en actuele inhoud die nadrukkelijk 
interessant zijn voor kinderen én volwassenen.We spelen in heel Nederland en realiseren 
gemiddeld van 60% van onze bezoekersaantallen in landsdeel Oost. 

Publieksbereik 2017 - 2020

Tussen 2009 en 2012 bezochten gemiddeld ruim 16.000 kinderen en volwassenen onze 
voorstellingen en activiteiten. Voor 2013 - 2016 streefden we een publieksbereik van 
gemiddeld 32.500 bezoekers per jaar na. Tussen 2013 en 2015 werden gemiddeld 27.025 
voorstellingsbezoekers geteld en namen 4.850 bezoekers deel aan educatieactiviteiten.  
Dat betekent een totaal gemiddelde van 31.875 bezoekers voor alle voorstellingen en 
activiteiten per jaar over de afgelopen drie jaren. Daarmee blijven we iets achter op ons 
geplande publieksbereik.

De belangrijkste redenen daarvoor zijn de branchebrede daling van de gemiddelde zaal-
bezetting en het aantal verkochte jeugdtheatervoorstellingen voor vrij publiek aan de theaters. 
En de keuze om op te scholen te spelen met een maximaal aantal bezoekers van  
60 per voorstelling.

Voor de periode 2017 - 2020 streven we naar gemiddeld jaarlijks 33.000 bezoekers voor 
alle voorstellingen en activiteiten, waarmee we de grote groei van de afgelopen jaren  
consolideren. 

Publiek	
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Nieuw en divers publiek
We zien het als onze maatschappelijke taak voorstellingen te maken voor een zo breed 
mogelijk publiek. We richten ons op alle segmenten van de samenleving en op alle  leeftijds-
groepen van kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar, toegespitst op hun ontwikkeling en 
belevingswereld. 

We zijn ons zeer bewust van de culturele diversiteit van ons (school)publiek. Dat publiek 
zoeken we ook nadrukkelijk op. Bij de keuze voor thema, makers en cast weegt culturele 
diversiteit zwaar mee. 

We zoeken actief naar mogelijkheden om het vrije publiek in de stadsregio te vinden en  
binden. Met het Wilminktheater hebben we plannen ontwikkeld om duurzaam samen te 
werken op het gebied van marketing, programmering en educatie. Samen maken we plannen 
en zoeken we naar financiering voor een landelijk jeugdtheaterfestival in 2018 in Enschede. 
In 2017 en 2018 (en bij succes ook in 2019) willen we de voorstelling Scrooge samen met het 
Valerius Ensemble in een uitgebreide kerstvakantiereeks in eigen huis spelen in het kader van 
het festival ‘Woar geet ’t opan met Kesmis’.
 
Marketing
Op het gebied van marketing werken we samen met drie partners.
De expertise van ons impresariaat STIP op het gebied van marketing gebruiken wij actief 
bij de keuze van doelgroep, titel en publieksuitingen. Met Tg Oostpool zetten we in op het 
ontwikkelen en delen van artistieke content. Met het Wilminktheater ontwikkelen we dit jaar 
een facts and events based marketingplan waarin we ons specifiek richten op bestaand en 
nieuw jeugdtheaterpubliek in de regio. 

Onze volledig vernieuwde website (2015) is het centrum van al onze online activiteiten.  
Een sterk stijgend aantal gebruikers weet ons te vinden en verblijft er langer en gerichter.  
Het aantal social media volgers stijgt jaarlijks met 20 tot 25%. We investeren fors in het delen 
van artistieke inhoud: foto’s, teasers, trailers en making-of’s. We vragen publiek om foto’s met 
ons te delen, organiseren prijsvragen en acties rondom voorstellingen. Onze YouTube views 
stegen in 2015 met 30% (5.430 views). 
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Ondernemerschap
2013 - 2016
Onze plannen voor de jaren 2013 tot en met 2016 waren én zijn zeer ambitieus. Artistieke 
vernieuwing, nieuwe samenwerkingsverbanden, structureel coproduceren, een sterke groei 
van het aantal voorstellingsbezoekers en educatieve activiteiten.
We maken en spelen gemiddeld zes nieuwe voorstellingen per jaar en één of twee reprises. 
We coproduceren twee, drie of zelfs vier voorstellingen per jaar. We investeren veel in het 
ontwikkelen en uitvoeren van educatieve programma’s in samenspraak met het onderwijs. 
De grote groei in bezoekersaantallen die we in de periode 2013 - 2015 konden realiseren wordt 
financieel mogelijk gemaakt door:
- Structureel coproduceren
- Een stijging van de structurele subsidie met 29 %  in vergelijking met de periode 2009 - 2012

Deze vergroting van de beschikbare gelden fungeert als vliegwiel voor de verhoging van de 
publieksinkomsten: we kunnen (in verhouding veel) meer maken en dat vaker en langer spelen.
Onze eigen inkomsten liggen ruim boven de gestelde norm van 17,5% en door de groei van de 
eigen inkomsten daalt de subsidie per bezoek substantieel.

Eigen inkomsten% Subsidie per bezoek 
2009 - 2012 24 € 48
2013 36 € 40
2014 45 € 32

We liggen op koers. Onze output is maximaal in relatie tot de financiële middelen waarover 
wij beschikken. Dat is zoals wij cultureel willen ondernemen: we zoeken en creëren actief 
mogelijkheden om middelen te genereren en daarmee onze output te verhogen. Daarbij is 
ons ondernemerschap dienend aan én voorwaarde voor het uitvoeren van onze artistieke en 
educatieve opdracht. 

Goed werkgeverschap
Om te gedijen als gezelschap vinden wij een veilige, uitdagende en transparante arbeidscultuur 
essentieel. Theater Sonnevanck heeft een kleine vaste kern van 9 medewerkers (7 FTE) en een 
groot bestand aan tijdelijke krachten ( gemiddeld 50 contracten op jaarbasis), zowel artistiek 
als technisch.

We vragen veel van onze medewerkers: passie, lef, eigen verantwoordelijkheid en een grote 
tijdinvestering. We zijn open en helder in deze verwachtingen naar alle medewerkers.  
De werksfeer is warm,  informeel en eerlijk. We geven veel aandacht aan de professionele  
en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers, mede met behulp van het Sociaal Fonds 
Podiumkunsten. Ook zoeken we actief naar ontwikkelmogelijkheden binnen onze organisatie. 

We hebben ruimte gemaakt voor een arbeidsgehandicapte vaste medewerker. We zijn gastvrij 
en open naar onze tijdelijke medewerkers. Alle medewerkers, vast en tijdelijk, worden conform 
de CAO theater en dans aangesteld en beloond. 

Rondom elke voorstelling of project wordt een team van vaste en tijdelijke medewerkers 
geformeerd, waarin ieders  taken en verantwoordelijkheden vastgelegd zijn. 
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Budgetverantwoordelijkheid én strikte bewaking van die budgetten is geformaliseerd en bij 
tijdelijke medewerkers contractueel verankerd. Elke voorstelling of project wordt artistiek  
en productioneel geëvalueerd en de bevindingen en  nodige aanpassingen worden besproken 
en vastgelegd.

Financieringsmix
Onze inkomsten bestaan in de eerste plaats uit structurele overheidssubsidies. Naast het 
ministerie van OCW en de provincie Overijssel draagt ook de gemeente Enschede structureel 
bij. De provincie Overijssel heeft reeds de intentie  uitgesproken ons ook de in de komende 
jaren te willen blijven ondersteunen. Ook de gemeente Enschede heeft dat kenbaar gemaakt. 
Van de gemeente Enschede ontvangen wij een huisvestingssubsidie en een subsidie op grond 
van de landelijke regeling combinatiefuncties, waardoor wij een extra impuls aan educatie 
kunnen geven.

Onze eigen inkomsten bestaan in hoofdzaak uit inkomsten uit verkoop van onze voorstellingen 
op basis van uitkoop. Een andere belangrijke inkomstenbron zijn coproducties. Inkomsten 
en uitgaven van alle coproducties worden naar rato gedeeld. Een groot aantal van onze 
educatieve activiteiten in Enschede in het kader van de regeling Cultuureducatie met 
Kwaliteit brengen we in rekening bij het onderwijs. We maken waar mogelijk gebruik van 
de subsidieregeling voor een compositieopdracht bij het FPK. Voor bijzondere (educatieve) 
projecten hebben we een goede band met het International Cultural Fund. 
In 2013 is de stichting vrienden Sonnevanck opgericht. Doelstelling is het verwerven van 
gelden door zakelijke sponsoring en vrienden. In de afgelopen jaren is via sponsoring en  
private fondsen jaarlijks gemiddeld € 32.000 verworven. 

Exploitatie 
in de afgelopen drie jaren hebben we onze output enorm vergroot. Daarmee streven we naar 
maximaal maatschappelijk rendement en zoeken we zakelijk gezien de grenzen op. Dit vraagt 
heel veel van de organisatie. Zakelijk gezien gaan we daarmee tot het uiterste. 

Dat gaat goed omdat we strikte kosten- en budgetbeheersing hebben doorgevoerd.  
We hanteren een helder overzicht van budgetten, de verdeling daarvan en verantwoordelijk-
heid voor budgetbewaking. Kostenoverschrijdingen moeten altijd binnen het beschikbare 
budget worden opgevangen.

Ons  eigen vermogen en liquide middelen zijn beperkt. De risico’s in de exploitatie liggen  
vooral aan de kostenkant. De inkomsten zijn behoorlijk stabiel en goed te prognosticeren 
omdat verkoop op basis van uitkoop plaats vindt.

Na de groei gaan we ons in de periode 2017 - 2020 zakelijk gezien richten op bestendigen en 
stabiliseren. Voor de productie van voorstellingen betekent dit dat we per seizoen 5 nieuwe 
voorstellingen gaan produceren in plaats van 6. We hernemen per seizoen 2 voorstellingen.  

We gaan een speellokaalvoorstelling niet 2 seizoenen spelen maar 3 seizoenen.
Voor de periode 2013 - 2016 hanteerden we een streefpercentage aan eigen inkomsten van 
gemiddeld 30 %. Tot en met 2015 bedraagt het percentage gemiddeld bijna 40 %. Voor de 
periode 2017 - 2020 willen we in elk geval een  gemiddelde van 35 % realiseren.
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Verdienmodel
Onze inkomsten bestaan, naast de structurele subsidies, uit de verkoop van onze voor-
stellingen, het coproduceren van voorstellingen met onze vaste partners en incidentele 
bijdragen van publieke en private fondsen.

Voor de verkoop van de voorstellingen die wij in de theaters spelen werken we samen met 
het impresariaat STIP. Dat is een goede keuze geweest. Bij de start in 2013 hadden we de 
verwachting dat we daarmee ons aantal verkochte voorstellingen zouden kunnen vergroten. 

Dat blijkt tot nu toe niet één op één zo uit te pakken: de sector als geheel heeft nog steeds te 
maken met een overvolle markt en theaters die steeds maar veiliger zijn gaan programmeren. 
Omdat STIP de ‘eredivisie’ van het jeugdtheateraanbod verkoopt zijn wij in het kader van onze 
branding erg tevreden met onze samenwerking met STIP. We bespelen andere theaters dan 
daarvoor, ons netwerk wordt verder uitgebreid. 

Voor de verkoop aan het primair onderwijs in de eigen regio investeren we structureel door 
intensief en persoonlijk netwerkbeheer door een vaste medewerker.

Voor de verkoop aan het voortgezet onderwijs hebben we met Tg Oostpool onze netwerken 
samengevoegd. Samen onderhouden we de relaties met cultuurcoördinatoren van de VO-
scholen in de regio, waarvan er 25 onze voorstellingen ‘blind’ kopen. We werken aan groei van 
deze groep vaste afnemers. 

Onze aantallen verkochte voorstellingen laten elk jaar een kleine stijging zien. We zijn daarbij 
aan de grens van wat we kunnen doen met de beschikbare middelen. Bestendigen is de lijn 
voor de komende jaren.

We hebben de afgelopen drie jaar veel tijd en mankracht geïnvesteerd in onze coproductie-
partners. Dat betaalt zich nu uit in een betrouwbaar en inspirerend vervolg voor de jaren 
2017 - 2020. Door te coproduceren kunnen we, heel praktisch gezien, meer maken voor meer 
bezoekers tegen lagere kosten.

De verwerving van privaat en sponsorgeld wordt in de komende jaren geïntensiveerd via de 
stichting Vrienden Sonnevanck. Doelstelling is om jaarlijks € 50.000 te verwerven, ten behoeve 
van onze activiteiten in het Speciaal Onderwijs. Daar liggen wat betreft sponsoring goede 
kansen.

Governance Code Cultuur
Sinds 22 december 2014 is Theater Sonnevanck een stichting met een raad-van-toezichtmodel. 
Flora Verbrugge (artistiek directeur) en Lieke Bisseling (zakelijk directeur) vormen samen 
directie en  bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden met kennis en vaardigheden 
op het gebied van organisatieontwikkeling, HRM, financiën, onderwijs en juridische zaken. 
Bestuur en Raad van Toezicht passen de Governance Code Cultuur toe en doen daarvan verslag 
in het jaarverslag. 
Een op de Governance Code Cultuur gebaseerd Bestuurstatuut en een Raad van Toezicht-
statuut worden toegepast. De Code Culturele Diversiteit wordt daarin opgenomen.


