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Theater Sonnevanck
THEATER VAN ZOEKEND DENKEN, HUMOR EN DIALOOG

Hieronder beschrijven we de ontwikkelingen in 2017 op de verschillende gebieden. 
Achtereenvolgens komen aan de orde:

• Inleiding
•	 Activiteitenoverzicht,	inhoudelijk	en	kwantitatief
•	 Educatie
• Talentontwikkeling
•	 Exploitatie	en	financiële	positie
•	 Publiek	en	realisatie	voorgenomen	prestaties
• ondernemerschap
•	 Directie	en	Raad	van	Toezicht

Inleiding

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.

OUTPUT
In	2017	maakten	we	zeven	nieuwe	voorstellingen.	Barbaartje 6+ en Edward Scharenhand 8+  
speelden	flinke	tournees	in	de	kleine	zalen	van	de	theaters.	
De	coproducties	met	Oostpool	It’s my mouth I can say what I want to 12+ en Gender 14+ speelden 
elk rond de 100 keer in de vrachtwagentrailer voor middelbare scholieren. 
In	opdracht	van	VluchtelingenWerk	Nederland,	maakten	we	met	het	Orkest	van	het	Oosten	 
Broer 8+,	een	theatraal	concert	waar	we	in	tien	voorstellingen	in	uitverkochte	grote	zalen	veel	
kinderen mee bereikten.
De voorstelling Stil maar meisje	speelde	voor	volwassenen	op	het	festival	Top	Oost,	dat	de	
opdracht	voor	de	voorstelling	gaf.	
Macbeth,	de	jaarlijkse	voorstelling	met	jongeren	op	het	toneel,	speelde	drie	uitverkochte	
voorstellingen	in	onze	eigen	theaterzaal.
De hernemingen Galileo 8+ en Kereltje 4+	speelden	elk	een	flinke	tournee	voor	lagere	scholen,	en	
Kereltje	daarnaast	op	het	Theaterfestival;	de	herneming	van	Bromance speelde in een klein aantal 
theaters,	en	Pretpark	werd	speciaal	voor	het	Theaterfestival	hernomen.
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De Kleine Berenjacht	tenslotte,	speelde	verspreid	over	het	hele	jaar	een	aantal	keren	op	scholen	
voor	kinderen	met	een	meervoudige	beperking.

ARTISTIEKE ONT WIKKELING
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.
In	de	periode	2017-2020	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	naar	de	samenleving	om	je	heen,	wat	houdt	je	bezig?	Welke	vragen	en	welke	
waarden	moeten	we	nu	met	kinderen	en	jongeren	delen?’

In	2017	is	die	inhoudelijke	aanscherping	zichtbaar	in	alle	nieuwe	voorstellingen.	In	Barbaartje 
verkenden	we	het	moeilijke	maar	belangrijke	onderwerp	‘beschaving’;	in	It’s my Mouth I can say 
what I want to	ging	het	over	racisme,	nepnieuws	en	mediahypes;	in	Broer	stond	de	confrontatie	
tussen	trots	en	eer	enerzijds	en	schipperen	en	onderhandelen	anderzijds	centraal;	in	Stil maar 
meisje	ging	het	over	de	vraag	welke	plek	de	actualiteit	in	het	jeugdtheater	zou	moeten	hebben;	
Edward Scharenhand	ging	over	gastvrijheid	voor	vreemdelingen	en	tolerantie	voor	het	afwijken	
van	de	norm;	Gender	onderzocht	de	invloed	van	je	sekse	op	wie	je	bent.	
We	zijn	tevreden	met	dit	brede	palet	aan	thema’s	die	elk	een	actuele	betekenis	hebben	en	
daarnaast	allemaal	ook	grotere,	universele	thema’s	zijn.

Even	belangrijk	als	de	vraag	wat	actueel	is	en	wat	ons	op	dit	moment	bezighoudt,	is	de	vraag	wat	
kinderen	interesseert.	Uiteindelijk	gaat	het	er	om	voorstellingen	te	maken	die	zij	beslist	willen	
zien.	Daarom	interviewden	we	kinderen,	ouders	en	leerkrachten.	We	vroegen	hen	naar	belangrijke	
gebeurtenissen,	dilemma’s	en	conflicten	in	hun	dagelijks	leven.	De	antwoorden	legden	we	naast	
de	interesses	van	onze	makers.	Waar	deze	overlappen	ontstonden	nieuwe	voorstellingen.

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.
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.	Op	die	manier	is	Sonnevanck	steeds	op	zoek	naar	nieuwe	
vormen	en	werkprocessen	van	muziektheater.	De	ervaring	die	Sonnevanck	op	dit	gebied	heeft	
opgebouwd	delen	we	met	de	maker	teams	van	nieuwe	voorstellingen.	Een	groot	project	op	dit	
gebied,	met	een	inspirerende	samenwerking	tussen	schrijver,	regisseur,	componist	en	dirigent	was	
de voorstelling Broer.
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SAMENWERKING 
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.

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.
Als	het	gaat	om	samenwerkingen	buiten	de	theatersector	kiest	Sonnevanck	ervoor	om	te	focussen	
op	samenwerking	met	het	onderwijs,	met	nadruk	op	het	primair	onderwijs.

Sonnevanck	kiest	ervoor	buiten	de	sector	te	focussen	op	samenwerking	met	het	onderwijs,	met	
nadruk	op	het	primair	onderwijs.
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Activiteitenoverzicht

Naam Type productie co-producent Premiere Tourperiode
Galileo reprise  22-1-2017 16-01-2017  tot  05-03-2017
Bromance reprise co-pro Oostpool geen 28-01-2017 tot 6-04-2017
Barbaartje nieuw  19-2-2017 14-02-2017  tot  09-04-2017
It's	my	mouth nieuwe	co-pro Oostpool 24-2-2017 20-02-2017 tot 02-06-2017 en 

Theater	Festival	7,	12,	13	sept
Kereltje reprise  13-3-2017 06-03-2017 tot  23-04-2017
MacBeth nieuw  29-4-2017 28,	29	en	30	april
Broer nieuwe	co-pro Orkest	van	

het	Oosten
8-6-2017 06-06-2017 tot 16-06-2017

Stil	maar	meisje nieuw  16-6-2017 Festival	Vier	Oost
Edward 
Scharenhand

nieuw  1-10-2017 26-09-2017 tot 12-11-2017

Pretpark reprise co-pro Oostpool geen Theater	festival	7,	12,13	sept
Gender nieuwe	co-pro Oostpool 27-9-2017 25-09-2017 tot 18-12-2017
De kleine 
Berenjacht

reprise  geen doorlopend

GALILEO 8+
In	januari	2017	ging	de	reprise	van	Galileo in première. 
Galileo	is	een	voorstelling	voor	kinderen	vanaf	8	jaar,	gemaakt	om	te	spelen	in	de	speellokalen	van	
basisscholen. De tekst van Sophie Kassies gaat over het dilemma van de historische Galileo Galileï 
die	bewees	dat	de	aarde	om	de	zon	draait,	maar	door	de	Paus	werd	gedwongen	zijn	bewijs	te	
verloochen. 
Karlijn	Kistemaker	regisseerde	Sophie’s	tekst	als	een	hilarische	happening	in	het	speellokaal,	
waarin	historische	en	hedendaagse	scènes	en	personages	in	elkaar	overlopen,	fictieve	en	reële	
werkelijkheden	naast	elkaar	bestaan.		En	alle	kinderen	die	de	voorstelling	zagen,	wisten	na	afloop	
precies	hoe	het	zit	met	het	draaien	van	de	zon,	de	aarde	en	de	maan.
Voor de reprise werd Galileo	opnieuw	gerepeteerd	met	twee	nieuwe	acteurs:	Jos	Nargy	en	Eva	
van der Post. 

‘De maan ís gewoon lelijk en een mens is als een zandkorreltje in de woestijn’, spreekt Galileo 
Galilei sputterend. Samen met zijn dochter Celeste reist hij langs basisscholen met het programma 
Dichter Bij Wetenschap. Terwijl ze de perfecte show vol proeven en liedjes neer willen zetten komen 
ze lijnrecht tegenover elkaar te staan. ‘Waarom kan je niet gewoon leuk en normaal doen? Straks 
word je nog ontslagen! Dit is je laatste kans’. 
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Gebaseerd op de ware geschiedenis van Galileo Galilei, grondlegger van de moderne wetenschap, 
vertelt Theater Sonnevanck een spannend verhaal over een lastige vader en een dochter met een 
missie. Een verhaal over gehoorzaamheid en verzet, zekerheid en twijfel en het verschil tussen 
bewering en bewijs. Maar vooral een verhaal over wat een vader en een dochter voor elkaar over 
hebben. 

                  ‘Een voorstelling die ontroerend, hilarisch en heerlijk ontregelend is’,	Theaterkrant	(8	
maart 2015)
																						‘Het	publiek	blijft	de	hele	voorstelling	geboeid’	Rijnbrink	Groep	(9	maart	2015)

BROMANCE
In	de	periode	januari	t/m	april	zijn	enkele	voorstellingen	van	Bromance gespeeld. Bromance,	
voorstelling	voor	jongeren	die	we	in	2016	in	coproductie	met	Tg	Oostpool	maakten,	was	na	zijn	
première	een	overdonderend	succes	en	won	de	Gouden	Krekel		in	2016.	Daarom	wilden	we	
proberen	of	we	een	kleine	extra	tournee	langs	de	kleine	zalen	van	de	theaters	konden	spelen,	
en	daar	niet	alleen	middelbare	scholieren	maar	ook	studenten	en	theaterliefhebbers	als	publiek	
konden	laten	genieten	van	deze	voorstelling.
Dit	lukte.	Daarmee	was	deze	kleine	tour	een	opmaat	voor	een	wat	grotere	hernemingstournee	
van Bromance	in	het	seizoen	2017/2018.

Bromance is een tragikomedie over een ontluikende liefde. Het veilige dorpsleven van Tim en 
Bo wordt op z’n kop gezet als stadsjongen Jonas arriveert. Wat gebeurt er als gevoelens van 
vriendschap, jaloezie en liefde zich vermengen?

Nog steeds is homoseksualiteit geen vanzelfsprekendheid. Geweld tegen homo’s is toegenomen, 
sporters en politici komen slechts zelden uit de kast en in Rusland leidt het tot politieke spanningen. 
Een eerste liefde tussen twee mensen van hetzelfde geslacht is daardoor extra complex. Niet 
alleen de intimiteit tussen de prille geliefden, maar ook sociale verwachtingen staan op het spel. 
Twijfels over je geaardheid voeden de angst om buitengesloten te worden. Bromance toont het 
broze proces van de ontluikende liefde en herinnert ons eraan, dat wij de angst om ‘anders’ te zijn 
allemaal kennen. De voorstelling laat zien hoe moeilijk het voor jongeren is zich kwetsbaar op te 
stellen in een samenleving met onbuigzame codes.

Bromance	is	geschreven	door	Joachim	Robbrecht,	de	regie	is	van	Timothy	de	Gilde.	Daniel	
Cornelissen,	Willem	Voogd	en	Marius	Mensink	speelden,	Bart	Rijnink	maakte	de	muziek,	Janne	
Sterke	ontwierp	decor	en	kostuums	en	Flora	Verbrugge	deed	dramaturgie.

Bromance	won	de	Gouden	Krekel	voor	meest	indrukwekkende	jeugdtheaterproductie	van	2016.	
Uit	het	juryrapport	van	de	VSCD:	“De heftige driehoeksverhouding vol bravoure kruipt stiekem 
onder je huid, om daar venijnig te jeuken als ook zacht te strelen. Een knappe voorstelling, over een 
gevoelig onderwerp, die broeit vanaf de eerste seconde tot de laatste minuut.”
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BARBA ARTJE 6+
Op	19	februari	ging	de	nieuwe	voorstelling	Barbaartje in première. 

In Barbarije leert iedereen barbaarse manieren. Maar de kleine Barribas heeft van zijn Papa 
stiekem de ‘goede’ manieren geleerd. Hij eet en spreekt netjes, hij leest in moeilijke boeken en 
speelt klassieke muziek. Alles is koek en ei tot op een dag Papa sterft en de barbaarse buurman 
Derry in huis komt wonen. Er wordt niet meer schoon maar troep gemaakt. De televisie staat de 
hele dag op hard en lezen wordt verboden. Ook buitenshuis ontwikkelt de Barbaarse beschaving 
zich in volle vaart! De scholen worden afgeschaft en Barbarije trekt op oorlogspad.
Barribasje wil zich verzetten en de wereld verbeteren. Maar hoe doe je dat, als je nog klein bent? 
Als je beter zingt dan schreeuwt en liever leest dan vecht? Lukt het de kleine Barribas om de 
barbaren te slim af te zijn?

Joachim	Robbrecht	schreef	Barbaartje,	Timothy	de	Gilde	regisseerde.	Na	samen	voor	Oostpool/
Sonnevanck de jongerenvoorstellingen King Oeboe,	GTA5 en Bromance	te	hebben	gemaakt,	was	
Barbaartje	voor	beiden	hun	eerste	voorstelling	voor	kinderen	vanaf	6	jaar.	
Barbaartje	is	een	ontroerend	verhaal	over	opgroeien	in	een	corrupte	wereld.	Een	kleine	jongen,	
Barribas,	verdedigt	hartstochtelijk	zijn	cello,	zijn	boeken	en	zijn	ideeën	over	schoonheid	en	
wellevendheid	tegen	de	aanvallen	van	de	liederlijke	buurman	Derry,	de	man	op	wie	zijn	moeder	
verliefd	is.	Vertwijfeld	vraagt	Barribas	zich	af:	‘Een vlinder wint nooit van een beer. Gedichten 
klinken stiller dan gebrul. En beleefd is altijd zwakker dan brutaal. Waarom? Waaaaaarom? Zit de 
wereld zo in elkaar?’ 
Timothy	de	Gilde	ontweek	in	zijn	regie	ieder	moralisme	door	het	de	kinderen	niet	makkelijk	te	
maken:	Buurman	Derry’s	liefde	voor	patat	en	de	carnavalskrakers	die	hij	zingt	zijn	onverenigbaar	
met	Barribas’	cello,	maar	misschien	wel	even	aantrekkelijk.
Charlie	Chan	Dagelet,	Benjamin	Moen	en	Steyn	de	Leeuwe	speelden	Barribas,	respectievelijk	
zijn	moeder	en	de	buurman;	Janne	Sterke	maakte	een	spectaculair	decor	waarin	halverwege	
de	voorstelling	karrevrachten	lege	frisdrankblikjes	de	smaakvolle	woonkamer	van	Barribas	
overspoelen;	Bart	Rijnink	schreef	de	muziek.	
 
Barbaartje	maakte	een	succesvolle	tournee	langs	de	kleine	zalen	van	de	Nederlandse	theaters.	
‘Een	slim	opgebouwde	voorstelling	met	grote	thema’s	en	emoties	waarin	volwassenen	ook	
allerminst	perfect	blijken.’		   Theaterkrant

Barbaartje	probeert	de	kloof	te	dichten	tussen	de	doorgeschoten	beleefdheid	van	‘de	beschaafde	
elite’	en	de	platvloerse	brutaliteit	van	‘de	volksmens’.	(...)	De	precaire	balans	tussen	deze	drie	
posities	(beleefd,	brutaal,	braaf)	wordt	door	de	drie	acteurs	met	flair	gespeeld’		 

  de Volkskrant

‘Barbaartje	is	een	leuke	en	grappige	voorstelling	voor	jong	en	oud,	die	je	je	lang	blijft	herinneren’	
Cultuurbarbaartjes
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‘Het	eindoordeel:	wat	vond	je	van	de	voorstelling	Juul?	“Leuk,	en	ook	een	beetje	gek.”	En	dat	was	
het	ook	wel.	Maar	wij	houden	wel	van	een	beetje	gek.’	Vettt	blog

IT’S MY MOUTH I CAN SAY WHAT I WANT TO 14+
Op	24	februari	ging	de	nieuwe	jongerenvoorstelling	It’s my mouth I can say what I want to in 
première.	In	de	serie	voorstellingen	voor	jongeren	die	Sonnevanck	en	Oostpool	samen	maken	
kozen	we	voor	de	jonge	gastregisseur	Daria	Bukvic,	die	met	haar	succesvoorstelling	Nobody Home 
had	laten	zien	dat	zij	scherp	theater	kan	en	wil	maken	over	de	actualiteit.	Daria	vroeg	schrijver	
Daan	Windhorst	om	een	tekst	over	hedendaags	dagelijks	racisme	en	over	het	verdwijnen	van	de	
waarheid	in	mediahypes.
Daan	schreef	een	snelle,	humorvolle	tekst	waarin	22	personages,	gespeeld	door	3	acteurs,	ieder	
hun	eigen	versie	hebben	van	een	incident	in	het	fietsenhok	van	een	middelbare	school.	Onder	
het	motto	‘Iedereen	praat	maar	niemand	weet	waar	hij	het	over	heeft’	maken	we	mee	hoe	het	
incident	wordt	opgeblazen	tot	een	internationale	mediahype,	en	hoe	de	Turkse	jongen	die	als	
enige	weet	wat	er	echt	gebeurd	is,	in	een	fuik	van	vooroordelen	komt	vast	te	zitten.

Een incident op een middelbare school. Commotie. Een jongen raakt vermist. Een docent wordt 
geschorst. Het vermoeden gonst: ‘er lag mogelijk een racistisch motief aan ten grondslag’. 
Getuigen worden gehoord. Speculaties buitelen over elkaar heen. De pers loopt ermee weg. 
Niemand weet iets. Iedereen bemoeit zich ermee.
tekst Daan Windhorst | regie Daria Bukvić |
spel Whitney Sawyer, Lisa Schamlé en Yamill Jones | dramaturgie Flora Verbrugge | vormgeving 
Dymph Boss | geluid Joost Maaskant

It’s my mouth I can say what I want to	laat	zien	hoe	moeilijk	het	is	om	een	gefundeerde	mening	te	
vormen	in	een	wereld	waarin	‘feiten’	worden	opgebouwd	uit	hearsay	en	geframede	informatie.	
De	voorstelling	toont	hoe	onbewust	racisme	ons	gedrag	bepaalt	en		gaat	over	het	herkennen	van	
vooroordelen	en	gedragingen	die	in	je	schuilen,	zonder	het	heffen	van	een	moralistisch	vingertje.	
Een	pleidooi	voor	het	gebruiken	van	je	eigen	verstand,	of	op	z’n	minst	je	eigen	paar	ogen.	

It’s my Mouth I can say what I want to	speelde	een	succesvolle	tournee	van	meer	dan	100	
voorstellingen,	het	grote	merendeel	daarvan	op	schoolpleinen	van	Voortgezet	Onderwijs	scholen	
in	Gelderland	en	Overijssel.	

It’s my Mouth I can say what I want to	won	een	Zilveren	Krekel	en	daarmee	een	nominatie	voor	de	
meest	belangwekkende	jeugdtheaterproductie	van	2017.	
‘Ondanks	de	serieuze	ondertoon	voortdurend	ontzettend	grappig.	Een	prestatie	van	formaat.’		

  Theaterkrant

‘It’s	my	mouth	brengt	scherpe	satire	op	gevaar	van	nepnieuws’		   Volkskrant
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‘It’s	my	mouth	I	can	say	what	I	want	to	zit	bovenop	de	actualiteit’		   Parool

‘Deze	scherpe	satire	over	het	gevaar	van	de	verspreiding	van	nepnieuws	en	‘alternatieve	feiten’	
koppelt	een	belangrijk,	actueel	onderwerp	op	wonderlijk	lichte	manier	aan	de	leefwereld	van	
jongeren.	Hilarisch	én	confronterend,	maar	nooit	belerend.’
De VSCD-Krekeljury in het juryrapport over It’s my mouth I can say what I want to.

KERELTJE 4+
Op	13	maart	ging	de	reprise	van	de	voorstelling	Kereltje  in première. Kereltje is een voorstelling 
voor	kinderen	vanaf	4	jaar	en	is	gespeeld	in	speellokalen	van	basisscholen	en	een	enkele	keer	in	
kleine	theaterzalen.
Celil	Toksöz	schreef	de	tekst	en	deed	de	regie.	Voor	de	reprise	werd	Kereltje	opnieuw	gerepeteerd	
met	twee	nieuwe	acteurs:	Brechtje	Kat	en	Jonata	Taal.	Componist/musicus	Pascal	van	Hulst	
maakte	en	speelde	de	muziek.	Het	succes	van	de	voorstelling	bleek	onder	andere	uit	opname	in	
de	jeugdprogrammering	van	het	Theaterfestival	en	als	programmering	door	De	Meervaart	als	een	
van	‘de	beste	voorstellingen	van	seizoen	2016/2017’.

Het	verhaal	van	‘Kereltje’	is	gebaseerd	op	de	avonturen	van	de	Turkse	sprookjesfiguur	Keloğlan.	
Keloğlan	is	in	Turkije	een	icoon	bekend	uit	oude	sprookjes	maar	ook	uit	vele	hedendaagse	
tekenfilms	en	kinderboeken,	waarin	die	geliefde	verhalen	opnieuw	verteld	worden.	Elk	Nederlands	
kind	dat	een	Turkse	achtergrond	heeft,	kent	Keloğlan	van	Turkse	televisiezenders.	In	alle	verhalen,	
films	en	boeken	loodsen	Keloğlans	naïviteit,	zijn	optimisme	en	zijn	eerlijkheid	hem	door	het	leven	
en	brengen	hem	uiteindelijk	grote	successen.	In	de	Sonnevanck	voorstelling	heet	Keloğlan:	Kereltje 
en	dat	is	ook	de	titel	van	de	voorstelling:

Kereltje
Kereltje is de jongste thuis. Kereltje is klein, mager, hij heeft bijna geen haar en zijn kleren zijn vies.
Het is heel, héél makkelijk om hem voor de gek te houden.
En toch… Kereltje krijgt op het eind de prinses. Kereltje verslaat de draak. Kereltje wordt minister 
van de Koning. Hoe doet hij het toch? Waar haalt hij zijn supersimpele oplossingen voor de 
moeilijkste problemen vandaan?
Kereltje is een muzikale voorstelling voor kinderen van 4, 5 en 6 jaar. Over slim zijn, als je niet groot 
bent. Over optimisme en vertrouwen op absurde kansen. 

‘Buitengewoon amusante sprookjesvoorstelling’,		 		Theaterkrant	(15	maart	2015)

‘Dit	vlot	gespeelde	sprookje	met	multiculturele	invloeden	zorgt	voor	een	vrolijke	middag’
  Rijnbrinkgroep	Alice	Moves	(15	maart	2015)

‘Een	geweldig	komisch	en	muzikaal	sprookje	(...)	Een	absolute	aanrader!’	Go-Kids Twente
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MACBETH
De jongerenvoorstelling Macbeth	werd	op	28,	29	en	30	april	gespeeld	in	Theater	Sonnevanck.	
In	de	twee	maanden	daaraan	voorafgaand	is	deze	vierde	‘Coming	of	Age’-	voorstelling	van	
Sonnevanck	gerepeteerd:	jongeren	met	theaterambities	speelden	onder	leiding	van	een	team	van	
volwassen	en	professionele	theatermakers.	
Dit	jaar	bestond	dit	team	uit	schrijver/regisseur	Marije	Gubbels,	componisten/musici	Jan	en	Keez	
Groenteman,	vormgever	Sanne	Oostervink	en	theaterdocent	Nadieh	Tigchelaar.	Samen	met	13	
jongeren	tussen	11	en	15	jaar	maakten	zij	Macbeth,	een	bloederige	comedy-horror	vol	lijken	en	
spoken,	huiveringwekkende	soundscapes	en	live	muziek.	

Macbeth wil heel graag koning worden, en zijn nog ambitieuzere vrouw vindt alles geoorloofd om 
dat doel te bereiken. Zelfs als de huidige koning daarvoor moet worden vermoord. En zijn zonen. 
En collega-edellieden. Vertrouwelingen. Vrienden. Hun vrouwen. En voor de zekerheid ook hun 
kinderen. Want koning worden is één ding, koning blijven… vraagt het uiterste. Bloed maakt bloed 
en na de eerste moord kun je niet meer terug.

Deze	Macbeth	van	Marije	Gubbels,	gespeeld	door	jongeren,	was	een	groot	succes.	Marije	en	de	
jongeren	vonden	elkaar	helemaal	in	de	combinatie	horror,	humor,	liefde	voor	theater	en	fascinatie	
voor	Shakespeare.	De	voorstelling	was	een	ingenieuze	verkorte	versie	van	Shakespeares	stuk,	met	
indrukwekkend	spel	door	jongeren	met	serieus	talent	en	ambitie.	Tegelijkertijd	was	deze	Macbeth	
een	hilarische	show	van	Schotse	kilten,	rode	pruiken,	veel	theaterbloed	èn	een	ingewikkelde	
dienstregeling	van	personages,	verkledingen,	effecten	en	muziek.	
De	Coming	of	Age	voorstellingen	betekenen	voor	Sonnevanck	een	fikse	investering	voor	een	
relatief	klein	publiek,	maar	we	merken	dat	het	fenomeen	op	de	middelbare	scholen	van	Enschede	
en	omstreken	begint	rond	te	zingen.	Scholieren	vertellen	elkaar	dat	je,	als	je	iets	met	theater	wilt,	
in	elk	geval	auditie	voor	de	Coming	of	Age	van	Sonnevanck	moet	doen.	Dat	je	daar	uitgedaagd	
wordt	en	serieus	genomen.	En	dat	je	daar	een	geweldige	tijd	hebt.

Met	de	serie	Coming	of	Age	voorstellingen	wil	Sonnevanck	een	aanvulling	geven	op	de	bestaande	
lessen-	en	workshopsmogelijkheden	in	de	regio.	De	deelnemers	worden	niet	als	leerlingen,	maar	
als	acteurs	en	musici	benaderd.	Ze	krijgen	geen	les,	maar	worden	geregisseerd	(en	natuurlijk	
verwachten	we	dat	ze	daar	veel	van	leren!).	
Meedoen	begint	met	een	auditie	en	wordt	bezegeld	met	een	contract.	Bij	de	werving	van	
jongeren	werken	we	samen	met	instellingen	in	onze	regio:	de	jeugdtheaterscholen,	Kunstenschool	
Kaliber	en	met	de	middelbare	scholen.	Samen	met	de	Coming	of	Age	producties	van	Tg	Oostpool	
in	Arnhem	voor	15	tot	18	jarigen,	de	vooropleiding	en	de	toneelschool	in	Arnhem	ontstaat	zo	een	
Oost	Nederlandse	route	voor	getalenteerde	en	gedreven	jongeren.

BROER 8+
Wat als je kleine broertje jou een sufferd vindt? Wat als hij jou afpakt waar je het meest van houdt? 
Wat als jij je grote broer altijd te slim af bent? En als hij bijna zelf weggeeft wat hem het liefste is? 
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Twee broers verschillen als dag en nacht. Een groot avontuur stelt ze op de proef. Worden ze toch 
nog beste broers?

Alles wat normaal niet gebruikelijk is tijdens een klassiek concert mag nu juist wel! Opstaan om een 
wave te maken. Luid klappen op je benen, buik en dijen. Dansjes doen en spreekkoren aanheffen. 
Sterker nog: al deze actie wordt juist voorgeschreven!

Op	8	juni	ging	de	grote	zaal	productie	Broer in première. 
Broer	is	een	coproductie	van	Sonnevanck	met	het	Orkest	van	het	Oosten,	in	opdracht	van	
VluchtelingenWerk	Nederland.	VluchtelingenWerk	gaf	deze	opdracht	in	het	kader	van	hun	project	
Eigen-Wijs.	Dit	project	helpt	kinderen	en	jongeren	in	Nederlandse	centrale	opvanglocaties	‘om	
hun	zelfvertrouwen	te	vergroten	en	grip	te	krijgen	op	hun	onzekere	leven	via	muziekactiviteiten,	
voorlichting,	een	website	en	het	organiseren	van	spreekuren.	Het	is	voor	deze	kinderen	
noodzakelijk	om	tot	rust	en	op	adem	te	komen	en	te	‘landen’	in	hun	nieuwe	omgeving	zodat	zij	
zich	ontspannen	en	kunnen	voorbereiden	op	hun	verblijf	in	Nederland.’
De	opdracht	aan	het	Orkest	van	het	Oosten	en	Sonnevanck	was:	maak	samen	een	voorstelling	
waarin	kinderen	kunnen	participeren	door	liederen	mee	te	zingen,	te	dansen	en	bodypercussie	
te	maken.	Die	participatie	wordt	voorbereid	aan	de	hand	van	speciaal	ontwikkeld	educatief	
materiaal:	vijf	(of	meer)	muzieklessen	met	filmpjes	en	voorbeelden	van	alle	liedjes,	de	dans,	body	
percussie	en	soundscapes.
Een	filmpje	van	VluchtelingenWerk	toont	waarom	Broer	voor	asielzoekerskinderen	van	grote	
waarde	kan	zijn:	https://www.youtube.com/watch?v=Dci0uW3lDXA

Sophie	Kassies	schreef	een	krachtig	stuk	over	twee	broers	die	lang	geleden	ruzie	kregen	en	van	
elkaar	vervreemd	zijn	geraakt.	De	jongste	broer,	Ketim,	wil	de	ruzie	bijleggen	en	organiseert	een	
surpriseparty	voor	Raban,	de	oudste:	een	feest	met	orkest	en	een	zaal	vol	kinderen.	Als	Raban	
nietsvermoedend	binnenkomt	barsten	orkest	en	kinderen	uit	in	een	welkomstyell.	Maar	Raban	is	
not	amused,	hij	koestert	een	grote	en,	naar	later	blijkt,	terechte	wrok	tegen	zijn	broer.	In	het	uur	
dat	volgt	botsen	Raban’s	trots	en	eer	op	Ketim’s	wens	om	te	schipperen	en	te	onderhandelen.	
Goedmaken	lukt	alleen	met	de	hulp	van	de	kinderen	en	van	de	muziek.

In	nauwe	samenwerking	met	dirigent	Joost	Smeets	en	educatiemedewerker	Monique	Wijnker	van	
het	Orkest	werd	de	muziek	gekozen	die	dit	verhaal	over	broederliefde	en	conflict	nodig	had:	delen	
uit	opera’s	van	Verdi.	Componist	Thijs	Borsten	arrangeerde	de	muziek	en	vulde	hem	aan	met	
eigen gecomponeerde delen.
Dymph	Boss	maakte	decor	en	kostuums,	Flora	Verbrugge	regisseerde	en	Broer werd gespeeld 
door	Freek	den	Hartogh	en	Abel	Leemans.

De voorstellingen van Broer	waren	heel	bijzonder.	Vluchtelingenkinderen	kwamen	met	bussen	uit	
alle	delen	van	het	land	naar	de	theaters	waar	we	speelden.	De	aandacht	van	deze	kinderen	voor,	
en	hun	overgave	aan	het	verhaal	en	de	muziek	waren	indrukwekkend.
We	speelden	niet	alleen	voor	kinderen	uit	asielzoekerscentra.	Ook	reguliere	basisscholen	uit	het	
Oosten	van	het	land	kwamen	in	grote	getale	met	schoolklassen	naar	de	voorstelling.
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Broer	was	in	veel	opzichten	een	groot	succes.	Daarom	vroegen	Het	Gelders	Orkest	en	de	
Philharmonie	Zuid	Nederland	om	reprises	van	de	voorstelling	met	hun	orkest.	Voor	2018	en	2019	
zijn	deze	inmiddels	gepland.

‘Honderden	basisschoolleerlingen	maakten	er	donderdagochtend	een	groot	feest	van	tijdens	het	
meedoe-concert Broer.’	Twentse	Courant	Tubantia

Een	video	verslag	van	het	concert	in	Enschede	door	de	Twentse	Courant	Tubantia:	
https://www.tubantia.nl/enschede/dansen-en-zingen-tijdens-het-meedoe-concert-in-
enschede~a566178c/	

STIL MA AR MEISJE
Als de wereld in brand staat, als je het zelf ook even niet meer weet, als je gewoon even je kop 
in het zand wil steken, wat doe je dan? Precies. Dan zing je. Waarover maakt niet meer uit. 
Muziektheater over het warme bad van samen zingen en de koude douche van niet meer weten 
wie je bent en wat je denkt. 

Op	16	juni	ging	een	bijzondere,	kleine	voorstelling	in	première.	Aanleiding	tot	het	maken	van	
Stil maar meisje	was	de	opdracht	van	de	vier	grotere	schouwburgen	van	Overijssel:	Enschede,	
Hengelo,	Kampen	en	Zwolle.	Ze	vroegen	alle	gezelschappen	uit	het	oosten	van	het	land	om	een	
voorstelling	van	een	kwartier,	te	spelen	op	een	tweedaags	festival	in	deze	schouwburgen,	de	
theaters	en	theatermakers	van	het	oosten	zich	aan	het	publiek	konden	presenteren.	
Sonnevanck	greep	deze	kans	met	beide	handen	aan.	Voor	ons	was	het	een	interessante	
mogelijkheid om eens iets voor volwassenen te maken. Daarnaast bood de kans om een 
voorstelling	te	maken	die	niet	meteen	op	tournee	hoeft,	mogelijkheden	om	artistieke	risico’s	te	
nemen,	in	dit	geval	de	samenwerking	met	een	nieuwe	schrijver	en	componist.

Via	de	Tekstsmederij,	een	podium	voor	beginnende	schrijvers,	hadden	we	Leon	Brill	leren	kennen.	
We	wilden	hem	graag	de	opdracht	voor	de	voorstelling	Sneue Gevallen	geven,	een	voorstelling	
voor	2018.	De	opdracht	van	de	oostelijke	schouwburgen	bracht	de	mogelijkheid	om	in	een	klein	
project	al	eerder	met	Leon	te	werken.	
Dat	is	goed	bevallen.	We	vroegen	Leon	om	een	tekst	voor	twee	zingende	actrices.	Een	tekst	
waarin	we	onszelf	als	jeugdtheatermakers	op	de	hak	zouden	nemen.	Leon	schreef	een	hilarische	
tekst	voor	twee	jeugdtheateractrices	in	crisis,	worstelend	met	de	discrepantie	tussen	hun	zorgen	
over	de	wereld	die	in	brand	staat	en	de	optimistische,	‘empowerende’	teksten	uit	van	hun	
jeugdtheatervoorstelling.	

De	drie	songs	in	het	stukje	werden	gecomponeerd	door	Christoph	MacCarty.	De	songs	werden	
begeleid	door	de	actrices	zelf,	met	ter	plekke	opgenomen	vocale	loops	in	een	loopstation.	
Sara	Janneh,	Maria	Noë,	Brechtje	Kat	en	Tirza	de	Boer	speelden	en	zongen	in	duo’s	deze	kleine	
voorstelling.	Flora	Verbrugge	regisseerde.
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Stil maar meisje	is	gespeeld	op	het	festival	Vier	Oost	op	16	en	17	juni.
		‘Vermakelijke	knipoog	naar	het	jeugdtheater’	Theaterkrant	(18	juni	2017)

EDWARD SCHARENHAND  8+
Iedereen in het stadje Gul is extreem goed, Tante Maria en haar geadopteerde dochter Magdalena 
voorop. Altijd staan ze klaar voor hulp aan dier, plant en medemens.  
Op een dag staat er iemand op hun stoep. Hij heet Edward en is helemaal alleen. 
Edward is lief en zachtaardig maar aan beide armen heeft hij - in plaats van gewone handen - 
helaas een stel lange en vlijmscherpe scharen. Als Tante Maria desondanks besluit om Edward 
gastvrij in huis op te nemen, is Magdalena voor het eerst in haar leven een stuk minder positief. 

Maar heeft Edward niet ook, net als iedereen, recht op een veilig thuis en wat geluk?
Blijft Magdalena de enige in Gul die moeite met hem heeft? Hoe tolerant is Gul eigenlijk echt? En… 
hoe ongevaarlijk is Edward? 
Een zoetzure komedie over goed en kwaad en de dunne grens daartussen. Losjes gebaseerd op Tim 
Burtons’ sprookjesachtige film Edward Scissorhands. 

Op	1	oktober	ging	de	nieuwe	voorstelling	Edward Scharenhand	in	première.	Marije	Gubbels	
schreef	en	regisseerde,	Freek	den	Hartogh	componeerde	de	muziek.	Marcel	Osterop	zette	een	
magische	Edward	neer	en	stal	de	harten	van	kinderen	en	ouders	in	zijn	verstilde	liederen.	Freek	
den	Hartogh,	Juul	Vrijdag	en	Dorien	van	Gent	gaven	gestalte	aan	de	goedbedoelende	burgers	van	
Gul.	Morgana	Machado	Marques	maakte	decor	en	kostuums.
Edward Scharenhand	is	een	verontrustende	komedie	over	een	ongrijpbare	figuur,	Edward,	die	
zijn	best	doet	om	opgenomen	te	worden	in	de	kleine	gemeenschap	van	het	stadje	Gul.	Ook	de	
inwoners	van	Gul	doen	enorm	hun	best.	En	toch	loopt	alles	fout.	

Edward Scharenhand	is	een	nieuwe	stap	in	de	voorstellingen	die	Marije	Gubbels	bij	Sonnevanck	
maakt. Meer dan Heidi,	Tijl Uilenspiegel	of	Sissi	heeft	Edward	een	melancholieke,	twijfelende	
ondertoon,	waar	Sonnevanck	heel	blij	mee	is.	Een	voorstelling	in	deze	tijd,	die	draait	om	het	
opnemen	van	een	vreemdeling	in	een	bestaande	gemeenschap	zou	moraliserend	en	leugenachtig	
zijn	wanneer	eenvoudig	optimisme	en	een	goede	afloop	zouden	overheersen.	Tegelijkertijd	zorgen	
Marije’s	aanstekelijke	humor,	haar	favoriete	thema’s	van	het	doorprikken	van	zelfgenoegzaamheid	
en	hypocrisie,	haar	muzikaliteit	en	de	comedykwaliteiten	van	haar	regie	voor	een	meer	dan	
smakelijke voorstelling.
Edward	maakte	een	succesvolle	tournee	langs	de	kleine	zalen	van	de	theaters.

“Edward	Scharenhand	is	net	zo	sprookjesachtig	als	het	origineel”		   de Volkskrant
	(3	oktober	2017)

“Theater	Sonnevanck	durft	met	het	duistere	Edward	Scharenhand	echt	spannend	te	zijn”
  Theaterkrant	(3	oktober	2017)
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“Een	magistrale	voorstelling	voor	8+	die	je	vastgrijpt	en	niet	meer	loslaat.”	
  Cultuurbarbaartjes(16	oktober	2017)

“Een	voorstelling	met	heerlijk	scherpe	randjes”		   het Parool

PRETPARK 12+
Op	het	Theaterfestival	2017	speelden	Pretpark en It’s my Mouth I can say what I want to,	beiden	
coproducties	van	Theater	Sonnevanck	en	Tg	Oostpool	en	beiden	dat	jaar	winnaars	van	een	
Zilveren	Krekel,	als	double	bill	in	Theater	de	Krakeling.	
Pretpark was in september 2016 in première gegaan. Pretpark	is	een	vrije	bewerking	door	Jibbe	
Willems	van	de	film	Funny	Games	van	Michael	Haneke.	Timothy	de	Gilde	heeft	geregisseerd,	
Daniel	Cornelissen,	Yorick	Zwart,	Judith	Noyons	en	Serin	Utlu	spelen.	De	muziek	is	van	Bart	Rijnink,	
het	decor	van	Julian	Maiwald.	

Vader en dochter hebben een weekendje verplichte quality-time in een bungalowpark in Oost-
Nederland. Het is tijd om de familieband te versterken en de problemen op school te bespreken. 
Dan wordt er aangeklopt. Een innemend jong stel staat voor de deur. Onvoorspelbaar en zonder 
reden verstoren ze het familieweekendje en laten een slagveld achter.

Pretpark	is	een	pittige	voorstelling	geworden.	Het	verhaal	van	de	twee	kille,	onaangedane	
indringers	die	het	weekend	van	vader	en	dochter	komen	verstoren,	stelt	op	alle	knooppunten	
van	de	vertelling	morele	vragen.	Als	mensen	je	lastig	vallen,	blijf	je	dan	beleefd	of	gooi	je	ze	je	
huis	uit?	Als	je	vader	vreemd	is	gegaan,	moet	je	hem	dan	straffen	of	respecteer	je	zijn	keuze?	
Steeds	dwingender	wordt	het	publiek	geconfronteerd	met	de	achterliggende	vraag:	waar	haal	
ik	eigenlijk	mijn	morele	kompas	vandaan?	Het	simpele,	sterke	toneelbeeld	van	Julian	Maiwald	
roept	associaties	op	met	een	laboratorium	waarin	de	menselijke	moraal	onderzocht	wordt.	Het	
gewelddadige	einde	van	de	voorstelling	confronteert	het	publiek	met	de	observatie	dat	er	in	
onze	samenleving	geen	algemeen	erkende	morele	autoriteit	meer	is,	dat	ieder	voor	zichzelf	moet	
bepalen wat hij goed en slecht vindt.
Jongeren	reageerden	heftig	op	de	voorstelling.	Altijd	onder	de	indruk,	soms	geschokt,	meestal	
geïntrigeerd. 
De	Pers	was	enthousiast	over	Pretpark: 
“Pretpark is een gestileerde nachtmerrie over schuld en medeplichtigheid”,	   Theaterkrant 
(23	september	2016)
“Een must see, deze ijzig meedogenloze voorstelling”,	 		de	Volkskrant	(30	september	2016)
‘Een ijzingwekkende, razend knap gemaakte en moreel uitdagende theaterthriller voor tieners, 
waarvan de thematiek nog lang na-ijlt.’	De	VSCD-Jeugdtheaterjury	over	Pretpark	-	Klik hier voor 
het	juryrapport.
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GENDER 12+
Ben je een jongen, ben je een meisje of ben je gewoon mens? 
 
Merel is een jongensachtig meisje. Josha is een meisjesachtige jongen. Bij de wc’s van de 
plaatselijke club, waar vanavond een schoolfeest in volle gang is, bespreken twee jonge mensen de 
invloed van hun sekse op het leven en welk hokje daarbij past.
 
Al decennia lang lijkt het afgelopen met het traditionele man/vrouw denken. Toch is het nog 
steeds niet duidelijk wat een gender of gender neutraliteit nu precies is. Wat maakt een jongen 
een jongen en een meisje een meisje? Een voorstelling over de rol van geslacht, intimiteit en sociale 
verwachtingen die op het spel staan.

Op	27	september	ging	de	nieuwe	coproductie	Gender	in	première,	in	de	serie	
jongerenvoorstellingen	die	Sonnevanck	en	Tg	Oostpool	samen	maken.	Magne	van	den	Berg	
schreef	een	mooie,	kwetsbare	tekst.	Twee	zeer	jonge	acteurs,	Josha	Stradowski	en	Merel	Pauw,	
beide	nog	vierdejaars	toneelschool	studenten,	speelden	Gender.
Timothy	de	Gilde	regisseerde,	Wessel	Schrik	componeerde,	Janne	Sterke	maakte	decor	en	
kostuums	en	Flora	Verbrugge	deed	dramaturgie.

Gender	is	een	gedurfde	voorstelling	over	de	twee	jongeren	die	worstelen	met	man-	of	vrouw-
zijn.	In	een	abstract	vormgegeven	ruimte	met	spiegels,	die	doet	denken	aan	het	halletje	bij	wc’s,		
twijfelen	een	jongen	en	een	meisje	of	ze	naar	het	feest,	dat	één	deur	verder	aan	de	gang	is,	zullen	
gaan.	Als	beste	vrienden	voelen	ze	zich	vertrouwd	genoeg	met	elkaar	om	te	experimenteren:	hij	
doet	haar	lippenstift	op,	trekt	de	jurk	aan	die	hij	van	zijn	moeder	heeft	gepikt,	zij	trekt	zijn	broek	
en	jasje	aan.	Wanneer	voel	je	je	goed	en	sterk	als	man	respectievelijk	vrouw?	Ligt	het	omkeren	
van	die	rollen	hen	misschien	beter	dan	de	rol	die	de	natuur	en	de	samenleving	voor	elk	heeft	
klaargelegd?		In	hun	eerlijke,	kwetsbare	uitwisseling	vinden	ze	geen	eenduidige	antwoorden	maar	
wel	groeit	de	waardering	voor	elkaar	en	komt	het	tot	een	kus.	

Gender	speelde	een	lange	tournee	langs	middelbare	scholen	in	het	Oosten	van	het	land.	Gender is 
een	kwetsbare	en	ook	verbale	voorstelling.	De	jongeren	voor	wie	we	speelden	reageerden	heftig	
wanneer	bijvoorbeeld	de	acteur	een	jurk	aandeed,	maar	waren	altijd	geconcentreerd.	Tijdens	de	
tournee	was	altijd	voelbaar	hoe	zeer	deze	thematiek	relevant	is	voor	jongeren.	

“Adembenemende	omkering	van	het	assepoester-sprookje.”
   Theaterkrant	(29	september	2017)

“Trailervoorstelling	Gender	voelt	het	actuele	onderwerp	-	sekse	en	tieners	-	haarfijn	aan	in	dit	
stuk	barstensvol	acteertalent”

  de Volkskrant	(3	oktober	2017)

“Gender	zet	aan	tot	denken”
Recensie	Theaterreview	(2	oktober	2017)
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DE KLEINE BERENJACHT 4+, VOOR KINDEREN MET EEN MEERVOUDIGE 
BEPERKING
Verspreid	over	het	hele	jaar	zijn	voorstellingen	gespeeld	van	De Kleine Berenjacht.	Deze	
voorstelling	is,	in	nauwe	samenwerking	met	het	Onderwijscentrum	Het	Roessingh	in	Enschede,	
speciaal	ontwikkeld	voor	leerlingen	met	een	ernstige	meervoudige	beperking.	De Kleine 
Berenjacht	is	op	maat	gemaakt	voor	kinderen	die	extreem	gevoelig	zijn	voor	prikkels	en	onrustig	
worden	van	nieuwe	situaties	en	locaties.	De	voorstelling	speelt	uitsluitend	in	scholen	voor	speciaal	
onderwijs,	voor	zeer	kleine	groepen	in	de	vertrouwde	omgeving	van	de	eigen	klas.

Een actrice vertelt, speelt en zingt het spannende verhaal van een kind en haar hond die samen 
op berenjacht gaan. Een voorstelling over moedig zijn, samen dwars door de modder en de 
sneeuwstorm sjouwen, over óvermoedig zijn en samen lekker bang zijn onder de dekens.

De Kleine Berenjacht	is	als	het	ware	een	éénpersoonsuittreksel	van	de	veel	grotere	voorstelling	
Wij Gaan op Berenjacht.	Ondersteund	door	een	muzikale	opname	van	de	grote	voorstelling,	speelt	
en	zingt	één	actrice	het	zelfde	verhaal:	een	tocht	door	zes	verschillende	landschappen,	op	zoek	
naar	een	beer.	Waar	het	in	de	grote	voorstelling	over	een	familie	gaat,	gaat	het	in	de	klein	om	
een	meisje	en	haar	hond,	die	door	dezelfde	modder	stampen,	de	zelfde	rivier	overzwemmen,	in	
dezelfde	sneeuwstorm	terecht	komen.
De Kleine Berenjacht	blijkt	aan	een	grote	behoefte	te	voldoen,	zowel	voor	leerlingen	als	voor	
leerkrachten	van	het	speciaal	onderwijs.	Het	spelen	van	de	voorstelling	voor	deze	doelgroep	van	
lichamelijk	en	geestelijk	beperkte	kinderen	is	een	bijzondere	ervaring	die	veel	voldoening	geeft.	
Nadieh	Tigchelaar	en	Susan	Waanders,	beide	theaterdocenten	en	beide	vast	aan	Sonnevanck	
verbonden,	spelen	de	voorstelling	om	de	beurt	door	het	hele	land.	Flora	Verbrugge	regisseerde,	
Morgana	Machado	Marques	maakte	het	toneelbeeld.	
“Een theaterervaring van formaat”	schreef	een	lid	van	een	ICC-selectiegroep	voor	speciaal	
onderwijs. 
Debby	Seegers,	leerkracht	Onderwijscentrum	Het	Roessingh	groep	ZMLK/EMB:	“Erg goed 
aangevoeld wat onze kinderen nodig hebben en interesseert. Ook tijdens de voorstelling goed 
ingespeeld op wat het kind aankan.”
Wies	Hinsenveld,	leerkracht	Onderwijscentrum	Het	Roessingh	groep	ZMLK/EMB:	“De kinderen 
vonden de voorbereidende lessen al leuk, maar de voorstelling overtrof alle verwachtingen. Ook 
kinderen die zich niet goed kunnen uiten genoten van de voorstelling.”
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Educatie

Theater	Sonnevanck	maakt	muziektheater	om	kinderen	te	inspireren.	Onze	educatieve	projecten	
versterken	de	beleving	van	de	voorstelling	voor	bezoekers.

VISIE
Een	belangrijke	doelstelling	in	onze	educatieve	programma’s	is	de	deskundigheidsbevordering	van	
leerkrachten.	We	zijn	ervan	overtuigd	dat	de	leerkracht	de	aangewezen	persoon	is	om	kinderen	
enthousiast	te	maken	voor	cultuur,	dus	willen	we	hem/haar	daarin	ondersteunen.	Dat	doen	we	op	
verschillende manieren.  

PRAKTIJK
Bij	iedere	voorstelling	maken	we	educatie	waarmee	we	die	specifieke	voorstelling	ondersteunen.	
Daarnaast	hebben	we	onze	eigen	lesmethode	ontwikkeld:	‘De	Betekenis	van	Theater’,	waarmee	
leerkrachten	met	hun	leerlingen	in	de	klas	theater	kunnen	maken	en	presenteren	voor	publiek.	
In	het	kader	van	Cultuureducatie	met	Kwaliteit,	coachen	we	leerkrachten	bij	het	geven	van	
theaterlessen	en	het	bespreken	van	voorstellingsbezoek	in	de	klas.

VERDIEPING
Leerkrachten	die	andere	manieren	van	ondersteuning	en	verdieping	wensen	bij	het	geven	van	
theaterlessen,	bieden	we	op	maat	gemaakte	programma’s	aan.	Vragen	kunnen	bijvoorbeeld	gaan	
over	het	voeren	van	filosofische	gesprekken	naar	aanleiding	van	een	voorstelling	of	over	theater	
maken in het speciaal onderwijs. 

LESMETHODE: DE BETEKENIS VAN THEATER 
Theater Sonnevanck ontwikkelde een eigen lesmethode: De Betekenis van Theater.	Deze	methode	
bestaat	uit	acht	korte	lessenseries	voor	ieder	leerjaar	van	het	basisonderwijs.	Elke	lessenserie	
gaat	in	op	een	sociaal-emotioneel	thema	dat	precies	aansluit	bij	de	ontwikkeling	van	leerlingen	
in	die	leeftijdsgroep.	Wanneer	leerlingen	op	de	basisschool	alle	lessen	uit	de	methode	uitvoeren,	
werken	zij	op	niveau	aan	alle	competenties	die	de	SLO	stelt	in	de	leerlijn	drama.	

In	de	digitale	theaterlessen,	klaar	om	af	te	spelen	op	het	digibord,	begeleidt	een	theaterdocent	de	
leerlingen	bij	het	zelf	maken	en	spelen	van	een	kort	theaterstuk	over	een	onderwerp	gebaseerd	
op	hun	persoonlijke	ervaringen.	Zo	ontwikkelen	leerlingen	zich	op	sociaal,	cultureel	en	theatraal	
gebied. 
De	toegankelijke	handleiding	biedt	praktische	tips,	waarmee	de	leerkracht	de	leerlingen	coacht	
tijdens	het	maken	en	repeteren	van	het	toneelstuk,	dat	ook	uitgevoerd	kan	worden	voor	publiek.
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VOORSTELLINGSEDUCATIE 
Bij	iedere	voorstelling	ontwikkelen	we	educatiemateriaal	dat	de	beleving	van	de	voorstelling	
voor	bezoekers	versterkt	en	de	leerling	uitnodigt	verbanden	te	leggen	tussen	de	inhoud	van	de	
voorstelling	en	zijn/haar	eigen	leven.	Zo	bieden	we	klassen	een	voorbereidende	opdracht	aan	
waarmee	leerlingen	gaan	nadenken	over	hun	verwachting	van	de	voorstelling.	Ook	ontwikkelen	
we	lesbrieven	die	theater	en	muziek	combineren	met	andere	vakken,	zoals	sociale	vaardigheden,	
beeldende	kunst	of	geschiedenis.	Deze	lessen	zijn	in	te	passen	in	het	reguliere	lesprogramma	en	
stimuleren	leerlingen	om	actief	aan	de	slag	te	gaan	met	thema’s	uit	de	voorstelling.	Daarbij	geven	
we	suggesties	voor	een	nagesprek,	waarmee	we	de	leerkracht	ondersteunen	in	het	bespreken	van	
het	inhoudelijke	thema	van	de	voorstelling,	het	spel,	de	muziek	of	de	vormgeving.

CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT
Binnen	het	landelijke	programma	Cultuureducatie	met	Kwaliteit	(CmK)
werkt	Theater	Sonnevanck	samen	met	het	basisonderwijs	aan	de	verbetering	van	cultuureducatie	
in	de	school.	Een	theaterdocent	coacht	iedere	leerkracht,	individueel,	bij	het	geven	van	
theaterlessen	en	het	bedenken	van	eigen	opdrachten.	Zo	sluiten	we	aan	op	de	vragen	van	de	
leerkracht	zelf.	Want	hoe	kun	je	kinderen	begeleiden	bij	het	bezoeken	van	een	voorstelling?	Hoe	
geef	je	theaterles	als	je	zelf	geen	toneel	speelt?	Hoe	kun	je	leerlingen	zo	begeleiden	dat	zij	boven	
zichzelf	uitstijgen	op	het	podium?	

We	hebben	drie	leerlijnen	voor	het	primair	onderwijs	ontwikkeld	voor	verschillende	
onderwijstypen:	
•	 Theater	maken	in	de	klas	–	Thematisch	werken	
•	 Theater	maken	in	de	klas	–	Meervoudige	Intelligentie	
•	 Theater	maken	in	de	klas	–	Speciaal	Onderwijs	

EVALUATIE 
Tijdens	de	tournees	noteren	we	van	elke	voorstelling	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.	
Elke	nieuwe	les	of	lessenserie	wordt	door	een	theaterdocent	van	Sonnevanck	uitgeprobeerd	in	
meerdere	klassen.	Feedback	van	kinderen	en	docenten	wordt	ter	plekke	verzameld.	Daarna	wordt	
deze	verwerkt	vóór	het	uiteindelijke	materiaal	wordt	opgestuurd	naar	alle	schoolklassen	die	
tijdens	een	tournee	bezocht	zullen	worden.

Na	afloop	van	elke	tourneevoorstelling	wordt	elke	leerkracht	verzocht	de	voorstelling	en	het	
educatiemateriaal	op	een	speciaal	formulier	te	evalueren.	In	deze	evaluatie	wordt	gevraagd	
naar	beoordeling	door	leerkracht	én	kinderen	van	de	inhoud,	de	vorm	en	de	organisatie	van	
voorstellingsbezoek	en	educatie-activiteiten.	
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De	uitkomst	van	deze	evaluaties	wordt	door	de	educatiemedewerker	van	Sonnevanck	
gebundeld	en		geanalyseerd.	De	analyse	wordt	besproken	met	alle	leden	van	het	gezelschap	
en	de	gastregisseur.	Lessen	voor	de	volgende	voorstellingen	en	projecten	worden	benoemd	en	
besproken	met	komende	artistieke	teams.

ONDERZOEK
Sonnevanck	’s	educatiemedewerker	Nadieh	Tigchelaar	studeerde	in	juni	2017	af	aan	de	
Masteropleiding	Kunsteducatie	van	de	Hogeschool	in	Amsterdam.	Voor	haar	afstuderen	deed	zij	
een	empirisch	onderzoek	‘Nabespreken:	de	esthetische	ervaring	van	groep	3/4’.	Het	onderzoek	
gaat	in	op	de	vraag	op	welke	manier	leerkrachten	met	hun	leerlingen	kunnen	spreken	over	de	
persoonlijke	esthetische	ervaring	van	de	leerlingen	tijdens	een	muziektheatervoorstelling.	Tijdens	
het	onderzoek	werd	er	door	middel	van	verschillende	gesprekstechnieken	gesproken	over	emotie,	
verbeelding,	verbinding	en	wereldbeeld	ten	opzichte	van	de	voorstelling.	Alle	gesprekken	zijn	
zowel	op	kwalitatief	als	kwantitatief	niveau	geanalyseerd.	Hieruit	blijkt	dat	de	Methode	van	
Barrett	eenvoudige	handvatten	biedt	om	leerlingen	ook	in	een	groepsgesprek	uitspraken	te	
laten	doen	over	hun	persoonlijke	ervaring.	Essentieel	is	dat	de	leerkracht	een	open	sfeer	weet	te	
scheppen	waarin	de	antwoorden	niet	goed	of	fout	zijn.	
Ons	educatief	materiaal	en	de	begeleiding	van	onze	vakdocenten	helpen	leerkrachten	bij	het	
vormgeven	van	zo’n	nagesprek.	
Nadieh’s	onderzoek	werd	genomineerd	voor	de	AHK	Eindwerkprijs.	Deze	prijs	wordt	uitgereikt	aan	
de	student	die	in	zijn	eindwerk	het	best	een	verbinding	maakt	met	de	praktijk.	



19 

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
Jaarlijks	maakt	een	van	de	regisseurs	met	wie	Sonnevanck	werkt	een	‘Coming	of	Age’-productie:	
een	voorstelling	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	
regisseerde	Marije	Gubbels	Macbeth met 13 jongeren.

TALENTONT WIKKELING VAN (JONGE) KUNSTENA ARS
Sonnevanck	biedt	jonge	kunstenaars	kansen	in	de	praktijk.	Muziektheater	maken	vereist	een	
bijzondere	samenwerking	tussen	schrijver,	componist	en	regisseur.	Flora	Verbrugge	begeleidt	
teams	van	makers	bij	het	ontwikkelen	van	het	specifieke	werkproces	van
hun	voorstelling.
In	2017	daagden	we	regisseur	Timothy	de	Gilde	en	componist	Bart	Rijnink	uit	om	muziektheater	te	
maken in Barbaartje. In Broer	kreeg	onze	samenwerking	met	componist	Thijs	Borsten	een	nieuwe	
impuls	doordat	hij	hier	voor	orkest	componeerde.	In	Stil maar meisje werkten de jonge schrijver 
Leon	Brill	en	componist	Christoph	Maccarty	samen.	Edward Scharenhand	was	voor	acteur	
Freek	den	Hartogh	een	nieuwe	uitdaging	als	componist,	samenwerkend	met	Marije	Gubbels	als	
schrijver/regisseur.	

Jonge	regisseur	Daria	Bukvic	kreeg	de	kans	om	de	voorstelling	It’s my Mouth I can say what I want 
to	te	maken,	in	samenwerking	met	jonge	schrijver	Daan	Windhorst.	In	deze	voorstelling	speelden	
drie	net	afgestudeerde	acteurs:	Yamill	Jones,	Whitney	Sawyer	en	Lisa	Schamlé.	
Sonnevanck	is	een	langdurige	samenwerking	aangegaan	met	jonge	regisseur	Karlijn	Kistemaker.	
Zij	regisseerde	in	2016	Galileo,	en	hernam	in	2017	deze	voorstelling	met	onder	andere	de	net	
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afgestudeerde	actrice	Eva	van	der	Post.	
In de jongeren voorstelling MacBeth	kreeg	de	net	afgestudeerde	vormgeefster	Sanne	Oostervink	
de	grote	opdracht	om	decor	en	kostuums	te	maken.	Voor	Stil maar meisje ontwierp jonge 
vormgeefster	Calle	de	Hoog	het	toneelbeeld.	Net	afgestudeerde	actrice	Sara	Janneh	speelde	in	
deze	voorstelling.
In de herneming van Kereltje	speelde	de	jonge	acteur	Jonata	Taal;	in	Broer had stagiaire van de 
ATKA	Abel	Leemans	een	van	de	twee	grote	rollen	in	de	grote	zaal	en	het	succes	van	Gender was 
mede	te	danken	aan	het	grote	talent	van	toneelschool	stagiaires	Josha	Stradowski	van	de	ATKA	en	
Merel	Pauw	van	Artez.
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Expoitatie en financiële positie

In	de	exploitatierekening	staat:
2017 2016

Totale baten 1.343.478 1.234.682
Totale lasten 1.349.177 1.230.035

exploitatiesaldo (8.817) 2.352

De	eigen	inkomsten	volgens	de	normering	van	het	ministerie	van	OC&W	lag	in	2017	op	ruim	41%.	
De	te	halen	eigen	inkomstennorm	is	19,5%.

Het	jaar	2017	sluit	af	met	een	negatief	exploitatieresultaat.	Dit	wordt	veroorzaakt	door	een	
nagekomen	vordering	van	een	coproductie	met	Silbersee	uit	2015.	Bij	de	afrekening	destijds	
is	door	Silbersee	een	fout	gemaakt	die	pas	in	de	loop	van	2017	aan	het	licht	kwam.	De	
nagekomen	vordering	bedroeg	€	57.619,-.	Door	lopende	het	jaar	2017	sterk	aan	kostenreductie/
kostenbeheersing	te	werken	is,	daar	waar	mogelijk,	dit	bijna	geheel	opgevangen.	
Om	een	dergelijke	situatie	in	de	toekomst	te	vermijden	is	aan	de	coproductie	contracten	een	
clausule	toegevoegd	die	de	afrekening	van	een	coproductie	definitief	maakt,	twee	maanden	na	
afloop	van	het	boekjaar.
Ook	in	2017	was	onze	output	heel	groot.	Daarmee	streven	we	naar	maximaal	maatschappelijk	
rendement	en	zoeken	we	zakelijk	gezien	steeds	weer	de	grenzen	op.	Het	opvangen	van	een	
dergelijke	onverwachte	navordering	bewijst	aan	de	ene	kant	dat	de	organisatie	in	staat	is	om	
middels strikte kostenbeheersing tegenvallers op te vangen. Aan de andere kant is een dergelijke 
navordering	een	‘eens	maar	nooit	weer’	scenario.
Onze	eigen	vermogenspositie	en	liquiditeit	zijn	kwetsbaar.		Om	dat	te	verbeteren	zijn	in	2018	
aanvullende	maatregelen	genomen.	Daarbij	gaat	het	om	een	pakket	aan	maatregelen	bestaande	
uit	een	combinatie	van	kostenreductie	en	intensieve	fondsenwerving.
 
De	risico’s	in	de	exploitatie	liggen	vooral	aan	de	kostenkant.	De	inkomsten	zijn	behoorlijk	stabiel	
(en	in	2017	gestegen)	maar	vooral	goed	te	prognosticeren	omdat	verkoop	op	basis	van	uitkoop	
plaats vindt. 

De	eigen	inkomsten	van	Sonnevanck	in	2017	zijn	als	volgt	samengesteld:
-	 	De	verkoop	van	voorstellingen	vindt	hoofdzakelijk	plaats	op	basis	van	uitkoop.	Totale	

opbrengsten	van	de	voorstellingen	in	2017	waren	€	280.766,-.	Alleen	bij	voorstellingen	in	
eigen	huis	voor	vrij	publiek	(dus	niet	bij	de	voorstellingen	voor	het	onderwijs)	vindt	losse	
kaartverkoop	plaats.	Opbrengst	van	deze	losse	kaartverkoop	was	in	2017	€	1.271,-.	

-	 	De	verkoop	van	workshops	aan	het	onderwijs	levert	in	2017	€	12.360,-	op.
-	 	De	bijdrage	van	coproducent	Tg	Oostpool	aan	de	twee	trailervoorstellingen	bedroeg	 

€	69.341,-.	Er	zijn	langjarige	afspraken	over	deze	coproducties	vastgelegd	in	een	convenant	en	
per	productie	in	een	coproductieovereenkomst.	Baten	en	lasten	worden	gedeeld	op	basis	van	
50/50.
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-	 	De	bijdrage	van	coproducent	het	Orkest	van	het	Oosten	aan	de	coproductie	Broer	bedroeg	 
€	15.350,-.	

-  Van de gemeente Enschede hebben we in 2017 € 14.444 ontvangen in het kader van de 
regeling	combinatiefunctionarissen	op	basis	van	de	impuls	brede	scholen,	sport	en	cultuur.	
Deze	gelden	zijn	opnieuw	toegezegd	voor	de	periode	2017-2019.

-	 	De	incidentele	verkoop	van	kostuums,	horeca	en	verhuur	van	de	zaal	levert	een	bescheiden	
bijdrage	op	van	€	789,-

Ter	informatie	het	langjarig	overzicht	van	de	ontwikkeling	van	de	eigen	inkomsten	en	het	aandeel	
subsidie	per	bezoeker

Eigen inkomsten % Subsidie per bezoeker
2009 - 2012 24 € 48
2013 - 2016 38 € 35
2017 41 € 26
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Publiek en realisatie voorgenomen prestaties 2017

2017-2020
De	door	het	ministerie	van	OC&W	aan	Sonnevanck	opgelegde	prestatie-eisen	voor	2017	zijn:

Aantal	bezoeken	totaal 29.600
Aantal	bezoekende	scholieren	totaal 18.200
			Waarvan	scholieren	PO 11.000
			Waarvan	scholieren	VO 7.200
Deelnemers	educatieve	activiteiten 2.800

Voor	de	hele	periode	2017-2020	is	de	prestatie	eis	gemiddeld	jaarlijks	33.000	bezoekers	voor	alle	
voorstellingen	en	activiteiten	in	zijn	totaliteit.

GEREALISEERD IN 2017

Aantal Aantal 
bezoeken

Totaal	aantal	producties 12 36203
Nieuwe	eigen	producties	 4 9439
Reprises 5 7522
Nieuwe	coproducties 3 19242
Totaal	aantal	uitvoeringen	 451 36203
Aantal	schooluitvoeringen 353 28668
Aantal	schooluitvoeringen	PO 169 17536
Aantal	schooluitvoeringen	VO 184 11132
Aantal openbare voorstellingen 98 7535

Totaal	aantal	educatieve	activiteiten 174 3359
Totaal aantal uitvoeringen 451 36203
Totaal aantal uitvoeringen en educatieve activiteiten 625 39562

In	ons	activiteitenplan	voor	de	periode	2017	–	2020	hebben	we	onze	kwantitatieve	doelstelling	
wat	betreft	publieksbereik	als	volgt	geformuleerd:
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.

De	cijfers	over	2017	laten	zien	dat	we	deze	doelstelling	ruimschoots	halen.	
36.203	bezoekers	van	onze	voorstellingen	en	3359	bezoekers/deelnemers	aan	onze	educatieve	
activiteiten	resulteren	in	39.562	bezoekers	voor	alle	voorstellingen	en	activiteiten.	
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We	zijn	daar	heel	erg	blij	mee:	de	ingezette	groei	in	de	jaren	2013-2016,	die	iets	langzamer	
verliep	dan	we	in	2012	hadden	voorzien,	heeft	zich	doorgezet	en	in	2017	zijn	we	meer	dan	
op	het	gewenste	niveau	aangekomen.	Een	beloning	voor	jarenlang	stug	doorbouwen	aan	
publieksopbouw	en	intensief	relatiebeheer	met	het	onderwijs.	
We	zoeken	ons	publiek	in	theaters	en	op	scholen:	in	2017	vonden	wij	79%	van	ons	publiek	via	
voorstellingen voor het onderwijs. 
Dat	komt	mede	door	het	succes	van	de	jongerenvoorstellingen	die	we	in	een	tot	theater	
omgebouwde	vrachtwagentrailer	spelen	op	de	pleinen	van	het	middelbaar	onderwijs.	Ook	de	
grote	zaal	voorstelling	Broer,	die	we	maakten	en	speelden	samen	met	het	Orkest	van	het	Oosten	
in	opdracht	van	Vluchtelingenwerk	Nederland	waar	ruim	6000	kinderen	uit	het	basisonderwijs	
en	de	scholen	van	de	asielzoekerscentra	een	theatraal	concert	zagen	,	ondersteund	door	een	
uitgebreide	lessenserie,	draagt	bij	aan	het	grote	publieksbereik	in	het	onderwijs.	Onafhankelijk	
van	sociale,	economische	of	culturele	achtergrond	bereiken	wij	op	deze	manier	alle kinderen. En 
vinden kinderen en jongeren ons.

We	zijn	actief	in	heel	Nederland	en	België	en	spelen	in	2017	bijna	70%	van	onze	voorstellingen	in	
landsdeel	Oost.

Overzicht	aantal	gespeelde	voorstellingen	in	Overijssel	en	in	landsdeel	Oost	

Totaal landsdeel Oost Overijssel Gelderland
Schoolvoorstellingen 257 107 150
Vrije voorstellingen 55 21 34
Totaal 312 128 184

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	leeftijdsgroepen	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.	Dat	is	in	2017	onder	andere	te	zien	in	de	thematiek	en	de	keuze	van	de	makers	bij	
voorstellingen als It’s my mouth,	Broer en Kereltje.

MARKETING
In	2017	hebben	we	onze	marketing	verder	verstrekt	in	de	samenwerking	met	onze	partners	
impresariaat	Stip	en	Tg	Oostpool.
Onze	website	is	het	centrum	van	al	onze	online	activiteiten.	Een	sterk	stijgend	aantal	gebruikers	
weet	ons	te	vinden	en	verblijft	er	langer	en	gerichter.	Een	aantal	facts:
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Website
2017 2016 Verschil

Gebruikers 10.752 9.993 +	7,6%
Aantal sessies 15.867 14.921 +	6,23%
Daarnaast	stegen	het	aantal	pagina’s	dat	werden	bezocht	per	sessie	(+	7,19%)	en	bleef	men	
langer	op	de	website	(+	7,47%).

Facebook
Belangrijkste	kanaal	wat	betreft	social	media.
Gericht	op	binding	met	volgers,	niet	op	verkoop.	Dus	met	name	nieuwtjes,	kijkje	achter	de	
schermen,	filmpjes,	etc.
Peildatum	Sept	2016:	855	volgers.	Sept	2017:	1048	volger.	Stijging:	+22,6%

YouTube
Plaatsen van trailers en teasers.
2016:	6.200	views.	2017:	6.558	views.	Stijging:	+5,8%

Instagram
Gestart	najaar	2016.	Nieuw	kanaal,	gericht	op	een	jongere	doelgroep	(vanaf	12	jaar	ongeveer).	
Met	name	voor	nieuwtjes	(iets	‘vrijer’	kanaal	dan	Facebook),	mooie	foto’s,	minder	geschikt	voor	
filmpjes.	500	volgers;	is	in	opbouw

Nieuwsbrief
Update	in	nieuwsbrief	vanaf	mei	2017,	waardoor	aantal	kliks	en	openingspercentages	zijn	
verhoogd.	Aantal	volgers	stijgt	gestaag,	met	name	na	het	toevoegen	van	meerdere	knoppen	op	
onze	website	Totaal	aantal	abonnees:	1100

Medio	2018	wordt	een	vernieuwd	marketingplan	gepresenteerd	waarbij	in	de	breedte	de	kaders	
voor	alle	marketing	en	publiciteitsactiviteiten	worden	aangescherpt.	Voor	de	ontwikkeling	
daarvan	maken	we	expliciet	ook	gebruik	van	de	expertise	van	onze	partners	en	onderzoek	door	
marketeers	in	opleiding.	In	2017	is	in	het	kader	hiervan	onder	andere	onderzoek	gedaan	naar	het	
optimaliseren	inzet	en	gebruik	social	media,	naar	de	relatie	tussen	identiteit,	publieksuitingen	en	
voorstellingen	van	Sonnevanck	(onderzoek	naar	identiteit	en	imago).
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Ondernemerschap

2017-2020
In	onze	plannen	voor	2017-2020	kenmerkt	ons	ondernemerschap	zich	door	bestendigen	en	
stabiliseren. 

COPRODUCEREN 
We	coproduceren	structureel	twee	jongerenvoorstellingen	per	jaar	met	Tg	Oostpool,	onze	vaste	
partner.	Onze	samenwerking	hebben	we	vastgelegd	in	een	langjarig	samenwerkingsconvenant	
waarbij	we	onze	ervaringen	en	opgedane	kennis	met	coproduceren	in	de	afgelopen	vier	jaren	
hebben	verankerd.	Echte	samenwerking	vraagt	veel	tijd,	vertrouwen,	leren	van	je	fouten.	We	
zetten	deze	ontwikkeling	door	met	onze	andere	partners.	In	2017	met	het	Orkest	van	het	Oosten,	
in	2018	met	3	coproductiepartners:	Tg	Oostpool,	de	Nederlandse	Reisopera	en	Silbersee.

KOSTENBEHEERSING
Rondom	elke	voorstelling	of	project	wordt	een	team	van	vaste	en	tijdelijke	medewerkers	
geformeerd,	waarin	ieders	taken	en	verantwoordelijkheden	vastgelegd	zijn.	Elke	voorstelling	of	
project	wordt	artistiek,	productioneel		en	financieel	geëvalueerd	en	de	bevindingen	en	nodige	
aanpassingen worden besproken en vastgelegd.

ORGANISATIEONT WIKKELING
In	2017	hebben	we	het	kwaliteitsbeleid	van	de	interne	organisatie	onder	de	loep	genomen.	
Op	het	gebied	van	relatiebeheer,	boekingen,	contractbeheer	en	facturering	zijn	de	procedures	
beschreven en gestandaardiseerd.  

EXPERTISE DELEN
Met	TG	Oostpool	en	impresariaat	Stip	wordt	kennis	en	ervaring	op	het	gebied	van	content,	
verkoop,	publiciteit	en	marketing	actief	gedeeld.	
Sonnevanck	deelt	provinciaal	en	regionaal	kennis	en	ervaring	met	collega	culturele	instellingen	
en is daarbij vraagbaak. In 2017 werd 17 keer een beroep gedaan op Sonnevanck met vragen 
over	onder	andere	(project)begrotingen,	identiteit	en	missie.	Door	de	zakelijk	directeur	werden	
een	aantal	keer	op	verzoek	workshops	gegeven	over	basis	financiële	vraagstukken,	en	cultureel	
ondernemen,	vaak	aan	amateurs	of	semi	professionals.	

GOED WERKGEVERSCHAP
We	investeren	in	een	veilige	,	uitdagende	en	transparante	arbeidscultuur	zowel	voor	onze	vaste	
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11	medewerkers	als	voor	het	grote	aantal	tijdelijke	medewerkers,	zowel	artistiek	als	technisch.	
Er	is	aandacht	voor	professionele	en	persoonlijke	ontwikkeling.	Twee	vaste	medewerkers	
hebben	in	2017	een	vervolgopleiding	gevolgd,	met	behulp	van	Sonnevanck	en	het	Sociaal	Fonds	
Podiumkunsten.
Alle	medewerkers,	vast	en	tijdelijk,	worden	aangesteld	en	beloond	conform	de	CAO	theater	en	
dans. 
Een	vaste	medewerker	is	arbeidsgehandicapt.	Er	zijn	geen	vacatures	geweest	in	het	team	van	
vaste	medewerkers.	Als	zich	dat	wel	zou	voordoen	is	diversiteit	een	belangrijk	punt	van	aandacht.

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.	Omdat	STIP	de	‘eredivisie’	van	het	jeugdtheateraanbod	verkoopt	zijn	wij	in	het	
kader	van	onze	branding	erg	tevreden	met	onze	samenwerking	met	STIP.	

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.	
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Directie en Raad van Toezicht

Sinds	eind	2014	werkt	de	stichting	Theater	Sonnevanck	op	basis	van	een	Raad	van	Toezicht	model.	
In	2017	heeft	zich	eén	wijziging	voorgedaan:	Mevr.	Brouwers	–	Slager	is	toegetreden	tot	de	Raad	
van	Toezicht	als	lid.	
Het	bestuur	van	de	Stichting	Theater	Sonnevanck	wordt	gevormd	door	een	tweehoofdige	directie	
bestaande	uit	Flora	Verbrugge,	artistiek	directeur	en	Lieke	Bisseling,	zakelijk	directeur.	
De	Raad	van	Toezicht	werd	in	2017	gevormd	door	Peter	Bakker,	Astrid	van	der	Zanden,	Ben	
Blanken	en	Anita	Brouwers	–	Slager,		onder	voorzitterschap	van	Hajé	Nordbeck.	

Directie	en	Raad	van	Toezicht	zijn	in	2017	vijf	maal	bijeen	geweest.	De	artistieke,	zakelijke	en	
organisatorische	gang	van	zaken	en	de	risico ś	daarbij	zijn	besproken.	De	directie	informeert	de	
Raad	schriftelijk	tussentijds	en	er	is	bilateraal	overleg	van	de	zakelijk	directeur	met	de	voorzitter.	
De	Raad	heeft	met	de	directie	een	voortgang	en	ontwikkelingsgesprek	gevoerd	en	de	uitkomsten	
daarvan besproken. 
Directie	en	Raad	onderschrijven	de	code	cultural	governance	en	werken	actief	op	basis	van	
deze	code.	Op	basis	van	de	code	is	een	directiereglement	en	een	Raad	van	Toezicht	reglement	
vastgesteld	en	in	werking	.	In	de	reglementen	zijn	de	samenstelling	en	het	profiel,	de	
bevoegdheden,	verantwoordelijkheden	en	taken,	de	werkwijze	en	wijze	van	verantwoording	
beschreven	en	vastgelegd.	In	2017	zijn	deze	reglementen	toegepast	bij	het	bepalen	van	de	agenda	
van	de	vergaderingen	en	besprekingen	van	directie	en	Raad.	De	leden	van	de	Raad	evalueren	
jaarlijks	het	functioneren	van	de	Raad.	De	code	culturele	diversiteit	is	vast	onderdeel	van	de	
agenda.

GELIEERDE RECHTSPERSONEN
Op	7	maart	2013	werd	de	Stichting	Vrienden	Sonnevanck	opgericht.	Doel	van	de	stichting	is	 
‘het	bijeenbrengen	en	beheren	van	vermogen	ten	behoeve	van	de	Stichting	Theater	Sonnevanck’.	
De	stichting	tracht	haar	doel	te	bereiken	middels	’schenkingen,	bijdragen	van	donateurs,	het	
organiseren	en	verzorgen	van	optredens	en	andere	projecten’.	
In	deze	stichting	hebben	gedurende	het	jaar	2017	geen	activiteiten	plaatsgevonden	en	bevatte	per	
einde	boekjaar	geen	activa	en	passiva.
In	2018	zullen	directie	en	Raad	van	Toezicht	een	finaal	besluit	nemen	over	de	toekomst	van	deze	
vriendenstichting.
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De	directie	van	Sonnevanck,

Artistiek	directeur
F.	Verbrugge

Zakelijk	directeur
L.	Bisseling

De	Raad	van	Toezicht,	H.J.	Nordbeck,	voorzitter
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Directie en Raad van Toezicht van Sonnevanck in 
2017

RA AD VAN TOEZICHT 

Functie Naam In functie sinds 1e periode aftreden 2e periode aftreden

Voorzitter Dhr.	H.J.	Nordbeck 22-12-2014 22-12-2018 22-12-2022

Lid	 Dhr. Drs. P. Bakker 22-12-2014 22-12-2017 22-12-2021

Lid Mevr.	mr.	A.J.M.	van	
der	Zanden

22-12-2014 22-12-2018 22-12-2022

Lid Dhr. B. Blanken 22-12-2014 22-6-2017 22-6-2021

Lid Mevr.	A.	Brouwers	-	

Slager

30-3-2017 30-3-2021 30-3-2025

FUNCTIES EN NEVENFUNCTIES

Hajé Nordbeck,	zelfstandig	organisatie	adviseur
Voorzitter	bestuur	International	Charity	Foundation

Peter Bakker,	directeur	Jacob	Bakker	IJzerhandel	B.V.	(alsmede	Jacob	Bakker	Holding	B.V.
en PHP Holding B.V.)

Astrid van der Zanden,	jurist
 
Ben Blanken,	adviseur	Commissie	Kunst	en	Cultuureducatie	Gemeente	Hengelo

Anita Brouwers – Slager,	bewustzijnscoach

De	leden	van	de	Raad	voor	Toezicht	ontvangen	geen	vergoeding	voor	hun	werkzaamheden.

BESTUUR / DIRECTIE

Artistiek	directeur Flora	Verbrugge In dienst sinds 1-1-1990 1 FTE

Zakelijk	directeur Lieke	Bisseling In dienst sinds 1-11-2010 1 FTE


