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INLEIDING 
 
Theater RAST heeft ook dit jaar verhalen verteld. Urgente verhalen, waarin tragiek én optimisme in onze 

samenleving stem en gezicht kregen. De voorstellingen van RAST brachten histories en culturen dichtbij 

die voor sommige toeschouwers ver van hun bed leken. Anderen herkenden juist hun persoonlijke 

geschiedenis in de stukken. Opnieuw bereikten we veel mensen met onze voorstellingen. In 2017 

speelden er 49 voorstellingen in Nederland. In totaal had Theater RAST een bereik van 4.820 bezoekers. 

 

De sterke band met Turkije was ook in 2017 terug te zien. De invloedrijke rol van Turkije in de Europese 

politieke verhoudingen en in het Midden-Oosten gaf hier alle aanleiding toe. Migratie, culturele 

verschillen en Turks/Armeense geschiedenis vormden de kern van het artistieke programma. Met 

randactiviteiten en contextprogramma’s ondersteunde RAST de voorstellingen inhoudelijk. 
 

2017 begon met gemengde gevoelens. Aan de ene kant verheugden wij ons dat RAST was opgenomen in 

het Amsterdamse Kunstenplan 2017-2020. Aan de andere kant kwam uit Den Haag het bericht dat RAST 

slechts voor een jaar kon rekenen op ondersteuning van het Fonds Podiumkunsten, waardoor veel 

plannen geen doorgang konden vinden. In februari kwam de blijde boodschap dat we alsnog voor vier jaar 

mochten rekenen op subsidie. RAST kon gekoesterde plannen verwezenlijken en zijn producties toch nog 

maken.  

 

De late toekenning werkte echter door in de bedrijfsvoering en planning. Het bleek niet mogelijk de 

voorstellingen die we alsnog gingen uitvoeren voor 2017 aan de theaters te verkopen. Wij splitsten de 

repetitie- en speelperiode, zodat we tijd wonnen om de voorstelling voor het volgende seizoen bij de 

theaters aan te bieden. Ook moesten wij helaas op zoek naar een nieuw impresariaat.  

 

Daarnaast moest RAST in het najaar een negatief resultaat aan de balans gaan toeschrijven. Geen 

resultaat dat de bedrijfsvoering in gevaar brengt, maar wel een om de nodige aandacht aan te besteden.   

 

Theater RAST heeft in 2017 de volgende voorstellingen ontwikkeld en/of gespeeld: 

 

 De vlucht van een granaatappel reprise 

 Verhaal Halen    nieuw 

 Bloedbroeders     nieuw 

 Kereltje                  reprise en bewerking voor internationale reprise 

 

Ook ontwikkelde Theater RAST de volgende activiteiten: 

 

 Een week met culturele manifestaties rondom de Armeense thematiek van de voorstelling 

Bloedbroeders georganiseerd. 
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 Een benefietavond in Podium Mozaïek voor onze theatervrienden in Diyarbakir. Alle 

medewerkers van het Stadstheater in Diyarbakir zijn op staande voet ontslagen en proberen nu 

zonder overheidssteun verder te gaan. RAST gelooft in onafhankelijk, kritisch theater in Turkije en 

helpt ze dan ook graag verder.  

 

 De voorstelling Eleni en Roos speelde voor het zevende jaar in Turkije in Sanat Fabrikasi Tiyatrosu 

(Art Factory Theater) in Ayvalik 

 

 Artistiek leiders Celil Toksöz en Saban Ol verzorgden op de theaterfestivals in Ayvalik, Istanbul en 

Ankara workshops. 

 

 De vertaling van het stuk Shakespeare is dead, Get over it door Saban Ol is 29 keer opgevoerd in 

Izmir en Istanbul. 

 

 Ada Ozdogan is in 2017 aangenomen als Nieuwe Maker. Zij debuteerde bij JongRAST, rondde een 

regieopleiding in Maastricht en regisseerde in 2016 al een voorstelling voor RAST. Zij regisseert in 

2018 en 2019 twee voorstellingen  

.    
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MISSIE EN DOELSTELLINGEN 
 
Theater Rast maakt theater uit het besef dat het niet de wereld kan veranderen, maar wel de kijk op die 

wereld kan beïnvloeden. Rast wil bezoekers raken door thema’s te agenderen die gevoelig liggen met 

verhalen die emotie opwekken. Grote onderwerpen als radicale Islam, eerwraak, homofobie en genocide 

schuwen wij niet. Inspiratie vormt de interculturele stad van nu. 

De makers en spelers van Rast zetten hun eigen achtergrond in om verhalen te vertellen over universele 

thema’s als migratie, geweld en liefde, maar altijd gebaseerd op personen van vlees en bloed. Deze keus 

maakt dat zich een steeds breder publiek kan herkennen in de Rast-producties. Was bij de start de eerste 

generatie (overwegend Turks-Koerdische) migranten nog een referentiepunt, nu trekken de 

voorstellingen ook jongeren en studenten met allerlei achtergronden, terwijl een geïnteresseerd 

autochtoon publiek zich steeds vaker door de producties laat aanspreken. Anders dan veel 

theatergroepen trekt Rast publiek uit heel Amsterdam, en daarnaast op steeds meer plekken in het land. 

Internationaal slaan de Rast-producties aan in stedelijke gebieden in Europa met een Turkse diaspora en 

ook bij een Turks/Koerdisch publiek in Turkije en Irak. 

De stichting RAST, Nederlands-Turks theateratelier, heeft ten doel: 

a. Het bieden van een podium en werkplaats aan interculturele theatermakers; 

b. Jongeren en volwassenen kennis te laten maken met theater en kunsten in het algemeen en het 

bevorderen van hun deelname aan gevestigde theater- en kunstopleidingen. 

c. Het bevorderen van theater- en kunstuitwisseling tussen Nederland en Turkije;  

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. Het uitvoeren van theaterproducties voor volwassenen en jongeren; 

b. Het uitvoeren van een scholingtraject met theatercursussen in diverse steden in het land en 

vervolgscholing van met name Turks theatertalent; 

c. Het uitvoeren van theateruitwisselingsprojecten tussen Nederland en Turkije; 

d. Het verzorgen van theaterfestivals, lezingen, themadagen, workshops en een 

zomerkunstacademie en andere daarmee verband houdende activiteiten op het gebied van 

theater en kunst in het algemeen; 

 

Al deze activiteiten kunnen zowel regionaal als nationaal en internationaal worden uitgevoerd. 
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ACTIVITEITEN 
 
Theaterproducties 

 
De theatertournee van de succesvolle productie  De vlucht van een granaatappel startte in januari en 

speelde 39 keer door heel Nederland. De voorstelling die in 2015 op Oerol speelde, werd omgebouwd 

naar theatersetting. 

 

Celil Toksöz startte in mei met de interviews voor Verhaal Halen. Een nieuwe productie over het leven van 

oudere Amsterdammers die in oktober in Amsterdam West speelde.  

 

De geplande samenwerking met Khadija Massaoudi bleek niet het gewenste resultaat op te leveren.  In 

plaats daarvan werd in oktober begonnen met de repetities van Bloedbroeders. Een nieuwe voorstelling 

die in december speelde tijdens ’De week van Bloedbroeders’. Tijdens deze week werd een serie van 

activiteiten georganiseerd als ondersteuning en verdieping bij het thema van Bloedbroeders.  

 

De voorstelling Eleni en Roos speelde ook dit jaar weer twee keer in Ayvalik, Turkije  

 

In samenwerking met theater Sonnevanck pakten wij de voorstelling Kereltje op en vertaalden wij die 

naar het Koerdisch en Turks. In 2018 wordt deze voorstelling in Turkije gespeeld. 

 

Van de genoemde producties zijn in totaal 49 voorstellingen gespeeld, 14 in Amsterdam en 35 in de rest 

van Nederland. De vlucht van een granaatappel is door het hele land gespeeld. Als Amsterdams 

gezelschap is er vanzelfsprekend veel in de stad zelf opgetreden. Zie pagina 24 en 35 voor een compleet 

overzicht van de speellocaties. 

 

Tabel 1. Spreiding voorstellingen en activiteiten 

Regio Aantal 

voorstellingen Noord 5 

Oost 7 

Midden 3 

Zuid 4 

West 10 

Amsterdam 18 

Rotterdam 2 

Den Haag 2 

Utrecht 1 

Internationaal 4 
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De vlucht van een granaatappel 

 

De vlucht van een granaatappel is een tragikomische locatievoorstelling die zich afspeelt tussen de wens 

te willen weten en het verlangen te verzwijgen. De Koerdische Celil, de Joodse Eran, de Syrische George 

en de Hollandse Imke maken het publiek om hen heen deelgenoot van 

hun nooit vertelde verhalen en nimmer gestelde vragen. Persoonlijke 

vluchtgeschiedenissen van twee generaties. Beide met de noodzaak 

meer over elkaar te weten. Beide met de angst de ander te belasten 

met een onuitgesproken leed. De granaatappel is een vreemde vrucht 

in het Hollandse fruitschap, maar in De vlucht van een granaatappel is 

juist het Hollandse meisje met de appelwangen (Imke Smit) de 

vreemde eend in de bijt. Het zijn haar drie medespelers, Celil Toksöz, 

Eran Ben-Michaël en George Elias Tobal, die de maatstaf bepalen. De 

vlucht van een granaatappel is een coproductie met Stichting 

Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) in het kader van het 

vluchtelingenproject Ongekend Bijzonder. 

 

De voorstelling begint met de reis van het land van al hun grootouders naar de plek waar ze nu zijn: 

Nederland. Iedere nieuwe plek of nieuw toevluchtsoord wordt verbeeld met een granaatappel. Al snel 

liggen deze kriskras over de met vogelzand bedekte vloer. Het spoor dat de mannen achterlaten vormt 

een sterk contrast met dat van Imke Smit, die slechts twee vruchten heeft neergelegd. 

Met deze simpele scène wordt er een complex dilemma blootgelegd. Hoe verhoud je je tot de ander als 

de levens zo verschillen? Of specifieker, kun je elkaars 

leed begrijpen of verzachten, en mag je lijden als het 

leed van de ander vele malen groter is? Deze zware 

thema’s komen boven wanneer er geen gedeelde 

geschiedenis is, zoals wanneer een Hollands meisje 

tegenover een Koerdische vluchteling staat. Toksöz 

betoogt dat hij het juist zijn zoon niet wil vertellen. Hij 

wil niet dat de verschrikkingen die hij heeft 

meegemaakt een volgende generatie besmetten. 

Behalve verhalen bevat De vlucht van een granaatappel ook een aantal muzikale intermezzo’s van Smit.  

 

Artistiek leider Celil Toksöz staat sinds lange tijd weer op het podium. De oorspronkelijke cast van De 

vlucht van een granaatappel (Celil Toksöz, George Tobal, Imke Smit en Eran Ben-Michael) was niet voor 

alle voorstellingen beschikbaar. Er is derhalve in samenwerking met regisseur Xander Straat naar 

vervangers gezocht. Vefa Ocal verving Celil Toksöz, die verplichtingen bij NTGent had en in de voorstelling 

Sneeuw onder regie van Luk Perceval speelde. Tirza de Boer verving de laatste vijf voorstellingen Imke 

Smit, die bij De Hollanders speelde. Met extra repetitie- en montagetijd in het najaar van 2016 stond vlak 

voor de jaarwisseling alles klaar  voor de nieuwe tournee. Toen op 5 januari 2017 de eerste voorstelling in 

Kampen speelde, bleek Vefa Ocal zijn rol als Celil overtuigend beheerste.  



   pag. 8 

 

In samenwerking met Eveline de Wit is een educatieprogramma geschreven. Dit pakket is via de theaters 
aan scholen in hun netwerk aangeboden en een vijftal keren afgenomen. 
 

concept: Celil Toksöz, Eran Ben-Michaël, George 

Tobal | regie: Xander Straat | research: Eva van Pelt 

| tekst en spel: Celil Toksöz, Eran Ben-Michaël, 

George Tobal, Imke Smit | spel: Vefa Ocal, Tirza de 

Boer | productie: Productiecollectief Emmalot Morel 

| lichtontwerp en techniek: Bas Berensen, Benno 

Barends | publiciteit: Your Theater Business, Falco 

Tibben | ontwerp PR: Curly & Straight | educatie: 

Eveline de Wit | zakelijk leiding: theater RAST 

 

De vlucht van een granaatappel 

 

“De reis van de woonplaats van de grootouders tot die 

van de spelers nu wordt telkens gemarkeerd met het 

plaatsen van een granaatappel op de spelvloer. Die ligt al 

snel helemaal vol. Alleen Imke uit Amersfoort heeft er 

maar twee neergelegd. Prachtvondst in deze scherpe en 

hilarische voorstelling.  

(Scenes, feb/mrt 2017) 
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Verhaal Halen  

 
Een serie interviews van Celil Toksöz met oudere inwoners van verzorgingstehuizen in Amsterdam-West 

vormde de basis van deze voorstelling. In 2015 werd de eerste serie interviews gehouden die leidden tot 

de voorstelling Verhaal Halen die dat jaar de stimuleringsprijs van Stichting Cordaan won. Verhaal Halen 

gold als geslaagd voorbeeld van een cultureel project met sociaal-maatschappelijke betekenis. In mei en 

juni van dit jaar werd een nieuwe reeks  interviews gehouden. Hieruit werden vier verhalen geselecteerd 

die voldoende theatrale mogelijkheden bevatten voor een nieuwe voorstelling. 

 

Vier verhalen van oudere Amsterdammers komen samen tot een 

tragikomische muzikale vertelling. De Italiaan Enrico, de Armeen Garabet en 

de geboren Amsterdammers Coby en Lien vertelden de verhalen van hun 

levens aan regisseur Celil Toksöz, die ze samensmeedde tot een 

hartverwarmend geheel.  

 

Verhaal halen vertelt de unieke levensloop van echte Amsterdammers. Het 

zijn uiteenlopende verhalen over liefde, familie, armoede en oorlog. Enrico, 

Garabet, Coby en Lien zijn getekend en gegroefd, maar hun veerkracht, 

humor, en levenslust is onvermoeibaar. En hun bijzondere verhalen verdienen 

een groter publiek dan de huiskamer. “We verzamelen en dragen de 

geschiedenis van mensen met levenservaring over. Een geschiedenis die niet terug te vinden is op Google 

en die dus niet vanzelfsprekend meer wordt doorgegeven, maar die meer dan de moeite waard is om op 

te tekenen en mee te beleven als publiek, als wijk, als samenleving.”   

 

Met Verhaal Halen maakt Theater RAST van het verhaal van de gewone Amsterdammer een 

uitzonderlijke theatrale gebeurtenis. De voorstelling was te zien in Zorgcentra Nieuw Vredenburgh en 

Hudsonhof van stichting Cordaan, Podium Mozaïek en tijdens het Storytelling Festival. De voorstellingen 

werden bezocht door veel mensen die zelden een theater 

bezoeken. Naast de groep familie en vrienden van de 

hoofdpersonen, kwamen er ook professionals uit de 

ouderenzorg en ouderen woonachtig in de zorgcentra op 

de voorstellingen af. 

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de financiële, 

inhoudelijke en productionele inzet van stichting de 

Hudsonhof en Stichting Cordaan. Deze samenwerking 

wordt in 2018 voortgezet. 

 

Concept en regie: Celil Toksöz | Concept en research: Klaartje Gisolf | Dramaturgie: Céline Buren Spel: 

Brechtje Kat & Albert Klein Kranenburg | Muziek: Roel Goedhart | Techniek:  Stefan Ravnjak | Regie-

assistent: Kleo van Ostade  
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Kereltje            

 

In samenspraak met de Nederlandse ambassade in Ankara realiseert RAST een tournee van Kereltje door 

Turkije. Kereltje is een kindervoorstelling van Theater Sonnevanck, geregisseerd door Celil Toksöz.  

 

In dit nieuwe project wordt de Nederlandse voorstelling, gebaseerd op een Turks sprookjesfiguur, 

vertaald naar het Turks en Koerdisch. In Turkije maakt Toksöz de voorstelling met acteurs van het 

voormalige stadstheater in Diyarbakir. Deze acteurs zijn onlangs door de Turkse overheid ontslagen en 

proberen een zelfstandig en onafhankelijk gezelschap op te bouwen. 

 

Celil Toksöz reisde in december naar Diyarbakir 

voor de artistieke en productionele 

voorbereidingen. In maart en april 2018 speelt 

de voorstelling 20 keer in Zuidoost- Turkije. 

Daarna dragen wij het stuk over aan de groep 

acteurs die inmiddels zich onder de naam Amed 

Theater hebben georganiseerd, zodat zij deze 

verder kunnen spelen. 

 

Kereltje woont met zijn moeder achter de 

bergen. Hij is klein en mager, heeft bijna geen haar en zijn kleren zijn vies. Het is heel, héél makkelijk om 

hem voor de gek te houden. En toch… voor de moeilijkste problemen heeft hij superslimme oplossingen. 

Hoe doet hij dat? 

 

Geïnspireerd door de oude verhalen over Keloğlan, een geliefd sprookjesfiguur in Turkije, schreef Celil 

Toksöz een nieuw verhaal voor alle kleuters van Nederland en nu dus weer voor de Turkse en Koerdische 

jeugd. Kereltje is een muzikale voorstelling over optimisme en de kracht van naïviteit. Over slim zijn als je 

niet groot bent en vertrouwen op absurde kansen. 

 

Dit project produceert RAST in samenwerking met theater Sonnevanck. 

 

 

★★★★ Theaterkrant: 
'Buitengewoon amusante sprookjesvoorstelling' 
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Bloedbroeders 

 
Saban Ol wilde al lang een voorstelling over de Armeense genocide. Een beladen en gevoelig onderwerp 

waarvoor hij aanvankelijk weinig enthousiasme ontmoette bij acteurs en makers (zowel Turks als niet-

Turks). Daarnaast waren de verhalen en invalshoeken die op zijn pad kwamen in zijn ogen vaak te zwaar, 

te beladen en bovenal te politiek. Zo bleven de plannen voor een voorstelling over de Armeense genocide 

jaar na jaar liggen, ondanks de schaduw van de geschiedenis die zich elk jaar rond 24 april weer over Ol 

wierp. Tot hij anderhalf jaar geleden benaderd werd door de Armeens-Nederlandse musicalacteur Ara 

Halici. 

 

In 2015 maakte Halici samen met de Turks-Nederlandse 

onderzoeksjournalist Sinan Can de documentaireserie 

Bloedbroeders voor de VARA. Gezamenlijk vertrokken ze naar het 

gebied waar de Armeense volkerenmoord zich heeft afgespeeld en 

waar hun beide families vandaan komen. Ze onderzochten wat er 

honderd jaar geleden precies gebeurd is, welke rol de voorouders 

van Can speelden en wat er met de familie van Halici gebeurde. Het 

meeste is uitgezonden in de zesdelige documentaire Bloedbroeders, 

de rest van de verhalen is gebundeld in het gelijknamige boek. 

 

Halici benaderde Ol met het verhaal van zijn aangetrouwde oudoom 

Abisoghom, die de massamoord overleefde door met zijn jongere, 

Turkse adoptiebroer Mehmet te vluchten. Het is een van de 

verhalen die de televisieserie niet gehaald heeft, maar wel in het boek werd opgenomen. Halici en Ol 

hopen dat zij door dit ondanks alles hoopvolle verhaal naar het podium te brengen het met een groter en 

meer divers publiek te kunnen delen.  

 

Bloedbroeders is het bijzondere verhaal van twee dappere mannen, dat in niets lijkt op de andere 

tragische verhalen van gevluchte Armeniërs. Het is het verhaal over een onvoorwaardelijke liefde tussen 

een Armeniër en een Turk. Een relaas over ware vrienden, waarbij liefde steeds sterker is gebleken dan de 

haat. 

 

Het Verhaal 

In een Frans gehucht in de buurt van Parijs bezoekt Ara zijn tante Sirouhi en haar man Mihran. Mihran 

vertelt het verhaal van zijn vader Abisoghom, dat deze ruim vijftig jaar met zich heeft meegedragen 

zonder hier ooit over te spreken. Pas op zijn sterfbed vertelt vader Abisoghom voor het eerst aan zijn 

zoon Mihran het werkelijke verhaal van ‘De ware bloedbroeders’. 

Zoals vele Armenen in Ottomaanse Rijk in 1915, wordt ook zijn familie in het gebied Yozgat in Anatolië 

bedreigd met verbanning en moord. Wanneer Abisoghom zes jaar oud is, worden op een nacht alle 

mannen en vrouwen uit het dorp meegenomen. Zijn moeder verstopt hem tussen de hooibalen in de tuin 

en zegt hem onder geen beding geluid te maken. Vier dagen blijft hij daar moederziel alleen. Dan wordt 
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hij gevonden door een priester, die hem meeneemt naar een ander dorp en hem aflevert bij de Turk Celal 

Bey. In diens gezin wordt Abisoghom gastvrij opgenomen en opgevoed als zoon. Hij krijgt een Turkse 

naam, Adem en mag onder geen beding nog Armeens spreken, buiten komen of vertellen dat hij Armeens 

is. Wanneer zijn stiefouders sterven, komt zijn leven opnieuw in gevaar. De oudste zoon wil Abisoghom 

aangeven. De jongste stiefbroer Mehmet, waarschuwt hem en hierop lukt het Abisoghom te vluchten. 

Mehmet gaat met hem mee, en is vanaf dat moment is het tweetal onafscheidelijk. Ze maken een lange 

tocht; afwisselend te voet, per boot en per trein. Onderweg krijgt Mehmet een Armeense naam, 

Hampartzoum, en gaat vanaf die tijd als Armeniër verder. Van Ankara gaat de reis naar Istanbul, via İzmir 

naar Griekenland om tenslotte te eindigen in Frankrijk, waar zij als soldaat in het leger tegen de Duitsers 

vechten, een permanente verblijfsvergunning krijgen en beiden een gezin stichten. 

 

MEHMET: Dan ga ik met je mee.  

ABISOGHOM: En je familie achterlaten? 

MEHMET: Familie? Broers die spelen met het leven van diegene die meer familie voor me geweest is dan 

zij zijn?  

ABISOGHOM: Maar- Maar dit is je thuis! 

 

De voorstelling is met een schrijver, componist en acteurs 

afkomstig uit de musicalwereld gemaakt, waardoor de 

werkwijze en vorm ook voor Saban Ol nieuw was. De 

zoektocht naar de juiste vorm was intens, maar heeft 

geleid tot een voorstelling die genre-overstijgend is. 

 

Er verscheen een uitgebreide voorbespreking in Dagblad 

Trouw. Het aanwezige publiek reageerde zeer positief op de voorstelling. Beide nagesprekken werden 

met 140 mensen zeer druk bezocht. Met fotograaf en filmers is voldoende materiaal gemaakt dat voor de 

verkoop van de voorstellingen in 2018 kan worden gebruikt. 

 

Concept: Șaban Ol  en Ara Halɪcɪ | regie: Șaban Ol  | Spel:  Ara Halɪcɪ, Bastiaan de Haan, Hanneke Last, 
Jorien Zeevaart | Muziek: Roel Goedhart | Tekst: Allard Blom | Muziekcompositie: Jeroen Sleyfer | 
Dramaturgie: Nuno Blijboom | Vormgeving decor en kostuums: Martina Lebert |  Regieassistentie: Anne 
van der Lelie | Lichtontwerp en -techniek: Benno Barends | Geluidtechniek: Marc Ewald, Alexandros 
Papamarkou | Grafisch ontwerp: Hetechtewerk en Marc Engelen (fotografie) | Verkoop: Impact 
Entertainment 

 
"Gisteravond zag ik ‘Bloedbroeders’, een beeldschoon toneelstuk van Allard Blom naar een prachtig verhaal dat Ara 

Halɪcɪ vond tijdens het maken van de gelijknamige documentaire (met mooie muziek van Jeroen Sleyfer.) Prachtig en 
haast ongrijpbaar geschreven; in een vogelvlucht het complete levensverhaal van een vriendschap die de jongens 

niet alleen naar Frankrijk brengt maar ook naar volwassenheid. Ontroerend in z’n simpelheid, ontroerend ook in z’n 
complexiteit. ’t Is er zo eentje die over het land zou moeten dwalen in een fijne reeks langs theaters, denk ik. 

Vriendschap moet altijd een lang leven beschoren zijn; deze voorstelling ook." –  
Dick van den Heuvel (toneel- en musicalschrijver) 
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Talentontwikkeling 

 

In de voortdurende zoektocht naar nieuwe vormen en verhalen om de veranderende samenleving te 

weerspiegelen op het toneel creëert RAST graag ruimte voor jonge getalenteerde makers voor hun eigen 

onderzoek hiernaar en hun stem en tijdsgeest ten tonele te brengen. 

Theater RAST bouwde een traditie op in de begeleiding van jong talent en nieuwe makers. DEGASTEN, 

vooropleiding voor jonge spelers/makers, begonnen als JongRast. Zij opereren inmiddels zelfstandig en 

krijgen structurele subsidie voor de kunstenplanperiode 2017-2020. De eerste generaties JongRasters die 

inmiddels een theateropleiding afgerond hebben komen graag terug als Nieuwe Maker bij RAST. George 

Tobal en Eran Ben-Michäel ontwikkelden zich als makers en spelers bij RAST. En schitterden met hun 

succesvolle trilogie George en Eran lossen Wereldvrede op onder de hoede van Celil Toksöz. Zij hebben 

hun eigen gezelschap en krijgen structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten.  

Voor de periode september 2017-2019 is een aanvraag bij het Fonds Podiumkunsten ingediend in het 

kader van de Nieuwe Makers regeling voor Ada Ozdogan. Deze werd in mei 2017 gehonoreerd. 

 

 

Ada Özdoğan 

 
Ooit begonnen als scholier bij ‘Jong Rast’ komt Ada Ozdogan nu terug als afgestudeerd regisseur om een 

tweetal voorstellingen te ontwikkelen. Ada startte in september 2017 met haar onderzoek en 

coachingtraject. 2017 stond vooral in het teken van de zakelijke coaching en de voorbereidingen voor 

haar te maken producties die in 2018 en 2019 gaan uitkomen.   

Theater RAST waardeert het autonome denken van Ada. Ze is authentiek en wil – onder andere - politiek 

geëngageerd theater maken waarbij ze zoekt naar nieuw repertoire, nieuwe vormen en nieuwe verhalen. 

In die zoektocht speelt haar Turks-Nederlandse identiteit en haar engagement een grote rol. Elementen 

die zeer herkenbaar zijn voor de artistieke leiders van Theater RAST. Ada werkte in 2016 al onder 

begeleiding van Saban Ol aan een eigen voorstelling (De Les), en krijgt nu bij RAST een langdurige periode 

de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen. 
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Overige projecten 

 

 ‘De week van Bloedbroeders’ werd georganiseerd rond de voorpremière van de voorstelling 

Bloedbroeders om aandacht te geven aan de achtergrond van de genocide in Armenië, begin 20e 

eeuw. De week was ook bedoeld om gevoeligheden rond het thema bespreekbaar te maken. De 

nagesprekken met wetenschappers, acteurs en andere betrokkenen trokken erg veel belangstelling. 

Bij het nagesprek op de premièredag met Sinan Can en Ara Halici bleven ruim 140 mensen zitten, een 

dag eerder bij het nagesprek met o.a. Ton Zwaan over de Armeense genocide ruim 80. 

 

Naast de drie voorstellingen Bloedbroeders die in totaal 360 bezoekers trokken werd een breed 

programma gepresenteerd.  

- Een performance van Andrius Arutiunian die muziek uit de Armeense diaspora samenbracht, 

moest wegens extreem slecht weer een paar dagen worden uitgesteld. Zijn video-installatie was 

gedurende de week te zien in de RAST-studio.  

- Het piano-dinerconcert met muziek van de Armeense componist Komitas, gespeeld door Keiko 

Shichiu, en ingeleid met voordrachten door acteur Marcel Faber, was een intiem concert dat werd 

afgewisseld met gerechten uit de Armeense keuken. Het was een bijzondere introductie op het 

thema van de week.  

- De film Saroyanland land van Lucin Dink over de reis die de beroemde schrijver William Saroyan 

maakte naar de Armeense geboortegrond van zijn familie, en tenslotte een optreden van de 

Turkse cabaretier Hayko Bagdat zorgden voor een informatief en divers programma op de 

zondag. 

Artikelen in Trouw en Telegraaf en een interview en reportage op Radio 1 gaven aandacht aan de 

achtergrond en boodschap van de voorstelling. 

 

 Celil Toksöz stond sinds lange tijd weer op het toneel en speelde in De vlucht van een granaatappel en 

Sneeuw van NTGent, een grote zaalproductie onder regie van Luk Perceval, naar het gelijknamige 

boek van Orhan Pamuk. Hij werkte voor theater Sonnevanck aan de herneming van Kereltje en gaf 

gastlessen aan de  theateropleidingen in Amsterdam en Arnhem. 

  

 Şaban Ol vertaalde het stuk Maskomyah dat Nieuwe Maker Ada Ozdogan gaat gebruiken voor haar 

voorstelling Rode Klauw. 
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Internationalisering 

 

De veranderende politieke verhoudingen in Turkije hebben hun weerslag op de samenwerking met de 

Turkse partners. Theaters in Istanbul en Diyarbakir werden gesloten, medewerkers zijn ontslagen. Met 

name voor de theatermakers in Diyarbakir in het Zuidoosten van Turkije, is de situatie schrijnend. Na hun 

ontslag en inbeslagname van alle materiaal is een groep acteurs zelfstandig verder gegaan als Amed 

Stadstheater. Zonder overheidsondersteuning (eerder 

tegenwerking)  proberen zij theater te blijven maken. De 

betrokkenheid van RAST bij de Turkse collega’s blijft 

onverminderd groot en zal dat ook in de komende jaren 

blijven.  

 

In dat kader en in samenwerking met Podium Mozaïek werd 

Amed Stadstheater uitgenodigd om een voorstelling te komen 

spelen in Podium Mozaïek. Podium Mozaïek en RAST stelden 

de faciliteiten ter beschikking. De opbrengst van deze 

voorstelling werd aan Amed Stadstheater gedoneerd. 

 

Met het project Kereltje bieden wij de makers in Diyarbakir de mogelijkheid een succesvolle 

kindervoorstelling zelfstandig te exploiteren.  

 

Enkele van de eerder vertaalde stukken speelden ook in 2017 in Turkije waaronder Shakespeare is dead, 

get over it  (29 keer) 

  

De voorstelling Eleni en Roos die in 2010 door Saban Ol werd geregisseerd, en later door hem in het Turks 

werd vertaald speelde 20 keer in Turkije. 

 

Zowel Celil Toksöz als Saban Ol waren gastspreker, docent of genodigde op theaterfestivals in Istanbul, 

Ankara en Aywalle. 
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MARKETING EN PR 
 

Inleiding 

 

In 2017 werkten wij een aantal speerpunten in het marketingbeleid verder uit. De website voldeed niet 

meer aan de huidige standaarden. Daarom is deze vervangen door een nieuwe site die overzichtelijker en 

gebruiksvriendelijker is. Er is meer aandacht voor de historie van RAST en de achtergrond van de makers, 

maar ook meer ruimte voor de actualiteit. 

Met drie theaterproducties in uitvoering en een aantal incidentele projecten ging er veel aandacht naar 

de campagnes rond de voorstellingen.  De uitvoering daarvan lag grotendeels binnenshuis, maar werd 

voor De vlucht van een granaatappel gedeeltelijk uitbesteed aan bureau Your Theater Business.  

De online marketing werd van groter belang. Er is hierbij een strategische keuze gemaakt om vooral te 

focussen op Facebook, website en nieuwsbrieven. De website werd daarvoor de verbindende factor. In de 

loop van 2017 is de frequentie van communicatie-uitingen 

opgeschroefd. Theater RAST heeft nu meer interactie met het 

publiek en bereikt een groter aantal potentiele bezoekers. 

 

Publiciteit en doelgroepen 

 

Grootstedelijk, cultureel divers publiek voor de voorstelling De 

vlucht van een granaatappel’, Nederlands, Koerdisch en Turks publiek voor Bloedbroeders en De week van 

Bloedbroeders, ouderen en buurtbewoners voor Verhaal Halen in en rond huistheater Podium Mozaïek.  

De doelgroepen van RAST zijn niet in een zin te omschrijven. We zien ouderen zowel als jongeren, en ook 

de verschillen in aantallen qua gender zijn niet erg groot. Wat hen bindt is de voorkeur voor theater met 

maatschappelijke urgentie. Of het nu om ouderen gaat, de vluchtelingenproblematiek of historische 

gebeurtenissen met grote impact. 

Voor het bereiken van deze groepen maken we enerzijds gebruik van een mix van traditionele tools zoals 

affiches, flyers en free publicity. Daarnaast maakt Theater RAST gebruik van online tools als website, 

nieuwsbrieven en sociale media. Omdat Theater RAST zo’n uiteenlopende achterban heeft, is ook het 

gebruik van verschillende media cruciaal. De oudere doelgroep bereiken we met traditionele media, en de 

jongere voornamelijk online. De artistieke leiders van RAST bereiken daarnaast op persoonlijke titel een 

zeer grote achterban en zijn belangrijke figuren voor het theaterpubliek. 

  

Verkoop 

 

De verkoop van De vlucht van een granaatappel  door Theaterimpresariaat Via Rudolphi was succesvol 

met 39 voorstellingen. Ook de tournee van George en Eran lossen wereldvrede op die in januari 2018  

start wordt i.s.m. Via Rudolphi gedaan.  Met Impact Entertainment hebben we afspraken voor de 

voorstelling Bloedbroeders. Zij zullen deze voor de periode oktober-december 2018 verkopen. Theater-

Dept. zal de verkoop van de kleinere voorstellingen doen. 
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INTERNE ORGANISATIE 
 

Personeel  

De taken en bevoegdheden van de leiding zijn vastgelegd in functieomschrijvingen. In 2017 was sprake 

van een kleine organisatie met 2 vaste medewerkers met een tijdelijk arbeidscontract en een aantal 

freelance medewerkers. Het overige personeel wordt op projectbasis aangenomen.  

De directie wordt gevormd door de artistieke en zakelijke leiding 

 

Directie  

Şaban Ol,  artistiek leider 0,6 fte Nevenfuncties: adviseur projectsubsidies FPK 

Celil Toksöz , artistiek leider 0,6 fte 

Rob Kuiphuis  zakelijk leider 0,6 fte Nevenfuncties:  Penningmeester stichting Rob Acda Award 

en stichting MOAM, Eigenaar Some things we do, adviseur   

projectsubsidies FPK 

Medewerkers 

Ada Ozdogan,    nieuwe maker   0,2 fte (dienstverband per 1 september)  

Lonneke Laurant   PR medewerkster   0,2 fte (6 maanden) 

Katja Berends   PR medewerkster              0.2 fte (4 maanden) 

Betul Erat    PR/productiemedewerker   0,2 fte (4 maanden) 

YourTheaterBusiness:  PR/social media  oproepbasis 

B & O:     financiële administratie  0,1 fte (4 maanden) 

Count@ E. Witteveen   financiële administratie  0,1 fte  

 

Acteurs en crew bij voorstellingen 
De acteurs en andere betrokkenen bij de voorstellingen hebben in enkele gevallen gekozen voor een 
dienstverband. Het merendeel heeft als zzp-er voor de werkzaamheden gefactureerd. In totaal waren alle 
betrokkenen bij de voorstellingen goed voor 3,33 fte. 
 
Voor het personeel met een arbeidscontract is een ziekte en verzuimverzekering geregeld bij 

Achmea/Zilverenkruis en pensioen bij Zorg en Welzijn.  Voor het personeel zijn verzekeringen afgesloten 

voor aansprakelijkheid en ongevallen. Voor het bestuur is een collectieve bestuurders 

aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

 

Administratie en huisvesting 

De boekhouding en salarisadministratie zijn in 2017 uitgevoerd door administratiekantoor Count@. De 

afronding van de financiële administratie over 2016 is voor de laatste keer verzorgd door Willem 

Brandenhorst en Frans den Otter van administratiekantoor B&O, waarna deze de administratie 

overgedragen heeft. De accountantscontrole wordt uitgevoerd door Dubois & Co. 

 

De huisvesting van Theater RAST in Podium Mozaïek in Amsterdam West omvat een kantoor en 

theaterstudio voor repetities, montage en kleine studiovoorstellingen. De ruimten worden gehuurd van 
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Podium Mozaïek. Vanaf 1 januari 2017 huurt Rast de werkplekken en studio niet meer voor een volledig 

jaar, maar op basis van werkelijk gebruik. 

 

 

Bestuur, directie en governance 

 

Het bestuur van Stichting RAST heeft in 2017 drie keer regulier vergaderd. Daarnaast zijn er regelmatig 

overleggen gepland tussen penningmeester en zakelijk leider over de financiële situatie. In 2017 is een 

start gemaakt met het versterken  van het netwerk van vrienden en ambassadeurs van RAST.   

 

In het bestuur zijn verschillende competenties verenigd: kennis van de podiumkunsten en cultureel 

beleid, cultuureducatie, internationalisering, cultureel ondernemerschap, financiën, marketing en 

culturele diversiteit. Het bestuur bestaat per 31 december 2017 uit: 

 

Laurens Runderkamp voorzitter           

Sewan Mumcuyan         penningmeester   

Laila Abid                        lid                      

Maria Wüst               lid   

 

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur en de leiding van Stichting RAST zijn 

duidelijk omschreven. De zakelijk leider en twee artistieke leiders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 

de formulering en uitvoering van beleid en de verantwoording daarvan aan het bestuur en de 

subsidiegevers. De verantwoordelijkheden van het bestuur (op afstand) zijn vastgelegd in een 

bestuursreglement, die van de leiding van RAST in een directiestatuut. De aanbevelingen van cultural 

governance voor de samenstelling en transparante besluitvorming van een stichtingsbestuur worden 

gevolgd. De salarissen van de directie zitten ruim onder de wettelijke norm topinkomens. 

Theater RAST is lid van de werkgeversorganisatie NAPK; Nederlandse Associatie voor de Podiumkunsten 

en volgt de CAO Toneel en Dans.  

 

 

Code Culturele Diversiteit 

 
Voor Theater RAST is culturele diversiteit het DNA in de organisatie.  Het vormt het desem voor alle 

projecten die worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend is de huidige politieke situatie in het Midden-Oosten 

en specifiek Turkije van grote invloed op de makers. De thematiek van de voorstellingen is daarmee 

herkenbaar RAST.  

Ons publiek is daardoor meer divers dan het reguliere theaterpubliek. Met name in ons huistheater 

Podium Mozaïek, maar ook op tournee weet dit publiek ons te vinden.  

 

Om dit publiek te bereiken is het team van RAST een samenstelling van medewerkers die de Nederlandse 

en niet-westerse cultuur begrijpen. Dit geldt voor zowel bestuur, vast team als oproepkrachten. Op 
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specifieke projecten wordt expertise ingehuurd om de boodschap goed over te brengen en het juiste 

publiek te bereiken. 

 

Culturele Diversiteit ligt verankerd in de statuten van Theater RAST. In de doelstelling wordt geschreven: 

- Het bieden van een werkplaats aan interculturele theatermakers 

- Het bevorderen van theater- en kunstuitwisseling tussen Nederland en Turkije 

 

Op alle vier de pijlers van de Code Culturele Diversiteit heeft Theater RAST bewust beleid gevoerd. 

Tegelijkertijd zit diversiteit zodanig in de genen van alle betrokkenen dat vanzelfsprekend en als 

automatisme al keuzes worden gemaakt op het gebied van programmabeleid, publieksbenadering en 

personeelsbeleid die binnen de code passen. De artistiek leiders worden o.m. om die expertise 

uitgenodigd als gastdocent bij theateracademies. De keuze voor strategische en inhoudelijke partners 

zoals Podium Mozaïek en DEGASTEN wordt mede bepaald door hun cultureel diverse karakter. 

 

 

‘Daar komen alle ideeën die wij opgedaan hebben samen: de Turkse wortels; 

de internationale fascinatie voor het leven in de grote steden; het schrijven van 

nieuwe theaterteksten; nieuwe verhalen. Maar zoals ons publiek ons ziet en wij 

ons zelf ook zien, blijven de wortels meespelen in alles wat wij doen. Dat willen 

wij ook blijven erkennen en laten zien in onze thema's en theatervormen. We 

hebben bereikt dat mensen die op ons afkomen en artistiek of productioneel 

met ons willen werken, altijd wel een andere culturele achtergrond hebben, 

aangetrokken worden door ons model van collectief, intercultureel werken.’ 

(Gert de Boer in ‘Het verhaal van RAST’, Bart Top, 2010) 
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FINANCIËN 
 

Resultaat en algemene reserve  

Het resultaat over 2017 is een negatief exploitatie saldo van € -18.376,--. In de door het bestuur 

vastgestelde begroting voor 2017 was een negatief resultaat van € -3.138,-- begroot.   

 

Het tekort is o.a. ontstaan door de hogere activiteitenlasten als gevolg van de investeringen in het maken 

van de voorstellingen Bloedbroeders en Verhaal Halen. Daarnaast heeft de overdracht van de subsidie 

van het FPK aan G&E producties voor de voorstelling Lenny een tekort opgeleverd. 

 

Het tekort is verrekend met de algemene reserve, er resteert dan een negatief eigen vermogen van € -

3.071,--.  Het streven is om dit saldo in 2018 terug te brengen naar een positief eigen vermogen van 

minimaal € 15.000,-.  De jaarbegroting 2018 is daar op afgestemd. Het eigen vermogen zal eind 2020 aan 

het eind van de kunstenplanperiode minimaal € 40.000,- moeten zijn om de mogelijke risico’s op te 

kunnen vangen. Dit bedrag is gebaseerd op de jaarlijkse vaste lasten en verplichtingen 

activiteitafhankelijke kosten. Ten opzichte van de totale kosten is dit 9%. Ten opzichte van de 

doorlopende verplichtingen ongeveer 30%. 

 

De omzet is met € 447.653,-- hoger dan begroot. De stijging ten opzichte van 2016 wordt vooral 

veroorzaakt door de toekenning meerjarensubsidie 2017-2020. De lasten zijn ten opzichte van de 

begroting gestegen met € 124.988,--. Deze toename zit vooral in de toename van activiteitenlasten die 

wordt veroorzaakt door repetitiekosten Bloedbroeders en Verhaal Halen. 

 

De beheerlasten bedragen € 87.553,- en maken 18,8% deel uit van de totale kosten. Dit is een daling van 

ten opzichte van 2016.  

 

Continuïteit 

 
De toezegging van het Fonds Podiumkunsten in februari 2017 om RAST alsnog voor vier jaar te 

ondersteunen kwam als welkome verrassing. Het biedt Theater RAST de zo gewenste zekerheid voor de 

periode 2017-2020.  

 

Het moment van toekenning maakte het echter lastig om nog in 2017 veranderingen in programma en 

planning door te voeren. Er is besloten om eind 2017 de voorstelling Bloedbroeders te gaan maken en die 

alleen in Podium Mozaïek te gaan spelen. In 2018 gaat de voorstelling op tournee.  

 

Het resultaat over 2017 en het daar uit voortvloeiende negatieve eigen vermogen duiden op onzekerheid 

omtrent de continuïteit van stichting RAST. De bijgestelde begroting 2018 en de vooruitzichten voor 2018 

geven echter vertrouwen in het herstel van het eigen vermogen.  

 

Solvabiliteit wordt berekend op basis van totale activa/vreemd vermogen en komt uit op -1,4 % 
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Risco’s korte en lange termijn 

 
Een aantal aspecten in de bedrijfsvoering kunnen op korte of lange termijn een risico vormen voor de 

continuïteit van de organisatie. 

 

De verkoop van de voorstellingen aan de theaters is onontbeerlijk voor een goed publieksbereik. RAST wil 

voor het einde van deze kunstenplanperiode duidelijke afspraken hebben gemaakt met een impresariaat 

dat het totaalpakket aan RAST-voorstellingen kan en wil aanbieden. 

 

Met de structurele subsidies van FPK en AFK voor de periode 2017-2020 heeft RAST voldoende middelen 

om een professionele en stabiele organisatie op te bouwen. De kans bestaat echter dat deze subsidies per 

2021 niet verlengd worden. Om voorbereid te zijn op deze situatie wordt er gestreefd naar een gezond 

eigen vermogen dat de organisatie in staat stelt ook na een eventueel beëindigen van de 

meerjarensubsidies, de verplichtingen na te komen.  

 

Tegenvallende eigen inkomsten uit publieksinkomsten en fondsenwerving kunnen de Eigen Inkomsten 

Quotiënt (EIQ) in gevaar brengen. Door terughoudend te begroten, veel te investeren in publieksbereik 

wordt dit risico zo goed als mogelijk ondervangen. Daarnaast blijft de fondsenwerving in de private sector 

een belangrijk aandachtspunt.   

 

 

 

Subsidies overheden 

 
Van de Gemeente Amsterdam ontving RAST € 161.392,-- en van het Fonds Podiumkunsten  

€ 165.722,-. Voor de periode 2017-2019 ontving RAST een bijdrage van € 77.500,- van het Fonds 

Podiumkunsten in het kader van de Nieuwe Makersregeling. In het totaalbedrag van het Amsterdams 

Fonds voor de Kunst is een indexatie van 0,87% over de meerjarensubsidie 2017-2020 meegenomen. In 

het totaalbedrag van het Fonds voor de Podiumkunsten is een indexatie van 1,5% over de 

meerjarensubsidie 2017-2020 meegenomen. 

 

 

Fondsenwerving 

 
Naast de meerjarige subsidies van het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunsten 

benadert stichting RAST ook andere publieke en private fondsen. Dit wordt in eigen beheer uitgevoerd. In 

2017 heeft dit een bedrag van € 48.809,- opgeleverd. Hoewel een aantal fondsen de criteria heeft 

bijgesteld denkt RAST ook in de komende jaren een vergelijkbaar bedrag te kunnen genereren. 
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Cultureel ondernemerschap 

 

Theater maken is meer dan alleen het artistieke proces in de studio. Dat besef is bij RAST duidelijk 

aanwezig. Een nieuwe productie wordt vanuit verschillende perspectieven besproken. Wat gaan we 

maken, voor wie gaan we het maken, hoe gaan we het maken? Elke vraag heeft zijn deelvragen, waar 

nodig worden experts op dat gebied betrokken. 

 

De diversiteit in voorstellingen zorgt er ook voor dat deze vragen elke keer gesteld moeten worden. 

Hoewel RAST een duidelijke, grote achterban heeft, is dit geen garantie voor uitverkochte zalen.  

De afweging tussen artistiek inhoudelijke noodzaak en het realistische haalbare wordt bij elke voorstelling 

weer gemaakt.  

 

De afhankelijkheid van de publieke fondsen is groot. Hoewel er gezocht wordt naar alternatieve 

financiering blijkt dit in de praktijk een moeizaam proces. 

 

Eigen inkomsten 

 
De eigen inkomsten bestaan uit publieksinkomsten (€ 62.243,-), private bijdragen (€ 48.809,-) en diverse 

inkomsten (€ 9.486,-) en bedragen in totaal € 120.838,-. Het aandeel eigen inkomsten (EIQ) komt 

daarmee op 27%. 

 

Prestatieoverzicht 

 
Met twee nieuwe voorstellingen, een reprise en internationale reprise voldoet RAST aan de 

prestatieafspraken met FPK en AFK. De grote zaalvoorstelling staat gepland voor seizoen 2019-2020. 

De spreiding over Nederland was ook in 2017 zeer goed. Met de voorstelling De vlucht van een 

Granaatappel heeft theater Rast in bijna alle provincies gestaan. (zie tabel spreiding, pag 4)  

Er is 14 keer in Amsterdam gespeeld voor 1.171 bezoekers.  

Er zijn 35 theatervoorstellingen in de rest van Nederland gespeeld voor 3.649 bezoekers. 

De 3 educatieve of buurtactiviteiten trokken 195 bezoekers.  

De internationale activiteiten (31 voorstellingen in Turkije) hebben naar schatting een publiek van 4000 

bezoekers bereikt. 

 

 
 

Amsterdam, 14 maart 2018                                                                                                 

                               

 

 

Laurens Runderkamp                                                    

Voorzitter bestuur                                                         
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Bijlage A: Activiteiten en speellijst 2017 

Datum Naam productie Naam podium of locatie Naam zaal Plaatsnaam 
Try-out, première of 
reguliere uitvoering 

Aantal 
bezoekers 

       

5-1-2017 De vlucht van een granaatappel Stadsgehoorzaal Kampen kleine zaal Kampen Try-out 92 

7-1-2017 De vlucht van een granaatappel Theater De Verbeelding zaal 2 Purmerend Try-out 83 

11-1-2017 De vlucht van een granaatappel Theater Hof 88 Herman Finkerszaal Almelo Try-out 45 

12-1-2017 De vlucht van een granaatappel Toneelschuur kleine zaal Haarlem Try-out 69 

13-1-2017 De vlucht van een granaatappel Toneelschuur kleine zaal Haarlem Première 85 

14-1-2017 De vlucht van een granaatappel Toneelschuur kleine zaal Haarlem reguliere uitvoering 70 

17-1-2017 De vlucht van een granaatappel Bijlmer Parktheater Ymerezaal Amsterdam reguliere uitvoering 109 

18-1-2017 De vlucht van een granaatappel Theater De Vest kleine zaal Alkmaar reguliere uitvoering 246 

19-1-2017 De vlucht van een granaatappel Cultura 
Herman 
Krebberszaal 

Ede reguliere uitvoering 68 

20-1-2017 De vlucht van een granaatappel De Lawei kleine zaal Drachten reguliere uitvoering 62 

21-1-2017 De vlucht van een granaatappel Theater Dakota theaterzaal Den Haag reguliere uitvoering 85 

26-1-2017 De vlucht van een granaatappel Het Klooster zaal 1 Woerden reguliere uitvoering 122 

27-1-2017 De vlucht van een granaatappel 
Stadsschouwburg de 
Harmonie 

kleine zaal Leeuwarden reguliere uitvoering 130 

28-1-2017 De vlucht van een granaatappel De Lieve Vrouw theaterzaal Amersfoort reguliere uitvoering 111 

29-1-2017 De vlucht van een granaatappel De Meervaart blauwe zaal Amsterdam reguliere uitvoering 61 

1-2-2017 De vlucht van een granaatappel Zaantheater kleine zaal Zaandam reguliere uitvoering 72 

2-2-2017 De vlucht van een granaatappel Schouwburg Het Park Othellozaal Hoorn reguliere uitvoering 68 

3-2-2017 De vlucht van een granaatappel Theater De Blauwe Kei kleine zaal Veghel reguliere uitvoering 80 

4-2-2017 De vlucht van een granaatappel Theater Bouwkunde kleine zaal Deventer reguliere uitvoering 66 

7-2-2017 De vlucht van een granaatappel Schouwburg De Meerse kleine zaal Hoofddorp reguliere uitvoering 85 

8-2-2017 De vlucht van een granaatappel Vrijhof Cultuur Amfitheater Enschede reguliere uitvoering 36 

9-2-2017 De vlucht van een granaatappel Theater Ins Blau theaterzaal Leiden reguliere uitvoering 73 

10-2-2017 De vlucht van een granaatappel LUX theaterzaal Nijmegen reguliere uitvoering 145 

11-2-2017 De vlucht van een granaatappel 
Rotterdamse 
Schouwburg 

kleine zaal Rotterdam reguliere uitvoering 60 

14-2-2017 De vlucht van een granaatappel Parktheater Eindhoven Philipszaal Eindhoven reguliere uitvoering 67 

15-2-2017 De vlucht van een granaatappel Schouwburg Ogterop kleine zaal Meppel reguliere uitvoering 67 

16-2-2017 De vlucht van een granaatappel Stadstheater De Bond theaterzaal Oldenzaal reguliere uitvoering 65 

17-2-2017 De vlucht van een granaatappel Schouwburg Amstelveen kleine zaal Amstelveen reguliere uitvoering 62 

18-2-2017 De vlucht van een granaatappel 
Stadsschouwburg 
Utrecht 

Blauwe zaal Utrecht reguliere uitvoering 175 

20-2-2017 De vlucht van een granaatappel 
Stadsschouwburg 
Groningen 

toneel op toneel Groningen reguliere uitvoering 129 

22-2-2017 De vlucht van een granaatappel Theater aan het Spui zaal 2 Den Haag reguliere uitvoering 125 

23-2-2017 De vlucht van een granaatappel Theater Bellevue grote zaal Amsterdam reguliere uitvoering 65 

24-2-2017 De vlucht van een granaatappel Theater Bellevue grote zaal Amsterdam reguliere uitvoering 76 

25-2-2017 De vlucht van een granaatappel Theater Bellevue grote zaal Amsterdam reguliere uitvoering 104 

2-3-2017 De vlucht van een granaatappel Theater De Nieuwe Kolk Rabozaal Assen reguliere uitvoering 132 

3-3-2017 De vlucht van een granaatappel Theaters Tilburg studiozaal Tilburg reguliere uitvoering 40 
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4-3-2017 De vlucht van een granaatappel Verkadefabriek kleine zaal s-Hertogenbosch reguliere uitvoering 106 

9-3-2017 De vlucht van een granaatappel Theater aan de Rijn benedenzaal Arnhem reguliere uitvoering 82 

11-3-2017 De vlucht van een granaatappel Theater Zuidplein grote zaal Rotterdam reguliere uitvoering 94 

       

16-9-2017 Stadstheater Diyarbakir podium Mozaiek grote zaal Amsterdam reguliere uitvoering 157 

       

7-10-2017 Verhaal Halen podium Mozaïek grote zaal Amsterdam reguliere uitvoering 93 

8-10-2017 Verhaal Halen podium Mozaïek grote zaal Amsterdam reguliere uitvoering 65 

13-10-2017 Verhaal Halen zorgcentrum Nieuw Vredenburgh Amsterdam reguliere uitvoering 30 

19-10-2017 Verhaal Halen zorgcentrum Hudsonhof  Amsterdam reguliere uitvoering 40 

4-11-2017 Verhaal Halen storytelling festival grote zaal Amsterdam reguliere uitvoering 125 

       

12-12-2017 Komitas concert podium Mozaiek restaurant Amsterdam Overig 32 

14-12-2017 Bloedbroeders podium Mozaiek grote zaal Amsterdam try-out 100 

15-12-2017 Bloedbroeders podium Mozaiek grote zaal Amsterdam reguliere uitvoering 158 

16-12-2017 Bloedbroeders podium Mozaiek grote zaal Amsterdam reguliere uitvoering 100 

16-12-2017 Installatie Andrius Arutiunian podium Mozaiek studio Amsterdam Overig 150 

17-2-2017 Saroyanland podium Mozaiek grote zaal Amsterdam Overig 20 

17-2-2017 Hayko Bagdat podium Mozaiek grote zaal Amsterdam Overig 100 

       

9-3-2017 Eleni en Roos theatro Sanat Fabrikasi  Ayvalik/Balikesir  reguliere uitvoering 111 

30-4-2017 Eleni en Roos theatro Sanat Fabrikasi  Ayvalik/Balikesir  reguliere uitvoering 96 

       

16-5-2017 workshops regie Ayvalik festival  Ayvalik/Balikesir  Overig 24 

17-5-2017 workshops regie Ayvalik festival  Ayvalik/Balikesir  Overig 28 

       

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2: overzicht alle activiteiten 2017     

 
 
 

Totaal 2017  begroot gerealiseerd   

 aantal speeldagen   49   

 aantal voorstellingen  50 49   

 aantal voorstellingen groot  6 0   

 aantal voorstellingen Amsterdam 29 14   

 aantal voorstellingen rest van Nederland 21 35   

 aantal voorstellingen internationaal  2   

 aantal overige activiteiten   7   

 aantal bezoekers  totaal  9500 4820   

 aantal bezoekers    9501 4482   

 aantal bezoekers Amsterdam  2150 1171   

 aantal bezoekers rest van Nederland 7350 3649   

 aantal bezoekers internationaal   259   

 aantal bezoekers overige activiteiten en educatie  438   

 



   pag. 25 

Bijlage B: activiteitenverantwoording FPK  
 
Tabel 3: Overzicht subsidiabele en gereserveerde prestaties 2017 

Circuit Klein/Midden  Groot  Totaal  

Bedrag gemiddeld subsidie per prestatie €  1.250 €  3.500  -  

Aantal subsidiabel tot en met verslagjaar 50 6 56 

Aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar 49 0 49 

Aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar (herverdeeld)  49 0 49 

Eventuele onderprestatie tot en met verslagjaar. 1 6 6 

Tegenwaarde eventuele onderprestatie  € 1.250 € 21.000 €  22.250 
 

Tabel 4: Prestaties RAST 
      

  HUIDIG BOEKJAAR 2017 BEGROTING VORIG BOEKJAAR 

Producties     

Nieuwe producties 3 3   

Reprise producties 1 1   

Nieuwe Co-producties 0 1   

Reprise Co-producties 1    

Totaal aantal producties 5 5   

        

  HUIDIG BOEKJAAR 2017 BEGROTING VORIG BOEKJAAR 

Bezoeken per categorie     

Nieuwe producties 691    

Reprise producties 3512    

Nieuwe Co-producties 0    

Reprise Co-producties 207    

Totaal aantal bezoeken 4410 11750   

        

  HUIDIG BOEKJAAR 2017 BEGROTING VORIG BOEKJAAR 

Regionale spreiding van 
voorstellingen/concerten 

    

Noord 5 10   

Oost 8 4   

Midden 2 2   

West 10 7   

Zuid 4 7   

Amsterdam 13 15   

Rotterdam 2 3   

Den Haag 2 7   

Utrecht 1 8   

Buitenland 2 11   

Totaal aantal uitvoeringen 49 74   

Waarvan in standplaats 13 15   

Waarvan schoolvoorstellingen 0     
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  HUIDIG BOEKJAAR 2017 BEGROTING VORIG BOEKJAAR 

Regionale spreiding van 
bezoekers 

    

Noord 520    

Oost 599    

Midden 233    

West 913    

Zuid 293    

Amsterdam 1106    

Rotterdam 154    

Den Haag 210    

Utrecht 175    

Buitenland 207 4212   

Totaal aantal bezoekers 4410 11750   

Waarvan in standplaats 1106    

Waavan schoolvoorstellingen 0 0   

  

  HUIDIG BOEKJAAR 2017 BEGROTING VORIG BOEKJAAR 

Aanvullende gegevens bezoekers     

Reguliere voorstellingen 4410 7538   

Schoolvoorstellingen 0 0   

Totaal 4410 11750   

Waarvan betalend (regulier) 3651 7295   

Waarvan niet betalend (regulier) 759 243   

        

  HUIDIG BOEKJAAR 2017 BEGROTING VORIG BOEKJAAR 

Overige gegevens activiteiten     

Educatieve activiteiten 4    

Inleidingen 0 2   

Anders/Overige (toe te lichten in 
verslag) 

    

Totaal 4     

    

  HUIDIG BOEKJAAR 2017 BEGROTING VORIG BOEKJAAR 

Aantal voorstellingen over de twee 
circuits (kleine en grote zaal) 

    

Grote zaal (>400 stoelen) 0 6   

Kleine zaal (<=400 stoelen) 49 50   

      

Totaal 49 56   

 
 
 


