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De Toneelschuur is een presenterend en producerend theater dat gevestigd is in Haarlem. 
Toneelschuur Producties biedt sinds de oprichting in 1984 mogelijkheden aan theatermakers die 
excellent teksttoneel maken voor de kleine zaal, de middenzaal en op locatie. Dit zijn talentvolle, 
startende en midcareer regisseurs die hun werk aan een groot en divers publiek willen presenteren. 
Toneelschuur Producties biedt de makers trajecten op maat, meerjarige verbindingen, een adequaat 
werkbudget en een groot netwerk van zeer deskundige en betrokken begeleiders en coaches. Wij 
richten ons op het produceren en presenteren van onderscheidend theateraanbod dat er toe doet en 
maatschappelijke relevantie heeft. Wij zijn thuis in talent; door onze ruime expertise en ervaring 
weten we wat er nodig is om talent te laten ontwikkelen. De keuze van talenten voor een traject bij 
Toneelschuur Producties wordt gemaakt op basis van ons profiel en de toegevoegde waarde die het 
werken vanuit ons huis kan hebben voor hun verdere ontwikkeling. Wij selecteren op ambitie, 
kunstenaarschap, vakmanschap en de wil om eigenzinnig, relevant en vernieuwend teksttheater te 
maken: nieuw tekst- of repertoiretoneel dat iets zegt over de wereld waarin wij leven. De artistieke 
vrijheid van de maker vormt het uitgangspunt. Het ontwikkelen van een eigen signatuur is daarin het 
hoofddoel. De makers vertrekken vanuit de sterke behoefte om het huidige tijdsgewricht en de 
mechanismen bloot te leggen. Het publiek krijgt hiermee de kans om op nieuwe wijze te kijken naar 
actuele maatschappelijke ontwikkelingen. In de producties stellen wij naast onze regisseurs ook 
jonge acteurs en actrices, dramaturgen, vormgevers, componisten, ontwerpers voor aan vakgenoten, 
gezelschappen en het publiek. Wij zorgen daarmee voor een in- en doorstroom in het Nederlandse 
theaterveld. Voor de theatersector zijn wij door onze talentontwikkelingstrajecten van regisseurs 
hofleverancier van de BIS-gezelschappen.  
 
De Toneelschuur kent twee rechtspersonen: Stichting De Toneelschuur, het theater en filmhuis, en 
Stichting Toneelschuur Producties, het productiehuis De twee stichtingen zijn complementair en 
versterken elkaar in hun missie, artistieke en zakelijke doelen en het delen van expertise, 
professionals, netwerk en infrastructuur. De stichtingen hebben elk een eigen bestuur, werken 
volgens de Code Governance Cultuur en brengen jaarlijks een afzonderlijk inhoudelijk- en financieel 
verslag uit. 
Alle Toneelschuur Producties (behalve locatieprojecten) gaan in de Toneelschuur in première en 
besluiten daar ook hun tournee. Het theater is mede ontworpen om voorstellingen optimaal te 
kunnen monteren en technici werken gevarieerd voor producties en voor het theater. 
 
Van 2017 tot en met 2020 werkt Toneelschuur Producties voor de uitvoering van het beleid met een 
bijdrage van 3 regelingen van Fonds Podiumkunsten. De regeling meerjarige activiteitensubsidie, de 
bijdrage Talentontwikkeling (ingezet voor het Schuuratelier) en de subsidie nieuwe makers. 
Bijdragen uit deze regelingen worden aangevuld met bijdragen van de Gemeente Haarlem, landelijke 
en private fondsen, donateurs en sponsoren. 
Onze kernactiviteiten zijn de meerjarige trajecten waarin door ons geselecteerde regisseurs jaarlijks 
een voorstelling maken. Deze voorstellingen gaan op tournee langs belangrijke vlakke vloertheaters, 
schouwburgen en op locatie. De nieuwe aanvulling op onze kernactiviteit is het Schuuratelier, 
speciaal voor door ons geselecteerde, jonge talenten die net van de opleiding komen. Zij kunnen in 
het Schuuratelier hun tijd gebruiken om samenwerkingen aan te gaan, hun curriculum aan te vullen 
en voorbereidende stappen te zetten richting de meerjarige trajecten. Deze onderzoeken worden 
altijd afgesloten met een presentatie voor publiek. Door het Schuuratelier, subsidie nieuwe makers 
trajecten en de meerjarige regeling ontstaat er een doorgaande ontwikkelingslijn voor makers bij de 
Toneelschuur Producties. 
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In 2017 werkten 8 makers bij Toneelschuur Producties: Maren Bjørseth, 
Paul Knieriem, Olivier Diepenhorst, Nina Spijkers (meerjarige regeling Fonds Podiumkunsten) 
Eline Arbo (subsidie nieuwe makers Fonds Podiumkunsten), Loek de Bakker, Nina de la Parra en Julie 
Cafmeyer (Schuuratelier, bijdrage talentontwikkeling Fonds Podiumkunsten). 
 
 
 

In 2017 zijn er meer producties en voorstellingen gerealiseerd dan in de startbegroting zijn 
opgenomen. Toneelschuur Producties bracht 5 eigen producties uit met een landelijke tournee; dit  
waren 131 voorstellingen die bezocht werden door in totaal 18.679 bezoekers (6.021 in Haarlem en 
12.658 op tournee). Binnen het programma het Schuuratelier zijn er 2 onderzoeksprojecten en 4 
edities van Proefwerk uitgebracht. Onze jaarlijkse jongerenproductie Starring beleefde al weer zijn 
20e editie. Daarnaast brachten wij, in coproductie met Theater Rotterdam, Revolutionary Road uit, 
die 50 keer gespeeld is voor 9.414 bezoekers. Rondom al deze voorstellingen organiseerden wij 26 
educatieve activiteiten met 911 bezoekers en 55 context- en randprogramma’s met 4.923 bezoekers. 
Voor de selectie van Het Nederlands Theaterfestival 2017 zijn er nog 5 voorstellingen van Troje 
Trilogie en 2 voorstellingen van Ivanov gespeeld. Ook hebben wij een bijdrage geleverd aan Ferske 
Norske, een dag over Noorse toneelschrijvers in Theater Bellevue.  
We willen benadrukken dat het aantal succesvolle activiteiten met de daarbij horende publiekscijfers 
voor ons uitzonderlijk hoog is. Dit is met name te danken aan de publiekssuccessen De 
Huisbewaarder en Het lijden van de jonge Werther, en de extra producties zoals  Revolutionary Road. 
 
Het totaal van alle bezoekers van voorstellingen, randactiviteiten en educatie in 2017 komt uit op 
34.116. Hiermee zien wij een groei in de bezoekersaantallen en kijken we terug op een zeer geslaagd 
jaar waar wij ontzettend trots op zijn. Ook het gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling is dit jaar 
opnieuw gestegen.  
 
Daarnaast heeft Toneelschuur Producties in 2017 samengewerkt met Teylers Museum aan hun 
theatrale rondleiding Lorentzlab. Ons team heeft het museum in de pre-productie en casting 
ondersteund en wij hebben onze repetitieruimtes ter beschikking gesteld. Dit is een zeer succesvol 
project geworden en heeft in 2017 ruim 12.500 bezoekers getrokken. (Deze bezoekers tellen we niet 
mee in onze totalen) Deze succesvolle samenwerking zal doorgezet worden in 2018. 
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2017 Voorstellingen Bezoekers  Randprogrammering 
en educatie 

Bezoekers 

Emilia Galotti 22 2.481  19 801 
Ivanov 29 4.339  17 680 
Het leven is droom 24 2.150  11 649 
Het lijden van de jonge 
Werther 

11 1.861  15 673 

De Huisbewaarder 45 7.848  16 804 
Revolutionary road 50 9.414    
Troje Trilogie TF 5 917    
Schuuratelier en 
ProefWerk 

15 915    

Starring 4 482    
Noorse dag Bellevue    1 102 

Totaal 205 30.407  79 3.709 

Totaal bezoekers   34.116 

 
 
 
 

Wij werken om talent tot ontwikkeling te laten komen en niet zozeer voor prijzen, nominaties of 
lovende recensies. Toch kunnen nominaties en selecties veelzeggend zijn. Onze makers en producties  
worden gevolgd en vallen op bij publiek en vakgenoten. 
 
In 2017 zijn zowel Troje Trilogie van Paul Knieriem als Ivanov van Nina Spijkers geselecteerd voor het 
Nederlands Theater Festival en behoren daarmee tot de beste toneelvoorstellingen van het 
theaterseizoen 2016/2017.  
Janneke Remmers was genomineerd voor de Theo d’Or voor haar rol in Troje Trilogie.  
Keja Klaasje Kwestro was genomineerd voor de Colombina, ook voor haar rol in Troje Trilogie. 
Zowel Nina Spijkers voor Ivanov als Olivier Diepenhorst voor Het leven is droom waren genomineerd 
voor de BNG Bank Nieuwe Theatermakers prijs 2017. 
 

Troje Trilogie ontving de Delftse Kijker voor de beste toneelvoorstelling 2016-2017 volgens het 
publiek van Theater de Veste. Wij ontvingen de toneelkijkersprijs voor Troje Trilogie van het publiek 
van Het Spui theater in Den Haag. 
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De voorstellingen van Toneelschuur Producties in 2017 waren erg succesvol en droegen bij aan de 
verdere versterking van de zichtbaarheid en herkenbaarheid van Toneelschuur Producties. Al onze 
makers, die in verschillende fases van hun carrière zitten, hebben het afgelopen jaar stappen kunnen 
zetten in hun ontwikkeling. Zij gingen vertrouwde en nieuwe samenwerkingen aan, al naar gelang de 
ontwikkeling van de regisseur en het soort productie. Het hoofddoel is en blijft het ontwikkelen van 
een eigen signatuur en het vormen van een artistiek team en vaste samenwerkingen met acteurs die 
passen bij hun stijl en manier van werken. 
Maren Bjørseth maakte Emilia Galotti in het kader van TA-2, het platform van Toneelgroep 
Amsterdam en Toneelschuur Producties voor het ontwikkelen van regietalent. Het was voor Maren 
een uitdaging deze complexe tekst open te breken en haar visie op deze vrouwenfiguur naar voren te 
brengen. Daarnaast kon zij door deze coproductie op een groter productieniveau werken en stappen 
maken in het regisseren voor de grote zaal. In 2019 staat er nog een coproductie gepland; Maren zal 
dan in het kader van TA-2 In wankel evenwicht van Edward Albee gaan regisseren. 
Nina Spijkers maakte met Ivanov bij ons haar eerste middenzaal productie met een grote cast van 7 
acteurs. Zij koos voor een nieuwe bewerking van Casper Vandeputte, waarbij ze als bron van ongeluk 
niet onmogelijkheden, maar juist teveel keuzemogelijkheden als uitgangspunt nam.  Dit resulteerde 
in een voorstelling met een herkenbare thematiek en sterke vormkeuzes. 
Ook Oliver Diepenhorst regisseerde zijn eerste middenzaal productie Het leven is droom met 7 
acteurs. Met een grote, uitbundige theatraliteit heeft hij deze relatief moeilijke tekst geënsceneerd. 
Door op een zeer open en muzikale manier met de acteurs en het artistiek team te werken is er een  
speelstijl ontstaan die zeer goed paste bij de tekst. Deze werkwijze wil Olivier meenemen naar 
toekomstige regies. 
Eline Arbo, die vanuit Het Schuuratelier in ons huis kwam en nu binnen de subsidie nieuwe makers 
bij ons werkt, blijkt een hele goede match met ons. Haar manier van werken en (beginnende) 
signatuur is een verrijking van het palet van makers in ons huis.  Haar eerste voorstelling Het lijden 
van de jonge Werther is een overweldigend succes geworden, waardoor Eline ook bij het publiek  
een sterke introductie kon maken. In eerste instantie wilden wij de eerste productie binnen de 
nieuwe makers regeling maar een kleine tournee geven, om er minder druk op te zetten en publiek 
op te bouwen. Maar door het succes hebben wij extra voorstellingen gespeeld.  
Paul Knieriem maakte zijn voorlaatste voorstelling bij ons, voordat hij uitstroomt en artistiek leider 
van De Toneelmakerij wordt. Wij hebben hem nauw betrokken bij de productie en organisatie van de 
voorstelling De Huisbewaarder, als voorbereiding op zijn nieuwe functie. Hij heeft met deze 
productie een eigen versie op de Pinter klassieker laten zien. De voorstelling heeft een zeer 
succesvolle en lange tournee gehad. 
Er waren al ruim vóór 2017 voorbereidingen getroffen voor de productie Revolutionary Road met 
Erik Whien, naar het idee van Jacob Derwig. Toen Erik naar Theater Rotterdam doorstroomde 
hebben we besloten hier een coproductie van te maken. Dit is een zeer geslaagde voorstelling 
geworden. 
Met de aanvulling van Schuuratelier en de Starring productie op ons meerjarentraject hebben wij 
een goede balans gevonden tussen het kleinere experiment en de grotere producties. Hiermee is er 
een logische opbouw van trajecten voor makers in ons huis ontstaan. Hierdoor kunnen we goed 
beoordelen hoe de match is tussen de maker en het huis en de mogelijke aansluiting met ons 
meerjarige traject. 
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Toneelschuur Producties trok in 2017 een recordaantal van 34.116 bezoekers. 
Hiervan waren er 30.407 bezoekers van voorstellingen, de overige 3.709 bezoekers bezochten een 
randprogramma of educatieve activiteiten. 
 
Toneelschuur Producties trekt in eigen huis en in de tournee theaters buiten de grote steden vooral 
trouw- en ouder toneelpubliek tussen 40-70 jaar met een man/vrouw-verhouding van grofweg 40%-
60%. In de grote steden zien we een groeiend aantal jongere bezoekers. Dit komt deels door het 
samenwerken met organisaties die jongeren bereiken (zoals CJP en WeArePublic) en door meer op 
maat gemaakt content te bieden voor de social media kanalen voor deze doelgroepen. Daarbij  
zetten wij met  makers zoals Eline Arbo en Maren Bjørseth meer specifiek in op jongere doelgroepen 
(millennials van tussen 20-30 jaar).  
 
2017 was de afdeling marketing en communicatie van Toneelschuur Producties sterk gericht op het 
beter doorgronden van de motivaties en keuzes van onze bezoekers. Door gebruik te maken van 
kennis en data in eigen huis en door met ze in gesprek te gaan o.a. door middel van online evaluaties 
konden zij het publiek doelgerichter aanspreken. Hiernaast is afgelopen jaar, met de aanschaf van 
een nieuw ticketing systeem voor de Toneelschuur, de mogelijkheid ontstaan om de data van publiek 
van Toneelschuur Producties volledig door te kunnen meten, van contactmoment tot kaartverkoop. 
De kennis die we hebben opgebouwd door gebruik te maken van het nieuwe ticketing systeem en 
bijbehorende CRM hebben we aangevuld met bezoekersreacties op basis van voorstellingsevaluaties. 
In deze evaluaties is onder andere gevraagd hoe bezoekers de voorstelling hebben ervaren en de 
impact van het bezoek aan de voorstelling voor hen persoonlijk. Het combineren van de 
kwantitatieve data met de kwalitatieve reflecties maakt dat we steeds doelgerichter kunnen 
communiceren met onze verschillende doelgroepen. Zo kunnen we relevant aanbod voor een 
relevant publiek bieden. Deze kennis die we in eigen huis opdoen, wordt gedeeld met, en vertaald 
naar, de tournee theaters om ook in het land beter in te kunnen spelen op de behoefte van onze 
bezoekers daar.   
 

De 4 producties die uitgebracht zijn met steun van de meerjarige regeling van Fonds Podiumkunsten 
hebben uitgebreide tournees door het land gehad. Per productie maken wij een speelplan op maat. 
Alle provincies, behalve Zeeland, (daar zijn nog geen samenwerkingen mee) zijn ruim bespeeld. We 
kunnen daarom de spreiding in 2017 als goed bestempelen. Met diverse theaters in het land zijn we 
nieuwe allianties aangegaan en we hebben oude meerjarige allianties kunnen behouden.  Wij 
streven ernaar om met de speelplekken intensievere samenwerkingen aan te gaan rondom 
publieksbereik en randprogrammering. We zetten ons in om Toneelschuur Producties als merk een 
grotere bekendheid in de landelijke theaters te geven bij een breed publiek. Dit vraagt een grote 
inspanning maar werpt zijn vruchten af. In de bijlage met speellijsten is te zien waar onze 
voorstellingen gespeeld zijn. 
 

Publiek Er is een zeer trouw publiek voor Toneelschuur Producties. In de Toneelschuur is het publiek 
zich ervan bewust dat dit een huis is waar getoond en gemaakt wordt. Hierdoor heeft Toneelschuur 
Producties een bijzondere plek in de programmering van het huis. Er is een grote mate van 
betrokkenheid van bezoekers die zich opstellen als ambassadeurs van ons huis en onze 
voorstellingen. Het publiek realiseert zich dat Toneelschuur Producties aan de wieg staat van nieuw 
theatertalent. Zij worden direct betrokken bij de totstandkoming van een theaterproductie en 
ontwikkelen daardoor een zeer open kijkhouding naar deze voorstellingen. Na afloop van de try-outs 
van onze eigen producties houden wij altijd een klein publieksonderzoek. De nieuwsgierigheid naar 
het werk van de regisseurs van de toekomst is een veelgehoorde motivatie om naar Toneelschuur 
Producties te komen kijken. We krijgen veel waardering voor de laagdrempeligheid van het bezoek 
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aan de voorstellingen en het open contact van de makers en acteurs naar het publiek. Onze 
openbare repetities - waar de mogelijkheid wordt geboden in direct contact te komen met cast en 
crew - worden steeds beter bezocht. De betrokkenheid van ons publiek blijkt ook uit de groei van het 
aantal Talentbegunstigers. Inmiddels geven 40 donateurs voor maar liefst 5 jaar jaarlijks een bijdrage 
van 500 tot 1000 euro aan Toneelschuur Producties. 
 
Stad/regio Vanuit de cultuurmonitor Gemeente Haarlem 2016 (2017 is nog niet bekend) blijkt dat 
Haarlemmers het belang van kunst en cultuur voor hun stad onderschrijven. Voor een stijgend 
percentage van de bevolking (nl 59%) vormt de kunst en cultuursector een belangrijke reden om in 
Haarlem te wonen. 93% van de Haarlemmers bezocht in 2016 tenminste 1 culturele activiteit. Ruim 
75% van de inwoners acht de kunst -en cultuursector van groot belang voor de werkgelegenheid. 
 
Sector Veel jonge regisseurs, acteurs, ontwerpers en dramaturgen kregen bij ons de kans om hun 
eerste stappen in het professionele veld te zetten. Andere midcareer regisseurs maakten volgende 
stappen in hun ontwikkeling. De talenten vielen op. In 2016 werd al bekend dat Paul Knieriem per 
2019 artistiek leider bij De Toneelmakerij gaat worden. Eline Arbo krijgt de kans om in Oslo tijdens 
het prestigieuze Ibsen Festival 2018 een regie te doen en Nina Spijkers is gevraagd voor een project 
in 2018 bij DNO/Silbersee. Nina de la Parra is na Starring gevraagd voor regie van een Bellevue 
Lunchvoorstelling in 2018. Julie Cafmeyer houdt de voor het Schuuratelier ontwikkelde voorstelling 
Bombastische liefdesverklaring op haar repertoire en zal deze in de toekomst nog vaker spelen. Ten 
slotte hebben in 2017 5 stagiaires van de acteursopleidingen de kans gekregen om bij Toneelschuur 
Producties de gevraagde praktijkervaring op te doen. 
 

Stakeholders van Stichting Toneelschuur Producties zijn: 
Fonds Podiumkunsten, Gemeente Haarlem, VSBfonds, Ammodo fonds, Fonds 21, Stichting Dioraphte, 
Leeuwestein stichting, , AFK, Prins Bernard Cultuurfonds, Stichting Joop en Jaap, Stichting Melanie, 
Van Bijleveltstichting, J.C. Ruigrok Stichting, Norma Fonds, De Nolte Stichting, SKOB Haarlem, S.B.C.I., 
Talentbegunstigers en Vrienden van de Toneelschuur. 
Verder: 
Toneelschuur, Toneelgroep Amsterdam, Theater Rotterdam, De Brakke grond, Nederlands 
Theaterfestival, De Toneelmakerij, Theaterschool Amsterdam, Toneelacademie Maastricht, Artez 
Arnhem, Teylers Museum. 
 

Toneelschuur Producties maakt relatief grote producties en neemt haar verantwoordelijkheid door 
altijd de CAO te volgen en omarmt de ‘Fair Practice Code’ voor de sector. De prestatiedruk en de 
druk op het behalen van de eigen inkomsten door de subsidienten en fondsen is bij Toneelschuur 
Producties erg hoog. Wij signaleren dat de particuliere fondsen meer en meer de focus verleggen van 
participeren in het kunstproduct naar publieksbereik, educatie en maatschappelijke doelen. 
Daarnaast worden de particuliere fondsen zwaar overvraagd, waardoor de onzekerheid van een 
bijdrage is toegenomen. Om nog in aanmerking te komen voor ondersteuning moeten er, naast het 
artistiek product, nog aanvullende projecten opgezet worden op basis van de criteria van deze 
fondsen. Dat betekent meer werk, hogere kosten en een kleiner artistiek budget. 
 
Evenals De Raad voor Cultuur signaleren wij een probleem met afname van artistiek aanbod. De 
artistieke programmering van de theaters in het land loopt terug en steeds minder theaters durven 
nog risico in hun programmering te nemen. Daarnaast kunnen of willen veel theaters geen adequate 
garanties/uitkoopsommen bieden. Door lokale bezuinigingen zijn bij veel theaters in het land de 
budgetten en formaties op de afdelingen van marketing en communicatie onder druk komen te staan 
waardoor de inzet van deze afdelingen bij veel tourneetheaters minimaal is. Wij vinden dit voor de 
toekomst een gevaarlijke ontwikkeling. 
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Stichting Toneelschuur Producties sluit het kalenderjaar 2017 af met een negatief 
exploitatieresultaat van - € 71.724,- Dit tekort wordt veroorzaakt door het achterblijven in 2017 van 
een aantal toezeggingen van de particuliere fondsen ten behoeve van de producties. Hier was in de 
werkbegrotingen wel rekening mee gehouden. Daarnaast hebben wij niet ingecalculeerd dat er extra 
kosten moesten worden gemaakt vanwege het opnieuw spelen van twee producties in het 
Theaterfestival 2017. Het negatief exploitatieresultaat werd positief beïnvloed door hogere 
publieksinkomsten dan begroot bij de productie De Huisbewaarder. 
 

(Een reflectie op samenstelling van eigen en andere inkomsten) 
De algemene reserve en het bestemmingsfonds dienen als waarborg voor de continuering van de 
productieactiviteiten van Stichting Toneelschuur Producties. 
De financiële positie per 31 december 2017 is zowel voldoende liquide als solvabel. Directie en 
bestuur hechten veel waarde aan een goede solvabiliteit. Enerzijds vanwege de grotere 
afhankelijkheid van private financiering en de risico’s die daarmee gepaard gaan. Anderzijds vanwege 
de financiële risico’s van de te ondernemen afzonderlijke producties in de jaarplanning. De liquiditeit 
en solvabiliteit van Stichting Toneelschuur Producties zijn naar algemeen geldende maatstaven goed 
te noemen zijn. 
De financieringsmix voor Toneelschuur Producties bestond in 2017 uit een bijdrage van Fonds 
Podiumkunsten uit de meerjarige activiteitensubsidie aangevuld met een bijdrage voor 
Talentontwikkeling, en de subsidie Nieuwe Makers regeling. Verder bestaat deze uit een bijdrage van 
de Gemeente Haarlem, aangevuld met private middelen, publieksinkomsten, particuliere donaties, 
verkoop van voorstellingen en bijdragen uit overige fondsen.  
De berekende eigen-inkomstenquote in 2017 kwam uit op een percentage van 50,93 % (= 
eigeninkomsten/totale baten). De berekende andere inkomstenquote in 2017 kwam uit op een 
percentage van 70,10 % (=totale baten- meerjarige subsidies FPK/totale baten). 
 

Het bestuur-model van de Governance Code Cultuur is leidend bij het besturen van Stichting 
Toneelschuur Producties. De uitvoering is gedelegeerd aan de directie. Bestuursleden worden 
benoemd voor een periode van vier jaar. Na deze eerste periode zijn zij nog voor een periode van 
vier jaar herbenoembaar. Zij treden af volgens een vastgesteld rooster van aftreden. De 
bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd. De leden van het bestuur van Stichting 
Toneelschuur Producties hebben op persoonlijke titel zitting in het bestuur. Het bestuur bestaat uit: 
Els van Odijk, Els van Betten, Alexander Bergher en Jan de Ridder. (Voor rooster van aftreden: zie 
bijlage.) 
Directeur Frans Lommerse had al eerder aan het bestuur van de Toneelschuur laten weten dat de 
aanvraag voor de kunstenplanperiode 2017-2020 zijn laatste zou zijn. In 2019 worden de aanvragen 
voor de nieuwe kunstenplanperiode (2021-2024) voorbereid en geschreven. In onderling overleg 
hebben directie en bestuur afgesproken dat 1 januari 2019 de datum is waarop Frans Lommerse met 
pensioen gaat.  
Volgens het rooster van aftreden verstreek de zittingstermijn van Els van Odijk, voorzitter van het 
bestuur van Stichting Toneelschuur Producties, op 21 september 2017. In verband met de 
aanstaande pensionering van Frans Lommerse, een intern organisatieonderzoek en de 
opvolgingsprocedure, gaven de bestuursleden aan dat het wenselijk was om in dit geval de 
zittingstermijn van Els van Odijk nog eenmaal te verlengen. Om op deze manier haar kennis en 
expertise te kunnen blijven gebruiken in deze overgangsperiode voor de organisatie. Daartoe is Els 
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van Odijk als voorzitter van het bestuur van Stichting Toneelschuur Producties herbenoemd voor een 
periode van vier jaar. 
 
Met het aangekondigde vertrek van de directie per 2019 was in 2017 een meer directe rol weggelegd 
voor het bestuur, in het kader van de verantwoordelijkheid voor de opvolgingsprocedure. Het 
bestuur kwam daartoe regelmatig bijeen, om de te nemen stappen hierin te bespreken. Ook werden 
onder meer gesprekken gevoerd met medewerkers om zo te komen tot een directieprofiel. “Frans 
Lommerse is al heel lang het inspirerende gezicht en de motor van de Toneelschuur. Maar wij hebben 
als bestuur de overtuiging dat de Toneelschuur ook in de toekomst zijn belangrijke plek in de 
Nederlandse theaterwereld behoudt. Dat is onze inzet en de inzet van het team van medewerkers dat 
samen met Frans dit prachtige huis heeft opgebouwd. We zullen het komende jaar gebruiken om een 
waardige opvolger voor Frans Lommerse te zoeken.” aldus Jan de Ridder, voorzitter bestuur van 
Stichting de Toneelschuur en Els van Odijk, voorzitter Stichting Toneelschuur Producties. 
 

Het bestuur brengt de negen principes van de Governance Code Cultuur in de praktijk. In het 
Bestuursreglement is vastgelegd hoe de samenstelling van het bestuur tot stand komt, welke taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden het bestuur kent, wat de werkwijze is en hoe 
verantwoording wordt afgelegd. In het door het bestuur opgestelde Directiereglement is vastgelegd 
welke taken en bevoegdheden aan de directie zijn gedelegeerd.  
 

Er is een concreet plan in de organisatie uitgezet om de culturele diversiteit bij het personeel te 
vergroten. Er wordt gestreefd naar meer diversiteit op het podium, in de zaal en achter de schermen. 
Per 2018 wordt bij alle vacatures expliciet vermeld dat de voorkeur uitgaat naar kandidaten met een 
niet-westerse achtergrond. In de casting wordt er colour blind gecast en het streven is om de casts 
representatief voor de samenstelling van de bevolking te laten zijn. De Toneelschuur en 
Toneelschuur Producties willen een duurzame en inclusieve organisatie zijn. 
 

Stichting Toneelschuur Producties past de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) 
publieke en semipublieke sector toe binnen de organisatie. Er zijn geen overschrijdingen van de WNT 
in de salariëring van de medewerkers van de stichting. 
 

Toekomstparagraaf 2018-2020 
Stichting Toneelschuur Producties heeft op 1 augustus 2016 een beschikking ontvangen van Fonds 
Podiumkunsten met het besluit onze aanvraag te honoreren in het kader van de Deelregeling 
meerjarige activiteitensubsidies voor de periode 2017-2020. Dit besluit behelst een subsidie van  
€ 2.300.000 voor de periode 2017-2020. Met dit besluit is de continuïteit van onze instelling voor de 
komende jaren voor een belangrijk deel verzekerd. 
Deze bijdrage van Fonds Podiumkunsten gaat uit van een bedrag van € 4.100 per uitvoering, met een 
maximum van 100 uitvoeringen per jaar, een basisbedrag van € 75.000 en een bijdrage 
talentontwikkeling voor het Schuuratelier van € 90.000. Totaal per jaar: € 575.000. Bij deze bijdrage 
van het Fonds Podiumkunsten hoort een eigen inkomsten quote van 40%. 
In grote lijnen staan de artistieke plannen zoals gemeld in de aanvraag bij Fonds Podiumkunsten voor 
de periode 2018-2020 in de steigers. Wij gaan ervan uit dat wij de ingediende plannen kunnen 
realiseren. 
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Regie Maren E. Bjørseth 

Coproductie Toneelgroep Amsterdam (TA-2) 

 
 

Speelperiode: 18 januari t/m 18 februari  

 

“De cast speelt het zwarte komediespel voortreffelijk’ ★★★★ in Volkskrant 

“Voorstelling die wemelt van de briljante regievondsten’ in Haarlems Dagblad 

‘Absolute parel is Keja Klaasje Kwestro als gravin, die als een prul is afgedankt’   ★★★ in Trouw 

 

Maren E. Bjørseth over ‘Emilia Galotti’: “In een kleurrijke, lichtelijk absurde, maar harde wereld ga ik 

op zoek naar de vrouw achter het mooie gezicht, de kracht en de eigenwijsheid. Maakt Emilia een 

trofee van zichzelf of maakt de maatschappij haar zo? Sinds ‘Een poppenhuis’ (2012) ben ik steeds 

gefascineerd door de vrouw als symbool, als machtspersoon en als machteloos object. Sterke 

vrouwen komen steeds terug in mijn voorstellingen en Emilia Galotti is een nieuwe stap in dit 

onderzoek. “ 

 

 

Voorstellingen in 

standplaats 

(Toneelschuur) 

13 Bezoekers in 

standplaats 

1.471 

Voorstellingen buiten 

standplaats 

9 Bezoekers buiten 

standplaats 

1.010 

Randprogrammering 

bij deze voorstelling 

11 Bezoekers 

randprogrammering 

587 

Totaal voorstellingen 

en 

randprogrammering 

33 Totaal bezoekers 3.068 

 

http://www.volkskrant.nl/recensies/zwart-komediespel-met-onder-de-oppervlakte-een-pijnlijke-genderongelijkheid~a4451930/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
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Regie Nina Spijkers 

 

 

 
 

 

Speelperiode: 25 februari t/m 15 april 

 

'Met haar sprankelende enscenering maakt regisseur Nina Spijkers van Ivanov een modern en 

urgent stuk zoals je zelden ervaart' ★★★★ Volkskrant 

'Fernhouts Ivanov is mysterieus, grillig, charmant en maniakaal wanhopig.' ★★★★ Parool 

'De vlotte bewerking en de vaart geven de regie vleugels. Het spelplezier spat ervan af.' ★★★ NRC 

Handelsblad 

 

Nina Spijkers over Ivanov: ‘Personages van Tsjechov verlangen altijd extreem: naar liefde, verhuizen, 

geld, erkenning of verandering. Maar de mogelijkheden op het Russische platteland waren beperkt en 

leidden tot stilstand. Deze Ivanov gaat juist over het gevecht daartegen. Onze wereld raast. Onze 

wereld is er een die over je heen dendert als je niet uitkijkt. Wij staan niet stil omdat we niets kúnnen, 

wij willen niets omdat er teveel kan’.  

 

Voorstellingen in 

standplaats 

(Toneelschuur) 

8 Bezoekers in 

standplaats 

1.305 

Voorstellingen buiten 

standplaats 

21 Bezoekers buiten 

standplaats 

3.034 

Randprogrammering 

bij deze voorstelling 

11 Bezoekers 

randprogrammering 

417 

Totaal voorstellingen 

en 

randprogrammering 

40 Totaal bezoekers 4.756 
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Regie Olivier Diepenhorst 

 
 

Speelperiode: 1 april t/m 20 mei  

 

‘Een aanbeveling: theatraler dan theater wordt het niet’ ★★★★ Volkskrant 

‘Toneelfeestje voor de waan van de dag’ ★★★★ Trouw 

‘Klaterende verzenwatervallen in plezierig gestoord barokfeest’ ★★★★ Theaterkrant 

‘Het leven is droom wordt met bravoure gebracht’ ★★★★ NRC Handelsblad 

 

Olivier Diepenhorst over Het leven is droom:

 

Voorstellingen in 

standplaats 

(Toneelschuur) 

8 Bezoekers in 

standplaats 

784 

Voorstellingen buiten 

standplaats 

16 Bezoekers buiten 

standplaats 

1.364 

Randprogrammering 

bij deze voorstelling 

9 Bezoekers 

randprogrammering 

597 

Totaal voorstellingen 

en 

randprogrammering 

33 Totaal bezoekers 2.747 

http://www.volkskrant.nl/recensies/een-aanbeveling-theatraler-dan-theater-wordt-het-niet-bij-toneelschuur-producties~a4486710/
https://blendle.com/item/bnl-trn-20170412-8009174
https://www.theaterkrant.nl/recensie/het-leven-een-droom/toneelschuur-producties/
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/07/het-leven-is-droom-wordt-met-bravoure-gebracht-8003155-a1553723
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Regie Eline Arbo 
 

 
 

 

Speelperiode: 21 september t/m 29 november  

 

 ‘Bij formidabele jonge Werther verlaat niemand somber de zaal’ ★★★★★ Volkskrant 

‘Adembenemende theatrale kijk op romantische liefde’ ★★★★★ Trouw 

‘IJdens is een prachtige Werther’ ★★★★ Parool 

‘Prachtige vondsten in overtuigend debuut’ Haarlems Dagblad 

 

Eline Arbo over Het lijden van de jonge Werther:

 

Voorstellingen in 

standplaats 

(Toneelschuur) 

5 Bezoekers in 

standplaats 

729 

Voorstellingen buiten 

standplaats 

6 Bezoekers buiten 

standplaats 

1.132 

Randprogrammering 

bij deze voorstelling 

6 Bezoekers 

randprogrammering 

311 

Totaal voorstellingen 

en 

randprogrammering 

17 Totaal bezoekers 2.172 
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Regie: Erik Whien 

Coproductie Theater Rotterdam 

 

Speelperiode: 4 oktober t/m 16 december 

 

“Erik Whien heeft dit historisch huiskamerdrama glashelder en tot de millimeter precies 

geregisseerd” ★★★★ NRC 

“Revolutionary road is van een zeldzaam prachtige treurigheid. Door de sterke dialogen krijgen alle 

acteurs de kans om hier mensen van vlees en bloed neer te zetten die, zoals velen van ons, worstelen 

met hun innerlijke strijd tussen ratio en gevoel” ★★★★ Telegraaf 

Meer dan over de strijd tegen burgerlijkheid gaat deze toneelversie, in een mooie, bitterzoete 

bewerking van Jacob Derwig, over het failliet van verwachtingen en het demasqué van zelfbedrog.” 

★★★★ Volkskrant 

 

Erik Whien over Revolutionary Road: Ik wilde een voorstelling over het ongrijpbare verlangen 

naar een ander, beter leven. Zouden mensen uit hun leven kunnen breken zonder er zelf aan 

kapot te gaan? 

 

 

Voorstellingen  50 Bezoekers  

 

9.414 

Totaal voorstellingen  

 

50 Totaal bezoekers 9.414 
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Regie: Paul Knieriem 

 
Speelperiode: 21 oktober t/m 30 december  

 

Een fascinerende theaterervaring: een zwartkomische mindfuck, een psychedelische trip zonder 

nooduitgang’ ★★★★★ Trouw 

‘Een voorstelling waar ik nog niet over ben uitgedacht en dat is altijd goed.’ ★★★★ Theaterkrant 
‘Samen met zijn acteurs buit Knieriem het feit dat het bij Pinter vooral draait om wat er niet gezegd 

wordt, optimaal uit’ ★★★★ Telegraaf 

 ‘Mimische hoogstandjes’ ★★★ het Parool 
 

Paul Knieriem over de Huisbewaarder: Op een of andere manier had ik altijd een beetje een 
ouderwets beeld van Pinter: realistisch huiskamertoneel met veelbetekenende stiltes die veel 
suggereren maar weinig betekenen. Toen ik ”De Huisbewaarder” recentelijk weer herlas, vond ik het 
veel donkerder, zwarter, bijna een nachtmerrie, een psychotische trip. Maar op een vreemde, 
absurdistische manier ook grappig. Davies, Aston en Mick zijn in zekere zin drie symbolische figuren in 
een niet precies te duiden schimmenrijk waarin angst regeert. Op een bepaalde manier zijn alledrie de 
personages beschadigd door het leven, en lijkt erbij alledrie een steekje los te zitten, maar de grens 
tussen droom en realiteit is niet altijd helder. “ 
 

Voorstellingen in 

standplaats 

(Toneelschuur) 

9 Bezoekers in 

standplaats 

1.730 

Voorstellingen buiten 

standplaats 

36 Bezoekers buiten 

standplaats 

6.118 

Randprogrammering 

bij deze voorstelling 

15 Bezoekers 

randprogrammering 

784 

Totaal voorstellingen 

en 

randprogrammering 

60 Totaal bezoekers 8.632 
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Nina de la Parra regisseerde Starring #20 en koos om een moderne Romeo en Julia te maken met 

een gender wisseling in de cast. 15 jongeren tussen de 15 en 20 jaar uit Haarlem en omstreken 

kregen de kans om in een Toneelschuur Productie mee te spelen. 

 

Binnen het SchuurAtelier werden er 2 onderzoeken gedaan. Julie Cafmeyer deed voor de 2e keer 

mee met SchuurAtelier als onderdeel van de subsidie nieuwe makers van Fonds Podiumkunsten die 

zij samen met De Brakke Grond heeft aangevraagd. Julie werkte verder aan het theatraal vormgeven 

van haar in 2016 voor SchuurAtelier geschreven tekst Bombastische liefdesverklaring. Daarnaast 

werkte zij aan een nieuwe tekst de dialoog: Is this porn, no this is love. Ze sloot SchuurAtelier af met 

een double bill presentatie. De Bombastisch liefdesverklaring is zeer succesvol geworden en was 

geselecteerd voor het Fringe festival in Edinburgh. Ook heeft deze voorstelling nog 3 keer op het 

Love at first sight festival in Antwerpen gespeeld en nog 3 keer in De Brakke grond.  

Loek de Bakker onderzocht in This will end in tears hoe grote emotionele momenten in spelregie kan 

vormgeven. Met Sander Plukaard en Keja Klaasje Kwestro werkte hij aan 3 scenes uit het 

wereldrepertoire en sloot dit af met 2 presentaties. 

 

Daarnaast hebben wij in 2017 4 edities van ProefWerk uitgebracht, onze samenwerking met Regie 

Opleiding Amsterdam, Artez Arnhem en Toneelacademie Maastricht. Hierbij toonden de studenten 

hun etudes aan publiek en gingen met hen in gesprek. 

 

 Voorstellingen Bezoekers 

Starring #20 4 482 

This will end in tears 2 54 

Bombastische liefdesverklaring 9 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ProefWerk 4 313 

 Totaal voorstellingen  

19  

Totaal bezoekers 

1.397 



8 
 

 



Financieel verslag 2017 
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