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PROGRAMMERING THEATER 
 
Kwaliteit en vernieuwing zijn de twee pijlers waarop de programmering van de Toneelschuur 

gestoeld is. Met onze theaterprogrammering zijn wij complementair op het aanbod van de andere 

podia in de stad en willen wij de ontwikkeling van het theater bevorderen. We streven daarbij naar 

een groot en breed samengesteld publiek. In onze theaterzalen presenteren wij professionele toneel- 

en dansvoorstellingen van nieuwe en meer gerenommeerde makers, zowel eigen producties als 

producties van grote en kleine gastgezelschappen. Ons huis is een plek waar veel voorstellingen voor 

het eerst aan het publiek getoond worden en hun première beleven. Ook dit jaar werden wij hierbij 

met een programmeringssubsidie van Fonds Podiumkunsten ondersteund. 

 

In 2017 werden in totaal 187 verschillende producties getoond met 360 voorstellingen voor een 

publiek van 45.547 bezoekers. Daarnaast werden als aanvullende programmering 156 overige 

evenementen Theater gegeven van o.a. rondleidingen, voor- en nagesprekken, ontmoetingen met de 

makers en workshops voor 8.988 bezoekers. Het totaal bezoek aan onze theateractiviteiten in 2017 

kwam hiermee op 54.535. Dit kalenderjaar gingen 24 theaterproducties in landelijke première in de 

Toneelschuur. Onze gestelde doelen voor de diversiteit en het publieksbereik in de 

theaterprogrammering werden ook dit seizoen gehaald.  

 

Toneelschuur Producties 

De eigen producties vormen een essentieel onderdeel van onze programmering; zowel kwalitatief als 

kwantitatief. Met onze eigen producties van (nieuwe) regietalenten heeft de Toneelschuur de 

mogelijkheid zich verder te profileren. Daarnaast is Toneelschuur Producties een duidelijk speler 

binnen de creatieve industrie van Haarlem. Vanaf 2013 verviel de landelijke subsidie voor het 

productiehuis en is er succesvol een doorstartscenario uitgerold voor de productieactiviteiten van de 

Toneelschuur met een andere financieringsmix.   

 Gerealiseerd totaal aanbod eigen producties in deze verslagperiode: 9 producties met 205 

voorstellingen, 53 randactiviteiten en 26 educatieve activiteiten. Het totaal aantal bezoeken 

bedroeg 34.116 in 2017.  

Waarvan gepresenteerd in ons theater in Haarlem: 

 Gerealiseerd 2017: 9 producties met 61 voorstellingen met 8.681 bezoeken 

 Gerealiseerd 2017 21 randprogramma’s met 1.470 bezoeken 

 

Dansaanbod 

Voor moderne dans ga je naar de Schuur! Wij halen toonaangevende choreografen en beginnend 

talent naar de Toneelschuur om te laten zien op welk hoog niveau de Nederlandse en internationale 

dans staat. 

 Gerealiseerd 2017: 18 producties met 23 voorstellingen met 2.932 bezoeken 

 

Vlaams Theater  

De ontwikkeling van het Nederlandstalig theater stopt niet bij de landsgrenzen: daarom maakt de 

presentatie van Vlaams theateraanbod een vanzelfsprekend onderdeel uit van onze programmering.  

 Gerealiseerd 2017: 13 producties met 17 voorstellingen en 1.192 bezoeken 
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Multicultureel aanbod  

Ook voorstellingen met een multiculturele thematiek komen aan bod in onze programmering. 

Daarbij baseren wij onze keuze op kwaliteit, de thematiek en de samenstelling van het gezelschap.  

 Gerealiseerd 2017: 8 multiculturele producties met 14 voorstellingen en 1.501 bezoeken. 

 

Nieuwe Theatermakers 

De Toneelschuur neemt al jaren een grote verantwoordelijkheid in het presenteren en  

produceren van nieuw talent en nieuwe gezelschappen in het theater. Bovendien garanderen  

onze eigen producties ook een instroom van nieuwe makers. 

 Gerealiseerd 2017: 32 producties met 80 voorstellingen en 6.500 bezoeken 

 

Kleintje Cabaret en Dubbelspel – serie i.s.m. Stadsschouwburg & Philharmonie 

De Toneelschuur en de Stadsschouwburg en Philharmonie presenteren jaarlijks de serie Kleintje 

Cabaret in de bovenzaal van de Toneelschuur. Op deze manier nemen wij samen 

verantwoordelijkheid in de presentatie van “jong” cabaret talent en bieden wij een start podium in 

Haarlem. Daarnaast organiseerden wij ook weer samen met de Stadsschouwburg de serie Dubbelspel 

met een drietal voorstellingen in de Stadsschouwburg en drie voorstellingen in de Toneelschuur 

steeds met een inleiding op de voorstelling. De serie werd voorafgegaan door een avondvullende 

lezing over de ontwikkelingen in het Theater. 

 Gerealiseerd 2017: 14 cabaretproducties met 14 voorstellingen en 1.369 bezoeken 

Toneelschuur eXtra 

Met Toneelschuur eXtra bieden wij programma’s met verdieping rond ons aanbod van theater, met 

als doel context bij het aanbod te leveren en een sterkere publieksbinding tot stand te brengen. 

Maandelijks boden wij een uitgebreid programma van eXtra aanbod in de vorm van inleidingen, 

nagesprekken, colleges, workshops, debatten, thema-avonden en een drie maandelijkse Talkshow 

over Kunsten en Cultuur. Hierbij werkten wij samen met een uitgebreid netwerk van culturele- en 

maatschappelijke instellingen uit de stad en de rest van het land 

Toneelschuur Exclusief 

Voor het derde jaar boden wij het publiek een toneelcursus aan in het programma Toneelschuur 

Exclusief. Vanwege het succes van deze toneelcursus hebben wij in 2017 een tweede serie opgezet 

en introduceerden wij de dansserie Dans Exclusief. In deze programma’s kregen 35 cursisten een 

selectie van voorstellingen met een exclusief voor- en nagesprek aangeboden, waarbij zij in contact 

gebracht werden met de theater- en dansmakers. Persoonlijk contact met de cursisten staat 

centraal. Alle series waren snel uitverkocht. 

Jeugd en jongerenprogrammering 
Kwaliteit, diversiteit en vernieuwing staan ook voorop bij onze jeugd- en jongeren-

theaterprogrammering. Jaarlijks programmeren wij voor elke leeftijdsgroep meerdere voorstellingen 

in verschillende genres. Waar mogelijk stemmen wij onze programmering af met de 

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem. Dit komt ook tot uiting in een gezamenlijke uitgave van 

beide instellingen met het volledige jeugdaanbod voor het hele theaterseizoen.  

Gerealiseerd 2017: 25 jeugdproducties met 35 voorstellingen en 3.750 bezoeken 

 Gerealiseerd 2017: 12 jongerenproducties met 13 voorstellingen en 1.466 bezoeken  
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Schoolvoorstellingen 

In samenwerking met Hart Haarlem en de theatergezelschappen organiseerden wij in 2017  

schoolvoorstellingen voor kinderen van basisscholen uit Haarlem en omgeving. Op deze manier 

komen kinderen in aanraking met kwalitatief hoogwaardige, professionele theater- en 

dansvoorstellingen in een echt theater.  

Op aanvraag programmeerden wij voor het voorgezet onderwijs verschillende besloten 

schoolvoorstellingen. Het contact met de scholen in Haarlem e.o. is zeer hecht en verloopt via onze 

educatiemedewerker. 

 Gerealiseerd 2017: 7 producties met 11 schoolvoorstellingen en 2.301 bezoeken 
 

Speciale evenementen 

Op tweede paasdag in 2017 vond de zevende editie van het leukste theaterfestival voor de 

allerkleinsten plaats in de Toneelschuur en de Philharmonie: Twee Turven Hoog. Peuters en kleuters 

konden genieten van heel veel theater, muziek, moderne dans, mime en beeldende kunst. Ook in 

2017 continueerden wij de succesvolle ‘Springende Spruiten Disco’s’ met DJ BELLE in Café 

Toneelschuur. Na afloop van een jeugdvoorstelling of jeugdfilm kunnen de kinderen zich helemaal 

uitleven in deze razend populaire disco.  

 Gerealiseerd 2017: 4 springende-spruiten-disco’s, circa 900 bezoeken.  
 
 
Terugblik 2017 theaterprogrammering. 
Artistiek gezien was 2017 een goed jaar met prachtig aanbod uit de diverse circuits die wij hebben 
samengebracht in onze programmering. Het aantal theatervoorstellingen hebben wij in 2017 iets 
moeten terugbrengen. Dat hebben wij gedaan enerzijds vanwege de werkdruk op de diverse 
afdelingen van de Toneelschuur en anderzijds vanwege de landelijke bezuinigingen die ook in 2017 
nog een doorwerking hadden. Dat er uiteindelijk ook bij het bezoek aan onze theatervoorstellingen 
een stijging van het publiek was te zien stemt ons hoopvol voor de toekomst. 
 
Totaal bezoek  
Theaterprogrammering regulier 45.547 bezoeken 
Specials theaterprogrammering                  8.988 bezoeken 
Totaal bezoek Theater 2017               54.535 bezoeken 
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FILMSCHUUR 
 
Dit verslagjaar gaat de boeken in als een recordjaar. In 2017 begonnen we voor het eerst het 
grootste gedeelte van het jaar vroeger met voorstellingen (ma-vr vanaf 12:00 uur, za & zo vanaf 
11:00 uur). Het aantal voorstellingen is daardoor ten opzichte van 2016 verder gestegen met 9,2%. 
Ook het aantal bezoeken nam wederom flink toe, met 6% naar het recordaantal van 140.711 
bezoeken. 
De in 2016 ingezette investering in meer specials (Filmschuur eXtra) hebben we in 2017 voortgezet, 
en de investering in diversiteit gemeten naar het aantal verschillende titels hebben we zelfs 
uitgebouwd. Nadat in 2016 het aantal titels al steeg met 25,3%, steeg dit aantal in 2017 met nog 
eens 17,4% naar 256. Gemiddeld kwamen er dus wekelijks vijf nieuwe films bij. 
Hoewel de Haarlemse Cinevillepashouder wegens ons nijpende tekort aan zalen ook in 2017 naar 
Amsterdam uitweek voor een filmbezoek, is het Haarlemse Cinevillebezoek in 2017 weer 
substantieel gestegen, zowel in absolute aantallen als relatief. Het aantal Cinevillebezoeken is 
gestegen naar 32.811, een toename van 42,2%. Het relatieve Cinevillebezoek is gestegen van 17,5% 
van ons totaal aantal bezoeken in 2016 naar 23,4% in 2017. 
Met de stijging van het bezoek stijgt wederom automatisch onze bezetting per stoel. In 2017 was dat 
757,3 keer, oftewel 2,07 keer per dag. Dat betekent dat op een gemiddelde dag in het jaar iedere 
stoel ruim twee keer wordt bezet. Het landelijk gemiddelde over 2017 is 235,7 keer, oftewel 0,65 
keer per dag. Op onze stoelen wordt dus 3,18 keer vaker gezeten dan het landelijk 
bioscoopgemiddelde. In andere woorden: als de Filmschuur op dit moment 588 (huidige aantal 185) 
stoelen zou hebben, bijvoorbeeld verdeeld over zes zalen (in plaats van twee), zouden we met ons 
huidige bezoekersaantal precies in de pas lopen met het gemiddelde in Nederland. Als we 
daadwerkelijk dit aantal stoelen zouden hebben zouden onze bezoekcijfers vanzelfsprekend vele 
malen hoger liggen, al is het maar omdat we op dit moment veel te vaak nee moeten verkopen. Dit 
maakt het tevens moeilijk om nieuw publiek op te bouwen: de kans is groot dat een potentiële 
nieuwe bezoeker geconfronteerd wordt met een reeds uitverkochte zaal. 
Dat het succesverhaal van de Filmschuur tegelijk een bedreiging is, is al jaren duidelijk en bekend. In 
2017 werd deze bedreiging concreet met de lancering van de plannen van Stichting Panopticon om in 
samenwerking met de Amsterdamse Filmhallen/The Movies in de voormalige Koepelgevangenis zes 
bioscoopzalen te bouwen met een vergelijkbare programmering als die van de Filmschuur. Als wij 
onvoldoende aan de behoefte van de Haarlemse liefhebber van kwaliteitsfilms kunnen voldoen, 
springen andere partijen in dit gat. Voor de Toneel- en Filmschuur heeft dit verregaande gevolgen 
voor zowel de exploitatie als de relevantie van onze organisatie. 

 Gerealiseerd 2017: 256 titels, 3.582 vertoningen, 140.711 bezoeken 
 
Filmschuur eXtra 
De speciale vertoningen onder de noemer ‘Filmschuur eXtra’ zijn in enkele jaren tijd een niet meer 
weg te denken onderdeel van de programmering van de Filmschuur geworden. Deze vertoningen zijn 
arbeidsintensiever en kostbaarder dan reguliere vertoningen, maar leveren veel op. De inleidingen 
die we meerdere keren per maand samen met de Filmkrant organiseren leveren naast verdieping 
ook binding met onze bezoekers op en verhogen de ambassadeursfunctie van onze vaste bezoekers. 
De maandelijkse reeksen ‘docu op zondag’ (waarin Frénk van der Linden na afloop van een nieuwe 
Nederlandse documentaire met de regisseur in gesprek gaat) en ‘Cracking the Frame’ 
(kunstdocumentaires met inleiding), bieden naast verdieping en binding ook de mogelijkheid om 
nieuwe publieksgroepen aan te trekken op basis van het onderwerp van de documentaire. 

 Gerealiseerd 2017: 72 vertoningen, 4.959 bezoeken 
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Filmthuis 
In 2017 is het voormalige Filmthuis omgedoopt tot Picl. Met Picl hebben wij naast onze twee fysieke 
zalen de mogelijkheid films tegelijkertijd aan te bieden in onze ‘online filmzaal’. Een selectie van ons 
aanbod is niet alleen te zien in ons pand, maar voor € 8,50 ook thuis op de bank. Op deze manier 
kunnen we kleine, kwetsbare films die nu door gebrek aan capaciteit slechts één of enkele keren in 
onze fysieke zalen te zien zijn, toch langere tijd aan ons publiek aanbieden. Daarnaast bieden we 
bezoekers voor wie het moeilijker is om uit te gaan (bijvoorbeeld gezinnen met jonge kinderen) een 
alternatieve manier om de Filmschuur te bezoeken. Het aantal ‘views’ is vergeleken met de bezoeken 
aan ons pand bescheiden, maar tegelijkertijd krijgen we van een deel van ons publiek terug dat we 
wel degelijk voorzien in een behoefte. 

 Gerealiseerd 2017: 670 views 
 
Jeugd 
De Filmschuur blijft zich inzetten voor de betere jeugdfilm, met jeugdfilmprogrammering die het hele 
jaar doorloopt. Dankzij de uitbreiding van het aantal voorstellingen hebben wij wederom het aantal 
vertoonde jeugdfilms kunnen verhogen. Na een jaar met een stijging van maar liefst 39% verhoogden 
wij dit jaar het aantal jeugdfilmvoorstellingen met 11% en het aantal bezoeken nam zelfs toe met 
20%. Tijdens de herfstvakantie stond de Filmschuur in het teken van Cinekid, bomvol jeugdfilms en 
filmgerelateerde activiteiten. 
In maart organiseerden wij, samen met Hart, HAFF Junior schoolvoorstellingen in het kader van het 
CultuurMenu en in november IDFA schoolvoorstellingen. Het zeer beperkte bezoek van kinderen aan 
film in schoolverband blijft een belangrijk punt van zorg. 

 Gerealiseerd 2017: openbare voorstellingen: 23 titels, 316 vrst, 7.376 bezoeken 

 Gerealiseerd 2017: schoolvoorstellingen t/m 12 jaar: 2 titels, 5 vrst, 362 bezoeken 
 
Jongeren 
Het is van groot belang jongeren te betrekken bij het aanbod van de Filmschuur. In de reguliere 
programmering worden daarom zoveel mogelijk films geprogrammeerd die (ook) een 
jongerenpubliek aanspreken. Bij besloten schoolvoorstellingen voor het voortgezet onderwijs levert 
de Filmschuur ‘maatwerk’; we benaderen scholen actief door bepaalde films aan te raden en 
mogelijkheden voor schoolvoorstellingen te bieden, het liefst met een inleiding of nagesprek. Ook 
organiseren we schoolvoorstellingen op verzoek van de scholen, waarbij we een geschikte film bij de 
vraag van de school zoeken. 
In mei vond de Nederlandse Filmnacht plaats, voor het eerst ook in Haarlem. Het was een zeer 
succesvolle en bruisende avond die liet zien dat Haarlemse jongeren zich uitstekend thuis (kunnen) 
voelen in de Filmschuur. 
In het najaar van 2016 vond Shoot Your Shot #13 plaats, onze filmwedstrijd met een educatietraject 
voor jongeren van 15 tot en met 21 jaar uit Haarlem en omgeving. 
   Gerealiseerd 2017: schoolvoorstellingen jongeren: 16 titels, 20 vrst, 2.400 bezoeken 
 
Klassiekers 
Naast de vertoning van actuele cinema vinden we het belangrijk de filmgeschiedenis levend te 
houden. Wij vertoonden bijvoorbeeld drie klassiekers van Martin Scorsese en vijf van Jim Jarmusch. 

 Gerealiseerd 2017: 11 titels, 21 vertoningen, 1.709 bezoeken 
 
Totaal bezoek 
Filmprogrammering regulier  140.711 bezoeken 
Specials filmprogrammering       7.061 bezoeken 
Totaal bezoek Filmschuur 2017  147.772 bezoeken 
 



OVERZICHT VOORSTELLINGEN EN BEZOEKCIJFERS

Overzicht theater- en filmvoorstellingen en bezoekcijfers 2017 aantal titels aantal vrst aantal bez

Totaal theaterprogrammering 187 360 45.547

Totaal filmprogrammering 256 3.582 140.711

Totaal overige evenementen film 7.061

Totaal overige evenementen theater 8.988

Totaal bezoekers 202.307

Theaterproducties in première 24

Waarvan speciale programmering theater

Jeugd t/m 12 jaar incl. jeugddans 25 35 3.750

Jongeren incl. jongerendans 12 13 1.466

Schoolvoorstellingen theater 7 11 2.301

Dans 18 23 2.932

Multicultureel aanbod 8 14 1.501

Vlaams theater 13 17 1.192

Nieuwe makers 19 28 1.577

Amateurtheater & dans 7 21 2.652

Muziektheater 14 27 3.967

Voorstellingen St.Toneelschuur Producties 13 62 8.681

Kleintje Cabaret 14 14 1.369

Waarvan speciale programmering film

Jeugd t/m 12 jaar (openbare vertoningen) 23 316 7.376

Schoolvoorstellingen jeugd t/m 12 jaar 2 5 362

Schoolvoorstellingen jongeren 16 20 2.400

Filmschuur Exclusief 7 38 3.452

Klassiekers 11 21 1.709

Specials overige evenementen theater 

Workshops 24 701

Inleidingen & lezingen 50 2.260

Nagesprekken 31 1.066

Overige specials 51 2.860

Specials overige evenementen film

Workshops 5 258

Inleidingen & lezingen 49 3.399

Nagesprekken 11 980

Overige specials 7 322

72 4.959

Specials overige evenementen theater & film

Rondleidingen 28 566

Springende Spruiten Disco (jeugd) 4 900

Openbare repetities (Toneelschuur Producties) 6 425

Specials op locatie 11 2.312

49 4.203

32



 
The Square, film van Ruben Östlund 2017 
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Toneelschuur Producties 2017 

Thuis in Talent 

Toneelschuur Producties werkt in de periode 2017 tot en met 2020 voor de uitvoering van het beleid 

met een bijdrage van 3 regelingen van Fonds Podiumkunsten. De regeling Meerjarige 

Activiteitensubsidie, de bijdrage Talentontwikkeling en de subsidie Nieuwe Makers. Bijdragen uit 

deze regelingen worden aangevuld met bijdragen van de gemeente Haarlem, landelijke- en private 

fondsen, donateurs en opbrengsten uit verkoop van de voorstellingen en kaartverkoop. 

De kernactiviteiten van Toneelschuur Producties zijn de meerjarige trajecten waarin de door ons 

geselecteerde regisseurs jaarlijks een voorstelling maken. Deze voorstellingen gaan op tournee langs 

belangrijke vlakke vloertheater, schouwburgen en op locatie. De nieuwe aanvulling op onze 

kernactiviteit is vanaf 2017 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 of meerdere 

presentaties voor een publiek. Door het SchuurAtelier, het traject met subsidie Nieuwe Makers en de 

Meerjarige regeling is er bij Toneelschuur Producties een doorgaande ontwikkelingslijn voor de 

makers die aan ons huis verbonden zijn. 

In 2017 werkten 8 regisseurs bij Toneelschuur Producties: Maren Bjᴓrseth, Paul Knieriem, Olivier 

Diepenhorst, Nina Spijkers (deze vier waren opgenomen in de Meerjarige regeling Fonds 

Podiumkunsten), Eline Arbo vanuit de Nieuwe Makers Regeling Fonds Podiumkunsten, Loek de 

Bakker, Nina de la Parra en Julie Cafmeyer in het Schuuratelier vanuit een bijdrage 

Talentontwikkeling van Fonds Podiumkunsten. 

 

Aantallen producties, randactiviteiten en bezoekers 

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 18.679 bezoekers ( 6.021 in Haarlem en 12.658 

op tournee). Binnen het programma van het Schuuratelier zijn er 2 onderzoeksprojecten en 3 edities 

van Proefwerk uitgebracht. Onze jaarlijkse jongerenproductie Starring beleefde al weer zijn 20e 

editie. Daarnaast brachten wij in coproductie met Theater Rotterdam de voorstelling  ‘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 nog 5 voorstellingen van de ‘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. Wij willen benadrukken dat het 

aantal succesvolle activiteiten met de daarbij horende publiekscijfers voor Toneelschuur Producties 

uitzonderlijk hoog is. Dit is dit jaar met name te danken aan de publiekssuccessen van ‘De 

Huisbewaarder’, ‘Het lijden van de Jonge Werther’ en de extra coproductie ‘Revolutionary Road’. 

Het totaal van alle bezoekers aan voorstellingen, randactiviteiten en educatie bij Toneelschuur 

Producties 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. 
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Toneelschuur Producties heeft in 2017 daarnaast ook samengewerkt met het Teylers Museum aan 

hun theatrale rondleiding Lorentzlab. Ons team heeft het museum in de pr-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 wij niet 

mee in onze totalen) Deze succesvolle samenwerking in dit project zal doorgezet worden in 2018. 

 
 

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 

 
 
Nominaties 
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 theater aan het Spui in Den Haag. 
 
Voor verdere en meer uitgebreide informatie over Toneelschuur Producties verwijzen wij graag naar 
het apart uitgebrachte jaarverslag van Toneelschuur Producties 2017. 
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MARKETING-  EN EDUCATIEBELEID TONEEL- EN FILMSCHUUR 2017 
 
De afgelopen (bijna) vijftig jaar heeft de Toneelschuur een zeer trouw en loyaal bezoek opgebouwd. 
Deze groep van bijna 2000 mensen, bezoekt ons theater (meer) dan wekelijks en is daarmee als het 
ware kind aan huis. Deze bezoekers zagen hoe beginnende theatermakers en – groepen zich 
ontwikkelden tot de gevestigde namen van nu en zien momenteel de grote namen van de toekomst. 
Door hun jarenlange ‘kijk- en bezoekervaring’ weten wij wat bezoekers belangrijk vinden in hun 
bezoek aan de Toneelschuur. 
Wij hebben een uitgebreid strategisch marketingplan 2017-2020 gemaakt waar de meest recente 
ontwikkelingen op marketinggebied in zijn verwerkt. Doel van dit plan is om in deze periode de 
kaartverkoop en de gemiddelde zaalbezetting voor vooral de theatervoorstellingen te laten stijgen. 
Deze groei moet voornamelijk gevonden worden in retentieverhoging van de huidige minder 
frequente theaterbezoekers. Door een betere en persoonlijkere service en het blijven inzetten op de 
uitstekende gastvrijheid richten wij ons erop dat deze groep vaker ons theater bezoekt. 
 
Om goed in te kunnen spelen op de specifieke wensen van de bezoeker wordt gebruik gemaakt van 
een op maat gemaakt kassa- en CRM-programma, waar ook de website op aangesloten is. 
Bezoekersinformatie (NAWe, bezoekhistorie, nieuwsbriefaanmeldingen en tevredenheid) wordt op 
een centrale plek opgeslagen en is voor de marketingmedewerkers gemakkelijk toegankelijk. Alle 
bezoekers in deze database zijn recent onderverdeeld in zes segmenten.  
 
1. Kernbezoekers, de kleinste maar zeer waardevolle groep. 
2. Fans van ver, die speciaal voor Toneelschuur Producties lijken te komen. 
3. Terugkerende theaterliefhebbers. 
4. Terugkerende filmliefhebbers. 
5. Verkenners, relatief nieuwe bezoekers. 
6. Verloren bezoekers. 
 
Om de kaartverkoop en de zaalbezetting de komende jaren te laten groeien, zijn wij ons in 2017 
vooral gaan richten op de Terugkerende theaterliefhebbers en de Verkenners. Uit segmentatie-
onderzoek (uitgevoerd door Sara Oomen in 2017) blijkt dat dit de twee meest kansrijke doelgroepen 
zijn met betrekking tot groei van het theaterbezoek. Voor deze doelgroepen is een aparte 
communicatiestrategie opgesteld waarin bijvoorbeeld inhoud en ‘tone of voice’ van nieuwsbrieven 
en mailingen verschilt.  
De kernbezoekers blijven onze bestaande communicatiemiddelen ontvangen, zij zijn bekend met de 
programmering en weten hun voorkeuren. Wij hoeven ze niet te benaderen om ons huis nog vaker 
te bezoeker. 
 
Meer effectieve inzet door te meten en te leren 
Begin oktober 2017 is op de website van zowel de Toneelschuur als Toneelschuur Producties e-
commerce in Google Analytics geïnstalleerd. Met Google Analytics e-commerce is het mogelijk om 
alle transacties via de website bij te houden. In de rapporten van Google Analytics staat informatie 
over het aantal transacties, voorstellingen en films, koperstypen (regulier, vrienden, CJP , Studenten 
etc) en hoeveel omzet er behaald wordt per kanaal (website, Adwords, nieuwsbrieven, direct e-mail, 
Facebook etc.). Zeer waardevolle informatie waarmee wij marketingacties (eventueel) meteen 
kunnen bijsturen. 
 
Vroegboekbrochure 
Voor het zesde jaar op rij is een Vroegboekbrochure uitgegeven. Via dit middel willen wij het 
aankoopmoment vervroegen, zodat er eerder inzichtelijk is welke voorstellingen meer publicitaire 
inspanningen nodig hebben. Hierdoor kunnen er in een vroeg stadium marketingacties worden 
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uitgezet. Dit jaar is het aantal verkochte kaarten in de vroegboekperiode enorm gestegen. In totaal 
verkochten wij 8938 kaarten met een omzet van € 140.133. In 2016 was de eindstand 6342 kaarten 
met een omzet van € 97,380; en stijging van zo’n 40%. 
Traditioneel is het weekend van het Haarlem Cultuur Festival het laatste weekend waarin de korting 
geldt. Tijdens dit weekend zijn er 2115 kaarten verkocht (in 2016 verkochten we ongeveer 1000 vorig 
jaar in het HCF weekend).  
Voor het eerst is er ook een digitale versie van de brochure gemaakt en maakten wij een kleine 
digitale brochure met de twintig highlights van het seizoen. Deze brochures zijn verspreid via onze e-
mailnieuwsbrieven en aangekondigd in Facebookadvertenties. Door deze uitgebreide digitale 
campagne konden we minder brochures later drukken en versturen. 
 
Uitbreiding Toneelschuur Exclusief & voortzetting Dubbelspel 
De succesvolle toneelcursus Toneelschuur Exclusief, waarin 35 cursisten rondom een selectie 
voorstellingen een exclusief en verdiepend randprogramma aangeboden krijgen, beleeft zijn derde 
jaar. Om meer mensen de kans te bieden deel te nemen aan een toneelserie is er een tweede 
Toneelschuur Exclusief opgezet en introduceerden wij Dans Exclusief rondom een aantal 
dansvoorstellingen. Alle series waren zeer snel uitverkocht. 
Dubbelspel, de toneelserie die wordt samengesteld samen met de Stadschouwburg, had dezelfde 
vorm als in 2016. Er zijn 114 ‘Dubbelspellen’ (684 kaarten) verkocht.  
 
Samenwerkingen in de stad 
De samenwerking met Athenaeum Boekhandel onder de noemer ‘Boek & Schuur’ is voorgezet en 
worden steeds populairder. Vanzelfsprekend zijn ook de andere goede samenwerkingen met 
Haarlemse (culturele) organisaties voortgezet en/of uitgebouwd. Doel van deze samenwerkingen is 
het binnenhalen van nieuw publiek. 
 

EDUCATIE 
 
Veranderingen in CKV 
In 2017 is er veel veranderd in de wijze waarop CKV op middelbare scholen georganiseerd en 
gegeven wordt. In de CKV ‘Nieuwe Stijl’ staan onderzoek en het actief deelnemen aan kunst centraal. 
De Toneelschuur heeft daar zeer pro actief op ingespeeld. Voor docenten is een speciale middag 
georganiseerd om hen te informeren over welk van onze educatieprogramma’s aansluiten bij de 
nieuwe eisen.  
In Haarlem zijn er maar liefst dertien middelbare scholen. Op vijf van deze scholen kunnen leerlingen 
Drama als examenvak kiezen. Voor de dramadocenten van deze scholen heeft de Toneelschuur, 
samen met een theaterdocent, een inspiratiemiddag georganiseerd. Deze middag kreeg ruim 
aandacht in de nieuwsbrief van de Beroepsvereniging voor docenten theater en drama en krijgt in 
2018 zeker vervolg. 
Net als voorgaande jaren is het contact met de meeste middelbare scholen uit Haarlem e.o. zeer 
goed. Elk jaar wordt er geprobeerd om de scholen waar minder intensief contact mee is, meer te 
interesseren voor het aanbod van de Toneelschuur. Zo is er in 2017 een beter contact ontstaan met 
de MBO scholen en de Praktijkscholen van Haarlem. 
 
Nederlandse Filmnacht 
De Filmschuur was in 2017 een van de deelnemende filmtheaters aan de Nederlandse Filmnacht. 
Centraal tijdens deze Filmnacht stond de exclusieve voorpremière van Nederlandse film ‘Broers’, het 
speelfilmdebuut van Bram Schouw centraal. Een jong team bestaande uit een stagiaire, een 
filmmaker en oud-ambassadeurs organiseerde rondom de film een spetterend en divers programma 
in ons gebouw. Met muziek van DJ’s ‘Natte Sokken’, acts in de lift en de karaoke van ‘Je Suis Energy’ 
en een expositie van kunstenares Janneke Hopman. In samenwerking met ‘The Irrational Library’ 
werd ‘een creative writing performance’ georganiseerd waar ter plekke de meest verrassende 
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verhalen werden geschreven. Doorlopend waren er korte films te zien van Doculab en Haarlemse 
documentaire- en filmmakers. Speciaal voor de Filmnacht werd ons gebouw ‘aangekleed’ door  de 
jonge ontwerpers van ‘Synergique’. Doordat de oud-ambassadeurs een lange relatie met de 
Toneelschuur hebben, voelden zij zich erg verantwoordelijk voor de organisatie. Bovendien waren zij 
een onmisbare schakel in de promotie van dit evenement. 
De avond was compleet uitverkocht en trok een jong en divers publiek. Door het gevarieerde 
programma en de speciale aankleding ontstond een unieke ‘festival-voor-1-dag-sfeer’. De opgedane 
ervaring gaan wij zeker gebruiken voor het aantrekken van een jongere doelgroep. 
 
Backstage 
Het tweede seizoen van ‘Backstage’ was een groot succes. Tijdens de Backstage avonden gingen de 
jongerenambassadeurs van de Toneelschuur na afloop van de voorstelling in gesprek met regisseur 
en acteurs. Dit nagesprek is voor iedereen gratis. Dit leidde tot bijzondere gesprekken omdat de 
vragen van de ambassadeurs direct en ontwapenend zijn. Dit maakte deze nagesprekken 
laagdrempelig en toegankelijk. Om de ambassadeurs goed voor te bereiden op hun rol als 
gespreksleider konden zij in september een workshop interviewtechnieken volgen. De workshop 
werd gegeven door ‘culturele duizendpoot’ Oscar Kocken (schrijver, columnist, programmamaker 
etc.). Bij de nagesprekken waren steeds gemiddeld vijftig bezoekers aanwezig. 
 
Ambassadeurs 
Ook in 2017 was een groep jongerenambassadeurs actief in het tonen van hun Toneelschuur 
activiteiten op hun eigen social media. Daarnaast zijn zij een belangrijke schakel in het werven van 
deelnemers voor onze projecten Starring # en Shoot Your Shot #. Voor veel ambassadeurs zijn deze 
projecten ook een unieke kans om hun eigen talenten te ontwikkelen. 
 
Schoolvoorstellingen 
Net als voorgaande jaren organiseerde de Toneelschuur veel schoolvoorstellingen. Met gepaste 
regelmaat wordt er ’s middags een (besloten) schoolvoorstelling gespeeld van de voorstelling die 
dezelfde avond voor ‘regulier’ publiek gespeeld wordt. Vooral vanuit de vakken Taal en Drama op de 
middelbare scholen bestaat er interesse voor deze (besloten) voorstellingen. 
In 2017 waren er vier  besloten schoolvoorstellingen gespeeld voor 553 bezoekers. 
 
Ook de films worden met regelmaat bezocht door schoolklassen. Soms vertonen wij voor hen films 
uit het reguliere filmaanbod. Nog vaker zorgen wij voor maatwerk voor de betreffende school. En 
zoeken wij een film uit die past bij de specifieke wensen van de docent. 
In 2017 zagen 1878 scholieren, verdeeld over 19  schoolvoorstellingen een film. 
 
IDFA & Docudag 
Samen met IDFA zijn er schoolvoorstellingen georganiseerd. De vertoonde documentaires werden 
omkaderd door inleiding en nagesprek. Er waren vijf IDFA vertoningen, Deze zijn getoond aan 368 
bezoekers waaronder leerlingen van MBO opleidingen. 
Nieuw in 2017 was de Docudag, georganiseerd in samenwerking met het Stedelijk Gymnasium en 
Doculab Haarlem. Een zeer ambitieus maar zeer geslaagd project waarin maar liefst 140 jongeren in 
één dag een eigen documentaire hebben gemaakt 
 
Shoot Your Shot # 
De dertiende editie van Shoot Your Shot kende als thema Spanning. Een record aantal deelnemers 
van 90 jongeren zond een record aantal films in 31, vijftien van deze films bereikten de finale. Tijdens 
deze finalemiddag zag een uitverkochte zaal zeer diverse films. Van korte speelfilm tot animatie. Van 
documentaire tot videoclip. 
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Tot slot 
Natuurlijk behoorden rondleidingen, theater- en filmworkshops en Culturele Dagen tot het educatie-
aanbod en daar is veelvuldig gebruik van gemaakt. In 2017 organiseerden wij in totaal 31 
rondleidingen, workshops of Culturele Dagen. 
 

Toneelschuur Producties 
 
Starring # 
De jongerenproductie van Toneelschuur Producties Starring # werd dit jaar gemaakt door Nina de la 
Parra. Dit regietalent maakte met vijftien jongeren een eigenzinnige versie van ‘Romeo & Julia’. De la 
Parra maakte van deze ‘teenage-classic’ van Shakespeare een hartverscheurende komedie met een 
(gender)twist in de cast. Door de grote vraag naar kaarten is er een extra matinee voorstelling 
gespeeld. 
 
Middelbare scholen 
Sinds 2017 worden bij alle voorstellingen van Toneelschuur Producties lesbrieven gemaakt. Deze 
kunnen theaters en scholen uit de tournee steden gebruiken ter voorbereiding op de voorstelling. Op 
deze manier maken niet alleen Haarlemse jongeren maar ook de scholieren in het land kennis met 
(het repertoire van) Toneelschuur Producties. 
 
Bij de voorstelling ‘Ivanov’ van Nina Spijkers is voor het Sancta Maria een educatief traject verzorgd. 
Zeventien leerlingen kregen een inleiding van de regisseur op school en waren aanwezig bij één van 
de repetities. Daarna volgde een theaterpresentatie die de leerlingen maakten naar aanleiding van 
thema’s uit het stuk in het decor van ‘Ivanov’.  Ruim 130 bezoekers, waaronder de acteurs van 
‘Ivanov’ waren hierbij aanwezig. Deze educatieve trajecten verzorgt de Toneelschuur al een aantal 
jaar en is door meerdere gezelschappen ‘gekopieerd’. Uniek in Haarlem is dat de jongeren op 
meerdere momenten van heel dichtbij het repetitieproces kunnen volgen.  
 
De voorstelling ‘Het lijden van de jonge Werther’ van Eline Arbo was zeer succesvol bij jongeren 
(school)groepen. Voor verschillende klassen (Duits, Drama, CKV) zijn workshops en inleidingen 
georganiseerd. Bovendien zijn er in 2 tourneesteden ook workshops, voor in totaal 55 leerlingen, 
gegeven 
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BESTUURSSAMENSTELLING STICHTING TONEELSCHUUR 2017 
 
In 2017 zaten de volgende personen in het bestuur van Stichting de Toneelschuur: 
 
 
Jan de Ridder (1955), voorzitter TS. Directeur Rekenkamer Metropool Amsterdam, voorheen o.m. 
voorzitter afdeling Communicatiewetenschap UvA, voormalig lid Gemeenteraad Haarlem.  
 
Els van Betten (1962), secretaris TS. In het dagelijks leven is zij conceptontwikkelaar bij Hadion, 
zorggerelateerd vastgoed in combinatie met participatietrajecten. 
 
Alexander Bergher (1972), penningmeester TS. Managing Partner at G2K Amsterdam, daarnaast 
onder meer voormalig voorzitter Amsterdam Creative Crossings en voormalig bestuurslid 
Bevrijdingspop.  
 
Els van Odijk (1953), algemeen bestuurslid. Directeur Rijksakademie van beeldende kunsten, 
Amsterdam, directeur Trustfonds Rijksakademie en mede-initiator van internationale Rijksakademie-
netwerken zoals RAIN. Bestuurslid van het De Gijselaar-Hintzenfonds, lid van de Munt 
Adviescommissie (Ministerie van Financiën), lid selectiecommissie kunstwerk Rotterdam. Diverse ad-
hoc commissies in binnen- en buitenland.  
Herbenoemd per 21/09/2017 extra termijn vanwege wisseling directie per 1/010/2019 
 
Louis Pirenne (1955), algemeen bestuurslid TS. Werkzaam als Cultureel Aanjager Stadsdeel 
Amsterdam Noord, voorheen o.m. Hoofd Publiekszaken van het Frans Hals Museum en  
De Hallen Haarlem, Hoofd afdeling Cultuur, Gemeente Haarlem.  
 
Zoë Kwint (1971),  
Algemeen bestuurslid TS. Rector bij het Stedelijk Gymnasium te Haarlem. Daarnaast tot september 
2015 Gemeenteraadslid D66  in Amsterdam. Daarvoor fractievoorzitter D66 Amsterdam Noord. 
Tevens lid van de Raad van Toezicht van Teylers Museum te Haarlem. 
Afgetreden per maart 2017 
 
Annet Lekkerkerker (1965) 
Algemeen bestuurslid TS. Algemeen directeur van het Holland Festival. Vanaf 2002 tot 2009 

programmeur bij de Stadsschouwburg Amsterdam. Werkte van 1997 tot 2002 bij ZT Hollandia in 

diverse functies, waaronder de laatste vier jaar als zakelijk leider en zakelijk directeur.  

 

Jacqueline H. Dubois ( 1956) 

Algemeen bestuurslid TS. Senior rechter bij rechtbank Noord Holland, locatie Haarlem. Tevens lid van 

bestuur Stichting Beeldende Kunst Amsterdam en vertrouwenspersoon LOZG ( Landelijke Stichting 

Overkoepelende Gymnasia) sinds 2015  

 
Frans Lommerse bekleedt de directiefunctie. In 1968 was hij betrokken bij de oprichting van 
‘actiegroep Toneelschuur’. Sinds 1982 is hij algemeen directeur/programmeur van de Toneelschuur. 
In 1984 richtte hij Stichting Toneelschuur Producties (voor de producerende functie) op. In het door 
het bestuur opgestelde Directiereglement is vastgelegd welke taken en bevoegdheden aan de 
directie zijn gedelegeerd.  
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Rooster van aftreden Bestuur Stichting de Toneelschuur

Datum van Naam Functie Geboorte- m/v Einde 1e Einde 2e

aantreden jaar termijn termijn

7-11-2013 Jan de Ridder voorzitter TS 1955 M 7-11-2017 7-11-2021

per 09/03/2015 voorzitter TS en Lid STP

21-9-2009 Els van Odijk lid TS/voorzitter STP 1953 V 21-9-2013 21-9-2017

extra termijn per 21-9-2017

7-11-2013 Els van Betten secretaris TS/ 1962 V 7-11-2017 7-11-2021

penningmeester STP

30-1-2012 Alexander penningmeester TS/ 1972 M 30-1-2016 30-1-2020

Bergher secretaris STP

7-11-2013 Louis Pirenne Lid TS 1955 M 7-11-2017 7-11-2021

7-12-2015 Zoë Kwint Lid TS 1971 V 7-12-2019 7-12-2023

afgetreden per maart 2017

23-5-2016 Annet Lid TS 1965 V 23-5-2020 23-5-2024

Lekkerkerker

25-9-2017 Jacqueline Lid TS 1956 V 25-9-2021 25-9-2025

Dubois   



 
Breaking The Silence – Via Berlin foto: Michiel Voet 

 

 
Starring #20 Romeo en Julia – Stichting Toneelschuur Producties foto: Pieter van den Boogert 
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   Toneelschuur & Stichting Toneelschuur Producties bedankt:  
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En natuurlijk: 

 Vrienden, Dikke Vrienden en Vrienden voor het Leven van de Toneelschuur 
 

 Talentbegunstigers 
 

 Donateurs 
 

 Stichting Steunfonds Toneelschuur 
 

 Alle bezoekers 
 

 Alle kunstenaars 
 

 Alle medewerkers 

 


	1. cover TS jvs 17 Het Leven is Droom
	2. Inhoudsopgave jvs ts 17
	3. getekende jaarrekening TS 17 met controleverklaring
	4. TS jvs foto's Stan en Conny
	5. Bijlage I Programmering jaarverslag 2017
	6. Filmprogrammering jaarverslag 2017
	7. TOTALEN Film en Theater 2017 van Nicole met pagnr
	8. TS jvs foto film The Square
	9. Toneelschuur Producties 2017 voor TS jvs
	10. marketing-educatie-jaarverslag-2017
	11. Bijlage V bestuurssamenstelling 2017 TS
	12. TS jvs foto's Via Berlin en
	13. Toneelschuur bedankt 2017

