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Musis moeten nog worden verbeterd en bovendien staan we aan 
de vooravond van een grootscheepse renovatie van het Stadsthea-
ter. Ook blijkt dat bepaalde uitgangspunten van en verwachtingen 
bij de verzelfstandiging niet volledig zijn uitgekomen of juist zijn 
gebleken. We hebben daarom een nieuw kader nodig waarbinnen 
we de komende jaren onze activiteiten kunnen uitzetten. Dit geac-
tualiseerde plan geeft ons de gelegenheid om onze toekomstvisie 
uiteen te zetten voor de jaren tot en met 2020.

We willen groeien! Meer Arnhemmers bereiken, meer unieke bezoe-
kers trekken, een breder draagvlak in de Arnhemse gemeenschap! 
Meer bezoekers betekent meer inkomsten. Maar we willen ook ver-
antwoord omgaan met deze inkomsten en de gemeentelijke subsi-
die die we ontvangen. Dus een efficiënte en effectieve organisatie, 
ondernemend en verbonden met de stad en de omgeving; alleen 
dat is de manier om Musis & Stadstheater stevig en duurzaam neer 
te zetten in het boeiende Arnhemse landschap.

 1 Inleiding

Musis & Stadstheater Arnhem wil een huis zijn met vele gezichten. 
Maar wel een huis met een eigen signatuur. We willen graag een 
antwoord bieden op een sterk gevoelde nood aan verbinding in 
deze tijd. Cultuur verbindt. Hoe bewijzen we dat de lange termijn 
impact van deelname aan cultuur in brede zin de grote maatschap-
pelijke investeringen erin rechtvaardigt? Laten we er vooral heel 
erg in geloven. 

Een huis waar je je thuis kunt voelen. Als je dat wilt. Omdat je 
er geraakt wordt, geprikkeld wordt, uitgedaagd wordt, ontroerd 
wordt. Door wat je mooi vindt, vanwege de schoonheid, vanwege 
de authenticiteit, vanwege het herkenbare of het ongekende, zon-
der waarde-oordelen. Wij maken daarin keuzes, niet omdat we 
weten wat goed is, maar omdat we denken te weten wat waard 
is gehoord en gezien te worden. Dat maakt de Musis & Stadsthea-
ter-signatuur, dat is waar we in geloven. Onze visie is erop gericht 
om meer Arnhemmers te verleiden om het mooie aanbod aan 
toneel, dans en concerten te komen ervaren, om bij ons in huis te 
komen genieten van de Rijksgesubsidieerde topgezelschappen (de 
BIS-gezelschappen) die Arnhem rijk is.

In een zelden zo sterk evoluerende tijd maakt Musis & Stadstheater 
haast om mee te groeien. Omdat het hard nodig is. En we leggen 
uit waarom wij hard nodig zijn. Juist nu. Juist nu in Arnhem en de 
regio. Mensen zullen zich weer verbonden gaan voelen met ons 
huis. Omdat we er toe doen, omdat Musis & Stadstheater iets doet 
met mensen, omdat onverschilligheid geen optie is. Daarom staan 
we voor onze keuzes, voor behoud en vernieuwing. Daarom durven 
we ons centraal te stellen. En topkwaliteit is evident. Zoals lage 
drempels en toegang en aanbod voor eenieder dat ook zijn. Het 
zij toch nog gezegd.

Musis & Stadstheater heeft de afgelopen jaren een ongelofelijke 
ontwikkeling mee mogen maken. We zijn verzelfstandigd uit de 
gemeentelijke organisatie en hebben een prachtige nieuwe Park-
zaal gerealiseerd als onderdeel van een gerenoveerd Musis. We 
zijn nog lang niet klaar! Het gebruik van de Parkzaal en het nieuwe 
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 2.2 De wereld om ons heen 
Het draagvlak voor cultuur en met name cultuursubsidies is lande-
lijk gezien dalende. Eén van de belangrijkste oorzaken daarvoor 
is de kloof tussen het cultuuraanbod en de vraag van het publiek. 
Vooral sinds 2011 is dit goed zichtbaar geworden, onder andere in 
de forse bezuinigingen op cultuur. Het afnemende draagvlak komt 
tot uiting in teruglopende bezoekcijfers van vooral vernieuwend cul-
tureel aanbod en het relatief lage aantal unieke bezoekers van 
onder meer podiumkunstinstellingen. Deze ontwikkeling steekt schril 
af tegen de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan in 
het realiseren van nieuwe en grotere culturele gebouwen.

Mede als gevolg van dit afnemende draagvlak hebben we afgelo-
pen jaren gezien dat de grenzen tussen kunst, cultuur en entertain-
ment vervagen. De programmering van podia gaat steeds vaker 
dwars door de disciplines heen en de traditionele grenzen worden 
opgerekt: theaters programmeren debatten en wetenschappelijke 
lezingen, voorstellingen worden gecombineerd met diners en vin-
den steeds vaker plaats op alternatieve locaties. Ook het aantal 
festivals neemt toe, van eendaags naar meerdaags, van groot naar 
klein.1 Hierin is een voortdurende verlenging van het festivalseizoen 
waarneembaar als gevolg van de verzadiging van de markt in 
de zomermaanden. Ook reguliere cultuurinstellingen organiseren 
steeds vaker zelf festivals. De cultuurconsument gaat hierin mee, er 
is vraag naar unieke projecten en vooral hoger opgeleiden stellen 
kriskras door alle lagen en disciplines een eigen pakket samen dat 
bestaat uit populaire en canonieke cultuur: de culturele omnivoor. 
Daar tegenover staat dat een groot deel van de bevolking onvol-
doende of niet wordt bereikt. 

Het aanbod en de diversiteit aan vrijetijdsvoorzieningen is de  
afgelopen jaren flink gestegen, waardoor de vrijetijdsmarkt een 
verdringingsmarkt is geworden. De culturele sector concurreert 
met Netflix, internet, sport, winkelen, bioscoop, games, et cetera.2 
Door de veranderende vrijetijdsbesteding van de bezoekers richten 
podia zich meer op het zijn van een ontmoetingsplek; zij pakken 
daarmee hun maatschappelijke functie sterker op. Na een periode 
van autonomie in de kunsten wordt naast het uitgaan en de bele-
ving, ook het maatschappelijke aspect weer belangrijk bevonden. 

 2 Toekomstbestendig en slagvaardig

Musis & Stadstheater Arnhem verbindt inwoners van de regio Arn-
hem op vele manieren met de rijkdom van kunst en cultuur vanuit 
de visie dat cultuur gelukkig maakt. We creëren een aanbod dat 
past bij de stad en de tijdgeest en zorgen daarbij voor succes-
volle kruisbestuiving, talentontwikkeling en stimulering van het soci-
aal-culturele klimaat in Arnhem en omgeving.

 2.1 Waar staan we nu?
Sinds 2016 opereert Musis & Stadstheater Arnhem als zelfstandige 
stichting. De verzelfstandiging heeft enkele jaren geleden plaatsge-
vonden op basis van een bedrijfsplan voor de periode 2016-2019 
uit 2015 met als titel ‘Een toekomstbestendig en slagvaardig Musis 
& Stadstheater Arnhem’. Onderdeel van dit plan vormde destijds 
een flinke bezuinigingsopgave. Daarnaast werd vanaf de zomer 
van 2015 gebouwd aan de nieuwe Parkzaal en de renovatie van 
Musis. Drie complexe opgaven die de afgelopen jaren veel van de 
organisatie gevergd hebben. 

De afgelopen jaren speelde ook de renovatie en herontwikkeling 
van het Stadstheater in samenwerking met de gemeente, de pro-
vincie en de alliantiepartners. Vanuit de Lauwersgracht Alliantie is 
nagedacht en gewerkt aan het intensiveren van de samenwerking 
en het ontwikkelen van een gezamenlijk concept voor het nieuwe 
Stadstheater. Het is nog niet bekend in welk jaar het Stadstheater 
wordt gerenoveerd, in dit plan is daarom geen rekening gehou-
den met de consequenties van de renovatie. We zijn verheugd dat 
gemeente Arnhem in het Coalitieakkoord 2018-2022 heeft opgeno-
men dat er per 2022 kapitaallasten zijn gereserveerd ten behoeve 
van toekomstbestendige huisvesting van het Stadstheater, Toneel-
groep Oostpool en Introdans.

Er is door alle ontwikkelingen behoefte ontstaan aan een herijking 
van het plan uit 2015. 

Dat plan ligt nu voor u.
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en gedragen strategie laten opstellen gericht op het intensiveren 
van de onderlinge samenwerking. Uitgangspunt hierbij is de ana-
lyse dat beide steden een heel eigen cultuurprofiel hebben en sterk 
complementair aan elkaar zijn. In maart 2018 heeft de minister in 
haar cultuurbrief ‘Cultuur in een open samenleving’ aangekondigd 
het advies voor een stelselherziening niet over te nemen, maar 
wel in te zetten op een betere samenwerking tussen het rijk en de 
stedelijke regio’s.

 2.3 Ondertussen in Arnhem
Arnhem is met 154.000 inwoners de 14e stad van Nederland. De 
komende jaren blijft het aantal inwoners van Arnhem groeien tot 
naar verwachting 171.000 in 2040. Arnhem heeft een stedelijke 
leeftijdsopbouw, wat betekent dat er in vergelijking met de regio en 
Nederland veel jongvolwassenen (18 tot 27 jaar) en volwassenen 
(27 tot 40 jaar) wonen. 

In Arnhem-stad wonen veel jonge mensen, in de direct omliggende 
regio’s wonen weer relatief meer ouderen. Arnhem heeft relatief 
veel inwoners van niet-westerse allochtone komaf. Bijna één op de 

We zien ook dat bezoekers meer flexibiliteit wensen en zich minder 
willen vastleggen. Zij zijn minder trouw aan een instelling en kopen 
hun kaarten korter van tevoren. De bezoeker laat zich ook minder 
makkelijk segmenteren, waardoor podia moeite hebben om grip 
te krijgen op de potentiële bezoekers. Opvallend is dat er landelijk 
een groei te zien is van bezoekers jonger dan 20 jaar en ouder dan 
50 jaar. In sommige genres van de meer traditionele cultuur is ver-
grijzing te zien: ballet en klassieke muziek trekken meer bezoekers 
in de leeftijdscategorie van 65 tot 79 jaar dan voorheen. 

De belangstelling voor traditionele kunstuitingen zal op de lange 
duur afnemen, zo verwachten we, simpelweg omdat de generaties 
die met uitsluitend traditionele kunstuitingen zijn opgegroeid uitster-
ven. En de nieuwe generaties houden er andere voorkeuren op na. 
Dit proces is waarneembaar in de belangstelling voor klassieke 
muziek, maar ook in andere canonieke podiumkunsten.3 

Musis & Stadstheater beseft dat digitalisering kansen biedt. Digi-
talisering gaat hand in hand met medialisering. Vrijwel alles wat 
wij doen wordt niet alleen digitaal ondersteund, maar ook digitaal 
ge(re)presenteerd. Daarom zijn de media onlosmakelijk verweven 
geraakt met onze beleving van de werkelijkheid. De hele dag is 
men verbonden met computers, tablets, e-readers, smartphones, 
televisies, radio’s, kranten en gameconsoles. Men besteedt veel 
tijd aan de media die onze gevoelens, opvattingen en handelingen 
flink beïnvloeden. Digitalisering heeft zowel effect op de inhoud 
van het programma, de marketing en onze bedrijfsvoering. 

De Raad voor Cultuur adviseerde eind 2017, in navolging op onder 
andere het landelijke Agenda Stad (2015), om de basisinfrastruc-
tuur (BIS) te hervormen en uit te breiden met een zogenaamde 
regionale infrastructuur (RIS). De gedachte hierachter is dat stede-
lijke regio’s sterker in het cultuurbeleid moeten worden opgeno-
men omdat dergelijke samenwerkingsverbanden goed in staat zijn 
om culturele voorzieningen af te stemmen op de samenstelling en 
behoeften van de bevolking en op de aanwezige maatschappelijke 
en economische infrastructuur. De opname van een regionale infra-
structuur in het landelijke cultuurbestel moet leiden tot meer erken-
ning en financiering voor cultureel aanbod in de regio. Anticipe-
rend op dit advies heeft de regio Arnhem-Nijmegen een kansrijke 
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 2.4 Wat ons inspireert!
Wij halen onze inspiratie uit de vele prachtige voorbeelden die in 
de podiumkunsten en in andere sectoren te vinden zijn. Hieronder 
geven we enkele voorbeelden van inspirerende projecten die we 
de komende jaren willen vertalen naar de Arnhemse realiteit en 
passend bij de programmering van Musis & Stadstheater.

 Wijksafari van Adelheid Roosen 

“Zwervend door straten en stegen, achterop 

de scooter, in de bus en te voet. Wijkbewo-

ners heten je welkom in hun leven en huis 

met persoonlijke verhalen en delen hun dage-

lijks brood”. Adelheid Roosen organiseert al 

geruime tijd theatrale safari’s door typische ste-

delijke volkswijken. Lokale bewoners, typische 

plekjes en verhalen uit de buurt vormen daarbij 

de basis van deze ‘voorstellingen’. Een bijzon-

dere manier om theater midden in de wijk te 

plaatsen en mensen te betrekken die normaal 

niet in aanraking komen met podiumkunsten-

aanbod.

 No Glitter No Glamour in Theaters Tilburg 

Toen de nieuwe show van Roy Donders werd 

geannuleerd, organiseerde Theaters Tilburg 

op de dag van de armoede een avond voor 

mensen die niet de middelen hebben om naar 

het theater te gaan. Alle bezoekers werden 

getrakteerd op een avondvullend programma 

met onder andere local heroes als Karin Bruers, 

Frank van Pamelen en Steven Brunswijk. De 

avond kwam tot stand door de belangeloze 

medewerking van deze artiesten en ondersteu-

ning van enkele lokale partners. Een zaal vol 

met nieuwe en vooral tevreden bezoekers was 

het resultaat!

 Een stadsdramaturg bij Theater Rotterdam 

Theater Rotterdam heeft sinds kort een stads-

dramaturg in dienst. Deze functie wordt inge-

vuld door Hajo Doorn, voormalige directeur 

van podium Worm. De stadsdramaturg heeft 

als opdracht om de artistieke lijnen van de 

makers te verbinden met de vraagstukken die 

de wereldstad Rotterdam kenmerken. Theater 

Rotterdam gaat relaties aan met organisaties 

die gezamenlijk bijdragen aan de ontwikkeling 

van de stad. Dit zijn naast culturele instellingen 

ook maatschappelijke organisaties en pioniers 

in het bedrijfsleven. 

 Zon op Zuid: Kunstmanifestatie in Arnhem-Zuid 

In mei worden 18 locaties in Arnhem-Zuid omge-

toverd tot bijzondere bestemmingen, in samen-

werking met kunstenaars uit verschillende 

disciplines. Tijdens de manifestatie vertonen 

bewoners hun kunsten, die ze onder leiding van 

professionele kunstenaars hebben gemaakt De 

kunstmanifestatie, een initiatief van Kunstbedrijf 

Arnhem, zet Zuid en haar bewoners voor een 

weekend in de schijnwerpers. Het project wordt 

vooral bezocht door mensen uit de directe 

omgeving.

 

vijf Arnhemmers wordt gerekend tot de niet-westerse allochtonen. 
Meer dan een derde van de bevolking van 15 tot 75 jaar is hoog-
opgeleid. Dat is beduidend meer dan in Nederland en de regio 
Arnhem. Het aandeel laagopgeleiden is in Arnhem juist lager dan 
in Nederland en de regio. Ook wat betreft het besteedbare inko-
men per huishouden verschillen stad en regio sterk. Kortom, het 
verzorgingsgebied is dus stedelijk en divers te benoemen. 

Ondanks het hoge aandeel hoogopgeleiden staat Arnhem in de 
‘Atlas voor gemeenten’ voor wat betreft de sociaaleconomische 
index slechts op de 36e plaats. Zo is de werkloosheid met 7,3%, 
hoewel dalende, aanzienlijk hoger dan het landelijke gemiddelde 
van 4,9%. Het aantal bedrijfsvestigingen neemt al jaren toe, maar 
dan vooral bij de kleine bedrijven en zzp’ers. Het aantal arbeids-
plaatsen is daarentegen al jaren constant, hoewel er ook signalen 
zijn dat de arbeidsmarkt aantrekt en het aantal vacatures weer 
toeneemt. Het gevolg van bovenstaande is dat Arnhem een relatief 
groot en groeiend aantal mensen kent dat al langer dan 5 jaar 
een bijstandsuitkering heeft. In Arnhem is dat aandeel in vier jaar 
gegroeid van 36% naar 42%, in geheel Nederland is dat 33%. Van 
de Arnhemse huishoudens heeft 16,1% een laag inkomen, waar-
mee de stad landelijk hoog op de vijfde plaats staat.

Ondanks deze zwakkere sociaaleconomische status is Arnhem een 
aantrekkelijke woonplaats volgens de woonaantrekkelijksheidsin-
dex van Atlas voor Gemeenten.4 Arnhem komt in 2017 op de tiende 
plaats (van 50 steden) en scoort onder andere goed op de indica-
toren cultureel aanbod en nabijheid van natuur.

Musis & Stadstheater wil verdere aansluiting zoeken bij de inwoners 
van stad en regio. Dat vraagt dat de programmeurs voelsprieten 
in de stad en regio hebben, gevoel hebben voor wat er speelt 
en aanvoelen wat Musis & Stadstheater op welk moment aan het 
publiek kan aanbieden. De kansen liggen in het vinden van nieuwe 
groepen publiek die gezamenlijk de Arnhemse samenleving ver-
tegenwoordigen, zowel in leeftijdsopbouw als in etnische achter-
grond. Maar nog belangrijker, er liggen kansen in het vergroten 
van de rol van Musis & Stadstheater en het oppakken van de maat-
schappelijke verantwoordelijkheid.
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creëren waarmee we naast onze vaste bezoekers ook nieuwe 
bezoekersgroepen kunnen verleiden. Om dat te bereiken is onze 
programmering een combinatie van artistiek hoogwaardig én toe-
gankelijk aanbod, waarin de cross-over en kruisbestuiving tussen 
diverse genres wordt gezocht. Alleen door de functie van theater 
en concertzalen breed op te vatten, met een divers en verrassend 
aanbod, geloven wij een toekomstbestendig huis te kunnen zijn.

Verbindend
We verbinden ons met onze bezoekers, met onze partners, met 
de stad en met de regio. Verschillende vormen van samenwerking 
leiden tot een stevig verankerd en verbonden Musis & Stadstheater 
met een breed programma en breed publiek. In de eerste plaats 
is er de inhoudelijk cruciale verbinding met onze alliantiepartners 
Introdans, Oostpool en Het Gelders Orkest. Daarnaast betrekken 
we de Arnhemse jeugd actief bij onze podia, door samen te wer-
ken met onderwijsorganisaties. We geloven dat kinderen door onze 
huizen en ons aanbod geïnspireerd kunnen raken. Kinderen die al 
vanaf jonge leeftijd naar theater- en muziekopvoeringen gaan, ont-
wikkelen hun smaak op dit gebied en leren deze kunstvorm waar-
deren. Maar we verbinden ons ook aan de stad en dragen actief 
en zichtbaar bij aan het versterken van de stad, het creëren van 
een aantrekkelijk vestigingsklimaat en aan de versterking van het 
culturele klimaat van Arnhem en de provincie Gelderland.

Open
Musis is letterlijk geopend. Open staat ook voor transparant, voor 
begrijpelijk en eenduidig. We kijken met een open blik naar de 
wereld en staan open voor iedereen. We luisteren goed naar wat 
onze bezoekers en klanten willen. We onderzoeken welke behoef-
tes er leven binnen de stad en de regio en stemmen ons product 
daarop af. We nodigen organisaties uit de stad en omgeving uit 
om nieuwe programmaconcepten te ontwikkelen voor bezoekers-
groepen die nooit in het theater komen. In de programmering wil-
len we meer met ambassadeurs gaan werken die doelgroepen 
representeren die minder op ons netvlies staan.

 2.5 Waar gaan we heen?
We zijn een podium voor muziek, theater en dans waar de kwali-
teit voorop staat. We geloven dat ons aanbod verrijkt, verbindt en 
verrast, en dat de juiste combinatie van inhoud, beleving en gast-
heerschap onze bezoekers aanspreken om onze voorstellingen en 
concerten te bezoeken. Om richting te geven aan de ontwikkeling 
van Musis & Stadstheater hanteren we voor de periode 2018-2020 
de volgende strategische thema’s:

Sprankelend programma 
We streven naar een artistiek sprankelend en toegankelijk profes-
sioneel aanbod met een herkenbaar profiel dat is gebaseerd op 
muziek, toneel, dans en cabaret. Onze voorstellingen zijn kwalitatief 
hoogwaardig. Zowel complex als toegankelijk, maar altijd goed. In 
een stad met 160.000 inwoners is een pluriform aanbod de kern 
van een podium als het onze. We nemen onze opdracht bloedseri-
eus en ambiëren, meer dan ooit, aanbod te bieden voor een breed 
publieksbereik. 

Gastvrij
De bezoeker voorop is de kern van onze strategie: zowel de  
bezoeker van onze voorstellingen, concerten en educatieactivitei-
ten, als ook de events en de horeca. We streven daarom naar 
uitstekend gastheerschap en gastgerichtheid, goede communicatie 
en optimale beleving. Voor onze bezoekers, onze bespelers en alle 
andere stakeholders. We willen ons bereik in Arnhem vergroten 
zodat alle Arnhemmers zich in Musis of het Stadstheater welkom 
voelen: arm en rijk, licht en donker, uit noord en zuid. De komende 
jaren heroveren we het bij ons al bekende publiek en veroveren we 
nieuw publiek met onze programma’s en onze ontvangst. Meer dan 
ooit richten we ons op het binnenhalen van de Arnhemmer!

Verrassend
Musis & Stadstheater heeft de afgelopen jaren gewerkt vanuit een 
artistieke opdracht van de gemeente. Deze opdracht is wellicht te 
weinig meegegroeid met de organisatie of ontwikkelingen in de 
maatschappij. Om onze publieksbasis te verbreden en daarmee 
onze legitimiteit te vergroten moeten we op zoek gaan naar andere 
programma’s. We kunnen niet alles voor iedereen bieden, maar 
we kunnen wel slimme keuzes maken en intelligente cross-overs 
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Duurzaam
We werken op duurzame en consistente wijze, we bouwen aan 
duurzame relaties met onze bezoekers en stakeholders, en we dra-
gen bij aan een duurzamer milieu. We bereiken onze doelen met 
een gezonde organisatie, zowel wat betreft ons personeel, onze 
bedrijfsvoering, onze gebouwen, als onze relaties met de bezoekers 
en stakeholders. We zien het als onze verantwoordelijkheid om een 
financieel gezonde organisatie te zijn.

 2.6 Wat betekent dit concreet?
De concrete doelstellingen die Musis & Stadstheater de komende 
jaren nastreeft, voortvloeiend uit bovengenoemde thema’s, zijn als 
volgt samen te vatten:

We willen meer bezoekers trekken. We streven er naar om meer 
dan 100.000 bezoekers te trekken met onze programma’s (voorstel-
lingen en concerten) in Stadstheater en Musis.5 Daarnaast bezoe-
ken nog eens minimaal 70.000 mensen de overige activiteiten 
(verdieping en verrijking en de events). Dit betekent dat we ook 
nadrukkelijk inzetten op het verhogen van het aantal unieke bezoe-
kers. Uiteindelijk willen we dat iedere Arnhemmer, net als in een 
museum, in elke levensfase minimaal een keer het theater bezoekt. 
Hiertoe is het erg belangrijk om kinderen, jongeren en gezinnen te 
bereiken met toegespitste en verrassende programma’s.

Daarnaast willen we binnen drie jaar het tekort in de exploitatie 
hebben weggewerkt. Dit betekent dat er, naast het uitbreiden van 
het aantal bezoekers, ook in de exploitatie veel moet gebeuren. 
We willen meer geld gaan verdienen met onze horeca en events, 
onze organisatie wordt nog verder toegerust om op alle niveaus te 
verzakelijken, het dekkingspercentage op de programmering gaat 
verder omhoog. In de volgende hoofdstukken zetten we onze visie 
verder uiteen. 
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Gelders Orkest, zodat we met het klassieke 
aanbod een goede balans bieden aan 
onze bezoekers. We kijken naar de ruimte in 
de markt, bouwen het aanbod uit en nemen 
het publiek daarin mee. 

Focus op publiek
We deinzen er niet voor terug om eigen 
artistieke keuzes te maken, vanuit onze 
eigen signatuur. Tegelijkertijd spelen we met 
het aanbod in op de behoefte van het bij 
ons bekende publiek én nieuwe publieks-
groepen. Doel is dat we een programma 
ontwikkelen dat aansprekend is voor alle 
Arnhemmers. Hierin is het samenspel van 
programmering en marketing essentieel. 
We werken met gastprogrammeurs, zodat 
we aanbod kunnen programmeren dat 
zich niet zo makkelijk in onze kijker speelt. 
We besteden in ons programma bewust 
aandacht aan publiek met verschillende 
achtergronden, qua afkomst, economische 
en maatschappelijke positie. We zoeken 
hiertoe actief samenwerkingsverbanden op 
met instellingen of netwerken die in nauw 
contact staan met publieksgroepen met ver-
schillende achtergronden. 

De juiste programmering in de  
juiste zaal
We stemmen de komende jaren de pro-
grammering af op de zaal. Dat betekent dat 
we vanuit artistiek oogpunt kijken naar ver-
rassende combinaties van aanbod en zaal, 
vanuit de gastbeleving, en ook financieel 
en praktisch vanwege een optimale finan-
ciële dekking. De imposante Parkzaal leent 

 3 Programma

We opereren met ons programma op het snijvlak van kunst, cultuur 
en maatschappelijke thema’s en bieden een programmering aan 
die past bij onze stad en regio, inwoners en organisaties. Voor 
Musis & Stadstheater Arnhem is het programma niet alleen het 
bieden van professionele voorstellingen, maar het geheel van acti-
viteiten om een centrale rol te vervullen in het maatschappelijke en 
culturele leven van Arnhem en omgeving. Om deze geïntegreerde 
visie op theater en de gewenste rol in de stad optimaal te kun-
nen waarmaken, zetten we in op kruisbestuivingen tussen kunst- en 
cultuurdisciplines en focussen we op samenwerking met de (huis)
gezelschappen, creatieve disciplines in de stad, onderwijs, het 
bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en stadsinitiatieven. 
Dat betekent dat het onderscheid tussen professioneel aanbod en 
andersoortige programmering verder afneemt en dat aanbod ver-
rassender wordt getoond aan ons publiek, niet alleen in de zaal 
om kwart over acht, maar ook buiten de zaal, in de foyers, in de 
buitenruimte en in samenhang met lezingen en ruimte voor ont-
moeting. 

 3.1 Professionele aanbod
Voor Musis & Stadstheater Arnhem is een financieel verantwoorde 
programmering vanzelfsprekend. Onze programmering is onder-
scheidend van andere theaters in de regio. Theatervoorstellingen 
en concerten die in Nederland en België worden geproduceerd 
zijn de basis van ons aanbod. We zijn een centrale plek voor Oost-
pool, Introdans en Het Gelders Orkest. Het is uniek dat een rela-
tief kleine stad als Arnhem BIS-gezelschappen met een landelijke 
uitstraling huisvest. We bieden bewust door het Rijk en het Fonds 
Podiumkunsten gesubsidieerd toneel, dans en muziek. Naast onze 
basisvisie die we hierboven compact hebben uiteengezet, richten 
we ons de komende jaren op de volgende speerpunten: 

Uitbouwen muziekgenres 
We werken aan een verbreding van muzikale disciplines. In Musis 
zetten we in op het uitbouwen en het in evenwicht brengen van de 
muziekgenres klassiek, pop, jazz, blues, nieuwe muziek en wereld-
muziek. We stemmen onze klassieke programmering af met Het 

Te zien in ons huis | Atlas Ensemble o.l.v. Ed 

Spanjaard - Nomaden Cellist Jean-Guihen 

Queyras trekt door de wereld met de musici van 

het Atlas Ensemble en hun bijzondere, kleurrijke 

snaar- en blaasinstrumenten uit India, Azerbei-

dzjan, China, Iran en Japan. Hij ontmoet spe-

lers als de Azerbeidzjaanse kamancha-virtuoos 

Elshan Mansurov, het Chinese sheng-fenomeen 

Wu Wei, de Iraanse setar-speler Kiya Tabassian 

en de Japanse sho-tovenares Naomi Sato.

ATLAS ENSEMBLE

Ed Spanjaard

WERELDMUZIEK
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Toneelgroep Oostpool, totaaltheater met spel, dans en klassieke 
muziek. Maar ook DANStrek, de Week van Oostpool, het Theater-
weekend en de Arnhemse Uitnacht staan de komende jaren weer 
op het programma.

Samengevat 
Onderstaande tabel laat zien welke aantallen en bezoekcijfers we 
de komende drie jaar hopen te programmeren en te bereiken. 

 Musis Stadstheater Totaal

2018 voorstellingen/concerten 124 169 293

2018 bezoeken 55.000 52.000 107.000

2019 voorstellingen/concerten 131 176 307

2019 bezoeken 63.000 57.000 120.000

2020 voorstellingen/concerten 136 179 315

2020 bezoeken 67.000 60.000 127.000

 3.2 Educatie 
Educatie is een goede manier om aan publieksopbouw op de 
lange termijn te doen. Door jeugd van jongs af aan op een inspi-
rerende wijze kennis te laten maken met theater en muziek leggen 
we het fundament voor een vervolgbezoek.

Meer familievoorstellingen programmeren
We willen meer familievoorstellingen programmeren, waarbij naast 
kinderen ook ouders en/of grootouders welkom zijn. Dergelijke 
voorstellingen vormen een mooie vrijetijdsbesteding voor ouders 
met hun kinderen en daarmee een goede manier om kennis te 
maken met het theater. 

zich uitstekend voor symfonische concerten 
en grote popconcerten. De prachtige en 
intieme Muzenzaal is geschikt voor vrijwel 
alle muzikale disciplines. Samen met Luxor 
Live trekken we op om de popprogramme-
ring uit te bouwen en groot, internationaal 
aanbod naar Arnhem te halen. In de Park-
zaal kunnen we artiesten een podium bie-
den van 1.700 staplaatsen, wat in de pop-
zaal van Luxor Live niet mogelijk is. Luxor 
Live heeft kennis van de markt, toegang tot 
de grote impresario’s en een andere en 
jongere publieksgroep. Ook voor de caba-
retprogrammering zijn we de samenwerking 
aangegaan, in dit geval met het Posttheater; 
samen bieden we een stadsbrede cabaret-
programmering, waarbij we zorgvuldig de 
grote cabaretiers in onze zalen en waarbij 
we in overleg de opkomende cabaretiers in 
het Posttheater programmeren. 

Opvallende festivals en projecten
We zetten in de programmering in op min-
der reguliere professionele voorstellingen 
en concerten dan in het verleden gangbaar 
was en ontwikkelen daarbij meer prikke-
lende, andersoortige programmering, zoals 
festivals, coproducties, theatercolleges, 
inleidingen en nagesprekken, debatten en 
workshops. We gaan het publiek verrassen 
met multidisciplinaire projecten en festi-
vals, in samenwerking met andere podia 
en producenten. Er zijn mogelijkheden voor 
crossovers tussen de podiumdisciplines 
met literatuur, mode, design en de actua-
liteit (bijvoorbeeld politieke verkiezingen en 
debat) in zowel Musis als het Stadstheater, 
binnen en buiten de muren van onze podia. 
In 2018 is Kogelvis gerealiseerd, een copro-
ductie met Het Gelders Orkest, Introdans en 

Te zien in ons huis | Marvellous - De eerste 

superhelden saga musical happening ter 

wereld | Na het overdonderende ‘Watskeburt?! 

- de musical’ komen dezelfde makers met de 

opvolger ‘Marvellous’, de eerste superhelden 

saga musical happening ter wereld. Hoe klinkt 

dat! In deze muzikale, grappige, spannende 

én ontroerende ode aan het 0020superhelden-

genre wordt de vraag gesteld wat het in deze 

tijd inhoudt om een superheld te zijn. Alles wat 

we kennen uit de superheldenfilms wordt uit de 

kast wordt gehaald: vliegen, vlammen, ijs en 

explosies. Dat kan natuurlijk niet, maar we 

doen het toch!

MARVELLOUS

0020Superheldengenre

SHOW
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Faciliteren en aanjagen van projecten 
met verenigingen
Het belang van de worteling in de samen-
leving, het belang van het samen maken 
en samen genieten van cultuur, komt in 
belangrijke mate tot uiting in de projecten 
en voorstellingen die het grote aantal ama-
teurverenigingen in Arnhem en omgeving 
organiseert. We stellen ons ten doel de 
verenigingen te faciliteren en waar mogelijk 
aanjager te zijn van gezamenlijke projecten.

Versterken van de ontwikkelfunctie
In de programmering is er de komende 
jaren een gezonde balans in de kleine 
zaalvoorstellingen. Deze zaal komt daarom 
vaker beschikbaar voor andere activiteiten. 
Deze ruimte willen we gebruiken om onze 
ontwikkelende functie te versterken door 
samenwerking met maatschappelijke orga-
nisaties aan te gaan. Daarnaast willen we 
toegankelijker worden voor initiatieven van 
buiten, voor organisaties die niet op onze 
radar staan. Hiertoe willen we vooral in 
contact komen met zogenaamde ambas-
sadeurs van organisaties of groepen in de 
Arnhemse gemeenschap.

Financiering van de ontwikkelfunctie
Om de hierboven genoemde ontwikkelfunc-
tie goed invulling te geven is het nodig 
budget vrij te maken of te genereren. Bin-
nen de huidige exploitatie is dit helaas niet 
mogelijk. Daarom gaan we de komende 
tijd op zoek naar manieren om aanvullende 
financieringsbronnen aan te boren voor 
deze nieuwe activiteiten. Hierbij denken we 
onder andere aan het aanvragen van pro-
jectsubsidies bij fondsen en het aangaan 
van partnerships met bedrijven.
 

Meer kinderen bereiken via  
convenant-voorstellingen
Voor de meeste kinderen en jongeren geldt 
dat hun eerste kennismaking met theater 
geïnitieerd wordt vanuit het onderwijs. We 
zetten daarom cultuureducatie prominent 
op de kaart vanuit onze eigen visie, want 
een voorstelling kunnen duiden, een maker 
kennen, erbij zijn, het gezien hebben, maakt 
de drempel voor vervolgbezoek lager. 
Om de eerste indruk positief te laten zijn, 
richten we ons op de behoefte vanuit het 
onderwijsveld in relatie tot cultuureducatie, 
specifiek theater en muziek. Op basis daar-
van breiden we het aanbod verder uit en 
sluiten we aan op leerlijnen en curricula.  
Op 1 april 2015 is een convenant getekend 
waarin een samenwerking met en voor  
het primair onderwijs is vormgegeven  
middels het PR8programma. Dit is een 
cultuurprogramma waarbij leerlingen van 
54 Arnhemse basisscholen (vrijwel alle 
Arnhemse basisscholen) gedurende hun 
schoolperiode meerdere malen zullen erva-
ren hoe geweldig een theater- of concert-
bezoek is.

Samenwerking met lokale partners 
intensiveren
We verduurzamen de relaties met de scholen 
door het verbeteren van de samenwerking 
met het primair en voortgezet onderwijs, 
met de gezelschappen, de alliantiepartners, 
mbo’s, ArtEZ en amateurgezelschappen.

3.3 Participatie 
We willen graag álle Arnhemmers bereiken 
en we willen dat onze organisatie benader-
baar wordt voor partijen die niet direct hun 
weg vinden naar een instelling als Musis & 
Stadstheater.

Te zien in ons huis | Amsterdam Sinfonietta - 

Sjostakovitsj met Eva-Maria Westbroek | We 

sluiten seizoen 2018-2019 af met een bijzonder 

optreden van de Nederlandse sopraan Eva-Ma-

ria Westbroek. Haar grote doorbraak beleefde 

zij toen ze in Amsterdam de hoofdrol vertolkte in 

de opera Lady Macbeth van Mtsensk van Dmitri 

Sjostakovitsj. Daarna was zij voornamelijk nog 

te bewonderen op de operatonelen van New 

York, Londen en Milaan. Amsterdam Sinfonietta 

neemt Westbroek dit seizoen mee naar Musis, 

met muziek van de componist die haar op de 

kaart zette.

AMSTERDAM SINFONIETTA - 

SJOSTAKOVITSJ

Eva-Maria Westbroek

KLASSIEK

Te zien in ons huis | Theater Utrecht i.s.m. 

Adelheid&Zina - Thuislozen | Thibaud Delpeut 

en Adelheid Roosen plaatsen je met Thuislozen 

op een stadsplein tussen thuislozen en thuiszoe-

kers. In een meeslepend interactief theatereve-

nement (met lokale ervaringsdeskundigen en 

organisaties) dagen zij je uit na te denken over 

hoe wij beter samen kunnen leven.

THUISLOZEN

Theater Utrecht i.s.m. 

Adelheid&Zina

TONEEL
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We geloven dat het aangaan van duurzame relaties met commer-
ciële en maatschappelijke organisaties steeds belangrijker wordt 
om de concurrentie het hoofd te bieden. Dat doen we door het bie-
den van een uitstekende gastbeleving én door het koppelen van 
culturele thema’s aan zakelijke evenementen, zodat de theatrale 
beleving als unique selling point wordt ingezet. In de evenementen 
die we organiseren, laten we de authenticiteit van onze huizen en 
de doelstelling van de stichting terug komen. We zien mogelijk-
heden om de komende jaren de inkomsten uit zakelijke events te 
vergroten in Musis. Het Stadstheater is als gebouw niet meer up 
to date en heeft daarmee een achterstand opgelopen als evene-
mentlocatie. We zetten voor het Stadstheater de komende jaren 
in op een geringe uitbreiding van de omzet uit de zakelijke markt.

Het Highprofile Locatieonderzoek 2017 toont aan dat een klant 
maximaal een reistijd van een uur wil afleggen voor het bezoe-
ken van een evenement. In Gelderland geeft 77% van de onder-
vraagde opdrachtgevers aan de eigen provincie het meest interes-
sant te vinden voor evenementen. Dat betekent dat we de meeste 
kans hebben om dit type organisaties uit de regio te verwelkomen 
in onze huizen. Ditzelfde onderzoek van Highprofile geeft aan dat 
organisaties externe locaties inhuren voor vergaderingen (49%), 
congressen en seminars (45%), relatie-evenementen (43%), team-
building (43%), trainingen/workshops (42%) en personeelsfeesten 
(37%). Voor zakendiners, beurzen, productpresentaties worden min-
der vaak externe locaties geboekt. We kunnen hieruit herleiden 
waarvoor organisaties ons willen benaderen. Met name congres-
sen en seminars, relatie-evenementen en personeelsfeesten zijn 
voor ons qua type evenement interessant omdat ze relatief dicht bij 
onze core business staan.

We staan qua type activiteit open voor kleinere én grotere evene-
menten. De kleinere evenementen zijn vanuit relationeel oogpunt 
interessant. Daarnaast zien we kansen om bedrijven te ontvangen 
met hun relaties en medewerkers bij onze voorstellingen en concer-
ten, bijvoorbeeld in combinatie met een borrelarrangement of een 
kijk achter de schermen. 

 4 Events en hospitality

 4.1 Visie op events en hospitality
In events en hospitality komen de culturele, maatschappelijke én 
commerciële opdracht van Musis & Stadstheater bij elkaar. De orga-
nisatie van evenementen en het faciliteren van de horeca daarom-
heen zijn gericht op het creëren van een optimale gastbeleving en 
het genereren van extra inkomsten. Het team van events en hos-
pitality organiseert activiteiten gericht op publiek, in de breedste 
zin van het woord, die een bezoek aan Musis & Stadstheater Arn-
hem zo leuk, aantrekkelijk en zo lang mogelijk maken. We streven 
ernaar om een programma te bieden en daarom heen activiteiten 
te organiseren die de verblijfsduur van bezoekers verlengen en 
de bestedingen verhogen. We hanteren de theatrale beleving als 
onderscheidend element; de podiumfunctie en de culturele sfeer 
die onze gebouwen ademen, komen zo veel mogelijk terug in onze 
culturele en commerciële evenementen. Een positieve ervaring van 
een bezoek aan een zakelijk evenement in Musis leidt in potentie 
tot vervolgbezoek aan een culturele activiteit. Daar zetten we op in. 
We gaan strategische samenwerkingen aan met mode, onderwijs, 
zorg, wetenschap, de Arnhemse cultuurinstellingen en het bedrijfsle-
ven om zo een optimale bespeling van onze huizen en maatschap-
pelijke impact te bereiken.

 4.2 De focus van events en hospitality

Organisatie van evenementen
De markt voor congressen en andere verhuur van ruimten in  
Arnhem en omstreken kent een aantal aantrekkelijke, uitgesproken, 
professionele locaties, zoals Papendal, het Gelredome, Burgers’ 
Zoo, Nederlands Openluchtmuseum, Luxor Live, Van der Valk en 
het Postillion. De panden Musis en Stadstheater onderscheiden zich 
van deze locaties. 

Musis is al sinds 1847 een icoon van de stad en met de komst van 
de Parkzaal is dit versterkt. De ligging aan het park in het centrum 
van de stad is uitstekend. De bereikbaarheid is goed (ov, snelwe-
gen en parkeren). De zalen en ruimtes zijn modern en multifunctio-
neel en er kan flexibiliteit in techniek en catering worden geboden. 
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Restaurantfunctie - JANS’ 
Met ingang van 2018 is de restaurantfunctie – die we voorheen 
onder de naam Mahler in eigen beheer exploiteerden – onderge-
bracht bij een externe exploitant. We zijn hiertoe een overeenkomst 
aangegaan met JANS’. JANS’ is een moderne bistro en is de gehele 
dag geopend, met een wisselende menukaart, betaalbaar en voor 
een breed publiek, voor jonge en oudere doelgroepen, en passend 
bij de bespeling van onze huizen. Dit nieuwe concept is ontwikkeld 
door Burgers’ Zoo samen met een ervaren horecaexploitant. Musis 
& Stadstheater kan zich hierdoor focussen op de core business van 
de organisatie: podiumkunstaanbod en een uitstekende gastbele-
ving. JANS’ is tevens onze preferred supplier voor cateringprojecten 
en ontwikkelt samen met ons speciale horecaconcepten gekoppeld 
aan de thema’s van voorstellingen, concerten en festivals. 

We staan open voor alle organisaties, mits ze een organisatie-
doelstelling hebben met een positieve maatschappelijke lading. 
We staan specifiek open voor organisaties met een maatschap-
pelijke doelstelling, zoals hierboven genoemd: onderwijs, weten-
schap, zorg en de Arnhemse cultuurinstellingen. In het bijzonder is 
het bedrijfsleven uit Arnhem en de regio voor ons relevant, omdat 
we graag zoveel mogelijk inwoners uit de regio verwelkomen in 
onze huizen. In onze acquisitie (welke organisaties benaderen we 
zelf actief) focussen we op de grote evenementen waar de totale 
brutomarge gunstig kan uitpakken. In de acquisitie richt Musis & 
Stadstheater zich dan ook pro actief op bedrijven met meer dan 
100 medewerkers in een straal van 70 kilometer rond Arnhem. 

Om de zakelijke markt goed te kunnen bedienen investeren we het 
komende jaar in verbetering van de acquisitie, efficiency van het 
salesteam, de gastgerichtheid en de professionalisering van de 
business-to-businessmarketing. 

Ultieme gastbeleving voor ons publiek
De consument wil iets beleven, wil een avond uit, afspreken met 
vrienden en een voorstelling bijwonen is daar een onderdeel van. 
Een tevreden gast wordt ontvangen met een glimlach en oprechte 
aandacht. Theater- of concertbezoek alleen is niet genoeg. Een 
bezoek aan Musis of Stadstheater wordt op maandag tijdens de 
koffie naverteld en kan onze identiteit ten opzichte van collega’s 
en vrienden bevestigen of versterken. Hospitality en cultuur samen 
maken het bezoek aan Musis of Stadstheater het navertellen waard. 

We organiseren activiteiten die ieder bezoek aan Musis & Stadsthe-
ater upgraden, zoals dinerarrangementen, pauzearrangementen, 
inleidingen, nabesprekingen, rondleidingen, eten met de cast, High 
Tea, lunchconcerten, Wijn & Jazz en diverse cursussen voor jong en 
oud. Alles wat nodig is om het bezoek aan een voorstelling tot een 
belevenis te maken. Alles om onze bezoekers langer binnen te hou-
den en om hen die totaalbeleving te geven. We zetten in op ver-
lenging van het bezoekmoment en verhoging van de bestedingen.
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 5.2 Strategische keuzes 

Één sterk merk
Het positioneren van een merk is het realiseren van een geloof-
waardige en onderscheidende positie in het hoofd van de poten-
tiële bezoeker. Het doel hiervan is om een voorkeurspositie bij de 
doelgroep te creëren ten opzichte van andere theaters en andere 
vrijetijdsbesteding. Onze twee panden worden als één merk gepo-
sitioneerd. We zetten corporate campagnes op met als doel om 
het bereik onder het potentieel publiek te vergroten. We investeren 
in het verbeteren van de naamsbekendheid door ons te verbinden 
met de stad en regio en de netwerken die daarin actief zijn, en 
door de organisatie van laagdrempelige events, en het opzetten 
van een verrassende contentstrategie. 

Binding van kernpubliek door loyaliteitsprogramma’s 
Merkloyaliteit is in de podiumkunsten belangrijker dan in andere 
dienstensectoren, omdat het geboden product van korte duur is, 
continu wisselt en steeds anders is (genre en discipline). We heb-
ben een bepaalde groep bezoekers die al jarenlang trouw is aan 
Musis & Stadstheater. Dit kernpubliek zorgt voor het leeuwendeel 
van onze publieksinkomsten en willen we oprechte aandacht blij-
ven geven. Door continue publieksonderzoek en monitoring spelen 
we voortdurend in op de beleving, wensen en behoeftes van ons 
publiek. Onze fans krijgen de kans om zich verder te verbinden met 
ons en hun interesse te verdiepen en verbreden. Voor hen organi-
seren we speciale arrangementen en zetten we loyaliteitsprogram-
ma’s op: deze groep staat open voor het ambassadeurschap en 
donatieprogramma’s. 

Meer unieke bezoekers - meer cultureel geïnteresseerden
De komende jaren zetten meer unieke bezoekers een stap over 
onze drempels. Er zit potentie in de regio Arnhem van mensen 
die cultureel geïnteresseerd zijn, maar die momenteel niet naar 
Musis & Stadstheater komen. De reden hiervan verschilt, ze zijn 
bijvoorbeeld niet bekend met onze programmering, Musis & Stads-

 5 Marketing 

 5.1 Visie op marketing 
In dit hoofdstuk gaan we in op de marketing, waarbij de strate-
gische thema’s uit hoofdstuk 2 het uitgangspunt vormen. Musis & 
Stadstheater ziet de vernieuwde ambities van het merk Musis & 
Stadstheater Arnhem en de accenten die zij legt in de programme-
ring in relatie tot landelijke ervaringscijfers over de reisbereidheid 
van podiumkunstbezoekers. Voor het meeste podiumkunstaanbod 
(enkele grote muziek- of musicalproducties daargelaten) reizen 
bezoekers 25 (tot 40) autominuten.6 Dat betekent dat het het groot-
ste deel van ons aanbod aansprekend is voor mensen in de regio 
Arnhem. Onze marketing en positionering houdt hier bewust reke-
ning mee. 

Podiumkunstinstellingen waren tot voor kort veelal gericht op voor-
stellingsmarketing. En omdat vrijwel iedere avond een andere 
voorstelling of concert wordt getoond, maakt dat de marketing 
complex; steeds een ander product, maar wel dezelfde dienst. En 
daar liggen ook de mogelijkheden voor de toekomst: bij Musis & 
Stadstheater vindt een verdere verschuiving plaats naar corporate 
marketing, het merk en de positionering wordt extra belangrijk en 
de marketing effectiever. Musis & Stadstheater staat in de beleving 
van de bezoeker synoniem aan kwaliteit; we tonen gegarandeerd 
voorstellingen en concerten van hoge kwaliteit. Naast het artistieke 
product spelen sociale motieven een rol bij de keuze om een the-
ater te bezoeken. Hierop spelen we in met onze programmering, 
events en hospitality, zoals we in voorgaande hoofdstukken hebben 
uiteengezet. En ook met onze marketing. Het positioneren van het 
merk is voor ons het vertrekpunt, daarna én parallel bereiken we 
ons publiek door ze te wijzen op niet te missen voorstellingen en 
concerten.

Naast de omslag van voorstellingsmarketing naar corporate liggen 
er grote kansen voor het optimaliseren van de online marketing. 
Automation marketing en data driven marketing vormen de basis 
om effectieve en efficiënte gepersonaliseerde marketing te voeren 
en zodoende in te spelen op de specifieke wensen van de indivi-
duele potentiële bezoeker. 
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theater staat niet op hun netvlies, of ze vinden de prijs te hoog.7 
Deze groep benaderen we om vooral een impuls te geven aan 
het bezoek aan toneel, dans en klassieke muziek. We vergroten 
het potentiële publieksbereik door een betere naamsbekendheid 
en door ons programma bij deze groep op een laagdrempelige 
manier te introduceren (programmering van cross overs gericht op 
gelijkgestemden en de inzet van ambassadeursprogramma’s). Hier-
toe wordt de databasemarketing verder uitgebouwd. Daarnaast is 
de samenwerking met Luxor Live interessant zodat ons netwerk van 
potentieel cultureel geïnteresseerden toeneemt.

Nieuw publiek 
We zetten, actiever dan voorheen, in op het bereiken van een breed 
en nieuw publiek, en willen doelgroepen bereiken die niet eerder 
met Musis & Stadstheater in aanraking zijn geweest. We brengen 
deze ambitie in 2019 tot wasdom. Om nieuw publiek aan te spre-
ken is een gezamenlijke aanpak van marketing en programmering 
essentieel. We ontwikkelen hiertoe een netwerk van ambassadeurs 
(linking pins in bijvoorbeeld wijken, gemeenschappen, subscenes, 
cultureel diverse groepen) die samen met ons passende pro-
grammering en marketingacties opzetten. Naast meer activiteiten 
rondom de Gelrepas zetten we onze pricingstrategie in om doel-
groepen te benaderen die de entreeprijs als drempel ervaren.

Gastbeleving 
Zonder te veel in herhaling te willen treden, redeneren we met 
de campagnes en het serviceniveau vanuit de wensen van onze 
bezoekers. Om vanuit de marketing bij te dragen aan de gastbe-
leving optimaliseren we de customer journey: de bezoeker ervaart 
gemak bij het bestellen van kaartjes, voelt zich positief verrast door 
onze informatievoorziening. We nemen waar mogelijk de dissatis-
fiers weg door onze uitstekende hospitality. Onze communicatie is 
oprecht en persoonlijk, onze service is meer dan gastvrij, we zijn 
menselijk en persoonlijk. Bezoekers voelen zich welkom.
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en zetten in de back office zo min mogelijk op structurele basis 
freelancers in, met als doel verhoging van efficiency en effecti-
viteit. Ook het continuïteitsvraagstuk wordt meegenomen, waarbij 
we rekening houden met de tijdelijke sluiting van het Stadstheater 
op termijn. Zo hebben we voorlopig een kleine en stabiele vaste 
technische ploeg nodig met kennis van de panden, maar zodra we 
tijdens de renovatie buiten de deur gaan programmeren verwach-
ten we tijdelijke aanvullende expertise in te gaan huren.

Investeren in personeel
De komende periode staat personeelsbeleid hoog op de agenda 
om verdere professionalisering door te voeren met als doel de 
medewerkers te begeleiden in hun persoonlijke en loopbaanont-
wikkeling. De afgelopen jaren is er veel veranderd voor medewer-
kers als gevolg van de verzelfstandiging en de reorganisatie. Deze 
omslag heeft ertoe geleid dat sommige medewerkers zijn vertrok-
ken en nieuwe medewerkers zijn aangenomen. We gaan inzetten 
op loopbaanontwikkeling en het aanbieden van relevante oplei-
dingstrajecten gericht op deskundigheidsbevordering. 

Bestuursmodel
Musis & Stadstheater volgt de Governance Code Cultuur. Dit bete-
kent dat het dagelijks bestuur is opgedragen aan de directie en 
dat een Raad van Toezicht (RvT) opereert als controlerend en advi-
serend orgaan. De RvT van Stichting Musis & Stadstheater Arnhem 
is dezelfde als Stichting Horeca, zodat de belangen gelijk behartigd 
worden. De directeur/ bestuurder fungeert als bestuurder van de 
stichting en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de 
organisatie. De RvT benoemt en houdt toezicht op de directeur/ 
bestuurder. De directeur van de stichting legt verantwoording af 
aan de RvT. De samenstelling van de RvT is vastgelegd in de sta-
tuten. 

 6 Organisatie

We zetten de komende jaren in op de professionele ontwikkeling 
van onze medewerkers. Ook besteden we veel aandacht aan het 
op orde brengen van onze back office en al onze administratieve en 
logistieke processen. Een belangrijk onderwerp voor de komende 
jaren betreft de empowerment van de organisatie: we willen ver-
antwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie beleggen 
en medewerkers stimuleren zoveel als mogelijk integraal, dus niet 
vanuit ‘afdelingen’ te denken. Het belang van de bezoekers en de 
aandacht voor gastvrijheid zal op alle niveaus in de organisatie 
centraal komen te staan. 

Organigram
Onderstaand het organigram van Musis & Stadstheater.

De komende jaren sturen directie en MT sterk op het stroomlij-
nen van de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende 
teams. We leggen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
daarbij zo laag mogelijk in de organisatie. We stimuleren het inte-
graal denken en werken gericht aan het maximaliseren van de 
beleving van de bezoeker. 

Stabiele kernorganisatie
We zetten in op het creëren van een stabiele kern-organisatie. We 
hebben ten opzichte van vergelijkbare theaters een relatief kleine 
formatie. Met ingang van de zomer van 2018 werken we zo min 
mogelijk met externen in de lijnorganisatie. We werken waar nodig 
met freelancers in de techniek en uitzendkrachten in de hospitality, 

RvT

Directeur/bestuurder

Marketing en 
bespreekbureau

FinanciënHospitality en events Techniek en facilitair

Directiesecretariaat Strategie/beleid

P&O Programmering
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Verwijzingen

1 Respons (2015) Festivalmonitor.

2  NHTV en NRIT, Trendrapport toerisme,  

recreatie en vrije tijd.

3 www.Cultuurindex.nl.

4  Onderzoek van de Vereniging  

Nederlandse Gemeenten (VNG).

5  In 2017 waren er bijvoorbeeld 84.000  

bezoekers aan professionele voorstellingen 

en concerten.

6 Onderzoek door o.a. Cees Langeveld.

7  Bronnen o.a.: SCP. Kunstminnend  

Nederland.
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 7 Meerjarenbegroting

Hieronder is het meerjarenperspectief opgenomen van Musis & 
Stadstheater.

bedragen x € 1.000 2018 2019 2020

Subsidies 6.516 6.796 6.792

Opbrengst professioneel programma 1.693 1.930 1.949

Opbrengst events 1.044 1.272 1.378

Partnerships en giften 62 30 50

Overige inkomsten 366 412 413

Opbrengst horeca 189 216 223

Overige opbrengsten 91 119 142

Totale baten 9.960 10.774 10.945

Kosten professioneel programma 1.793 1.987 2.003

Kosten events 56 82 73

Kosten horeca banqueting en events 417 587 592

Personeelslasten 2.893 3.004 3.026

Afschrijvingen 818 995 1.019

Overige bedrijfslasten 3.973 4.062 4.050

Totale lasten 9.950 10.715 10.762

Resultaat 10 59 183

Financiële baten en lasten -235 -209 -183

Saldo -225 -150 0
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www.musisenstadstheater.nl


