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Theater Sonnevanck
THEATER VAN ZOEKEND DENKEN, HUMOR EN DIALOOG

Hieronder beschrijven we de ontwikkelingen in 2018 op de verschillende gebieden. 
Achtereenvolgens komen aan de orde:

• Inleiding
•	 Artistieke	ontwikkeling
•	 Activiteitenoverzicht
•	 Educatie
• Talentontwikkeling
•	 Exploitatie	en	financiële	positie
•	 Publiek	en	realisatie	voorgenomen	prestaties
•	 Organisatie
•	 Directie	en	Raad	van	Toezicht

Inleiding

MISSIE
Theater	Sonnevanck	wil	met	actueel	muziektheater	bijdragen	aan	de	ontwikkeling	van	kinderen	
en	jongeren	tot	ruimdenkende	volwassenen	en	zo	het	creatief	en	vernieuwend	vermogen	van	de	
open samenleving versterken.

OUTPUT
In	2018	was	een	jaar	met	een	voor	Sonnevanck	enorme	output.	We	maakten	zeven	nieuwe	
voorstellingen	en	hernamen	zes	eerder	gemaakte.

Nieuw	gemaakt	werden	de	muziektheatervoorstellingen	Sneue Gevallen,	voor	kinderen	vanaf	6	
jaar en Ka-Blamm!,	voor	kinderen	vanaf	4	jaar.	Deze	producties	speelden	beide	mooie	tournees	
langs	de	kleine	en	midden	zalen	van	de	theaters.	
Eveneens nieuw gemaakt werden Princess,	voor	jongeren	vanaf	14	jaar	en	KIDS, voor jongeren 
vanaf	12	jaar.	Beide	voorstellingen	zijn	coproducties	met	Tg	Oostpool	en	speelden	elk	een	grote	
tournee langs middelbare scholen in de tot theater omgebouwde vrachtwagen. 
In	het	najaar	maakten	we	in	coproductie	met	de	Nederlandse	Reisopera	de	nieuwe	kleine	opera	
Orfeo,	een	bewerking	van	Monteverdi’s	Orfeo	en	speelden	deze	voor	kinderen	vanaf	8	jaar	in	
speellokalen van vele lagere scholen. 
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In	coproductie	met	het	Rijksmuseum	Twenthe	maakten	we	de	voorstelling	Vita, een voorstelling/
rondleiding	voor	kinderen	vanaf	7	jaar	door	de	tentoonstelling	‘Ars	Longa,	Vita	Brevis’	in	het	
museum. 
Nieuw	gemaakt	werd	ook	onze	zesde	jaarlijkse	jongeren	voorstelling:	Een Midzomernachtsdroom, 
die	drie	keer	in	de	uitverkochte	eigen	zaal	van	Sonnevanck	speelde.	

Hernemingen	maakten	we	van	de	4+	muziektheatervoorstelling	Wij gaan op Berenjacht, een 
coproductie	met	muziektheater	gezelschap	Silbersee.	Deze	voorstelling	speelde	een	grote	
en	succesvolle	tournee	in	de	kleine	en	midden	theaterzalen.	Ook	de	kleine	versie	van	deze	
voorstelling, De Kleine Berenjacht,	werd	hernomen.	Deze	éénpersoonsvoorstelling,	speciaal	
gemaakt	voor	kinderen	met	een	meervoudige	ernstige	beperking,	speelde	verspreid	over	het	
hele jaar op scholen voor speciaal onderwijs. De succesvolle trailervoorstelling Bromance, een 
coproductie	met	Tg	Oostpool,	werd	hernomen	in	een	versie	voor	de	kleine	theaterzalen.
De	coproductie	met	de	Deutsche	Oper	Berlin	van	Goud,	Gold	in	het	Duits,	werd	hernomen	en	
speelde	opnieuw	een	succesvolle	reeks	voorstellingen	in	Berlijn.
Tenslotte	hernamen	we	de	coproductie	Broer,	dit	jaar	met	het	Gelders	Orkest,	gemaakt	in	
opdracht	van	Vluchtelingenwerk	Nederland.	Deze	participatievoorstelling	voor	kinderen	vanaf	7	
jaar	speelde	een	tour	langs	de	grote	zalen	van	theaters	en	concertzalen.	
Een	heel	bijzondere	herneming	was	die	van	de	voorstelling	Kereltje	voor	kinderen	vanaf	4	jaar.	In	
coproductie	met	Theater	Rast	Amsterdam	maakten	we	een	Turkse	versie	van	deze	voorstelling	in	
Dyarbakir	in	Oost	Turkije,	waarna	deze	een	tournee	in	Turkije	speelde.	
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Artistieke ontwikkeling

BEKROOND
Op	het	Theater	Festival	van	2018	werd	Sonnevanck	twee	keer	bekroond:	een	Zilveren	Krekel	
voor Edward Scharenhand	en	een	Gouden	Krekel	voor	Princess als de meest indrukwekkende 
jeugdtheatervoorstelling	van	seizoen	2017-2018.	
Edward Scharenhand werd in opdracht van Sonnevanck geschreven en geregisseerd door Marije 
Gubbels.	Het	juryrapport	zegt:	“Edward Scharenhand is een fantasievolle bewerking van de film 
van Tim Burton (1990) en stelt de vraag hoe gastvrij we zijn tegenover mensen die afwijken van 
wat wij ‘normaal’ vinden? Nemen we ze op, of sturen we ze weg? Regisseur en tekstschrijver Marije 
Gubbels plaatst dit actuele verhaal in een sprookjesachtig kader. (…) Er wordt prachtig gezongen en 
gemusiceerd. Edward Scharenhand, een mooi duister sprookje met scherpe randjes.”
Princess werd in opdracht van Sonnevanck geschreven door Tjeerd Posthuma en geregisseerd 
door	Flora	Verbrugge.	Het	juryrapport	zegt:	“Princess ontvouwt zich dan als een voorstelling óver 
een voorstelling, waarbij de personages  tegen hun eigen morele grenzen aanlopen. Het levert een 
subtiel en prachtig spel op over machtsverhoudingen en rolpatronen binnen, maar ook zeker buiten 
het theater. In de trailer zitten we er bovenop, worden we rechtstreeks aangesproken en ontkomen 
we niet aan het bepalen van ons eigen standpunt. Princess brengt een zeer actueel thema zo heel 
dichtbij.”

INHOUD, THEMATIEK EN SCHRIJVERS
Sonnevanck	gaf	in	2018	opnieuw	invulling	aan	de	inhoudelijke	koers	zoals	verwoord	in	de	
beleidsnota	2017-2020:	‘In	de	komende	periode	wil	Sonnevanck	de	inhoudelijke	lading	van	
de	voorstellingen	verder	aanscherpen	naar	de	actualiteit.	Bij	elke	opdracht	die	we	aan	onze	
regisseurs	geven,	vragen	we	hen:	‘Kijk	om	je	heen,	over	welke	dingen	in	de	samenleving	maak	jij	je	
druk	en	welke	van	die	vragen	en	waarden	moeten	we	nu	met	kinderen	of	jongeren	delen?’	
De	makers	van	de	voorstellingen	in	2018	kozen	voor	twee	grote	inhoudelijke	thema’s:	in	Princess 
en in Ka-Blamm! ging het over de manier waarop we in ons dagelijks leven te maken hebben met 
macht,	gelijkheid	en	ongelijkheid	in	schijnbaar	gelijkwaardige	relaties;	in	Sneue Gevallen, Orfeo en 
KIDS ging het over de spanning tussen het bombardement aan prikkels en materialisme dat het 
dagelijks	leven	over	ons	uitstort	en	het	belang	van	stilte,	vriendschap,	liefde	en	zelfs	spiritualiteit.	
Beide	thema’s	zijn	maatschappelijk	relevant	en	actueel	in	deze	tijd.	De	voorstellingen	belichtten	
elk	op	zijn	eigen	manier	en	toegespitst	op	de	leeftijdsgroep	voor	wie	gespeeld	werd,	specifieke	
aspecten	van	deze	grotere,	universele	thematiek	en	maakten	een	verbinding	tussen	deze	thema’s	
en de belevingswereld van kinderen en jongeren. 

De	vijf	nieuwe	Nederlandse	theaterteksten	van	deze	voorstellingen	kwamen	tot	stand	door	de	
opdrachten	die	Sonnevanck	gaf	aan	auteurs.	De	jonge	schrijver	Tjeerd	Posthuma	schreef	Princess;	
Magne	van	den	Berg	schreef	Ka-Blamm!;	de	onlangs	afgestudeerde	schrijver	Leon	Brill	schreef	
Sneue Gevallen;	KIDS	was	van	Roeland	Hofmann	en	Orfeo werd geschreven door Daniel van 
Klaveren,	die	deze	tekst	ook	regisseerde.	
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Voor	drie	van	hen	was	de	beoogde	doelgroep	nieuw.	Daarom	organiseerde	Sonnevanck	
observatie	dagen	voor	Tjeerd	Posthuma	en	Magne	van	den	Berg	in	respectievelijk	4-Havo-	en	
kleuterklassen en individuele gesprekken met kinderen en leerkrachten. 
Ook	voor	de	andere	voorstellingen	werden	vroeg	in	de	repetitieperiode	proef-klassen	uitgenodigd	
en bevraagd. Op die manier, en natuurlijk door het inbrengen van de eigen ervaring in de 
conceptontwikkeling,	zorgde	het	gezelschap	voor	een	goede	aansluiting	van	de	stukken	op	de	
beoogde	leeftijd	van	het	kinder-	of	jongerenpubliek.	
Dat	wil	overigens	niet	zeggen	dat	leerkrachten	en	ouders	het	altijd	eens	zijn	met	Sonnevanck’s	
visie	op	aansluiting	bij	de	doelgroep.	De	twee	hoofdpersonen	van	Ka-Blamm! proberen samen 
te	werken	aan	het	schilderen	van	een	regenboog,	maar	krijgen	om	iedere	keuze	en	elke	
taakverdeling	ruzie.	Met	veel	humor	wordt	gespeeld	hoe	ze	elkaar	steeds	opnieuw	in	de	haren	
vliegen,	het	weer	goed	maken	en	weer	botsen.	Precies	zoals	dat	in	kleuterklassen	gebeurt.	De	
kinderen	zaten	dan	ook	heel	geconcentreerd	en	ademloos	te	kijken.	Toch	bleek	uit	evaluaties	
van	leerkrachten	en	uit	reacties	van	ouders	na	Ka-Blamm! dat een deel van de volwassenen de 
voorstelling te overweldigend vond voor kleuters. 
Sonnevanck	neemt	deze	kritiek	serieus,	maar	is	het	er	niet	mee	eens.	We	zien	de	angst	dat	
kinderen	geschokt	worden	door	theater	als	een	verschijnsel	van	deze	tijd:	veel	volwassenen	
hanteren	veel	nauwere	grenzen	dan	ca.	10	jaar	geleden	als	het	gaat	om	wat	‘geschikt’	voor	
kinderen	wordt	geacht.	Zeker	voor	de	kleintjes	hoopt	men	op	luchtig,	liefst	een	beetje	zoet	
entertainment.	Dat	wij	dat	niet	als	onze	opdracht	zien,	mag	voor	zichzelf	spreken.	Dat	leggen	we	
als de gelegenheid daartoe is ook uit aan leerkrachten en ouders.

REGISSEURS EN COMPONISTEN
In	overeenstemming	met	de	plannen	voor	de	periode	2017-2020	maakten	Timothy	de	Gilde	en	
Karlijn	Kistemaker	ieder	een	voorstelling,	respectievelijk	Ka-Blamm! en Sneue Gevallen. Uitdagend 
voor	Timothy	was	het	publiek	van	kleuters	en	het	maken	van	muziektheater	met	live	musici	op	het	
toneel.	Zijn	keuze	voor	componist	Xander	Vrienten	en	musici	Rory	Ronde	en	Boele	Weemhoff	was	
een	heel	goede.	In	een	nauwe	samenwerking	tussen	regisseur,	componist	en	musici	heeft	Xander	
het	grootste	deel	van	de	muziek	tijdens	de	repetitieperiode	gecomponeerd,	op	basis	van	muzikale	
en	regie-ideeën	die	tijdens	de	repetities	met	acteurs	en	musici	ontstonden.	
Voor	Karlijn	Kistemaker	was	Sneue Gevallen een kans om een heel persoonlijk, dierbaar concept 
uit	te	werken	tot	een	voorstelling.	En	om	het	team	van	mensen	met	wie	zij	heel	graag	samenwerkt	
-	componist	Wilko	Sterke,	vormgever	Calle	de	Hoog	-	uit	te	breiden	met	schrijver	Leon	Brill.	In	een	
grillig verlopen proces is met veel trial and error uiteindelijk een heel mooi evenwicht gevonden 
waardoor	tekst,	muziek,	beeld	en	spel	samen	een	subtiel	verhaal	vertellen	en	het	thema	van	
overgevoeligheid	zowel	serieus	genomen	wordt	als	liefdevol	op	de	hak	genomen.
Twee nieuwe regisseurs maakten in 2018 hun eerste Sonnevanck voorstellingen. Samen met 
Oostpool	werd	besloten	Charli	Chung	te	vragen	als	regisseur	voor	de	coproductie	voor	jongeren,	
die	in	het	najaar	van	2018	gemaakt	zou	worden.	Charli	was	in	2017	afgestudeerd	in	Maastricht	
en	dit	zou	zijn	eerste	jeugdtheater	voorstelling	worden.	Om	hem	op	een	zo	praktisch	mogelijke	
manier	voor	te	bereiden	op	de	doelgroep,	vroeg	Sonnevanck	Charli	om	eerst	de	jaarlijkse	
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voorstelling mèt jongeren, in voorjaar 2018, te regisseren. Dat werd Een Midzomernachtsdroom, 
gespeeld	door	17	jongeren	uit	Enschede	en	omstreken.	Charli	maakte	zowel	 
Een Midzomernachtsdroom als KIDS	met	vormgever	Koen	Steger	en	componist	Jelle	Hoekstra.	
Ook	Daniel	van	Klaveren	deed	zijn	eerste	regie	bij	Sonnevanck:	Orfeo,	coproductie	met	 
De	Nederlandse	Reisopera.	Daniel	is	een	regisseur	die	een	ruime	ervaring	op	het	gebied	van	
jeugdtheater	combineert	met	een	grote	muzikaliteit	en	steeds	meer	ervaring	in	het	regisseren	
van	opera	en	muziektheater.	Sonnevanck	vroeg	Daniel	om	een	hedendaagse	bewerking	van	een	
klassieke opera te maken. Daniel koos voor de eerste opera uit de geschiedenis: Monteverdi’s 
Orfeo.	Sonnevank	bracht	hem	in	contact	met	Christoph	Mac-Carty,	componist,	jazzpianist	en	
koordirigent.	Samen	maakten	zij,	gedeeltelijk	voorafgaand,	gedeeltelijk	tijdens	de	repetities,	een	
hedendaagse bewerking voor kinderen van de Monteverdi opera. 

DOORGEVEN VAN KENNIS EN ERVARING 
Meer	en	meer	ontwikkelt	Sonnevanck	zich	tot	een	gezelschap	waar	gevestigde	en	veelbelovende	
makers	belangrijke	stappen	in	hun	artistieke	ontwikkeling	maken.	Met	onze	keuze	voor	narratief,	
actueel	en	geëngageerd	muziektheater	geven	we	hen	een	helder	inhoudelijk	kader.	Binnen	dat	
kader	krijgen	zij	alle	vrijheid	om	er	hun	eigen	invulling	aan	te	geven.	Tijdens	de	processen	van	het	
schrijven	van	nieuwe	tekst	en	muziek	en	tijdens	repetitieprocessen		wordt	vanuit	het	gezelschap	
een	continue	dialoog	over	artistieke	keuzes	gevoerd.	Bij	Ka-Blamm! was het gelijkwaardig maken 
van	muziek	aan	tekst	en	beeld	bijvoorbeeld	een	belangrijk	onderwerp	in	die	dialoog,	en	de	vraag	
wat	het	betekent	om	voor	kleuters	te	spelen.	Bij	Sneue Gevallen en bij KIDS	spitste	de	dialoog	zich	
vooral	toe	op	de	vertaling	van	het	concept,	afkomstig	van	de	regisseur,	naar	tekst	en	dramaturgie.	
Bij	Orfeo	ging	het	specifiek	over	het	bewerken	van	een	klassiek	verhaal	en	klassieke	muziek	tot	
jeugdtheater	dat	kinderen	het	gevoel	geeft	dat	het	over	hèn	gaat.	

Op	deze	manier	is	er	binnen	het	gezelschap	inmiddels	veel	ervaring	opgebouwd	in	het	begeleiden	
en	ondersteunen	van	(jonge)	makers.	Zo	vindt	Sonnevanck	vele	manieren	om	de	kennis	die	in	het	
gezelschap	is	opgebouwd,	door	te	geven	aan	een	volgende	generatie.	Daarbij	gaat	het	niet	alleen	
om	artistieke	kennis.	Ook	in	zakelijk	en	productioneel	opzicht	zijn	de	kaders	voor	artistieke	gasten-
teams	helder	en	geven	we	kennis	en	ervaring	door	op	gebieden	van	praktische	haalbaarheid,	
verkoopbaarheid	en	marketing.	
Tenslotte	merken	we	tot	ons	plezier	dat	ook	onze	stijl	van	werken,	samenwerken	en	leiding	geven	
gezien	en	gewaardeerd	wordt	door	gasten.	Meer	en	meer	horen	we	van	makers,	acteurs	en	musici	
dat	men	Sonnevanck	als	een	inspirerende	plek	ervaart,	waar	ambitie,	inhoudelijke	bevlogenheid	
en	een	warme	werksfeer	samengaan.

SAMENWERKINGEN
In 2018 is opnieuw veel gecoproduceerd. De jongerenvoorstellingen Princess, KIDS en Bromance 
zijn	coproducties	met	Toneelgroep	Oostpool.	De	samenwerking	met	Oostpool,	gestart	in	
2013,	heeft	elk	jaar	twee	nieuwe	coproducties	voor	jongeren	als	resultaat	en	is	inspirerend	en	
uitdagend.
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Nadat	we	in	2017	Broer samen met het Orkest van het Oosten maakten, werd in 2018 
met	de	twee	andere	Enschedese	partners	in	de	BIS	gecoproduceerd:	met	de	Nederlandse	
Reisopera	maakten	we	onze	eerste	echte	coproductie	Orfeo	en	met	het	Rijksmuseum	Twenthe	
coproduceerden we de rondleiding/voorstelling Vita,	speciaal	gemaakt	om	kinderen	vanaf	7	jaar	
een	bijzondere	ervaring	te	geven	bij	de	tentoonstelling	Ars	Longa,	Vita	Brevis	in	het	museum.
Met Silbersee werd gecoproduceerd in de herneming van Wij gaan op Berenjacht. Met de 
Deutsche	Oper	Berlin	werd	de	succesvolle	kleutervoorstelling	Gold hernomen.

Daarnaast	werkten	we,	net	als	in	voorgaande	jaren,	met	alle	twaalf	structureel	gesubsidieerde	
Enschedese	culturele	instellingen	samen	in	het	project	Cultuureducatie	Enschede	(voorheen	
Culturage).	Binnen	dat	project	streven	we	ernaar	om	samen	alle	Enschedese	basisscholen	te	
inspireren	op	het	gebied	van	kunst	en	cultuur	en	het	culturele	klimaat	op	elke	school	een	positieve	
impuls	te	geven.	In	Cultuureducatie	Enschede	staan	de	doelen	van	het	landelijk	programma	
Cultuureducatie	met	Kwaliteit	centraal.
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Activiteitenoverzicht

Naam Type productie co-producent Premiere Speelperiode
Wij	gaan	op	Berenjacht reprise	co-pro Silbersee 12-1-2018 12-01-2018	tot	

11-03-2018
Bromance reprise	co-pro Oostpool 12-1-2018 12-1-2018	tot	03-3-2018
Sneue	Gevallen nieuw  18-2-2018 20-2-2018	tot	31-3-2018
Princess nieuwe	co-pro Oostpool 5-3-2018 5-3-2018	tot	8-6-2018
Kereltje	(turkije) reprise	co-pro Theater	Rast 8-4-2018 8-4-2018	tot	30-4-2018
Midzomernachtsdroom	 
COA

nieuw  12-5-2018 11-5-2018	tot	13-5-2018

Broer reprise	co-pro Gelders	
Orkest

31-5-2018 31-5-2018	tot	3-6-2018

Vita nieuwe	co-pro Rijksmuseum	
Twenthe

14-9-2018 doorlopend

Kids nieuwe	co-pro Oostpool 24-9-2018 24-9-2018	tot	17-12-2018
Ka-blamm nieuw  2-10-2018 2-10-2018	tot	9-12-2018
Orfeo nieuwe	co-pro Nederlandse 

Reisopera
21-10-2018 21-10-2018	tot	2-12-2018

Gold reprise	co-pro Deutsche 
Oper	Berlin

 doorlopend

de	Kleine	Berenjacht reprise   doorlopend

WIJ GA AN OP BERENJACHT
‘Wij gaan op berenjacht.
We gaan een hele grote vangen. 
Wat een prachtige dag! 
Wij zijn niet bang.’
Muziektheaterversie	van	het	geliefde	prentenboek,	vanaf	4	jaar,	herneming,	coproductie	met	
Silbersee.
Een	voorstelling	over	moedig	zijn,	met	zijn	allen	dwars	door	de	modder	en	de	sneeuwstorm	
sjouwen,	over	óvermoedig	zijn	en	samen	lekker	bang	zijn	onder	de	dekens.	
Vijf	zingende	acteurs	en	een	danser	vertellen	het	spannende	verhaal	van	een	vader,	zijn	kinderen	
en	hun	hond	die	samen	op	berenjacht	gaan.	Met	betoverende	muziek,	spel,	beeld	en	beweging.	
En	met	een	actieve	muzikale	rol	voor	de	kinderen	in	het	publiek.
Tekst:‘Wij	gaan	op	berenjacht’	van	Michael	Rosen	in	de	vertaling	van	Ernst	van	Altena,	Regie:Flora	
Verbrugge,	Compositie:	David	Dramm,	Muzikale	leiding:	Romain	Bischoff,	Spel:	Jennifer	Claire	
van	der	Hart,	Sterre	Konijn,	Kadri	Tegelmann,	Maarten	Vinkenoog,	Tiemo	Wang	en	Chérif	
Zaouali,	Decor-	&	kostuumontwerp:	Morgana	Machado	Marques,	Klankontwerp:	Wouter	Snoei,	
Dramaturgie:	Wout	van	Tongeren,	Lichtontwerp:	Jeroen	van	Terheijden.
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Prijzen
Voor	haar	vormgeving	van	Wij gaan op berenjacht	won	Morgana	Machado	Marques	de	Zilveren	
Krekel	2016	in	de	categorie	Beste	Podiumprestatie.

Recensies
‘Er zijn maar weinig welke-leeftijd-dan-ook-plus-voorstellingen waarbij echt alles klopt. Dit is er een 
van.’ – Theaterkrant (12 oktober 2015).
‘Moedig muziektheater’	–	de	Volkskrant	(16	november	2015)
‘Een van de spannendste voorstellingen van het jaar (...) met een telkens verrassend decor en 
indrukwekkende zang- en acteerprestaties’	–	Cultuurpers	(28	december	2015)

BROMANCE
‘Een feel-good voorstelling die ook nog eens ergens over gaat’
Het	winnen	van	de	Gouden	Krekel	in	2016,	lovende	woorden	in	de	pers	en	lyrische	reacties	van	
bezoekers	van	uiteenlopende	leeftijden	zijn	aanleiding	voor	een	succesherneming	van	Bromance 
(14+),	dit	keer	niet	in	de	vrachtwagentrailer	maar	in	de	kleine	zalen	van	de	theaters	in	heel	
Nederland. Bromance	was	in	2016	meer	dan	honderd	keer	op	middelbare	scholen	te	zien	en	
speelde	daarnaast	in	theater	De	Krakeling	te	Amsterdam	en	op	festival	Hoogte80	in	Arnhem.	De	
voorstelling	maakte	veel	los	bij	de	middelbare	scholieren	en	had	zelfs	tot	gevolg	dat	er	meerdere	
leerlingen	uit	de	kast	zijn	gekomen	nadat	de	voorstelling	op	hun	school	gespeeld	had.	
Bromance	is	een	tragikomedie	over	ontluikende	liefde.	Het	veilige	dorpsleven	van	de	jongens	Tim	
en	Bo	wordt	op	z’n	kop	gezet	als	stadsjongen	Jonas	arriveert.	Wat	gebeurt	er	als	gevoelens	van	
vriendschap,	jaloezie	en	verliefdheid	zich	vermengen?	Een	voorstelling	over	beginnende	liefde	en	
de	angst	om	anders	te	zijn.	Gemaakt	door	schrijver	Joachim	Robbrecht	en	regisseur	Timothy	de	
Gilde.	In	deze	Bromance	spelen	Leendert	de	Ridder,	Josha	Stradowski	en	Willem	Voogd.

Recensies
“Een sterke voorstelling over ontluikende homoseksualiteit, met drie fantastische jonge acteurs” 
Volkskrant****
“De chemie tussen de drie spelers is ijzersterk en ze geven zich volledig aan hun rollen over, 
waardoor er ook veel lucht en humor in het drama aanwezig is.”
Theaterkrant****

Winnaar Gouden Krekel 2016
Tijdens	het	Gala	van	het	Nederlands	Theater	won	Bromance	de	Gouden	Krekel	voor	meest	
indrukwekkende	jeugdtheaterproductie	van	2016.	
Uit het juryrapport: “Tekstschrijver Joachim Robbrecht, regisseur Timothy de Gilde, vormgeefster 
Janne Sterke en componist Bart Rijnink blijken weer een gouden kwartet: taalgebruik, regie, 
vormgeving en soundscape zijn strak, snel, efficiënt, raak en to the point. Opvallend is de 
klassiek-theatrale structuur van Bromance: een ongrijpbare indringer ontregelt bestaande 
sociale structuren en verdwijnt even plots als hij opduikt; zijn komst werkt splijtend alsook 
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helend. In Bromance krijgt deze vertrouwde vorm een verrassend pittige uitwerking: de heftige 
driehoeksverhouding vol bravoure kruipt stiekem onder je huid, om daar venijnig te jeuken als ook 
zacht te strelen.”

SNEUE GEVALLEN
‘Een absurd gevoelige komedie’
Familievoorstelling	vanaf	6	jaar
Niemand	is	zo	gevoelig	als	Bram.	Zodra	hij	de	voordeur	uitstapt,	wordt	hij	overspoeld	door	
prikkels.	Tikkende	stoplichten,	borende	bouwvakkers,	regen	en	wind.	Voor	Bram	is	het	al	snel	te	
veel,	veel	te	veel.	Daarom	ligt	hij	in	zijn	veilige	warme	snoezelkamer	en	komt	nooit	buiten.
Zijn	ouders	vinden	dat	het	tijd	wordt	voor	verandering.	In	de	snoezelkamer	hangt	een	poster	van	
Jan	de	Survival-Man:	‘De	man	die	alles	voor	elkaar	krijgen	kan!’.	De	oma	van	Jan	de	Survival-Man	
woont	bij	Bram	in	de	straat.	Eén	keer	per	jaar	gaat	Jan	de	Survival-Man	naar	zijn	oma	en	dat	is	
toevallig	vandaag.	Als	Bram	nu	eens	bij	zijn	idool	op	bezoek	gaat?	Misschien	kan	een	ontmoeting	
hem helpen.
Bram	wil	zijn	ouders	niet	teleurstellen.	Hij	zet	zijn	veiligheidshelm	op	en	trekt	zijn	berenpak	aan.	
Samen	met	zijn	beste	vriend	Phil,	een	rots	aan	een	touwtje,	opent	hij	met	trillende	knieën	de	
voordeur.	Waarom	hebben	alle	andere	mensen	nergens	last	van?
Sneue	gevallen	is	een	absurdistische	en	ontroerende	komedie.	Een	ode	aan	de	gevoelige	mens.	
Gevoelens,	ze	liggen	overal	op	de	loer…
Tekst:	Leon	Brill,	Concept	&	regie:	Karlijn	Kistemaker,	Compositie:	Wilko	Sterke,	Spel	&	zang:	Yara	
Alink,	Freek	den	Hartogh	en	Sophie	Höppener,	Vormgeving:	Calle	de	Hoog,	Dramaturgie:	Flora	
Verbrugge

Recensies en reacties van het publiek
‘Met Sneue gevallen maakt Theater Sonnevanck jeugdtheater over het juist niet goed om kunnen 
gaan met al die prikkels. En slaagt daar op indrukwekkende wijze in met drie geweldige spelers en 
slimme beeld- en geluidseffecten.’	–	de	Theaterkrant,	19	februari	2018	
‘Drie fantastisch goede spelers, die precies weten hoe ze de aandacht van de kinderen moeten 
pakken’	–	ilovetheater.nl,	22	februari	2018
‘Sneue gevallen is weliswaar een absurdistische, soms over the top voorstelling, maar juist 
daardoor herkent het publiek de waarde van een sneu geval zijn.’	–	Cultuurbarbaartje,	5	maart	
2018
‘Weer een topvoorstelling van Theater Sonnevanck met Sneue Gevallen! Mooi verhaal waarbij een 
gevoelig jongentje Bram op (be)zoek gaat naar Jan de Survival-man. Mijn jongens vonden het top 
en hebben enorm genoten!’	–	Twitter,	Hester	Maij
‘Na vanmiddag hebben we er weer een kreet uit het jeugdtheater bij. “Drink dit kid, het is pis, 
survivallen begint bij jezelf!’ – Facebook, Henri Drost
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PRINCESS

Winnaar Gouden Krekel; meest indrukwekkende jeugdproductie 2018
Is een vrouw evenveel waard als een man?
14+	trailervoorstelling,	coproductie	met	Toneelgroep	Oostpool
Nadja	moet	“functioneel”	naakt	in	deze	voorstelling.	Dat	staat	in	het	script	van	Princess. Maar 
vandaag,	midden	in	de	tournee,	heeft	Nadja	daar	geen	zin	meer	in.	Hoezo	moeten	de	jongens	niet	
“functioneel	naakt”?	Dat	is	anders,	volgens	Sven.	Tieten	zijn	kunst,	een	piemel	is	een	piemel.	Tarik	
vindt	het	naakt	ook	niet	kunnen.	Sowieso	vindt	hij	de	vrouw	in	het	stuk	een	slet.	Hoezo	een	slet,	
ze	doet	waar	ze	zin	in	heeft,	mag	dat	niet!?	Het	vrouwbeeld	in	deze	voorstelling	slaat	nergens	op.	
Kan	het	ook	anders?	Al	spelend,	improviserend	en	redetwistend	herschrijven	de	drie	acteurs	het	
stuk	zoals	het	in	hun	ogen	zou	moeten	zijn.	Ongemakkelijk	eerlijk	vragen	ze	zichzelf	en	elkaar:	 
vind	jij	een	vrouw	evenveel	waard	als	een	man?
Vrouwen	zijn	in	deze	tijd	geëmancipeerd.	Of	niet?	Kunnen	meisjes	iemand	versieren	zonder	
wanhopig	te	lijken?	Zijn	jongens	gebrainwashed	door	porno?	Is	de	wereld	anders	voor	vrouwen	
dan	voor	mannen?	Is	emancipatie	dan	een	goed	ding?
Tekst:	Tjeerd	Posthuma,	Regie:	Flora	Verbrugge,	Compositie:	Christoph	Mac-Carty	en	Yonga	
Sun,	Spel:	Minne	Koole,	Whitney	Sawyer	en	Olaf	Ait	Tami,	Decor:	Morgana	Machado	Marques,	
Kostuums:	Sanne	Lips,	Dramaturgie:	Timothy	de	Gilde,	Regieassistent:	Mara	Hoek

Recensies en reacties publiek
‘Het pakt goed uit dat de acteurs zo gewoon mogelijk spelen. Geen hippe personages. Nee, je 
buurjongen die een voorstellinkje repeteert of YouTubefilmpje maakt. Zo komt het onderwerp 
serieus dichtbij. Net zoals de clou: grenzen trekken doe je zelf’	–	de	Volkskrant,	13	april	2018

Vwo 4 en havo 4 hebben weer genoten vandaag. De combinatie van humor en realiteit sprak hen 
erg aan. Een aantal jongens die van tevoren het maar niets vonden dat ze naar een voorstelling 
gingen, zeiden na afloop: ‘mevrouw het was gewoon echt leuk. En heel duidelijk.’ 
Veel meisjes gaven aan dat het voor hen echt herkenbaar was en vonden het heel goed dat er een 
voorstelling over is. – Helen van Well

KERELTJE IN TURKIJE, EEN BIJZONDERE TOURNEE
Op 15 maart 2015 ging de voorstelling Kereltje in première. Kereltje is een voorstelling voor 
kinderen	vanaf	4	jaar	en	is	in	2015	en	in	2017	vele	malen	gespeeld	voor	kinderen	van	4,	5	en	6	
jaar	in	speellokalen	van	basisscholen	en	een	enkele	keer	in	kleine	theaterzalen	in	Nederland.	
Het	verhaal	van	‘Kereltje’	is	gebaseerd	op	de	avonturen	van	de	Turkse	sprookjesfiguur	Keloğlan.	
Keloğlan	is	in	Turkije	een	icoon	bekend	uit	oude	sprookjes	maar	ook	uit	vele	hedendaagse	
tekenfilms	en	kinderboeken,	waarin	die	geliefde	verhalen	opnieuw	verteld	worden.	Elk	Nederlands	
kind	dat	een	Turkse	achtergrond	heeft,	kent	Keloğlan	van	Turkse	televisiezenders.	In	alle	verhalen,	
films	en	boeken	loodsen	Keloğlans	naïviteit,	zijn	optimisme	en	zijn	eerlijkheid	hem	door	het	leven	
en brengen hem uiteindelijk grote successen.
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De	door	Celil	Toksöz	geschreven	en	door	Theater	Sonnevanck	geproduceerde	jeugdvoorstelling	
werd	in	2018	in	het	Turks	en	Koerdisch	vertaald.	In	Turkije	is	de	voorstelling	hernomen	met	
acteurs	van	het	voormalige	Stadstheater	in	Diyarbakir.	Deze	acteurs	zijn	door	de	Turkse	regering	
ontslagen	en	proberen	onafhankelijk	van	de	overheid	een	zelfstandig	gezelschap	op	te	bouwen.	
In	maart	en	april	2018	heeft	de	voorstelling	ruim	20	keer	gespeeld	in	Zuidoost	Turkije.	Daarna	
is	de	voorstelling	overgedragen	aan	de	groep	acteurs,	die	zichzelf	tegenwoordig	Amed	Theater	
noemen. 
Met	steun	van	Nederlandse	consulaat	Turkije	en	Stichting	‘In	den	Vreemde’	hebben	we	een	
tournee door Turkije kunnen realiseren. 

MIDZOMERNACHTSDROOM
‘Een eigenwijze afspiegeling van de werkelijkheid met de allure van een romantisch sprookje.’
Ruim	70	jongeren	uit	onder	andere	Enschede,	Rijssen,	Losser,	Almelo,	Hengelo,	Goor	en	
Haaksbergen	deden	eind	december	2017	auditie.	Met	de	17	geselecteerde	jongeren	maakten	we	
een	hedendaagse	bewerking	van	de	Shakespeare-klassieker	Een Midzomernachtsdroom.	Voor	het	
vijfde	jaar	op	rij	in	het	kader	van	talentontwikkeling	een	zogenaamde	Coming	of	Age	voorstelling.	
Hierin krijgen talentvolle jongeren tussen de 12 en 15 jaar de kans om samen met ervaren 
theatermakers	een	professionele	theatervoorstelling	te	maken.	
In	William	Shakespeares	romantische	komedie	Een Midzomernachtsdroom lopen verschillende 
werelden	door	elkaar.	Vier	geliefden,	een	groep	feeën	en	de	leden	van	de	plaatselijke	
amateurvereniging	komen	elkaar	tegen	in	het	bos.	Ze	worden	verliefd,	nemen	elkaar	in	de	maling	
en	wijzen	elkaar	af.	Samen	vertellen	ze	een	verhaal	over	dromen,	fantasie	en	verbeelding.	Een	
eigenwijze	afspiegeling	van	de	werkelijkheid	met	de	allure	van	een	romantisch	sprookje.	Waarbij	
waanzin	en	liefde	het	brein	verhitten.	En	hormonen	je	om	de	oren	vliegen.
In Een Midzomernachtsdroom	gaan	zeventien	jongeren	de	confrontatie	aan	met	de	roetsjbaan	die	
verliefdheid	heet.	En,	niet	in	de	laatste	plaats,	ook	met	hun	ouders.
Regie:	Charli	Chung,	tekstbewerking;	Madelon	Kooijman,	Decor	en	Kostuum:	Koen	Steger,	Muziek:	
Jelle	Hoekstra,	regieassistentie	en	spelcoaching:	Nadieh	Tigchelaar

Reacties van het publiek
‘Wat een bijzonder en supergaaf project was dit! Volgend jaar wil ze weer...’ – Facebook, 
Annemarie	Postma-Brommet
‘Het was schitterend, jullie mogen trots zijn!’	–	Facebook,	Brigitte	Brus
‘Heb genoten!’	–	Facebook,	Lot	van	der	Heyden	

BROER
‘Twee broers verschillen als dag en nacht. Een groot avontuur stelt ze op de proef.’
Theatraal	concert	vanaf	8	jaar
Herneming:	Coproductie	Gelders	Orkest	en	Theater	Sonnevanck,	in	opdracht	van	
Vluchtelingenwerk	Nederland
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Wat	als	je	kleine	broertje	jou	een	sufferd	vindt?	Wat	als	hij	jou	afpakt	waar	je	het	meest	 
van	houdt?	Wat	als	jij	je	grote	broer	altijd	te	slim	af	bent?	En	als	hij	bijna	zelf	weggeeft	wat	hem	
het	liefste	is?	Twee	broers	verschillen	als	dag	en	nacht.	Een	groot	avontuur	stelt	ze	op	de	proef.	
Worden	ze	toch	nog	beste	broers?
Alles	wat	normaal	niet	gebruikelijk	is	tijdens	een	klassiek	concert	mag	nu	juist	wel.	Opstaan	
om	een	wave	te	maken.	Luid	klappen	op	je	benen,	buik	en	dijen.	Dansjes	doen	en	spreekkoren	
aanheffen.	Sterker	nog:	al	deze	actie	wordt	juist	voorgeschreven.
Doe	mee	aan	een	swingend	en	spannend	concert	rondom	een	prachtig	verhaal,	waarin	je	zelf	
actief	kunt	deelnemen.	Beleef	dit	concert	samen	met	het	Gelders	Orkest	en	acteurs	van	Theater	
Sonnevanck.	Zingen,	dansen,	geluidseffecten	maken	en	bodypercussie-ritmes	spelen.	Zo	is	
iedereen	medemuzikant	in	het	concert.
Tekst:	Sophie	Kassies,	Regie:	Flora	Verbrugge,	Compositie:	Thijs	Borsten,	Dirigent:	Alexander	de	
Blaeij,	Spel:	Freek	den	Hartogh	en	Abel	Leemans,	Vormgeving:	Dymph	Boss

VITA
Een	theatrale	rondleiding	bij	de	tentoonstelling	Ars	longa,	Vita	brevis	in	het	Rijksmuseum	Twenthe	
voor	publiek	vanaf	zeven	jaar.
In	het	museum	heeft	alles,	maar	écht	alles	een	mooi	plekje,	behalve	Vita.	Ze	zoekt	een	stukje	
ruimte	waar	ze	helemaal	zichzelf	kan	zijn,	en	waar	ze	bij	de	andere	kunstwerken	past.	Maar	steeds	
wanneer	ze	denkt	het	gevonden	te	hebben,	voelt	ze	zich	toch	weer	niet	op	haar	plek.	Alsof	ze	een	
puzzelstukje	is	in	de	verkeerde	puzzel.	Kon	iemand	haar	nou	maar	helpen,	dan	zou	het	makkelijker	
zijn.	
Tekst:	Tjeerd	Posthuma,	regie:	Flora	Verbrugge,	spel:	Nadieh	Tigchelaar,	Susan	Waanders,	Regine	
Hilhorst, vormgeving: Hanne Pierrot 
Vita	is	een	coproductie	van	het	Rijksmuseum	Twenthe	en	Theater	Sonnevanck.

KIDS
‘Een do-it-yourself ontdekkingsreis’
Trailervoorstelling	vanaf	12	jaar
Raf,	Blondie,	Vanessa	en	Tank	hangen	elke	dag	op	een	bankje	in	het	park.	Hun	ouders	zijn	er	niet	
en	aan	school	heb	je	sowieso	niks.	Ze	hebben	zwaar	het	gevoel	dat	ze	helemaal	alleen	zijn	at	the	
end	of	the	fucking	world.	Dat	vraagt	om	grootse	en	spannende	experimenten.	Maar	kun	je	nog	
wel	stoppen	als	je	eigenlijk	te	ver	bent	gegaan?
KIDS	is	een	voorstelling	over	het	opzoeken	van	grenzen.	Waar	ligt	voor	jou	de	grens?	En	wat	
gebeurt	er	als	jijzelf	of	iemand	anders	over	die	grens	heengaat?
KIDS	is	een	coproductie	van	Theater	Sonnevanck	en	Toneelgroep	Oostpool	en	reist	in	een	tot	
theater omgebouwde vrachtwagentrailer langs scholen en theaters.
Tekst:	Roeland	Hofman,	Regie:	Charli	Chung,	Spel:	Abe	Dijkman,	Kim	Karssen,	Thomas	van	Luin,	
Romy	Vreden,	Vormgeving:	studio	Koen	Steger,	Kostuums:	Charli	Chung,	Sounddesign;	Jelle	
Hoekstra,	Dramaturgie:	Flora	Verbrugge
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Recensies en reacties van het publiek 
‘De trailervoorstelling KIDS is een sterk staaltje in-your-facetheater in flitsende videoclipstijl’   
de	Volkskrant,	4	oktober	2018
‘De in your face benadering van de 12+-trailervoorstelling van Toneelgroep Oostpool en Theater 
Sonnevanck laat de doelgroep overduidelijk niet onberoerd’ –	De	Theaterkrant,	9	oktober	2018
‘Het publiek zat in ieder geval gefascineerd te kijken en als de muziek aan ging konden ze bijna niet 
op de banken blijven zitten.’ –	Het	Grote	Recensieboek
‘Het was echt een te gave voorstelling’	–	Instagram,	Ella	Jansen
‘Prachtige voorstelling.’ – Facebook, Els Meuldijk
‘Geheel in stijl van de voorstelling: fucking goed’	–	Facebook,	Regine	Hilhorst

K A-BL AMM
‘Stoeien voor gevorderden’
Familievoorstelling	vanaf	4	jaar
Chris	en	Juul	kleuren	de	mooiste	tekening	van	de	wereld.	Chris	wil	de	rood,	maar	Juul	geeft	hem	
die	niet.	Voor	Juul	het	weet	krijgt	hij	een	stomp	op	zijn	kop.	Een	voorstelling	over	klappen	geven	
en	klappen	krijgen,	over	de	moeilijke	keuze	tussen	je	zin	krijgen	of	het	gezellig	hebben	en	over	de	
eerste beginselen van het samenwerken. 
Stoeien	voor	gevorderden	in	deze	fysieke,	humoristische	en	muzikale	voorstelling	voor	kleuters,	
gespeeld	door	twee	acteurs	en	twee	muzikanten.	Vechten,	hoort	het	erbij	of	moeten	we	leren	
zónder	te	kunnen?
Tekst:	Magne	van	den	Berg,	Regie:	Timothy	de	Gilde,	Spel:	Chris	Peters	en	Judith	Noyons,	
Livemuziek:	Rory	Ronde	en	Boele	Weemhoff,	Compositie:	Xander	Vrienten,	vormgeving:	Janne	
Sterke,	Dramaturgie:	Flora	Verbrugge

Recensies en publieksreacties
‘De teksten van Magne van den Berg vol kleuterlogica zijn onmiddellijk voor iedereen herkenbaar.’
‘In de regie van Timothy de Gilde zijn Chris Peters en Judith Noyons meer dan aan elkaar gewaagd. 
Ze tonen de kinderlijke verwondering en de woedebuien van kleuters niet, ze worden zélf weer 
kleuters die knijpen, duwen, trekken en meppen dat het een lieve lust is.’, – De Theaterkrant,  
8 oktober 2018
‘Een knallende voorstelling over ruziemaken en bijleggen’	–	KidsErOpUit,	9	oktober	2018
‘De voorstelling is grappig, herkenbaar en enorm goed gespeeld’ –	Go-Kids	Twente,	9	oktober	2018
‘Alle credits gaan dan ook naar de acteurs, die het zeer geloofwaardig overbrengen.’	–	Kidsproof	
Twente, 10 oktober 2018

ORFEO
‘Eerst zien, dan geloven’
Speellokaalvoorstelling	vanaf	8	jaar
Iedereen	houdt	van	hem:	Orfeo!	De	fans	staan	voor	hem	in	de	rij.	Als	Orfeo	zingt	is	het	alsof	de	
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zon	gaat	schijnen	en	verdriet	niet	meer	bestaat.	Geen	wonder	dat	hij	zich	onoverwinnelijk	voelt.	
Geen	wonder	dat	het	mooiste	meisje	van	de	wereld,	Eurydice,	zijn	vriendin	is.	Een	stralend	duo	
zijn	ze.	Het	leven	lacht	hen	toe,	niets	kan	ze	stoppen.
Tot	opeens	Eurydice	sterft,	gebeten	door	een	giftige	slang.	Orfeo	weigert	het	te	geloven.	In	zijn	
leven	sterft	er	niemand!	En	zeker	Eurydice	niet.	Tot	aan	de	onderwereld	reist	hij	om	haar	terug	te	
vinden.	Als	het	moet	zal	hij	de	Dood	betoveren	met	zijn	zang.	Maar	is	dat	genoeg	om	haar	weer	
mee	te	nemen?
Een	acteur,	een	zangeres	en	een	muzikant	brengen	samen	de	oudste	opera	van	de	wereld	tot	
leven	in	een	frisse,	nieuwe	versie	voor	kinderen	vanaf	8	jaar.	Spannend,	grappig,	ontroerend	
muziektheater	en	een	uitnodigende	kennismaking	met	opera.
Orfeo	is	een	coproductie	van	Theater	Sonnevanck	en	de	Nederlandse	Reisopera.
Tekst	&	regie:	Daniël	van	Klaveren,	Oorspronkelijke	muziek:	Claudio	Monteverdi,	Muzikale	
bewerking:	Christoph	Mac-Carty,	Spel	&	zang:	Bart	Sietsema	en	Merlijn	Runia,	Livemuziek:	
Christoph	Mac-Carty,	Decor-	&	kostuumontwerp:	Morgana	Machado	Marques,	Regieassistent:	
Elize	Kuiper

Recensies en reacties van het publiek
‘Merlijn Runia zingt niet alleen de rol van Eurydice, maar neemt overtuigend alle andere rollen 
op zich. Zeer sterk is ook Bart Sietsema die Orpheus eerst vol met een aan grootheidswaanzin 
grenzende bravoure speelt, maar daarna ook vol woede en uiteindelijk breekbaar.’   
De Theaterkrant, 22 oktober 2018
‘De moderne manier van spelen, doorkliefd met veel humor, zelfspot en veel voelbare emotie 
maakt deze verweving van oud en nieuw erg verfrissend. (...) De afwisseling tussen klassiek en 
modern en daarbij het gebruik van verschillende geluidseffecten zorgen voor een vlotte voorstelling 
die je geheel meezuigt in de oudste opera van de wereld.’  
ICC	Selectiegroep	Rijnbrink,	26	oktober	2018
‘Wij vonden het verrassend mooi. Juist die verschillende genres door elkaar. Toen de lampen 
aangingen zei mijn dochter: ik ben er emotioneel van. Ik voel de tranen in mijn keel.’  
Go-Kids	Twente,	30	oktober	2018
‘Vanochtend is groep 5/6 naar de opera geweest. Wij hebben het verhaal van Orfeo en Eurydice 
gehoord. Het was een verhaal met een vrolijk, liefdevol begin, helaas was het einde heel verdrietig. 
Wij vonden het een heel mooie en indrukwekkende voorstelling. Na de opera hebben wij er nog 
prachtige tekeningen overgemaakt, terwijl wij naar de operamuziek luisterden.’  
Facebook,	Juf	Andrea

GOLD
In 2018 werd de remake van Goud,	als	coproductie	van	Sonnevanck	met	de	Deutsche	Oper	in	
Berlijn,	opnieuw	in	Duitsland	gespeeld.	Al	eerder	waren	in	verschillende	Duitse	operahuizen	
nieuwe ensceneringen van het als Gold vertaalde stuk gemaakt. De Deutsche Oper vroeg 
ons	echter	in	2016	om	toestemming	om	niet	een	nieuwe	enscenering	te	maken,	maar	de	
oorspronkelijke voorstelling uit te brengen, gespeeld door een nieuwe Duitse cast. We konden 
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een	vorm	van	coproductie	vinden	die	paste	en	regisseur	Annechien	Koerselman	heeft	haar	
Sonnevanck-regie	daarna	in	Berlijn	opnieuw	ingestudeerd.	

DE KLEINE BERENJACHT
In	samenwerking	met	Onderwijscentrum	het	Roessingh	heeft	Theater	Sonnevanck	een	
muziektheatervoorstelling	ontwikkelt	voor	leerlingen	uit	het	speciaal	onderwijs,	die	extreem	
gevoelig	zijn	voor	prikkels	en	onrustig	worden	van	nieuwe	situaties	en	locaties.	De	voorstelling	
De kleine Berenjacht	speelt	in	de	vertrouwde	omgeving	van	de	eigen	klas,	voor	6	tot	maximaal	12	
kinderen en hun begeleiders
	Een	actrice	vertelt,	speelt	en	zingt	het	spannende	verhaal	van	een	kind	en	hond	die	samen	op	
berenjacht	gaan.	Een	voorstelling	over	moedig	zijn,	met	zijn	allen	dwars	door	de	modder	en	de	
sneeuwstorm	sjouwen,	over	óvermoedig	zijn	en	samen	lekker	bang	zijn	onder	de	dekens.
Regie:	Flora	Verbrugge,	Compositie:	David	Dramm,	Spel	&	zang:	Nadieh	Tigchelaar	en	Susan	
Waanders,	Vormgeving:	Morgana	Machado	Marques
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Educatie

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

VISIE
Sonnevanck	wil	kinderen	en	jongeren	een	artistieke	ervaring	geven.	Dat	doen	we	zowel	met	
voorstellingen	als	met	educatie.	We	hanteren	voor	beide	dan	ook	dezelfde	kwaliteitstoets:	zijn	ze	
potentieel	blik	verruimend?
De	school	kan	een	prachtige	omgeving	voor	een	artistieke	ervaring	zijn,	maar	kan	die	ook	dempen.	
Sonnevanck	is	zich	bewust	van	de	grote	rol	van	de	leerkracht	bij	het	aankomen	en	beklijven	van	
voorstellingen. Daarom investeren we veel in deskundigheidsbevordering van leerkrachten op het 
gebied van cultuuronderwijs.

EDUCATIE A ANBOD 
Bij	iedere	voorstelling	bieden	we	educatie	materiaal	aan,	waarmee	we	de	band	tussen	voorstelling	
en publiek hopen te versterken en waarmee we leerkrachten de mogelijkheid geven de 
voorstelling in te bedden in het onderwijs. 
Daarnaast	hebben	we	onze	eigen	lesmethode	ontwikkeld:	‘De	Betekenis	van	Theater’	(zie	
hieronder).	Elke	klas	die	een	Sonnevanck	voorstelling	bezoekt,	krijgt	de	lessenserie	voor	dat	
leerjaar. 
In	het	kader	van	Cultuureducatie	met	Kwaliteit,	coachen	we	leerkrachten	bij	het	geven	van	
theaterlessen	en	het	bespreken	van	voorstellingsbezoek	in	de	klas.

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

DE LESMETHODE ‘DE BETEKENIS VAN THEATER’ 
Theater Sonnevanck ontwikkelde een eigen lesmethode: De Betekenis van Theater.	Deze	methode	
bestaat uit acht korte lessenseries voor ieder leerjaar van het basisonderwijs. Elke lessenserie gaat 
in	op	een	sociaal-emotioneel	thema	dat	precies	aansluit	bij	de	ontwikkeling	van	leerlingen	in	die	
leeftijdsgroep.	
In	de	digitale	theaterlessen,	klaar	om	af	te	spelen	op	het	digibord,	begeleidt	een	theaterdocent	
de	leerlingen	bij	het	zelf	bedenken	van	een	kort	theaterstuk	over	een	onderwerp	gebaseerd	op	
hun	persoonlijke	ervaringen.	Vanaf	de	tweede	les,	wanneer	de	toneelstukjes	worden	gerepeteerd,	
neemt	de	eigen	leerkracht	van	de	klas	delen	van	de	les	over.	Voor	zijn	of	haar	aandeel	in	de	
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lessenserie	heeft	de	leerkracht	praktische	tips	in	een	handleiding	ontvangen.	Het	resultaat	van	
de	lessenserie	bestaat	uit	een	aantal	zelfgemaakte	korte	theaterstukjes	van	steeds	vier	of	vijf	
leerlingen,	die	gespeeld	kunnen	worden	op	week-	of	maandsluitingen	van	de	school.
Zo	ontwikkelen	leerlingen	zich	op	sociaal,	cultureel	en	theatraal	gebied,	en	de	leerkracht	doet	
kennis en ervaring met het geven van theaterlessen op. Wanneer leerlingen in elk leerjaar de 
lessen	uit	de	methode	uitvoeren,	werken	zij	op	hun	niveau	aan	alle	competenties	die	de	SLO	stelt	
in de leerlijn drama. 

NIEUWE LESSENSERIE: ‘ONTDEK OPERA’
Als	uitbreiding	van	de	lesmethode	‘de	Betekenis	van	Theater’	is	in	2018,	samen	met	de	
Nederlandse	Reisopera,	de	lessenserie	‘Ontdek	Opera’	ontwikkeld	als	educatie	aanbod	bij	de	
voorstelling Orfeo.	Ook	deze	lessenserie	wordt	gedeeltelijk	op	het	digiboard	gegeven	door	een	
theaterdocent, en gedeeltelijk door de eigen leerkracht. 
Na	een	korte	inleiding	over	de	vraag	wat	opera	is,	met	veel	verschillende	voorbeeld	fragmenten	
op	film,	vertelt	een	operazangeres	over	de	techniek	van	klassiek	zingen.	Dan	krijgen	de	leerlingen,	
nog	steeds	op	film,	instructie	voor	het	tweestemmig	zingen	van	een	klassiek	operaduet.	
Vervolgens	krijgen	ze	de	opdracht	om	in	groepjes	een	toneelstuk	te	maken	dat	eindigt	met	 
dit duet. 
De	eerste	reacties	van	de	scholen	op	deze	nieuwe	vorm	van	opera-educatie	zijn	zeer	positief.

VOORSTELLINGSEDUCATIE 
Bij	iedere	voorstelling	ontwikkelen	we	educatiemateriaal	dat	de	beleving	van	de	voorstelling	
voor	bezoekers	versterkt	en	de	leerling	uitnodigt	verbanden	te	leggen	tussen	de	inhoud	van	
de	voorstelling	en	zijn/haar	eigen	leven.	Zo	bieden	we	klassen	een	voorbereidende	opdracht	
aan	waarin	leerlingen	aan	de	hand	van	het	affiche	van	de	voorstelling	gaan	nadenken	over	hun	
verwachting	ervan.	Daarnaast	bieden	we	de	leerkracht	suggesties	voor	een	nagesprek,	waarin	we	
hem	of	haar	ondersteunen	bij	het	voeren	van	een	klassengesprek	over	inhoudelijke	thema’s	van	
de	voorstelling,	het	spel,	de	muziek	of	de	vormgeving.	
Daarnaast	ontwikkelen	we	lesbrieven	die	theater	en	muziek	combineren	met	andere	vakken,	
zoals	sociale	vaardigheden,	beeldende	kunst	of	geschiedenis.	Deze	lessen	zijn	in	te	passen	in	het	
reguliere	lesprogramma	en	stimuleren	leerlingen	om	actief	aan	de	slag	te	gaan	met	thema’s	uit	 
de voorstelling. 

CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT
Binnen	het	landelijke	programma	Cultuureducatie	met	Kwaliteit	(CmK)	werkt	Theater	Sonnevanck	
samen met basisscholen in Enschede en omgeving aan het verhogen van de kwaliteit van het 
cultuuronderwijs in de school. 
De ervaring die we sinds 2013 hebben opgebouwd, leert ons dat individuele coaching 
van	leerkrachten	het	meeste	effect	heeft.	Daarbij	krijgt	elke	leerkracht	coaching	door	een	
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theaterdocent van Sonnevanck bij het geven van theaterlessen en het bedenken van eigen 
opdrachten.	Zo	sluiten	we	aan	op	de	vragen	van	de	leerkracht	zelf.	Want	hoe	kun	je	kinderen	
begeleiden	bij	het	bezoeken	van	een	voorstelling?	Hoe	geef	je	theater	les	als	je	zelf	geen	toneel	
speelt?	Hoe	kun	je	leerlingen	zo	begeleiden	dat	zij	boven	zichzelf	uitstijgen	op	het	podium?	

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

EVALUATIE 
Tijdens de tournees noteren we van elke voorstelling hoe het contact met de school verliep en 
hoe	de	ontvangst	van	de	voorstelling	bij	kinderen	en	leerkrachten	was.	Deze	‘logboeken’	worden	
geanalyseerd	door	de	educatiemedewerker.	
Elke	nieuwe	les	of	lessenserie	wordt	door	een	theaterdocent	van	Sonnevanck	uitgeprobeerd	in	
meerdere	klassen.	Feedback	van	kinderen	en	docenten	wordt	ter	plekke	verzameld.	Daarna	wordt	
deze	verwerkt	vóór	het	uiteindelijke	materiaal	wordt	opgestuurd	naar	alle	schoolklassen	die	
tijdens	een	tournee	bezocht	zullen	worden.

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

EXTRA IMPULS EDUCATIE EN TALENTONT WIKKELING
Op	9	mei	2018	heeft	de	minister	van	OC&W	ons	laten	weten	dat	het	aan	ons	verleende	
subsidiebedrag	in	de	jaren	2018-2020	jaarlijks	met	€	100.000	wordt	verhoogd	voor	de	financiering	
van	extra	talentontwikkeling	en	cultuureducatie	activiteiten	van	jeugdtheaters	in	de	culturele	
basisinfrastructuur.	Gezien	de	korte	tijdspanne	hebben	we	in	de	tweede	helft	van	2018	van	deze	
extra	gelden	nog	maar	een	klein	gedeelte	daadwerkelijk	kunnen	inzetten	voor	concrete	extra	
educatie	en	talentontwikkelingsactiviteiten.	We	hebben	de	educatieve	activiteiten	rondom	
de	najaar	voorstellingen	een	extra	impuls	gegeven	door	een	professioneel	en	kwalitatief	
randprogramma.	En	we	hebben	kunnen	besluiten	aan	de	programmering	2019	een	extra	
voorstelling	toe	te	voegen	die	geheel	gemaakt	zal	worden	in	het	kader	van	talentontwikkeling	van	
jonge makers. 
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Talentontwikkeling

VOLLEDIGE KETEN
Door	samenwerking	realiseren	Tg	Oostpool	en	Sonnevanck	een	complete	‘keten’	van	educatie,	
participatie	en	talentontwikkeling	voor	kinderen,	jongeren	en	jonge	makers	in	regio	Oost.	
Kinderen	in	de	basisschoolleeftijd	gaan	naar	voorstellingen	van	Sonnevanck	met	hun	ouders	of	
met	hun	school.	Op	school	krijgen	ze	theaterles	van	hun	eigen	leerkracht	die	begeleid	wordt	door	
Sonnevanck.	Jongeren	in	het	voortgezet	onderwijs	gaan	naar	de	trailervoorstellingen.	Willen	zij	
zelf	theater	maken	dan	biedt	Sonnevanck	aan	jongeren	tussen	de	12	en	15	jaar	een	professioneel	
maakproces	en	een	podium	in	onze	jaarlijkse	‘Coming	of	Age’	voorstelling.
Tg	Oostpool	doet	hetzelfde	voor	jongeren	vanaf	15	jaar.	Voor	degenen	die	daarna	verder	willen	
biedt	Tg	Oostpool	het	platform	‘Joost’	en	in	samenwerking	met	Artez	de	vooropleiding	voor	de	
toneelschool.	Wie	naar	de	toneelschool	gaat,	kan	bij	Tg	Oostpool	of	bij	Sonnevanck	stage	lopen	en	
na	het	afstuderen	bieden	beide	gezelschappen	kansen	aan	jonge	acteurs	en	makers.

‘COMING OF AGE’-VOORSTELLINGEN
Jaarlijks	maakt	een	van	de	regisseurs	met	wie	Sonnevanck	werkt	een	‘Coming	of	Age’-productie:	
een	voorstelling	waarin	ca.	15	jongeren	spelen	die	ambitie	hebben	om	te	acteren	of	te	musiceren.	
We vinden hen door te werven op middelbare scholen en jeugdtheaterscholen in de regio. We 
nemen	hen	mee	in	het	professionele	maakproces	van	een	muziektheatervoorstelling.	In	2018	
regisseerde	Charli	Chung	Een Midzomernachtsdroom	met	17	jongeren.	Madelon	Kooijman	schreef	
de	bewerking,	Koen	Steger	ontwierp	en	maakte	het	decor	en	Jelle	Hoekstra	maakte	de	muziek	en	
begeleidde de jongeren bij het uitvoeren daarvan.

TALENTONT WIKKELING VAN (JONGE) KUNSTENA ARS
Sonnevanck	biedt	veel	jonge	kunstenaars	kansen	in	de	praktijk.	Zoals	hierboven	onder	de	
kopjes	‘Inhoud,	thematiek	en	teksten’,	‘regisseurs	en	componisten’	en	‘Doorgeven	van	kennis	
en	ervaring’	ontwikkelt	het	gezelschap	zich	tot	een	gewaardeerde	plek	waar	(jonge)	schrijvers,	
regisseurs	en	componisten	kansen	krijgen	om	stappen	in	hun	artistieke	ontwikkeling	te	maken	en	
hun talent te ontwikkelen.
Naast de beschreven kansen voor schrijvers, regisseurs en componisten, kregen in 2018 ook veel 
jonge acteurs en vormgevers de kans om ervaring op te doen. 
In Princess	waren	dat	acteurs	Whitney	Sawyer,	Olaf	Ait	Tami,	Minne	Koole	en	vormgeefster	Sanne	
Lips.	Vormgever	Koen	Steger	ontwierp	en	maakte	de	decors	voor	Midzomernachtsdroom en KIDS. 
In Ka-Blamm! speelde	Chris	Peters,	in	KIDS	speelden	Abe	Dijkman,	Kim	Karssen,	Thomas	van	Luin	
en	Romy	Vreden	en	in	Orfeo	speelde	Bart	Sietsema.	
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Exploitatie en financiële positie

In	de	exploitatierekening	staat:
2018 2017

Totale baten 1.666.449 1.343.478
Totale lasten 1.589.311 1.349.177

exploitatiesaldo 75.177 (8.817)

De	eigen	inkomsten	volgens	de	normering	van	het	ministerie	van	OC&W	lag	in	2018	op	ruim	55	%.	
De	te	halen	eigen	inkomstennorm	is	19,5%.

Het	jaar	2018	sluit	af	met	een	positief	exploitatieresultaat,	dat	groter	is	dan	we	in	eerste	instantie	
in	de	oorspronkelijke	begroting	2018	voorzien	hadden.	De	redenen	hiervoor	zijn:	op	9	mei	
2018	heeft	de	minister	van	OC&W	ons	laten	weten	dat	het	aan	ons	verleende	subsidiebedrag	
in	de	jaren	2018-2020	jaarlijks	met	€	100.000	wordt	verhoogd	voor	de	financiering	van	
extra	talentontwikkeling	en	cultuureducatie	activiteiten	van	jeugdtheaters	in	de	culturele	
basisinfrastructuur.	Op	basis	van	dit	besluit	hebben	we	onze	meerjarenbegroting	2018-2020	
aangepast.	Gezien	de	korte	tijdspanne	hebben	we	in	de	tweede	helft	van	2018	van	deze	extra	
gelden	nog	maar	een	gedeelte	daadwerkelijk	kunnen	inzetten	voor	concrete	extra	educatie	
en	talentontwikkelingsactiviteiten.	We	hebben	de	educatieve	activiteiten	rondom	de	najaar	
voorstellingen	een	extra	impuls	gegeven	door	een	professioneel	en	kwalitatief	randprogramma.	
En	we	hebben	kunnen	besluiten	aan	de	programmering	2019	een	extra	voorstelling	toe	te	voegen	
die	geheel	gemaakt	zal	worden	in	het	kader	van	talentontwikkeling	van	jonge	makers.	Om	die	
voorstelling	mogelijk	te	maken	in	2019	is	er	een	voorziening	getroffen.

Onze	output	in	2018	was	erg	groot	en	daarmee	zijn	de	publieksinkomsten	door	uitkoop	van	
onze	voorstellingen	hoger	dan	ooit.	De	opbrengsten	zijn	goed	te	prognosticeren	omdat	verkoop	
op	basis	van	uitkoop	plaats	vindt.	In	financiële	zin	was	er	sprake	van	een	bescheiden	maar	toch	
positieve	verrassing	in	deze;	de	verkoop	en	netto	opbrengsten	van	de	voorstelling	Bromance 
waren hoger dan wij hadden begroot. Het was de eerste maal dat we samen met Oostpool 
een succesvolle trailervoorstelling voor jongeren een tournee hebben laten maken in de kleine 
theaterzalen.	Dat	bleek	een	goed	verkoopbaar	concept.

Onze	eigen	vermogenspositie	en	liquiditeit	zijn	verbeterd	ten	opzichte	van	vorig	jaar.	Deze	
verbetering	zal	met	bescheiden	stappen	de	komende	jaren	worden	doorgezet.	We	streven	naar	
maximaal	maatschappelijk	rendement	en	zoeken	zakelijk	gezien	de	grenzen	daarvan	op.

De	risico’s	in	de	exploitatie	liggen	vooral	aan	de	kostenkant.	De	inkomsten	zijn	behoorlijk	stabiel	
(en	in	2018	gestegen)	maar	vooral	goed	te	prognosticeren	omdat	verkoop	op	basis	van	uitkoop	
plaats	vindt.	Kostenbeheersing	is	verankerd	door	de	uitgewerkte	projectmatige	manier	van	
werken en strikt omschreven en gehanteerde budgetverantwoordelijkheid. In alle contracten met 
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coproducenten	is	de	clausule	opgenomen	dat	de	afrekening	definitief	is	,	twee	manden	na	einde	
boekjaar.

De	eigen	inkomsten	van	Sonnevanck	in	2018	zijn	als	volgt	samengesteld:
-	 	De	verkoop	van	voorstellingen	vindt	hoofdzakelijk	plaats	op	basis	van	uitkoop.	Totale	

opbrengsten	van	de	voorstellingen	in	2018	waren	€	311.462,-.	Alleen	bij	voorstellingen	in	
eigen huis voor vrij publiek (dus niet bij de voorstellingen voor het onderwijs) vindt losse 
kaartverkoop	plaats.	Opbrengst	van	deze	losse	kaartverkoop	was	in	2018	€	2.834,-.

-	 	De	verkoop	van	workshops	aan	het	onderwijs	levert	in	2018	€	5.150,-	op.
-	 	De	bijdrage	van	coproducent	Tg	Oostpool	aan	de	twee	trailervoorstellingen	en	aan	de	

voorstelling Bromance	bedroeg	€	160.826,-.	Er	zijn	langjarige	afspraken	over	deze	coproducties	
vastgelegd	in	een	convenant	en	per	productie	in	een	coproductieovereenkomst.	Baten	en	
lasten worden gedeeld op basis van 50/50.

-	 	De	bijdrage	van	coproducent	het	Gelders	Orkest	aan	de	coproductie	Broer	bedroeg	€	7.750,-.
-	 De	bijdrage	van	Rijksmuseum	Twenthe	aan	de	coproductie	Vita	bedroeg	€	9.000,-
-	 De	bijdrage	van	de	Nederlandse	reisopera	aan	de	voorstelling	Orfeo	bedroeg	€	60.625,-
-	 We	ontvingen	een	particuliere	eenmalige	gift	van	€	800,-	mevr.	T.	de	Groen	uit	Enschede.
-	 	We	ontvingen	een	bijdrage	van	€	13.200,-	van	stichting	De	versterking	uit	Amsterdam	voor	een	

speciaal	educatieproject	Orfeo	on	film.
-	 	Van	de	gemeente	Enschede	hebben	we	in	2018	€	14.444,-	ontvangen	in	het	kader	van	de	

regeling	combinatiefunctionarissen	op	basis	van	de	impuls	brede	scholen,	sport	en	cultuur.	
Deze	gelden	zijn	toegezegd	voor	de	periode	2017-2019.

-	 Voor	het	project	‘Theater	in	de	Klas’	ontvingen	we	€	500,-	van	Rijnbrink,	Nijverdal

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

Eigen inkomsten % Subsidie per bezoeker
2009	-	2012 24 €	48
2013	-	2016 38 €	35
2017 41 €	26
2018 55 €	27
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Publiek en realisatie voorgenomen prestaties 2018

2017-2020
De	door	het	ministerie	van	OC&W	aan	Sonnevanck	opgelegde	prestatie-eisen	voor	2018	zijn:

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

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

GEREALISEERD IN 2018

Aantal Aantal 
bezoeken

Totaal aantal uitvoeringen 410 38.664
Aantal schooluitvoeringen 270 24.590
Aantal schooluitvoeringen PO 81 12.109
Aantal	schooluitvoeringen	VO 189 12.481
Aantal openbare voorstellingen 140 14.074
Totaal	aantal	educatieve	activiteiten 131 8.446
Totaal aantal uitvoeringen 410 38.664
Totaal aantal uitvoeringen en educatieve activiteiten 541 47.110

In	ons	activiteitenplan	voor	de	periode	2017	–	2020	hebben	we	onze	kwantitatieve	doelstelling	
wat	betreft	publieksbereik	als	volgt	geformuleerd:
Voor de periode 2017 - 2020 streven we naar gemiddeld jaarlijks 33.000 bezoekers voor alle 
voorstellingen en activiteiten, waarmee we de grote groei van de afgelopen jaren consolideren.

De	cijfers	over	2018	laten	zien	dat	we	deze	doelstelling,	net	als	in	2017,	opnieuw	ruimschoots	
halen.
38.664	bezoekers	van	onze	voorstellingen	en	8.446	bezoekers/deelnemers	aan	onze	educatieve	
activiteiten	resulteren	in	47.110	bezoekers	voor	alle	voorstellingen	en	alle	educatieve	activiteiten.

Van	de	8.446	bezoekers/deelnemers	aan	onze	educatieve	activiteiten	waren	6.694	deelnemers	
aan	educatieve	activiteiten	direct	verbonden	aan	een	specifieke	voorstelling.	De	overige	1.752	
deelnemers	namen	deel	aan	activiteiten	in	het	kader	van	Cultuur	Educatie	met	Kwaliteit.



23 

We	zijn	daar	heel	erg	blij	mee:	de	ingezette	groei	in	de	jaren	2013-2016,	die	iets	langzamer	verliep	
dan	we	in	2012	hadden	voorzien,	heeft	zich	in	2017	al	meer	dan	hersteld	en	in	2018	nog	weer	
(veel)	verder	doorgezet.	Een	beloning	voor	jarenlang	stug	doorbouwen	aan	publieksopbouw	en	
intensief	relatiebeheer	met	het	onderwijs.	En	in	2018	ook	het	resultaat	van	een	uitzonderlijk	groot	
aantal	producties.	In	2019	en	2020	zal	deze	kwantitatieve	bezoekersgroei	zich	niet	doorzetten.	

In	2018	vonden	wij	bijna	64	%	van	ons	publiek	via	voorstellingen	voor	het	onderwijs.
Onafhankelijk	van	sociale,	economische	of	culturele	achtergrond	bereiken	wij	op	deze	manier	alle 
kinderen. 

We	zijn	actief	in	heel	Nederland	en	België	en	spelen	in	2018	bijna	64%	van	onze	voorstellingen	in	
landsdeel Oost.

Overzicht	aantal	gespeelde	voorstellingen	in	Overijssel	en	in	landsdeel	Oost

Totaal landsdeel Oost Overijssel Gelderland
Schoolvoorstellingen 213 104 109
Vrije	voorstellingen 48 18 31
Totaal 262 122 140

NIEUW EN DIVERS PUBLIEK
We	zien	het	als	onze	maatschappelijke	taak	voorstellingen	te	maken	voor	een	zo	breed	mogelijk	
publiek.	We	richten	ons	op	alle	segmenten	van	de	samenleving	en	op	alle	leeftijdsgroepen	van	
kinderen	en	jongeren	tussen	4	en	18	jaar,	toegespitst	op	hun	ontwikkeling	en	belevingswereld.	
We	zijn	ons	zeer	bewust	van	de	culturele	diversiteit	van	ons	(school)publiek.	Dat	publiek	zoeken	
we	ook	nadrukkelijk	op.	Bij	de	keuze	voor	thema,	makers	en	cast	weegt	culturele	diversiteit	
zwaar	mee.	Dat	is	in	2018	onder	andere	te	zien	in	de	thematiek	en	de	keuze	van	de	makers	bij	
voorstellingen als de trailervoorstellingen, Broer en Kereltje.

MARKETING
In	2018	hebben	we	onze	marketing	verder	ontwikkeld	in	de	samenwerking	met	ons	impresariaat	
Stip	en	Tg	Oostpool.
Onze	website	is	het	centrum	van	al	onze	online	activiteiten.	Een	elk	jaar	stijgend	aantal	gebruikers	
weet	ons	te	vinden	en	verblijft	er	langer	en	gerichter.	Een	aantal	facts:

Website

2018 2017 Verschil
Gebruikers 12.804 10.752 +	19%
Aantal sessies 18.178 15.867 +	14.5%
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Facebook
Belangrijkste	kanaal	wat	betreft	social	media.
Gericht	op	binding	met	volgers,	niet	op	verkoop.	Dus	met	name	nieuwtjes,	kijkje	achter	de	
schermen,	filmpjes,	etc.
Stijging	aantal	volgers	in	2018	:	+14,5	%.	Peildatum	aanvang	2019:	1214	volgers

YouTube
Plaatsen van trailers en teasers.
2016:	6.200	views.	2017:	6.558	views.	2018:	8800	views.	Stijging	in	2018:	+34%

Instagram
Gestart	najaar	2016.	Nieuw	kanaal,	gericht	op	een	jongere	doelgroep	(vanaf	12	jaar	ongeveer).	
Met	name	voor	nieuwtjes	(iets	‘vrijer’	kanaal	dan	Facebook),	mooie	foto’s,	minder	geschikt	voor	
filmpjes.	In	2018:	720	volgers;	wordt	verder	uitgebouwd	

Nieuwsbrief
Aantal	volgers	stijgt	gestaag,	met	name	na	het	toevoegen	van	meerdere	knoppen	op	onze	
website.	Totaal	aantal	abonnees:	1142

In	de	loop	van	2018	is	een	belangrijke	onderdeel	van	het	marketing	en	publiciteitsbeleid	
vernieuwd.	Het	imago	wat	betreft	beeldtaal	is	opnieuw	gedefinieerd	en	in	de	publieksbeelden	
heeft	dat	een	hernieuwde	vertaling	gekregen.	We	hebben	ons	hierbij	onder	andere	laten	leiden	
door	de	uitkomsten	van	een	uitgebreid	eigen	onderzoek	in	2017	naar	imago	en	beeld	van	
Sonnevanck	bij	een	aantal	specifieke	publieksgroepen:	inkopers/programmeurs,	ouders,	kinderen	
en leerkrachten.



25 

Continuïteit en functioneren van de organisatie

2017-2020
IIn	onze	plannen	voor	2017-2020	zijn	in	onze	organisatieontwikkeling	bestendigen	en	stabiliseren	
de sleutelbegrippen.

COPRODUCEREN
In 2018 is opnieuw veel gecoproduceerd. De jongerenvoorstellingen Princess, KIDS en Bromance 
zijn	coproducties	met	Toneelgroep	Oostpool.	De	samenwerking	met	Oostpool,	gestart	in	
2013,	heeft	elk	jaar	twee	nieuwe	coproducties	voor	jongeren	als	resultaat	en	is	inspirerend	en	
uitdagend. 
Nadat	we	in	2017	Broer samen met het Orkest van het Oosten maakten, werd in 2018 
met	de	twee	andere	Enschedese	partners	in	de	BIS	gecoproduceerd:	met	de	Nederlandse	
Reisopera	maakten	we	onze	eerste	echte	coproductie	Orfeo	en	met	het	Rijksmuseum	Twenthe	
coproduceerden we de rondleiding/voorstelling Vita,	speciaal	gemaakt	om	kinderen	vanaf	7	jaar	
een	bijzondere	ervaring	te	geven	bij	de	tentoonstelling	Ars	Longa,	Vita	Brevis	in	het	museum.
Met Silbersee werd gecoproduceerd in de herneming van Wij gaan op Berenjacht. Met de 
Deutsche	Oper	Berlin	werd	de	succesvolle	kleutervoorstelling	Gold hernomen.
We	hebben	in	de	afgelopen	jaren	heel	veel	ervaring	opgedaan	met	coproduceren.	Naast	de	
artistieke	meerwaarde	levert	coproduceren	ons	ook	zakelijk	gezien	op.	We	delen	actief	kennis	
op	het	gebied	van	personeel,	marketing	en	publiciteit.		Onze	samenwerking	met	Tg	Oostpool	
is vastgelegd in een langjarig samenwerkingsconvenant waarbij de opgedane kennis met 
coproduceren	in	de	afgelopen	vier	jaren	is	verankerd.	Echte	samenwerking	vraagt	veel	tijd,	
vertrouwen,	leren	van	je	fouten.	We	hebben	deze	ontwikkeling	doorgezet	met	onze	andere	
samenwerkingspartners	in	2018:	Het	Gelders	Orkest,		de	Nederlandse	Reisopera,	Silbersee,	
theater	Rast	en	de	Deutsche	Oper.	Met	al	deze	partners	hebben	we	onze	samenwerking	
contractueel verankerd.

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

EXPERTISE DELEN
Met	TG	Oostpool	en	impresariaat	Stip	wordt	kennis	en	ervaring	op	het	gebied	van	content,	
verkoop,	publiciteit	en	marketing	actief	gedeeld.
Sonnevanck deelt provinciaal en regionaal kennis en ervaring met collega culturele instellingen 
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en	is	daarbij	vraagbaak.	In	2018	werd	14	keer	een	beroep	gedaan	op	Sonnevanck	met	vragen	
over	onder	andere	(project)begrotingen,	fondsenwerving	en	personele	zaken.	Door	de	zakelijk	
directeur	werden	in	2018	drie	workshops	gegeven	over	basis	financiële	vraagstukken	en	cultureel	
ondernemen,	aan	amateurs	of	semi	professionals.

VERDIENMODEL
Onze	inkomsten	bestaan,	naast	de	structurele	subsidies,	uit	de	verkoop	van	onze	voor	stellingen,	
het	coproduceren	van	voorstellingen	met	onze	partners	en	incidentele	bijdragen	van	publieke	en	
private	fondsen.

Voor	de	verkoop	van	de	voorstellingen	die	wij	in	de	theaters	spelen	werken	we	samen	met	het	
impresariaat	STIP.	Omdat	STIP	de	‘eredivisie’	van	het	jeugdtheateraanbod	verkoopt	zijn	wij	in	het	
kader	van	onze	branding	erg	tevreden	met	onze	samenwerking	met	STIP.

Voor	de	verkoop	aan	het	primair	onderwijs	in	de	eigen	regio	investeren	we	structureel	door	
intensief	en	persoonlijk	netwerkbeheer	door	een	vaste	medewerker.

Voor	de	verkoop	aan	het	voortgezet	onderwijs	hebben	we	met	Tg	Oostpool	onze	netwerken	
samengevoegd.	Samen	onderhouden	we	de	relaties	met	cultuurcoördinatoren	van	de	VO-scholen	
in de regio.

GOED WERKGEVERSCHAP
We	investeren	in	een	veilige,	uitdagende	en	transparante	arbeidscultuur	zowel	voor	onze	11	vaste	
medewerkers	als	voor	het	grote	aantal	tijdelijke	medewerkers,	zowel	artistiek	als	technisch.	We	
geven	aandacht	aan	professionele	en	persoonlijke	ontwikkeling.	Met	alle	vaste	medewerkers	
wordt	jaarlijks	een	functionering	en	ontwikkelgesprek	gevoerd.	We	merken	tot	ons	plezier	dat	
onze	stijl	van	werken,	samenwerken	en	leidinggeven	gezien	en	gewaardeerd	wordt	door	tijdelijke	
medewerkers. Meer en meer horen we van makers, acteurs en musici dat men Sonnevanck als 
een	inspirerende	plek	ervaart,	waar	ambitie,	inhoudelijke	bevlogenheid	en	een	warme	werksfeer	
samengaan.
Alle	medewerkers,	vast	en	tijdelijk,	worden	aangesteld	en	beloond	conform	de	CAO	Toneel.
Eén	vaste	medewerker	is	arbeidsgehandicapt.	Er	zijn	geen	vacatures	geweest	in	het	team	van	
vaste	medewerkers.	Als	zich	dat	wel	zou	voordoen	is	diversiteit	een	belangrijk	criterium.
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Directie en Raad van Toezicht van Sonnevanck  
in 2018

RA AD VAN TOEZICHT 

Functie Naam In functie sinds 1e periode 
aftreden

2e periode 
aftreden

Voorzitter Dhr.	H.J.	Nordbeck 22-12-2014 22-12-2018 22-12-2022
Lid,	portefeuille	
financiën

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

Lid,	portefeuille	
juridische	zaken

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

22-12-2014 Afgetreden	op	
1-12-2018

Lid,	portefeuille	
educatie

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

Lid Mevr.	A.	Brouwers	-	Slager 30-3-2017 Afgetreden	op	
20-4-2018	

Lid,	portefeuille	
juridische	zaken

Mevr.	mr.	I.	Kruiders	-	
Hazewinkel

1-12-2018 1-12-2022 1-12-2026

FUNCTIES EN NEVENFUNCTIES

Hajé Nordbeck,	zelfstandig	organisatie	adviseur
Voorzitter	bestuur	International	Charity	Foundation

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

Astrid van der Zanden, jurist

Ben Blanken,	adviseur	Commissie	Kunst	en	Cultuureducatie	Gemeente	Hengelo

Anita Brouwers – Slager,	bewustzijnscoach

Ilse Kruiders – Hazewinkel, arbeidsjurist

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

Artistiek	directeur Flora	Verbrugge In	dienst	sinds	1-1-1990 1 FTE
Zakelijk	directeur Lieke	Bisseling In	dienst	sinds	1-11-2010 1 FTE

Sinds	eind	2014	werkt	de	stichting	Theater	Sonnevanck	op	basis	van	een	Raad	van	Toezicht	model.	
In	2018	hebben	zich	drie	wijzigingen	voorgedaan:	Mevr.	Brouwers	–	Slager	en	mevr.	Astrid	van	der	
Zanden	zijn	op	eigen	verzoek	afgetreden	als	lid	van	de	Raad	van	Toezicht.	Mevr.	Ilse	Kruiders	is	
toegetreden	tot	de	Raad	van	Toezicht	als	lid	met	als	portefeuille	juridische	zaken.
Het	bestuur	van	de	Stichting	Theater	Sonnevanck	wordt	gevormd	door	een	tweehoofdige	directie	
bestaande	uit	Flora	Verbrugge,	artistiek	directeur	en	Lieke	Bisseling,	zakelijk	directeur.
Directie	en	Raad	van	Toezicht	zijn	in	2018	zes	maal	bijeen	geweest.	De	artistieke,	zakelijke	en	
organisatorische	gang	van	zaken	en	de	risico ś	daarbij	zijn	besproken.	De	directie	informeert	de	
Raad	schriftelijk	tussentijds	en	er	is	bilateraal	overleg	van	de	zakelijk	directeur	met	de	voorzitter.	
De	Raad	heeft	met	de	directie	een	voortgang	en	ontwikkelingsgesprek	gevoerd	en	de	uitkomsten	
daarvan besproken.
Directie	en	Raad	onderschrijven	de	code	cultural	governance	en	de	code	culturele	diversiteit	en	
werken	actief	op	basis	van	deze	codes.	Op	basis	van	de	governance	code	is	een	directiereglement	
en	een	Raad	van	Toezicht	reglement	vastgesteld	en	in	werking	.	In	de	reglementen	zijn	de	
samenstelling	en	het	profiel,	de	bevoegdheden,	verantwoordelijkheden	en	taken,	de	werkwijze	en	
wijze	van	verantwoording	beschreven	en	vastgelegd.	In	2018	zijn	deze	reglementen	toegepast	bij	
het	bepalen	van	de	agenda	van	de	vergaderingen	en	besprekingen	van	directie	en	Raad.	De	leden	
van	de	Raad	evalueren	jaarlijks	het	functioneren	van	de	Raad.	De	code	culturele	diversiteit	is	vast	
onderdeel van de agenda.

GELIEERDE RECHTSPERSONEN
Op	7	maart	2013	werd	de	Stichting	Vrienden	Sonnevanck	opgericht.	Doel	van	de	stichting	is
‘het	bijeenbrengen	en	beheren	van	vermogen	ten	behoeve	van	de	Stichting	Theater	Sonnevanck’.	
De	stichting	tracht	haar	doel	te	bereiken	middels	’schenkingen,	bijdragen	van	donateurs,	het	
organiseren	en	verzorgen	van	optredens	en	andere	projecten’.
In	deze	stichting	hebben	gedurende	het	jaar	2018	geen	activiteiten	plaatsgevonden	en	bevatte	per	
einde	boekjaar	geen	activa	en	passiva.
In	2018	hebben	directie	en	Raad	van	Toezicht	gesproken	over	de	toekomst	van	deze	
vriendenstichting	en	voorlopig	besloten	de	stichting	als	vorm	te	handhaven.	Een	besluit	over	
mogelijke	activiteiten	binnen	de	Vrienden	stichting	wordt	in	2019	genomen	op	basis	van	een	
integrale visie op sponsorwerving.
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De	directie	van	Sonnevanck,

Artistiek	directeur
F.	Verbrugge

Zakelijk	directeur
L.	Bisseling

De	Raad	van	Toezicht,	H.J.	Nordbeck,	voorzitter


