
  

  

Jaarverslag Theater de Schalm 2017-2018 

Theater de Schalm presenteert met trots het jaarverslag 2017-2018. Dit verslag  

vormt de korte weerslag van de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen die het 

theater heeft gerealiseerd in het seizoen 2017-2018. 

Voorwoord 

Dit seizoen laat zich het best omschrijven als “onzeker, uitdagend en innoverend”.  

Onzeker omdat de organisatie in krappe, kwetsbare bezetting het vertrek van de 

voormalige directie en komst van de nieuwe uiterst flexibel heeft moeten opvangen. 

Het is gezien de enorme financiële uitdaging met gestapelde bezuinigingseffecten 

bewonderingswaardig dat het is gelukt toch een fantastisch mooi theaterseizoen te 

draaien met nog steeds een klein, positief resultaat. Dat is gezien de forse 

doelstelling iets om gigantisch trots op te zijn! 

In financieel opzicht is er sprake van tussenjaar . Begrotingstechnisch werkt het 

theater met een meerjarenbegroting welke door de actualiteit is achterhaald. Nog 

steeds moeten belangrijke thema’s met de gemeente eerst  worden opgelost, 

alvorens  een reëler begroting kan worden opgesteld. Het forse negatieve eigen 

vermogen en de hoge  kale huur  leggen een grote claim op de exploitatie. Daarnaast 

is tot nu  uitgebleven op personeelskosten en is er nog steeds onduidelijkheid over 

de voeding van het vervangingsfonds welke opnieuw moet worden ingericht en 

aangepast naar de huidige onderhoud en vervangingsnoodzaken. Deze zaken zijn 

met grote regelmaat onderwerp van overleg met de gemeente , en maken bij 

uitblijven van voortgang en resultaat de bedrijfsvoering nodeloos kwetsbaar. Dat 

vindt de directie en RvT onwenselijk en teleurstellend. Vanuit De Schalm  is 

maximaal initiatief en intentie geweest de zaken transparant en goed bespreekbaar 

op de agenda te krijgen. Zoals een benchmark en objectief laten toetsen van de 

MJOV door een extern adviesbureau Koeter etc. 

 

Balans in activiteiten 

De komst van Cinema Gold als nieuwe concurrent is voor De Schalm aanleiding 

geweest de kleine zaal om te bouwen van bioscoopzaal naar een multifunctionelere 

zaal. In deze zaal kunnen nu diverse soorten voorstellingen en activiteiten worden 

gehouden. Van cabaret met een uitgeschoven tribune tot muziek met een 

ingeschoven tribune. De zaal is uitermate geschikt voor beginnend talent. Eén van de 

missies van De Schalm is “dromen helpen waar maken” en dat geldt zeker voor het 

jonge of beginnende talent dat in deze zaal helemaal op zijn of haar plaats is. Maar 

hoe wordt dit talent ontvangen binnen de Veldhovense gemeenschap? Hoe verhoudt 

het zich tot de rest van de voorstellingen die in de Grote Zaal staan? Gaat de 

bezoeker als “extra” naar deze voorstellingen naast de voorstellingen in de Grote 



  

  

Zaal of “in plaats van”? 

Vragen als welke dagen zijn hiervoor het meest geschikt, wat heeft de bezoeker over 

voor een kaartje en staat dit in verhouding tot de garantiebedragen die moeten 

worden betaald zijn de vragen waarop De Schalm het juiste antwoord nog aan het 

zoeken is. Er zullen een aantal seizoenen nodig zijn om hierin de juiste balans te 

vinden. 

 

Het is ook nog zoeken naar het soort en aantal filmvertoningen die De Schalm nog 

kan programmeren. Cinema Gold draait vooral commerciële films, waaronder bijna 

alle jeugdfilms. Het is voor De Schalm derhalve niet meer mogelijk dezelfde films te 

vertonen. Gezocht is naar een niche in het aanbod, het zogenaamde filmhuisaanbod.  

In de eerste helft van het seizoen is nog geprobeerd jeugdfilm tegen een sterk 

verlaagd tarief te vertonen tijdens de herfstvakantie. Maar al gauw volgde 

CinemaGold het voorbeeld en was het voor De Schalm niet langer zinvol jeugdfilms 

aan te bieden. Daarnaast is De Schalm zoekende welke dagen van de week het 

meest geschikt zijn voor het vertonen van de filmhuisfilms. 

Het aantal filmvertoningen is derhalve meer dan gehalveerd en het aantal bezoekers 

is met zestig procent afgenomen. 

Nieuwe doelgroepen 

Het zoeken en vinden van nieuwe doelgroepen is ook een uitdaging voor het theater. 

Bestaande doelgroepen zijn goed in beeld bij het theater, mede door een uitgekiend 

CRM-systeem. Nieuwe doelgroepen bereiken is een ander verhaal. Dit kan onder 

meer door het boeken van nieuw soortige voorstellingen zoals bv. De Omdenkshow. 

Hier zijn veel nieuwe bezoekers op af gekomen. Bezoekers die ook de boeken 

kennen of bezoekers die in het onderwijs zitten. 

Of bijvoorbeeld Rundfunk, erg bekend onder de jeugd via YouTube. Jongeren in de 

leeftijd van 12-25 weten de weg naar het theater moeilijk te vinden. Het boeken van 

voorstellingen van zogenaamde “vloggers” en “YouTubers” is een manier om deze 

doelgroep binnen te krijgen. 

Wanneer de bezoeker éénmaal een keer is geweest en we over de mailgegevens 

beschikken is het gemakkelijker om deze in de toekomst opnieuw te benaderen. 

AVG 

Uiteraard is de gewijzigde AVG-wetgeving (wet op de Privacy)  door De Schalm 

getoetst en daar waar nodig aangepast. Alleen gasten die bij bestelling van kaarten 

aanvinken dat ze de nieuwsbrief van De Schalm willen ontvangen krijgen deze 

nieuwsbrief gemaild. Er zijn  verwerkingsovereenkomsten getekend met partijen die 

onder meer onze plannings-, verkoop-, boekhoud- en salarisadministratiesystemen 

leveren en onderhouden. 

 



  

  

Een andere doelgroep die het theater graag wil bedienen is de grote groep expats, 

die onder meer in grote getalen in Meerhoven wonen. Het theater programmeert 

immers al een groot aantal voorstellingen die ook bezocht kunnen worden door 

anderstaligen, echter weten deze expats de weg naar De Schalm nog niet zo goed te 

vinden. Een oplossing hiervoor heeft De Schalm gezocht in het veranderen van 

website-leverancier. Er is onderzoek gedaan naar andere sites die ook het aanbod 

van het theater in het Engels kunnen weergeven. En dan niet alleen de informatie 

over de voorstellingen, maar ook het hele bestelproces. Ook hiervoor zijn de 

voorbereidingen getroffen, en zal de overgang naar de nieuwe website pas in het 

nieuwe seizoen plaatsvinden. 

 

Nieuwe activiteiten 

Naast de reeds bestaande activiteiten aan theatervoorstellingen en verhuur van onze 

zalen en evenementenorganisatie is De Schalm bezig geweest met twee belangrijk 

nieuwe ontwikkelingen die moeten gaan helpen om de inkomsten te verhogen. Deze 

ontwikkelde ideeën zullen in de loop van het seizoen 2018-2019 in de praktijk 

gerealiseerd worden. Het gaat om de digitalisering van het theater en escapetheater. 

Digitalisering: 

De mogelijkheden om alles wat er op het podium van De Schalm gebeurt te kunnen 

registreren zijn onderzocht. Registratie geeft namelijk diverse opties waaronder ook 

het kunnen uitzenden op andere locaties. Denk hierbij aan verzorgingshuizen of 

ziekenhuizen. Op deze manier is het ook mogelijk een andere doelgroep te bereiken, 

namelijk die doelgroep die fysiek niet meer in staat is om naar het theater te komen. 

De opheffing van de ERVO (Eindhovense Ziekenhuisomroep, die voorheen zo’n 5x 

per jaar opnames vanuit De Schalm uitzond) is mede aanleiding geweest om 

versneld de mogelijkheden van De Schalm zelf te onderzoeken. 

Dit uitzenden kan live, maar ook achteraf On Demand. De faciliteit biedt de 

mogelijkheid om te streamen naar een andere locaties. In wezen betekend dit extra 

digitale stoelen welke kunnen worden verkocht onder specifieke voorwaarden. De 

registraties kunnen ook gekocht worden door de artiest zelf om er promotiemateriaal 

van te maken, of bijvoorbeeld in een try-out fase de voorstelling zelf terug te kunnen 

kijken en evalueren. Ook kan een regisseur op afstand meekijken. Kortom, veel 

mogelijkheden die kunnen leiden tot verhoging van de inkomsten van De Schalm. 

De Schalm is hiermee het eerste theater in Nederland dat deze mogelijkheid biedt. 

 

Het hiervoor benodigde systeem is geïnstalleerd, getest en operationeel gemaakt in 

de eerste maanden van het nieuwe seizoen. De verdere uitrol is gaande. Uiteraard 

mag het gebruik en vertoning nooit zonder overleg met de artiest. Daarom wordt 



  

  

deze nieuwe mogelijkheid eerst bij alle impresariaten doorgesproken tijdens het 

boeken van de voorstellingen van het seizoen 2019-2020. 

 

Escapetheater: 

Het theater kent ook, zoals de meeste theaters in Nederland,  perioden van 

leegstand. In de periode juli t/m september is er weinig tot geen aanbod aan 

voorstellingen die in het theater kunnen worden geplaatst. Daarom is het team van 

De Schalm op zoek gegaan naar een activiteit die gedurende deze periode, maar 

ook tijdens andere “lege” dagen ingezet kan worden. 

Hiertoe is het Escapetheater “A star is born” ontwikkeld. Het is een spelvorm met een 

theatraal karakter. Doelgroepen zijn jeugd, maar zeker ook bedrijven die hiervan een 

bedrijfsuitje kunnen maken met hun teams. Naast het spelen van het escapetheater 

kan er gekozen worden voor gelijktijdige rondleidingen of andere workshops. De 

ontwikkeling van dit escapetheater is gestart in dit seizoen, maar zal pas 

daadwerkelijk gestalte krijgen in het seizoen 2018-2019. 

Naast het opvangen van leegstand is het escapetheater uitermate geschikt als 

marketingtool om De Schalm onder de aandacht te brengen bij onder meer het 

bedrijfsleven. 

Ook hierbij is Theater de Schalm het eerste theater in Nederland dat een 

escaperoom heeft! Aanvragen van andere geïnteresseerde theaters over de aanpak 

en het businessmodel zijn er dan ook al geweest. 

 

Binnen de organisatie hebben missie en visie geleid tot een helder beleid en tot 

betere werkvormen. Met een klein team wordt veel gerealiseerd en de uit de missie 

voortkomende kritische gedragsindicatoren hebben hierbij geholpen om tot nog meer 

efficiency én werkplezier te komen. 

 

Gebouw 

In de loop van het seizoen zijn de aanbestedingen en de voorbereidingen getroffen 

van de vervanging van de lichtstraat in de bovenfoyer. Deze is gedurende de 

zomersluiting van het theater vervangen. 

Zonnepanelen worden  op het dak gerealiseerd om nog energieneutraler en 

duurzamer te worden. De daadwerkelijke plaatsing zal in het volgende seizoen 

gebeuren.  

Ook is er nagedacht over hoe de avondentree met beperkte middelen meer zichtbaar 

kan worden gemaakt. Veel gehoorde klacht van bezoekers is namelijk dat ze de 

ingang moeilijk kunnen vinden. Een lichtbak boven de deur, een nieuwe rode loper 

en een groot LED scherm rechts van de ingang moeten de zichtbaarheid vergroten. 

Ook deze aanpassingen zullen tijdens de zomersluiting plaatsvinden. 



  

  

 

Een ander veel gehoorde klacht van gasten is dat de bewegwijzering naar De 

Schalm  te wensen overlaat. Ook de weg naar de parkeergarage en de 

bewegwijzering in de parkeergarage naar De Schalm is slecht. In de avonduren  is 

de ingang, terug naar de parkeergarage, nauwelijks te vinden . 

Deze zaken liggen echter niet bij het Theater om deze aan te kunnen pakken. 

Meermaals zijn deze zaken besproken in de  COPR werkgroep met de hoop dat dit 

zo snel mogelijk wordt opgepakt door de verantwoordelijke partijen. 

 

Tot slot is er gedurende het seizoen hard gewerkt om het zogenoemde 

vervangingsfonds opnieuw op te zetten en te herijken. Dit was nodig naar aanleiding 

van de grootscheepse verbouwing waarbij een heel nieuwe deel met nieuwe 

inrichting is ontstaan. Het nieuwe en het oude inventaris is geheel onder de loep 

genomen, opnieuw gewaardeerd en er zijn nieuwe afschrijvingsmethodieken op 

toegepast. Het nieuwe vervangingsfonds is getoetst door een onafhankelijk bureau, 

mede in opdracht van de gemeente. Het advies hoe deze vervangingen in de 

toekomst verder aan te pakken en te financieren ligt nu ter besluitvorming bij de 

gemeente. 

 

Gemeente  

Naar aanleiding van de verkiezingen is er ook binnen de gemeente het een en ander 

gewijzigd. Een nieuwe coalitie, nieuwe wethouder van cultuur en een interim-

burgemeester waarmee kennis is gemaakt.  

Door De Schalm is omtrent de invulling van de bezuinigingsopgave een ambitieus 

actieplan ontwikkeld dat na meervoudig overleg met de gemeente als basis dient 

voor de toekomst. Nieuwe inkomstenbronnen vanuit activiteiten, sponsoring of 

andere dan gemeentelijke subsidies zijn het antwoord op deze opgave. 

Echter, ten tijde van het opstellen van deze begrotingen, was het vooruitzicht dat 

Art4U, de muziekschool, zou gaan verhuizen naar de Bibliotheek en er op die manier 

synergiekosten gedeeld zouden kunnen worden. Deze verhuizing gaat niet door, 

waardoor het theater kampt met niet voorziene gaten in de begroting. 

 

 

Samenwerking culturele instellingen  

Tot de bezuinigingsopgave behoort ook een intensievere samenwerking tussen de 

vier cultuurinstellingen. De gedachte was dat theater, bibliotheek, museum en 

muziekschool middels samenwerking op backoffice, programmering en 

gebouwgebruik tot een totale kostenbesparing van structureel 8 ton konden komen.  

Een gezamenlijke bezuiniging op gebouwgebruikskosten is derhalve niet haalbaar en 

is inmiddels ook niet meer vereist door de gemeente. 



  

  

Het opgestelde routeboekje is hiermee afgesloten en er zal een einddocument 

worden opgesteld. 

De vier instellingen proberen elkaar daar waar mogelijk  op inhoudelijk niveau nog 

steeds te vinden. Zo vindt bijvoorbeeld de voorleeswedstrijd van de bibliotheek 

tegenwoordig in De Schalm plaats. 

 

Samenwerking regiotheaters 

Er is een overlegvorm gestart tussen de 5 theaters in de regio, te weten Het 

Parktheater in Eindhoven, Het Speelhuis te Helmond, De Hofnar in Valkenswaard en 

De Kattendans in Bergeijk. Onder de naam Brainportpodia beoogt deze 

samenwerking voordeel te halen uit bv. gezamenlijke marketing, afstemming 

programmering en een sterkere vuist richting impresariaten. 

 

Missie en visie  

Het missie-  en visiedocument is afgelopen jaar verder geïmplementeerd in de 

gehele organisatie. De missie wordt integraal, intern en extern uitgedragen wat heeft 

geleid tot een beter kwalitieitsimago en een meer consistente aanwezigheid van het 

theater in de samenleving. De Schalm is de plek om te dromen, om dromen waar te 

maken, om te verbinden en om te laten reflecteren.  

 

Missie en daarop behaalde resultaten 

De missie van De Schalm bestaat uit vier componenten die ieder voor zich worden 

ingevuld met activiteiten en bezoekersaantallen. Per missiestatement worden 

onderstaand de behaalde resultaten weergegeven. 

  

1. De Schalm wil laten dromen   

Een andere werkelijkheid. Even ontsnappen aan het leven van alledag. Rust  

Met het comfortabel zitten in het pluche en het doven van de lichten in de zaal 

start voor de bezoeker van De Schalm een andere werkelijkheid op het podium.  

Een werkelijkheid die losstaat van het praktische leven van werk, van gezin, 

van zorgen of verveling. Een werkelijkheid, die opnieuw gevormd wordt en die 

de eigen werkelijkheid in perspectief zet. Waarin de bezoeker even weg kan 

dromen.  

  



  

  

In 2017-2018 hebben als gast gedroomd in De Schalm:  

75.638 bezoekers tijdens 403 voorstellingen of evenementen  

40.961 gasten tijdens 174 professionele theatervoorstellingen  

1.848 gasten  tijdens  72 films  

11.424  tijdens 58 lokale evenementen  

18.325 tijdens 86 commerciële evenementen  

3.080 bezoekers tijdens 13 eigen producties  

17.679 daarvan waren jeugdige bezoekers tijdens 115 voorstellingen, 

evenementen of films (=21%)  

79 theatervoorstellingen en films waren toegankelijk voor anderstaligen  

Ten opzichte van het voorgaande seizoen zijn er in totaliteit minder bezoekers 

geweest. Er zijn wel twee duidelijke verschuivingen in bezoekersaantallen of 

activiteiten merkbaar. 

 

- Het aantal vertoningen en het aantal bezoekers van de films in De Schalm is 

opnieuw drastisch verminderd.  

- Het aantal commerciële activiteiten is dit seizoen iets minder dan vorig seizoen, 

maar echter wel met meer bezoekers. Dit is te verklaren doordat in het vorig 

seizoen een toneelclub hun wekelijkse repetities in De Schalm hield waar per 

keer 25 deelnemers waren. Daar tegenover staat dat dit seizoen dansschool 

DéDé twee weken in huis is geweest met uitverkochte voorstellingen in de 

grote zaal. Dit verklaart ook het hogere aantal jeugdige bezoekers en het 

hogere aantal jeugdige optreden artiesten. 

- Het aantal lokale verhuringen is toegenomen, maar echter met een lager 

aantal bezoekers. 

Bijzondere theaterproducties waren bijvoorbeeld: 

- Zeven bridges door Erik Krikke, een beroepsmilitair die zijn posttraumatisch 

stress stoornis heeft kunnen verwerken door het schrijven en uitvoeren van 

deze voorstelling, hetgeen hem een ontroerend staand salut van veel collega-

militairen die de voorstelling bijwoonden, opleverde. 

- De orginele bandleden van Amy Winehouse die een tribute aan deze veel te 

jong overleden artieste opdroegen. 

- De vier “only-this-night” festival avonden die in eigen productie door De Schalm 

zijn opgezet. Vier avonden met beide zalen in vlakke vloer setting met diverse 

bands. Het fenomeen indoor-festival is geboren in dit seizoen. 

- Inmiddels verworden tot een traditie: het nieuwjaarsconcert, dit keer met het 

Veldhovens Muziekkorps. 



  

  

- Voor het eerst heeft het theater meegedaan met het Nationale 

Theaterweekend om nieuwe bezoekers naar het theater te trekken. Tijdens dit 

Nationale Theaterweekend kosten voorstellingen maar € 10,--. 

- Selemat Makan, een voorstelling over Indonesië, met heerlijk Indonesisch eten 

- De ontroerende voorstelling Ma van Eric Corton, over de dementerende, 

inmiddels overleden, moeder van Hugo Borst 

- Enkele bijgeboekte voorstellingen van Brabantse cabaretiers Christel de Laat, 

Karin Bruers en de Braboneger 

- Maar natuurlijk ook de voorstellingen van de amateurs tussen ons 

professionele aanbod: Het Kempenkoor, La Bonne Esperance, Philips 

Symfonie Orkest, Marvilde en Meer Vreugde Kern die stuk voor stuk goede 

producties hebben neergezet dit seizoen. 

 

Bijzondere evenementen: 

- BDO kerstbijeenkomst 

- DéDé danceballet voorstellingen, twee weken lang 

- Congres Politieeenheid Noord Brabant 

- Philharmonie Zuid die workshops gaven aan scholen uit de regio 

Helmond/Gemert 

- Diverse kerst- en nieuwjaarsbijeenkomsten 

- De sleuteloverdracht aan Prins Carnaval 

- RSZK bijeenkomst 

- Uitreiking Rabobank Clubkasactie 

- Afscheid van Burgemeester Jack Mikkers 

  



  

  

2. De Schalm wil dromen waar laten maken   

De artiest op het podium zijn. Stralen. Je moment hebben. Letterlijk je droom 

waar maken.   

Theater de Schalm wil artiesten in Veldhoven (en regio) hun droom laten 

waarmaken door ze een podium te bieden, waarop ze dit kunnen realiseren. De 

Schalm heeft hierbij een faciliterende rol, én waar mogelijk een adviserende en 

creatieve rol.  

Theater de Schalm telt ook het aantal artiesten dat op het podium heeft gestaan. Ook 

het aantal bezoekende technici per voorstelling/evenement wordt geteld. Samen met 

de bezoekers vormt dit het totaal aantal gebruikers van De Schalm.  

 In 2017-2018 hebben:  

8.254 artiesten hun droom waar kunnen maken  

1.493 professionele  artiesten  

6.761 amateurs, waaronder 4.445 jeugdige talenten (=54% jeugdige amateurs) 

3. De Schalm wil laten reflecteren   

Kunst zet mensen aan tot nadenken en herkenning. Een voorstelling 

confronteert, zet aan tot nadenken en tot bespiegelen. De Schalm verrijkt 

het leven van haar bezoekers en gebruikers door het aanbieden van 

mooie podiumkunst.  

Met bewust geprogrammeerde toneel, cabaret en muziekvoorstellingen biedt het 

theater haar bezoekers de mogelijkheid om tot inzichten te komen en tot reflectie 

over maatschappelijke zaken. Theater mag entertainment zijn, ze heeft daarnaast de 

culturele taak om de veranderende wereld in een nieuw perspectief te durven laten 

zien. 

Via haar voorstellingen zet ze bezoekers aan tot reflectie, middels kritische 

zelfreflectie legt De Schalm ook haar organisatie geregeld onder de loep. En via een 

gerichte evaluatie van alle lokale en zakelijke huurders ontvangt het Schalmteam 

direct feedback over het evenement en kwaliteit van de geleverde dienstverlening.,  

Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht ziet toe op een deugdelijk bestuur en reflecteert met de 

directeur-bestuurder over de gang van zaken.. De Raad van Toezicht adviseert en 

ondersteunt de directie. De leden doen dit geheel op vrijwillige basis en volgens 

principes van de Cultural Governance Code. Er zijn geen wisselingen geweest in de 

samenstelling van de Raad van Toezicht 

 



  

  

Zelfreflectie personeelsbeleid  

Personeel vormt het kapitaal van de organisatie en  heeft daarom voortdurende 

aandacht.  

Dat het theater nog exploitabel is, is mede te danken aan een grote inzet van 

inmiddels 22 vrijwilligers en stagiaires. Het Theater is benoemd tot een Erkend 

Leerbedrijf en helpt hiermee dus ook op deze wijze talenten te ontwikkelen.  

 

Vrijwilligers werden ingezet bij de garderobe en “backstage” bij de artiestenopvang. 

Omdat De Schalm gastvrijheid hoog in het vaandel heeft staan is er voor gekozen 

ook de artiesten te laten verwelkomen en verzorgen door gastvrouwen en -heren.  

Dit wordt erg gewaardeerd door de artiesten. 

Inmiddels heeft het theater geen horecagerelateerd personeel meer in dienst. Deze 

personeelsleden zijn overgenomen door de horeca-exploitant. 

  

Tweemaal per jaar vinden er doelgesprekken plaats.  

De Schalm kent een verantwoord werkgeverschap. Zo is er in het theater een 

medewerker met een beperking werkzaam. De voorheen externe  begeleiding is 

opgepakt door een eigen medewerker, dit in overleg en met goedkeuring van het 

UWV. 

  

  

4. De Schalm wil verbinden / ontmoeten / samen werken   

Elkaar zien. Samen zijn. Elkaar ontmoeten. Zie je in De Schalm   

Theater de Schalm wil de plek zijn, die letterlijk en figuurlijk verbinding brengt. 

Een professionele locatie, die mensen bij elkaar en tot elkaar brengt. Een 

ontmoetingspunt voor jong en oud, voor nieuwe en bestaande Veldhovenaren. 

De plek waar mensen door de kunst in verbinding komen met de ander. De 

Schalm betekent ook letterlijk het verbindingselement ‘schakel’ .   

De Schalm heeft in seizoen ’17-’18 gefungeerd als aanjager van onder meer het 

benefietconcert van het Koninklijke Luchtmacht Orkest, het Sportgala en het 

Nieuwjaarsconcert.  

  

Bij het fenomeen Mensen van Veldhoven is ook voortgezet. Tijdens presentaties  

(20 slides x 20 seconden) vertelden een aantal bevlogen Veldhovenaren over hun 

passie. Deze avonden zijn gratis toegankelijk.  

Verder organiseerde De Schalm opnieuw geheel verzorgde busreizen naar de 

unieke en  prachtige musical  Soldaat van Oranje en de Lion King. Musicals, die 

wat moeilijk bereikbaar zijn voor vooral ouderen omdat deze niet op een echt 



  

  

centrale plek plaatsvindt. Om dan relaxed voor de deur van De Schalm 

opgehaald en afgezet te worden, vonden vele reizigers erg prettig. Ze werden 

door gastvrouwen van De Schalm de hele rit verwend met heerlijke hapjes en 

drankjes.  

  

  



 

 

A
a

n
ta

l 
v
o

o
rs

te
ll

in
g

e
n

 

V
o

o
rs

te
ll

in
g

e
n

 G
ro

te
 Z

a
a

l 

V
o

o
rs

te
ll

in
g

e
n

 L
in

d
e

n
z
a

a
l 

A
n

d
e

re
 z

a
le

n
 

J
e

u
g

d
v
o

o
rs

te
ll

in
g

 

A
n

d
e

rs
ta

li
g

 

A
a

n
ta

l 
b

e
z
o

e
k

e
rs

 

A
a

n
ta

l 
b

e
z
o

e
k

e
rs

 G
Z

 

A
a

n
ta

lb
e

z
o

e
k

e
rs

 L
Z

 

A
a

n
ta

l 
b

e
z
o

e
k

e
rs

 a
n

d
e

re
 

z
a

le
n

 

A
a

n
ta

l 
je

u
g

d
b

e
z
o

e
k

e
rs

 

(8
0

%
) 

O
p

tr
e

d
e

n
d

e
 a

rt
ie

s
te

n
 

W
a

a
rv

a
n

 j
e

u
g

d
 

Prof+amateurtheaterprogramma 174 125 44 7 29 40 40961 36254 4624 306 4218 1493 110 
Film 72 0 72 0 9 39 1848 0 1848 0 117 0 0 
Commerciële verhuringen 86 45 4 20 47 0 18325 17002 540 723 11822 4225 2990 
Lokale verhuringen 58 29 6 10 26 0 11424 10197 765 432 1311 2536 1345 
Eigen projecten/producties 13 7 3 5 4 0 3080 2363 580 51 211 0 0 

 403 206 129 42 115 79 75638 65816 8357 1512 17679 8254 4445 
 
 
              

  

  

2017-2018 aantal bezoekers

Professionele voorstellingen

Films

Lokale evenementen

Commerciële evenementen

Eigen producties

2017 - 2018 aantal activiteiten

Professionele voorstellingen

Films

Lokale evenementen

Commerciële evenementen



 

                       

 

 

   

 

 

 

 

2017-2018
aantal gebruikers

Professionals

Amateurs

Jeugdig talent op het podium in 
2017-2018

Niet jeugdig talent Jeugdige talenten

Lokale evenementen

Commerciële
evenementen

Eigen producties

Totalen

Aantal activiteiten '17-'18 t.o.v. '16-'17

2016 - 2017 aantal activiteiten

2017-2018 aantal activiteiten

Films

Lokale evenementen

Commerciële evenementen

Eigen producties

Aantal bezoekers '17-'18 t.o.v. '16-'17

2016-2017 aantal bezoekers

2017-2018 aantal bezoekers



 

 

 

 

 


