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Het Filiaal theatermakers 
 

Het Filiaal theatermakers (HFt) is een gezelschap van meerdere makers. Naast de 

artistieke kern van Monique Corvers (artistiek leider/regisseur), Gábor Tarján 

(componist/musicus) en Ramses Graus (objecttheatermaker/acteur) werken we met 

wisselende teams van (jonge) gastregisseurs, acteurs, ontwerpers, musici, schrijvers, 

vormgevers en wetenschappers. 

 

Onze producties zijn beeldend, muzikaal, speels en inventief. Artistiek wordt onze 

beeldtaal rijker door een steeds verdergaand gebruik van digitale media, video en 

installaties. Het interdisciplinaire karakter van ons werk vergroot de toegankelijkheid, 

ook als onderwerpen soms pittig zijn. We maken daarmee nadrukkelijk podiumkunst 

en kunsteducatie voor alle leeftijden, en expliciet alle kinderen, óók voor jongens, óók 

voor kinderen die van huis uit niet gewend zijn om naar het theater te gaan, óók voor 

kinderen met een taalachterstand en óók voor speciaal onderwijs. 

 

HFt is opgenomen in de basisinfrastructuur (BIS). Dit wil zeggen dat we structureel 

gefinancierd worden door OCW. Daarnaast worden we structureel gefinancierd door 

de gemeente Utrecht. 

 

foto Remke Spijkers  
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Inleiding 

  
We zijn trots op wat we bereikt hebben in 2018! Een vol jaar met een breed palet aan 

activiteiten: twee nieuwe producties (De Nachtwaker in de kleine zaal en Oor 

overboord in speellokalen), twee reprises (Toen mijn vader een struik werd op locatie 

met een indrukwekkend vluchtelingproject en het prijswinnende Falling dreams, met 

een tekstuitgave), twee producties in voorbereiding (ISHI Indianenwijsheid voor de 21e 

eeuw en grote zaalvoorstelling Back to OZ) én een onderzoek naar een toekomstige 

coproductie met De Dansers. Met als internationale kers op de taart: in de zomer van 

2018 met een van onze meest succesvolle voorstellingen (The great illusionist) op 

tournee naar Sydney Operahouse en Melbourne Arts Center. 

Op het gebied van educatie hebben we ons verder verdiept in het onderzoekend leren. 

Ook ontwikkelden we een co-teaching methode waarmee het creatief vermogen van 

docenten wordt vergroot. Door deze verdiepende manier van werken krijgen 

leerkrachten meer handvatten om het creatief proces in hun werk te verankeren.   

Rondom De Nachtwaker en Toen mijn vader een struik werd ontwikkelden we 

uitgebreide educatieve programma’s. We legden de basis voor een nieuw creatief 

partnerschap met De Catharijnepoort, een basisschool uit Utrecht West met een 

grote diversiteit aan culturele achtergronden. Na de Ridderhof in Leidsche Rijn en 

Montessori Witte vrouwen uit Utrecht centrum is dit ons derde partnerschap binnen 

het stimuleringsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit. Daarnaast werkt onze 

cultuurcoach structureel (in 2018 alweer voor het negende jaar!) in de krachtwijk 

Hoograven. 

Een positief geluid in 2018 was de boodschap van het kabinet in de notitie “Cultuur in 

een open samenleving”. Deze werd maart 2018 gepresenteerd door minister van 

Engelshoven. In deze notitie geeft zij aan hoe belangrijk het is dat iedereen al vroeg 

met cultuur in aanraking komt. Om in een open samenleving te kunnen slagen 

moeten kinderen en jongeren leren nieuwsgierig te zijn naar wat anders en onbekend 

is, zodat zij zichzelf en hun creativiteit ontwikkelen. Zij geeft aan dat het 

jeugdtheater, de jeugdfilm en kinderboeken uit Nederland een sterke reputatie 

hebben als het gaat om een confrontatie met een andere zienswijze. Het kabinet 

investeert daarom extra in o.a. jeugdtheatergezelschappen. En ook op het gebied van 

cultuureducatie wil de minister extra geld reserveren. O.a. om het succesvolle 

programma Cultuureducatie met Kwaliteit ook na 2020 uit te kunnen blijven voeren.  

Dit positieve geluid zette zich voor ons concreet om in een extra financiële bijdrage 

van 100.000 euro voor kunsteducatie en talentontwikkeling in de jaren 2018, 2019 en 

2020. We hebben daardoor onder andere bezuinigingen op ons 

talentontwikkelingsprogramma terug kunnen draaien. We zijn hier uiteraard heel blij 

mee. 
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In 2018 bezochten in totaal 27.529 bezoekers onze voorstellingen. 

Daarnaast mochten we  9.276 deelnemers aan educatieve activiteiten 

verwelkomen.   

foto Remke Spijkers 
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Producties Nederland 

Premières  

De Nachtwaker 

Kleine zaalvoorstelling 

Première: 4 februari 2018, SSBU blauwe zaal, Utrecht  

Tournee: 4 februari t/m 31 mei 2018 

Aantal voorstellingen: 74 (17 vrij en 57 school) 

 

Foto Joris van Bennekom 

De Nachtwaker is gebaseerd op een idee dat maker Ramses Graus al had toen hij nog 

aan de HKU studeerde. Door onze opgebouwde ervaring met live video in het theater, 

is het hem gelukt dat idee te verwezenlijken.  

Op toneel zien we achter het bureau van de nachtwaker (gespeeld door Noël van 

Santen, bekend van cabaret duo Schudden en de musical Soof) een scherm met 

negen monitorbeelden. Prompt nadat we op een bewakingsbeeld de man zijn fiets 

hebben zien parkeren, komt hij het toneel op lopen. Hij installeert zich achter zijn 

bureau en op gezette tijden gaat hij weg om zijn rondje door het gebouw te doen en 

zien we hem verschijnen op de monitorbeelden. In die zin is de voorstelling best een 

uitdaging voor het publiek, het eerste kwartier gebeurt er weinig en het werk van 

deze nachtwaker is niet heel spannend. Een welkome verrassing was dat groep 3 & 4  

vaak gelooft dat de monitorbeelden echt zijn en dat er daar achter het toneel een 

gebouw is met gangen en camera’s. Wanneer de nachtwaker die hele route weer 

terug moet lopen zijn ze oprecht blij dat hij weer naar hen toekomt. Op een gegeven 
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moment is er een deur in dat gebouw die onverwacht openstaat met een plas water 

ervoor. De nachtwaker raakt daar danig door ontregeld, sluit de deur en dweilt de 

gang. Wanneer in zijn volgende ronde de deur weer openstaat, kan hij zich niet 

bedwingen en gaat de onbekende kamer in. Prompt belandt hij in miniatuur op de 

wereld van zijn bureau en beleeft hij avonturen tussen zijn ordners en in zijn 

plakbandhouder als bootje op de oceaan van papier. Een ode aan de verbeelding. De 

soundtrack van Gábor Tarján tilt de beelden op, de poëzie in.  

In april stond De Nachtwaker in het internationale bezoekersweekend binnen Festival 

Tweetakt. Dat leverde veel lof en concrete belangstelling op. Najaar 2019 gaat de 

voorstelling naar Rusland en Portugal.  

De nachtwaker toont de dagelijkse sleur van volwassenen, mengt die met hun 

dagdromen én appelleert aan de kinderfantasie.  Dat allemaal zonder woorden. 

Het is om stil van te worden. ****Theaterkrant  

 

Oor overboord 

Kleuter speellokaalvoorstelling 

Tournee: 29 januari t/m 30 juni 2018 

Aantal voorstellingen: 97 (8 vrij en 89 school) 

 

Foto Remke Spijkers 

Bij de kleutervoorstellingen snijdt het mes aan twee kanten. Aan de ene kant maken 

we interessant en goed aanbod dat bij daglicht in een speellokaal op school kan 
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spelen; iets waar scholen veel behoefte aan hebben. Aan de andere kant geven we 

een jonge maker de kans om met een professionele cast en crew een nieuwe 

voorstelling te maken. Deze keer hebben we Jan Jasper de Vries uitgenodigd en in 

2017 heeft hij dit nieuwe stuk al ontwikkeld en een residency op een school gedaan. 

Jan Jasper is afgestudeerd als regisseur aan de Toneelschool Maastricht, 

genomineerd voor de Ton Lutz regieprijs en werkte al met ons samen als 

regieassistent bij Falling Dreams en Spoor. Hij heeft zich laten inspireren door de 

trend dat kleuters steeds meer worden getest en onder druk lijken te staan. Jorieke 

Abbing (aantal jaren geleden afgestudeerd aan de schrijfopleiding HKU) heeft de 

tekst geschreven. De muziek is gecomponeerd door een stagiaire van de HKU 

(studierichting Musician 3.0), Jasmin Dias Godoy Maia. Ze is daarin intensief begeleid 

door Gábor Tarján. De muziek wordt live uitgevoerd door de acteurs. 

Bij deze speellokalenvoorstellingen gaan de twee acteurs samen op tournee met een 

toerbegeleider. Die rijdt het busje, bouwt mee het decor op en verzorgt de contacten 

met de scholen.  

Naast een lange tournee langs scholen, speelde Oor overboord ook in een paar 

theaterfoyers met daglicht, op het Utrechtse Uk en Puk festival voor peuters en 

kleuters en in de zomerprogrammering van het Vondelpark. Voor voorjaar 2019 staat 

een uitgebreide reprisetournee te wachten met ruim 80 verkochte voorstellingen. 
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Reprises 

Toen mijn vader een struik werd 

Locatievoorstelling in samenwerking met SSBU, UNHCR en Welkom in Utrecht 

Première: 29 april 2018, Transformatorhuis,  Utrecht  

Speelreeks: 24 april t/m 24 juni 2018 

Aantal voorstellingen: 54 (16 vrij en 38 school) 

 

 
Foto Joris van Bennekom 

 

De eerste versie van Toen mijn vader een struik werd was al weer 5 jaar geleden (in 

het kader van de  Vrede van Utrecht). Eigenlijk kun je dit nauwelijks een reprise 

noemen, omdat zoveel op locatie weer opnieuw gemaakt moest worden. Bovendien 

was er dit keer een heel uitgebreid randprogramma zowel voor vrij publiek in de 

weekenden als een speciaal project voor scholen.  

Toen mijn vader een struik werd, gebaseerd op het gelijknamige boek van Joke van 

Leeuwen, is het indrukwekkende verhaal van een meisje, Toda, dat vlucht voor de 

oorlog. Waar zij woont vechten “de enen tegen de anderen”. Een verhaal dat vijf jaar 

later actueler was dan ooit. En ook door het verzoek van veel scholen, was er 

aanleiding de productie te hernemen.  

De oorspronkelijke locatie, het Transformatorhuis, was inmiddels verkocht en we 

hadden al veel loodsen gezien, maar niks gevonden. In januari streek de eigenaar (Bob 

Scherrenberg) over het hart, schortte zijn verbouwplannen wat op en konden we er 

alsnog terecht. In februari en maart is het dak gerepareerd, het water weggezogen, 
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de schimmel en de ratten bestreden en konden we gaan inrichten; zowel de loods als 

de “tuin” erachter aan het water. Want het voormalig stroomgebouw ligt op een 

ruige plek naast de Werkspoorkathedraal. Van eind april tot en met juni kwamen de 

scholen (veelal op de fiets) en in de weekenden vrij publiek.  

In de tuin hebben we in samenwerking met de UNHCR een prachtige tentoonstelling 

geplaatst, met foto’s van vluchtelingenkinderen, zowel van hoe ze er uitzien als van 

hun droom. De foto’s zijn gemaakt door social influencers Annegien Schilling (uit 

Utrecht) en Debra Barraud (een Amsterdamse fotografe). De tentoonstelling is 

geopend door de directeur van UNHCR Nederland en de fotografen hebben verteld 

hoe deze Dream Diaries tot stand zijn gekomen. 

 

 
foto Remke Spijkers 

Highlights in de reeks voor het vrije publiek waren 4 mei, Theater na de Dam (het was 

de eerste keer dat HFt daaraan meedeed)  en een lezing van Joke van Leeuwen die 

veel fans trok.  

Voor de grote reeks schoolvoorstellingen zijn we de samenwerking aangegaan met 

Welkom in Utrecht. Bijna dertig mensen die zelf gevlucht zijn uit o.a. Syrië, 

Afghanistan en Eritrea spraken na afloop van de voorstelling met groepjes scholieren. 

In duo’s met studenten van de HKU, die eventueel konden vertalen, deelden ze in de 

tuin hun eigen vluchtverhaal. Ze lieten de leerlingen nadenken over wat zij hun wereld 

zouden toewensen. Die schreven dit vervolgens op kleine briefjes die ze aan, door ons 

geplante, wensbomen ophingen.   

https://www.instagram.com/fetching_tigerss/
https://www.instagram.com/humansofamsterdam/
https://www.facebook.com/events/2048597745397053/
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Van de vluchtelingen hoorden we dat dit ook voor hen een bijzondere ervaring was. 

Sommigen vertelden aan de onbevangen geïnteresseerde kinderen verhalen over hun 

vlucht die ze nog nooit eerder durfden te delen.  Voor de kinderen (en zeker ook voor 

de begeleidende ouders) was dit een indrukwekkende ervaring. Ze mochten alles 

vragen en daar werd gretig gebruik van gemaakt. Tijdens de gesprekken was sprake 

van daadwerkelijke interesse en groeiend begrip. Heel mooi om te zien! 

Recensies: “Levensechte vluchtvoorstelling, echter dan je in je hart zou willen”(**** De 

Volkskrant).”Liedjes die in je hart bijten”(Magazine Vrede van Utrecht). “Zonder 

expliciet te worden, becommentarieert Toen mijn vader een struik werd hoe in 

Nederland met jonge vluchtelingen wordt omgegaan. Vluchtelingen zijn we liever kwijt 

dan rijk. Dankzij deze indringende voorstelling begrijp je wat zo'n houding betekent voor 

iemand die huis en haard moest ontvluchten”(**** Theaterkrant).  

 

Falling Dreams 

Speelreeks: 1 oktober t/m 2 december 2018 

Aantal voorstellingen: 44 (13 vrij en 31 school)  

 

 
Foto Joris van Bennekom 

 

Met veel plezier zetten we in 2018 Falling Dreams voor een tweede keer op ons 

repertoire. Met deze voorstelling, die werd bekroond met een Zilveren Krekel in 2016, 

laten we expliciet het interdisciplinaire karakter van ons werk zien. De combinatie van 

high tech en old school is typerend voor onze artistieke handtekening.   
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Van de oorspronkelijke cast was niet iedereen beschikbaar. Een uitgelezen kans om 

jong talent aan boord te nemen. En dus begonnen bassist Thijs van Zutphen (22 jaar) 

en actrice Eileen Graham (23 jaar), beiden in 2018 afgestudeerd aan de HKU, aan 

hun allereerste betaalde tournee in hun carrière. Voor allebei was het een kick om 

meteen in zo’n succesvolle voorstelling te staan, waar het publiek zo enthousiast op 

reageert en naderhand de vloer op stroomt om met je te praten.  

Tijdens de eerste tournee werd er na afloop vaak gevraagd naar de tekst. Dit was 

aanleiding om voor deze reprise de tekst van Monique Corvers uit te geven in de reeks 

van De Nieuwe Toneelbibliotheek. De boekjes werden inderdaad goed verkocht.  

“Een droom die je zelf niet beter had kunnen dromen” ****Theaterkrant , ”Een 

bedwelmend Drosteeffect” **** de Volkskrant, “Prachtige filmische beelden” 

Cleeft.nl, “Falling dreams barst van de special effects” Cultuurbarbaartjes, “Een 

razend knap gemaakte voorstelling die het ongrijpbare (val)moment voordat je 

in slaap soest, probeert te vangen en tegelijkertijd te ontrafelen. Bijna jammer 

om wakker te worden.“ Uit het juryrapport van de Zilveren krekel 
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In voorbereiding 

 ISHI Indianenwijsheid voor de 21e eeuw 

 
Foto Joris van Bennekom 

De productie gaat in februari 2019 in première, maar vanaf eind november 2018 is er 

al aan gerepeteerd. Aanleiding voor de productie is het waargebeurde verhaal van 

Ishi, een Yahi indiaan uit de wildernis, die als laatste overlevende van zijn volk de 

moderne wereld in komt lopen. Hij is als vanzelfsprekend één met de natuur. 

Daardoorheen weven we ons 2019 perspectief, wat is onze positie als mensen op 

deze aarde? Zijn we ook onderdeel van de natuur of zien we de natuur eerder als ons 

eigendom, een omgeving die we te gelde kunnen maken? Deze productie gaat verder 

waar een eerdere productie Enkeltje Mars eindigde, met ons zicht op de Aarde. We 

hebben het bewust niet direct over klimaatverandering, maar over de achterliggende 

filosofische vragen en empathie.  

Bijzonder aan deze kleine zaalvoorstelling is dat een jonge componist de kans krijgt de 

muziek te schrijven. Jasmin Godoy, die eerder als stage liedjes schreef voor Oor 

Overboord, zal als singer songwriter deel uitmaken van de cast. Ze is van Braziliaanse 

komaf en heeft een indianengrootmoeder. Daarnaast spelen Mirthe Klieverik en Hok 

Tan. En nog meer jong talent:  Joy Slaats, in 2017  afgestudeerd aan de HKU als 

docent theatermaker, wordt regieassistent. De première is 3 februari 2019 in de 

Blauwe Zaal van de SSBU en zal ook in de Lente-Uitjes en op Tweetakt spelen.  
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BACK TO OZ, kerstvoorstelling in de grote zaal 

 
beeld Flowdesign 

 

Stadsschouwburg Utrecht heeft ons benaderd om de kerstproductie van 2019 te 

maken. Dat is een kans die we meteen hebben aangegrepen. Samen met de 5 

koperblazers van K.O.Brass! en 3 percussionisten van Slagwerk Den Haag gaan we 

een prachtige coproductie maken. We willen de creatieve ervaring die we met live 

video in de kleine zaal hebben opgedaan vertalen naar de grote zaal. Bij de 

voorbereidingen in 2018 is er o.a. een mooie diverse cast vastgelegd, fondsen 

geworven, het campagnebeeld ontworpen en gebrainstormd met publiciteit van 

SSBU. In april 2019 staan de eerste experimenteerweken gepland, waar we in klein 

comité de stijl en beelden gaan ontwikkelen. De première zal op 20 december 2019 

zijn in SSBU. De aansluitende tournee door het land is goed verkocht. 

 

In onderzoek    

Coproductie met De Dansers  

Eind augustus hebben we samen met De Dansers een aantal dagen gewerkt, een 

pilot voor onze coproductie in 2020. De werktitel is “climate comedy”. Het was 

inspirerend en we eindigden met veel vragen. Dus we plannen eind seizoen 18/19 nog 

een paar vervolgdagen om verder onderzoek te doen. 
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Internationaal 
 

foto Yaya Stempler 

 

Het Filiaal theatermakers is een echt Utrechts gezelschap. Maar ”ons” Utrecht dient 

ook als uitvalsbasis naar de rest van de wereld. Internationaal excelleren hoort ook bij 

ons gezelschap.  

 Zoals gezegd waren in april de ruim 30 buitenlandse uitkopers laaiend enthousiast 

over De Nachtwaker. De internationale tournee zal eind 2019 plaatsvinden. Er waren 

meer aanvragen dan we konden honoreren.  

In mei hadden we vijf dagen een jonge regisseur uit Malta te gast. Hij was hier ter 

inspiratie en dat is gelukt. Hij was erg onder de indruk van ons werk, de educatie en 

van alle samenwerking in Utrecht. Volgend jaar wil hij terugkomen met een aantal 

van de jongeren waar hij nu mee werkt. 

Artistiek leider Monique Corvers heeft in februari het Krokusfestival in Hasselt 

(België) bezocht en in juni het Edinburgh International Children’s Festival en in 

november het Ziguzaig Festival in Malta, om het internationale netwerk bij te 

houden.   

In de zomer hebben we De Grote Illusionist in het Engels gerepeteerd en zijn we op 

tournee naar Australië vertrokken.  The Great Illusionist speelde met groot succes 10 

keer in Sydney Opera House en nog eens 10 keer in het Melbourne Arts Centre. Bij de 

opening night in Sydney was de Nederlandse Consul aanwezig. Veruit het leukst om 

te doen was de live streaming naar “remote areas” in Australië.  
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Zelfs in woestijngebied onder de grond zaten er kinderen naar ons te kijken. Na 

afloop konden we op een scherm op toneel al die kids ook zien en konden ze vanuit al 

die afgelegen gebieden, vragen stellen aan de cast. Echt indrukwekkend.  

Falling Dreams speelde in oktober in het “40 jaar Krakeling festival” in Bellevue en is 

door circa 25 buitenlandse uitkopers gezien. We zijn nog steeds bezig met de follow 

up want er was interesse uit de VS, Rusland, Denemarken en (nog steeds) uit het 

Duitstalig gebied. 

Verder lopen er onderhandelingen voor The Great Illusionist in Shanghai en Beijing en 

voor Miss Ophelia in Calcutta in 2020. 
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Talentontwikkeling 
 

Het blijkt ook al uit de beschrijvingen van de producties: we proberen waar dat kan 

jong talent een kans te geven in onze voorstellingen, als musicus, acteur, componist, 

regie assistent, kunstdocent etc. Vaak zijn we hun eerste werkgever en waar mogelijk 

vragen we mensen terug of blijven we ze volgen en blijven we stand by als vraagbaak. 

In eerste instantie hebben we in 2017 een herziene begroting in moeten dienen 

wegens het niet volledig toekennen van het door ons aangevraagde budget. Hierbij 

moesten we snijden in talentontwikkeling, aangezien we daar geen officiële opdracht 

vanuit OCW voor hebben.  Maar met de aanvullende financiering konden we vanaf 

2018 gelukkig toch onze reeks met jonge makers voortzetten. De nieuwe makers die 

de kans krijgen om een kleutervoorstelling te maken zijn Henke Tuinstra en Floyd 

Koster, beiden alumni van de HKU.  

Namens Het Filiaal theatermakers heeft actrice Mirthe Klieverik een aantal 2e jaars 

HKU dramadocenten begeleid bij het maken en spelen van een jeugdvoorstelling in de 

kinderboekenweek, gebaseerd op Sammie en Opa van de Utrechtse 

kinderboekenschrijver Enne Koens. Het is een samenwerkingsproject met de HKU dat 

we jaarlijks doen. De studenten ontwikkelen ook de bijbehorende educatie en worden 

daarin door onze educatiemedewerker ondersteund. De productie wordt o.a. 

gespeeld op onze culturele partnerschapsscholen in de stad.  

En last but not least: Standplaats Utrecht. Het productiehuis nieuwe stijl is dit jaar 

van start gegaan. De initiatiefnemers die daarin gezamenlijk nieuw talent werven en 

ondersteunen zijn het Huis, SPRING, Theater Utrecht, DOX en Het Filiaal 

theatermakers.  De nieuwe talenten krijgen Fort Blauwkapel ter beschikking. Monique 

maakt deel uit van de artistieke raad en was in juni bij de selectiedagen, waar de 

kandidaten werden gekozen die na de zomer startten. In november was de officiële 

opening en heeft het Fort een nieuwe bestemming gevonden.  
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Educatie 
 

Kunsteducatie ligt bij HFt in het logisch verlengde van het artistieke werk en komt 

voort uit dezelfde visie waarin het creatieve proces centraal staat. We gaan met 

kinderen een diepgaand creatief proces aan, waarin we meer tijd hebben en minder 

regels. Het artistieke team van HFt drijft zelf steeds meer op eigen onderzoek en 

daar sluiten we met educatie op aan. De disciplines beeldende kunst, muziek, film, 

objecttheater, tekst en spel zijn rijkelijk in onze voorstellingen vertegenwoordigd. 

Maar ook wetenschap, technologie, filosofie en poëzie. Onderscheidend voor HFt is 

dat diezelfde breedte in disciplines terugkomt in ons educatieve aanbod.  

We zijn al een aantal jaren bezig met een ontwikkeling in onderzoekend leren. Hoe 

bevorder je creatieve processen bij kinderen? En hoe beweeg je scholen richting 

avontuur en risico durven nemen? Een “af” knip- en plakwerkje als workshopresultaat 

is voor een docent makkelijker te beoordelen, maar wat doe je met een creatief 

proces dat resulteert in een berg chaos met een hele originele vraag? Hoe coach je 

kinderen in een creatief proces, op een manier die niet te sturend is maar juist ruimte 

oplevert? Door het werk dat we doen op scholen en in de wijken, zowel via de 

cultuurcoach als via de culturele partnerschappen, zijn wij inmiddels gepokt en 

gemazeld in het leveren van zulke kunstdocenten, materialen en ideeën. Maar hoe 

zorg je dat een school er ook mee verder gaat, zodra je weg bent? Dat docenten het 

zelf ook oppakken en cultuur beter verankerd raakt in hun werk, in het onderwijs zelf?  

 
foto Remke Spijkers 
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Om te beginnen geven we regelmatig teamtraining aan PO docententeams. 

Speerpunt hierbij is het bevorderen van hun creatief vermogen. Binnen een aantal 

partnerschappen werken we ook met co-teaching trajecten. Leerkrachten kiezen een 

onderwerp uit het curriculum dat ze creatiever willen aanpakken en we coachen hen 

individueel van idee tot en met uitvoering. Met een zetje in de rug komen ze zo tot 

spannendere lessen. Zowel voor henzelf als voor de kinderen. We passen dit ook toe 

bij ons eigen aanbod; zo zijn de workshops bij onze kleutervoorstelling (een klas krijgt 

een serie van drie workshops) ook opgezet als een co-teaching traject. En zowel bij De 

Nachtwaker als bij Oor Overboord ontwikkelden we een set met mooi vormgegeven 

opdrachtkaarten voor de leerkracht. Hier wordt door het jaar heen gretig gebruik van 

gemaakt en levert ons veel positieve reacties op.   

 

Kunsteducatie rondom voorstellingen 

Hieronder een completer beeld van de enorme output die Het Filiaal theatermakers 

heeft op gebied van kunsteducatie. 

 
beeld Flowdesign 

Basispakket  

Bij elke voorstelling ontwikkelen we projecten, workshops en activiteiten. Rondom alle 

voorstellingen ontwikkelen we lesmateriaal dat elke klas ontvangt. In dit basispakket 

zijn hands-on materialen (spellen, boekjes, werkbladen, posters) terug te vinden. 

Onze docentenhandleidingen zijn tevens als online magazine vormgegeven. Hierin 

maken we nu een stap door te starten met het realiseren van een digitale 

leeromgeving voor leerkrachten. Met als doel: een inspirerend, mooi uitziende 

leeromgeving, gevuld met kwaliteit en supermakkelijk in het gebruik. We werken 
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hierin nauw samen met onze grafisch vormgever Flow design. Zij zijn ervaren in het 

ontwerpen van leeromgevingen. Aanvullend op het basispakket kunnen scholen 

diverse programma’s inkopen. Afhankelijk van hun vraag en wensen.  

FiliaalLab  

In onze Filiaallabs is letterlijk en figuurlijk meer ruimte voor experiment, waardoor het 

onderwijs eraan went minder gericht te zijn op het (vaak uniforme) eindresultaat en 

meer op het ontwikkelen van vaardigheden. Onze kunstdocenten nemen spannende 

materialen mee de school in. Deze FiliaalLabs zijn een groot succes en worden veel 

ingekocht.  

Bij Oor Overboord ontwikkelden we een reeks van drie omlijstende workshops. Bij 

Falling Dreams ontwikkelden we een Lab waarin leerlingen met dezelfde materialen 

aan het werk gingen als onze theatermakers hadden gedaan. Ze ontwierpen ieder 

een miniatuurdecor in 3D van een eigen droombeeld en volgden de stappen van een 

creatief proces. Zo onderzochten ze de vormgevingsprincipes waarmee je een verhaal 

in beeld kan vangen. Bij De Nachtwaker ontwikkelde we een Lab waarin kinderen in 

een reeks spannende en uitdagende theatrale opdrachten de kneepjes van het vak 

van nachtwaker leerden. Zo trainden ze vaardigheden als heel goed kunnen zien, 

horen, sluipen, snel reageren, lef hebben, overzicht houden en fit zijn. Bij Toen mijn 

vader een struik werd trokken muziekdocenten de klassen in om samen met de 

leerlingen een liedtekst te schrijven naar aanleiding van de voorstelling. Die eigen 

tekst over hun toekomstdromen zongen ze daarna samen op muziek uit de 

voorstelling.  

 
 
foto Remke Spijkers 
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Helemaal Filiaal rondom De Nachtwaker  

Ruim 1500 leerlingen uit groep 3 en 4 hebben we ontvangen in ons eigen huis De 

Berenkuil. Vanuit de stad en de provincie kwamen ze naar het Helemaal Filiaalproject 

rondom De Nachtwaker. Samen met onze Filiaaltrainers onderzochten ze in de 

“inspectie kamer”, de “routekamer” én de “controlekamer” ALLE facetten van het vak 

van een nachtwaker. Ook hielpen ze ons om alles onder controle te houden, want er 

gebeurden soms vreemde dingen in Theaterhuis de Berenkuil… Tot slot zagen ze de 

voorstelling in onze eigen theaterzaal.  

 

 
foto Remke Spijkers 

 

Verdiepend programma bij Toen mijn vader een struik werd voor scholen  

140 schoolklassen (groep 7 & 8) zagen onze vluchtvoorstelling Toen mijn vader een 

struik werd in het Transformatorhuis Utrecht. In samenwerking met Welkom in 

Utrecht boden we een nagesprek aan waarin de leerlingen de kans kregen om vragen 

te stellen aan jonge mensen die zelf gevlucht zijn. Deze gesprekken werden begeleid 

en waar nodig getolkt door net afgestudeerde theaterdocenten van de HKU.  

 

Ook zagen alle klassen de foto-expositie Dream Diaries met verhalen en foto's van 

Annegien Schilling en Debra Barraud. Zij maakten in opdracht van UNHCR, de VN-

Vluchtelingenorgansatie, een reis om vluchtelingenkinderen uit verschillende landen te 

interviewen en te fotograferen. De kinderen konden na het zien van de voorstelling, 

het gesprek met de vluchtelingen en het zien van de expositie hun eigen dromen voor 

de toekomst opschrijven en in de wens-struiken hangen op onze locatie.  



21 
 

 
foto Remke Spijkers 

Randprogramma voor familie publiek  

Gesprek met Debra en Annegien, de creatives achter de foto expositie Dream Diaries. 

Ze vertelden over de reis die ze maakten om vluchtelingenkinderen uit onder andere 

Afghanistan, Somalië en Syrië te interviewen en te fotograferen.  

Nacht van de vluchteling  

Een team van Het Filiaal theatermakers liep in de nacht van 16 op 17 juni mee in De 

nacht van de vluchteling. Hiermee halen we tevens geld op voor noodhulp aan de 65 

miljoen vluchtelingen wereldwijd.  

Lezing Joke van Leeuwen  

Regisseur Monique Corvers ging na de voorstelling in gesprek met schrijfster Joke van 

Leeuwen. Ze praten over hoe Joke op het idee kwam om een vluchtverhaal te 

schrijven en hoe ze aan het boek gewerkt heeft.  

 

Andere kunsteducatieprojecten 

HKU Onderwijsproject  

Al ruim vijf jaar werkt HFt samen met de HKU op het gebied van jeugdtheater. De 

studenten “Theater & education” hebben in hun tweede jaar de opdracht om een 

jeugdvoorstelling te maken met een bijbehorende workshop en dat op de 

basisscholen uit te voeren. Het is jaarlijks in oktober en binnen het thema van de 

kinderboekenweek. HFt levert en begeleidt elk jaar een jonge/nieuwe regisseur voor 

wie dat een goede uitdaging is en coacht de studenten bij het ontwikkelen van 
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passende educatie . In 2018 heeft Mirthe Klieverik in vier weken tijd samen met zes 

tweedejaars studenten de voorstelling gemaakt. Mirthe acteert al een aantal jaar bij 

HFt en zet zo nieuwe stappen op het gebied van regie. 

Deelname Culton gemeente Utrecht  

De Gemeente Utrecht heeft een cultuureducatie-markt op poten gezet voor het po- 

en vo-onderwijs in de stad Utrecht. We hebben ons aanbod voor seizoen 18/19 

gepresenteerd en liedjes gezongen uit de kleutervoorstelling Oor Overboord.  

Stimuleringsmaatregelen 

Het Filiaal theatermakers neemt deel aan drie stimuleringsmaatregelen. Dit zijn 

structurele financieringsprogramma’s. Binnen Cultuureducatie met kwaliteit is de 

belangrijkste doelstelling het creatief vermogen (van kind en leerkracht) te vergroten. 

Hierbinnen zijn twee varianten: binnen de stad Utrecht en binnen de provincie 

Utrecht. Deze worden op verschillende wijze georganiseerd, maar duren beide vier 

jaar. HFt heeft ook een cultuurcoach in dienst voor de brede school Hoograven. Dit is 

een gemeentelijk traject, ook wel de regeling combinatiefunctionaris genoemd. Hierin 

is met name het doel om de brede school Hoograven te ondersteunen in het 

ontwikkelen en uitvoeren van zijn kunstbeleid en om kinderen te stimuleren ook na 

schooltijd actief deel te nemen aan culturele activiteiten.  

CMK –provincie 

 

 
foto Remke Spijkers 

Binnen het programma ‘cultuureducatie met kwaliteit’ in de provincie werken we 

samen met Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht om 66 scholen uit de 
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provincie een verdiepingsprogramma aan te bieden. We ontwikkelden gezamenlijk 

teamtrainingen creatief vermogen voor lerarenteams, Filiaal Labs in de klas, een co-

teaching traject rondom de voorstelling Oor overboord en verdiepingsprogramma’s 

op maat voor enkele scholen op aanvraag.  

 

CMK-stad  

In 2018 had HFt een creatief partnerschap met de Ridderhof en met de 

Montessorischool Buiten Wittevrouwen. Binnen deze samenwerkingen wordt de 

verbinding gezocht tussen creatief vermogen en het schoolse leren. Zo werd rondom 

de voorstelling de Nachtwaker geëxperimenteerd met het thema groot/klein en 

ontdekten de kinderen hoe gewone voorwerpen en kleine onkruidplantjes het decor 

van een hele nieuwe wereld konden worden. De bovenbouw ging in de 

muziekworkshop geïnspireerd op de voorstelling Toen mijn vader een struik werd aan 

de slag met het componeren van een eigen lied en de kleuters stapten in de 

fantasiewereld van Oor overboord waarin taal en beweging aan elkaar werden 

gekoppeld.  

Verder werden er dit jaar nog meer leerkrachten betrokken in het ontwikkelen van 

hun eigen creatief vermogen en dat van hun leerlingen door middel van co-teaching. 

Het Filiaal theatermakers is trainend en adviserend aanwezig op de partnerscholen. 

Door middel van teamtrainingen op het gebied van creativiteitsontwikkeling wordt 

de draagkracht voor creatief vermogen in het hart van het onderwijs vergroot.  

Onze medewerker educatie behaalde het diploma Trainer Creatief Vermogen en 

leverde namens HFt een bijdrage aan verschillende congressen voor het onderwijs 

over creatief vermogen.  

 

Cultuurcoach  

Voor de stad Utrecht heeft HFt ook voor 2018 subsidie ontvangen om de 

combinatiefunctie voort te zetten in de Utrechtse krachtwijk Hoograven. Deze 

combinatiefunctionaris (cultuurcoach) geeft het cultuurbeleid samen met de vijf 

basisscholen in deze wijk (de Brede School Hoograven) vorm en schrijft mee aan het 

Brede Schoolcultuurplan. Zij heeft eveneens zitting in het Brede School cultuuroverleg 

en de ontwikkelgroep cultuur. Het HFt biedt voor elke bouw verdiepende 

educatieactiviteiten. Deze activiteiten bestaan uit:  

 Onderschoolse introductie en/of verwerkingslessen   

 Theatercursussen na schooltijd op basis van thema’s, inhoud en/of vorm van 

de voorstelling  

 Docententraining en coaching gericht op deskundigheidsbevordering bij geven 

van kunstlessen 

 Teamtrainingen creatief vermogen en vakoverstijgend werken (taal -en 

theaterlessen op basis van de taalmethode van de school)  
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 Gedifferentieerd aanbod van de naschoolse theaterclub met als doel om juist 

de kinderen te bereiken die niet automatisch in aanraking komen met theater. 

Om ouders nog meer te betrekken bij kunstactiviteiten biedt de theaterclub 

een ouderparticipatie-les waar ouders met hun kinderen samen 

theateropdrachten doen.  

 Ondersteuning bij groep 8 musicals 

 

 
foto Remke Spijkers  
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Communicatie en PR 
 

Online  

Instagram  

Vanaf 2017 zijn we Instagram prominenter gaan inzetten omdat een belangrijk deel 

van onze doelgroep (ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd) hier aanwezig is. 

Bewust is gekozen om per periode één voorstelling uit te lichten waarbij we een kijkje 

achter de schermen nemen via Instagram. Daarnaast is het gebruik van stories sinds 

2018 een vast onderdeel geworden. Het aantal volgers is gegroeid.  

Facebook en Twitter  

De volgers op onze Facebook en Twitteraccount zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. 

Een verklaring zou kunnen zijn dat we als klein gezelschap keuzes moeten maken en 

niet overal volop vertegenwoordigd kunnen zijn op social media. Omdat we kunnen 

concluderen dat onze inspanningen zich lonen, is het voor ons des te meer reden om 

komend seizoen voor de grote zaalvoorstelling Back to Oz extra in te zetten op social 

media.  

Influencers  

In 2018 hebben we analyses gemaakt over hoe influencers nuttig kunnen zijn voor 

onze online marketing. We hebben een beleid voor Instagram opgesteld en 

onderzocht wie er interessant voor ons kunnen zijn. In januari 2019 is er een eerste 

afspraak geweest met Relaxmama (één van de influencers die bij ons zou kunnen 

passen). Dit met het oog op Back to Oz.  

Website  

In het voorjaar hebben we met Pivven (websitebeheer & bouw) en verbeterslag 

gemaakt door de huidige website opnieuw in te richten. Verder wordt vanaf eind mei 

2018 de agenda op de site automatisch gevuld vanuit de gegevens uit ons 

automatiseringsprogramma Podio.  

Ondanks de verbeterslag, is onze huidige website verouderd en zijn we toe aan een 

nieuwe site waarin beeld en film een prominentere plek kunnen krijgen. En waarin de 

routes voor onze uiteenlopende bezoekers en het netwerk (familiepubliek, docenten, 

programmeurs, vakgenoten) meteen helder zijn.  

Google Grants / INTK / SEO & SEA  

Google Grants heeft per januari 2018 een nieuw beleid met daarin een omslag van 

kwantiteit naar kwaliteit. Het gebruik van algemene zoekwoorden is niet meer 

mogelijk. Google pakt dit serieus aan en checkt regelmatig of accounts aan hun 

(nieuwe) voorwaarden voldoen. Als dat niet het geval is, dam worden campagnes 

tijdelijk op pauze gezet. Het bureau dat onze Google Grants beheert, INTK, geeft aan 

dat ze bij ongeveer 1/3 van de Google Grants-account tijdelijke pauzeringen hebben 

meegemaakt. Ons account is in april en in oktober tijdelijk gepauzeerd.  
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De doorvoering van het nieuwe beleid zie je duidelijk terug in de resultaten. In 2017 

kwam 72% van onze website bezoekers vanuit Adwords. Nu nog maar 36%. Het 

totaal aantal websitebezoekers is gehalveerd naar 28.894. Dit aantal is daarentegen 

wel kwalitatief beter dan vorig jaar. Dit kunnen we zien aan het aantal doorkliks naar 

externe theaters – de laatste stap naar kaartverkoop die wij mee kunnen meten. We 

meten dit mee sinds april 2017. Als we het aantal in 2017 met dezelfde periode in 

2018 vergelijken, zien we dat dit met ruim 77% is gestegen (van 1.326 naar 2.355).  

 Klikken naar theaters apr – dec 2017: 1.326 (456 = 27,86% uit SEA)  

 Klikken naar theaters apr – dec 2018: 2.355 (360 = 11% uit SEA)  

CTR (click through rate/doorklikpercentage) bij HFt is nog steeds goed: boven de 6%. 

Dat is hoger dan het gemiddelde van 5%. De CTR geeft aan hoeveel mensen op de 

advertentie klikken als ze hem gezien hebben. Dit zegt dus iets over de kwaliteit van 

onze advertenties; ze sluiten steeds beter aan bij de werkelijke zoekopdracht.  

Alle pagina’s op onze website zijn SEO proof. Ook nieuwe pagina’s worden direct zo 

ingericht en omschreven dat ze goed vindbaar zijn voor onze (potentiële) contacten. 

Cijfers 2018  

 

Bereik website(s) en (sociale) mediatoepassingen   

   

 Bereik 2018 Bereik 2017 

   

Facebook 4.153 4.156 

Instagram (nieuw) 823 509 

Twitter 1.051 1.056 

E-mail nieuwsbrief 

3174 (2504 

algemeen, 857 

educatie) 

3193 (2523 

algemeen, 809 

educatie) 

Totaal aantal bezoekers website 28.894 57.505 

Aantal unieke bezoekers 21.327  48.913 

Aantal doorkliks naar theaters (apr-

dec) 2355 1326 

vanuit SEA 360 456 

 

Campagnes per productie  

De Nachtwaker  

Naast de ontwikkeling van het gebruikelijke materiaal (affiches en flyers) hebben we 

een campagne ontwikkeld gericht op de ondertitel van deze voorstelling: Alles onder 

controle? Er werden onder andere foto’s en story’s voor Instagram gemaakt van 

acteur Noël van Santen bij elk theater waar gespeeld werd, er was een levensgroot 

id-pasje waarin je samen met vrienden/familie op de foto kon in de theaterfoyers 

met als doel de foto te delen op social media met de tekst #allesondercontrole. De 

hand-out die aan alle bezoekers werd uitgedeeld was voorzien van een to do lijst om 
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zelf alles onder controle te krijgen. Aan dit thema is ook een workshop gekoppeld. Alle 

theaters in de tournee konden gebruik maken van het pr-pakket.  

Toen mijn vader een struik werd 

Omdat het Transformatorhuis voor publiek nogal afgelegen ligt hebben we veel 

aandacht besteed aan de aankleding en zichtbaarheid van de locatie en diverse 

affiche- en flyercampagnes in en rond Utrecht uitgezet. Zodat we gedurende de drie 

maanden dan deze voorstelling te zien was, in beeld zouden blijven bij de potentiële 

bezoekers.  

Omdat het een reprise was en veel Utrechts publiek de voorstelling een paar jaar 

eerder al had gezien, hebben we een randprogramma ontwikkeld om nieuw publiek te 

werven. Er was een lezing van schrijfster Joke van Leeuwen, we hebben in 

samenwerking met UNHCR een foto expositie in de tuin vormgegeven (de Utrechtse 

Annegien Schilling (@fetching_tigerss), fotograaf Debra Barraud (humans of 

Amsterdam) maakten voor UNHCR een serie indrukwekkende foto’s en verhalen over 

de dromen van vluchtelingenkinderen), we liepen mee in de Nacht van de Vluchteling 

en we zaten in het programma Theater na de Dam.  

Om een hele nieuwe doelgroep te bereiken, hebben we Annegien Schilling en Debra 

Barraud gevraagd om ook een interactieve lezing te geven. Zij hebben online 

ontzettend veel volgers en Annegien was in die periode veel in het nieuws. Ook was er 

een intensieve samenwerking en afstemming met naastgelegen Brouwerij/café de 

Leckere, de Werkspoorkathedraal en Stadsschouwburg Utrecht.  

Niet eerder hebben we zoveel energie en inspiratie gestoken in een prachtig 

randprogramma. En nooit eerder hebben we zo’n uitgebreid pr-plan rondom een 

voorstelling gehad. Toch is het niet gelukt om hiermee de tribune op deze afgelegen 

plek elke keer vol te krijgen. Deels heeft dat te maken met de meivakantie en de 

prachtige zomerse dagen.  

Oor overboord 

De kleutervoorstelling Oor Overboord is oorspronkelijk gemaakt om bij daglicht op 

scholen te spelen. Om ons vrije publiek de kans te geven om ook te komen kijken, zijn 

er een paar openbare voorstellingen gespeeld in ons eigen huis, in Stadsschouwburg 

Utrecht en de Cereolfabriek (Oog in Al). Ter promotie is een nieuwe fotoserie 

gemaakt (acteur Boy Ooteman is in de plaats gekomen van Alexander Wolf) en zijn 

er affiches gedrukt voor alle klassen waar we speelden en voor de theaters. Omdat er 

relatief weinig openbaar gespeeld is, hebben we besloten om geen aparte flyer te 

ontwikkelen. In plaats daarvan zorgden we ervoor dat we goed te zien waren in alle 

agenda’s on- en offline.  

Bekijk het 

We zijn seizoen 2018/19 gestart met de corporate campagne Bekijk Het. Het 

materiaal bestond uit affiches in A2 en A0 formaat, verspreid door de hele stad en A5 

flyers met daarop het gehele aanbod voor het komende seizoen. Deze flyers zijn 
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verspreid op diverse locaties in de stad en in een aantal wijken huis-aan-huis. De 

campagne was zichtbaar in Utrecht e.o. rondom het Uitfeest (half september). De 

meeste mensen zijn dan net terug van vakantie en hebben zin om zich weer in de 

culturele activiteiten te storten.  

 
beeld Flowdesign 

Falling Dreams 

Omdat dit een reprisetournee was, hadden we al een degelijk pakket met pr 

materialen; een snelle flitsende teaser, een mooie serie scènefoto’s, een fotowand 

voor in de foyers en ontzettend enthousiaste reacties en recensies. Falling Dreams 

was tijdens de eerste tournee een succes en op dat succes konden we ook nu 

voortborduren. Toch hebben we opnieuw media aandacht kunnen genereren door o.a. 

een interview met actrice Mirthe Klieverik in Tubantia en een pagina in de 

jeugdtheaterspecial van Scènes.  

Back to Oz  

In september zijn de voorbereidingen voor het campagnebeeld van Back to Oz 

begonnen. HFt heeft hoofd marketing van de Stadsschouwburg Utrecht hier vanaf 

het begin bij betrokken. Ook is de expertise van een paar pr-medewerkers van andere 

gerenommeerde Schouwburgen gevraagd hun mening te geven over de ontwerpfase.  

Collectieve promotie  

HFt is zeer actief op het gebied van collectieve marketing. Als gezelschap is 

samenwerking op dit vlak ook echt nodig om jeugdtheater meer onder de aandacht 

te krijgen. Zomer 2018 zijn, mede door ons initiatief, de banden opnieuw aangehaald 
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en was er een gezamenlijke stand op de Uitmarkt in Amsterdam. Naar aanleiding 

daarvan hebben we samen met een aantal collega-gezelschappen meegedaan aan 

een prijsvraag van Centercom. Met succes! Vanaf 1 november 2018 konden we voor 

een bedrag van € 50.000,- een landelijke campagne voeren voor het jeugdtheater. 

HFt zat in de commissie die in samenwerking met werkgeversorganisatie  NAPK een 

vormgever en bouwer heeft aangetrokken voor de campagne: Theater is Live. Te 

vinden op A0 frames door het hele land en online via www.theaterislive.nl. In Utrecht 

is HFt actief in het gezamenlijke PR overleg van alle culturele organisaties en podia. 

Tijdens het Uitfeest 2018 is er voor het eerst een gezamenlijk programma met alle 

Utrechtse podiumkunstorganisaties in Stadsschouwburg Utrecht aangeboden. Door 

de programmering en uitgebreide pr werd het een groot succes. Ook bleek dat er een 

grote behoefte was aan voorstellingen/activiteiten voor jonge kinderen.  

Nieuw publiek via schoolvoorstellingen  

In oktober 2018 hebben we in samenwerking met Kunst Centraal éénmalig het 

magazine Prikkels naar éénmalig naar alle Utrechtse scholen gestuurd. Prikkels werd 

oorspronkelijk alleen in Noord-Holland op basisscholen verspreid. Omdat Kunst 

Centraal een samenwerking is aangegaan, wordt het nu niet alleen in de stad, maar 

ook in de regio Utrecht verspreid. Extra reden om dat te doen was dat er een artikel 

over ons kunstproject De Speelvloer in stond.  

Standplaats Utrecht  

In november is Standplaats Utrecht officieel van start gegaan. Om goed zichtbaar te 

zijn voor de doelgroep heeft HFt samen met de andere initiatiefnemers pr-materiaal 

ontwikkeld en een website laten bouwen.  

 
foto Maarten Mooijman 
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Nieuwe samenwerkingen 

HFt werkt gedurende het jaar met veel verschillende partijen samen.  Alleen al in De 

Berenkuil, waar we gehuisvest zijn. Maar ook daarbuiten weten we (nieuwe) partners 

te vinden. Een aantal daaruit lichten we hieronder nog even specifiek toe: 

In het kader van de locatieproductie Toen mijn vader een struik werd zijn we intensief 

samen gaan werken met Welkom in Utrecht.  Een Utrechts initiatief dat 

vluchtelingen helpt om samen met Nederlanders een netwerk op te bouwen. Eerder 

werkten we wel eens kort samen in de vorm van uitlenen van een bus of een gesprek 

voeren met een gevluchte regisseur uit Syrië. Maar gedurende de speelperiode van 

TMVESW werkten er dagelijks 3 tot 5 vluchtelingen mee aan het 

kunsteducatieproject rondom de voorstelling. In totaal hebben er in die periode zo’n 

30 verschillende mensen gerouleerd. Na de speelperiode hebben we met een paar van 

hen contact gehouden, wellicht kunnen zij een volgende stap zetten binnen de 

theaterwereld. Maar ook voor volgende projecten willen we graag samen blijven 

werken 

HFt werkte op gebied van educatie en publiciteit al af en toe samen met De Dansers, 

een Utrechts dansgezelschap dat ook in de Berenkuil gehuisvest is, zich min of meer 

op dezelfde doelgroep richt als HFt en ook veel internationaal speelt. In 2018 startten 

we met een artistieke samenwerking die in seizoen 20/21 moet leiden tot een 

coproductie. 

Voor de kerstproductie Back to OZ zullen we uiteraard nauw gaan samenwerken met 

SSBU, Slagwerk Den Haag en KO Brass! In Hoograven gaan we daarbij een parallel 

programma ontwikkelen voor de wijk. We gaan daar structureel samenwerken met 

de maatschappelijke organisaties uit de buurt. 

Het eerder omschreven Cultuur & School Utrecht waarin HFt samenwerkt met de 

Stadsschouwburg, TivoliVredenburg en 9 musea is een mooi voorbeeld van hoe 

vruchtbaar een samenwerking kan zijn. Dit jaar is door de afdeling onderwijs van de 

gemeente Utrecht goedkeuring verleend aan het uitbreiden van deze samenwerking 

met presenterende instellingen, waaronder Podium Hoge Woerd. 

HFt afdeling educatie startte in 2017 een vier jarige samenwerking met het 

Universiteitsmuseum en Wetenschapsknooppunt. In 2018 is dit aangevuld met de 

Hortus en stadsboerderij Stede Hooge Woerd. 
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Prestatieverantwoording 2018 

Producties Activiteiten Bezoekers 

Nieuwe producties 2 

Reprises 3 

I Vrije voorstellingen 

Utrecht (standplaats) 36 3.034 

Rest van Nederland 20 1.839 

Buitenland 10 1.551 

Subtotaal 66 6.424 

II Schoolvoorstellingen 

Utrecht (stad) 114 9.226 

Rest van Nederland 97 10.435 

Buitenland 10 1.444 

Subtotaal 221 21.105 

Totaal 287 27.529 

III Overige activiteiten 

educatieve activiteiten 279 8.069 

Openbare activiteiten 20 1.207 
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Organisatie 
 

Personeel 

In 2018 startte Joost Giesken bij ons als inspeciënt licht. Hiermee kwam een eind aan 

bijna een jaar free lancers en kon de afdeling techniek en productie voortvarend aan 

de slag om orde op zaken te stellen rondom archivering van voorstellingen, ordenen 

en herinrichten van de opslag en het verder optimaliseren van werkprocessen. Hierin 

was behoorlijk wat achterstand weg te werken.  

Op de valreep, in december 2018, meldde huidig zakelijk leider Marjolein van Bommel 

dat zij per 1 april 2019 HFt zal verlaten. Na 9 jaar met veel plezier en enthousiasme 

bij HFt gewerkt te hebben gaat zij zich richten op culturele internationale 

samenwerking. Zij gaat dit doen bij DutchCulture in de functie van hoofd advies en 

mobiliteit. Half maart zal zij vervangen worden door Josine Gilissen, die op het 

ogenblik als hoofd verkoop, planning en internationaal bij theatercollectief 

Wunderbaum werkt. Het bestuur denkt in haar een goede opvolger gevonden te 

hebben en is blij met de twee weken overlap zodat er sprake is van een gedegen 

overdracht. 

Vaste medewerkers  

 Monique Corvers   artistieke leiding -100% dienstverband  

 Marjolein van Bommel  zakelijke leiding - 84% dienstverband  

 Gábor Tarján    artistiek kernlid & musicus - 60% dienstverband   

 Ramses Graus   artistiek kernlid & acteur - 60% dienstverband  

 Carlien van Geffen   publiciteit - 75% dienstverband  

 Lisanne de Geus   marketing – 70% dienstverband  

 Nina de Hondt   educatie - 70% dienstverband  

 Annetje van Dijk   productie – 80% dienstverband   

 Matthijs Nieuwburg   zakelijk -90% dienstverband  

 Joost Giesken  techniek – 100% dienstverband vanaf 1 april 2018  

 Gwen Croonen   planning en productie – 80% dienstverband  

Vaste opdrachtnemers  

 Theaterbureau Slot   acquisitie  

 Flow Design     grafische vormgeving  

 Joris van Bennekom  fotografie  

 Remke Spijkers   fotografie   

 Tony Minnema   registratie  
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Bestuur  

De bestuurssamenstelling in 2018 was als volgt:  

  aantreden aftreden Huidige termijn 

Jaap Hillmann (voorzitter) 22-4-2009 06-06-2018 - 

Cees de Bever (lid) 26-6-2014 6-6-2018 - 

Jan Ravesteijn (penningmeester) 1-1-2015 1-1-2021  2e termijn 

Jacqueline Duerinck (secretaris) 1-3-2015 1-3-2021 2e termijn 

Ward Rennen (lid) 1-4-2017 1-4-2020 1e termijn 

Walther van den Heuvel (lid)     1-3-2018  1-3-2021                                    1e termijn 

 

Toelichting: bestuursleden nemen zitting voor een periode van drie jaar. HFt gaat uit 

van maximaal tweemaal verlenging, zodat een maximale zittingsduur van 9 jaar 

ontstaat.  Dit is conform de code cultural governance.  

Aan het bestuurslidmaatschap is geen vergoeding verbonden. HFt hanteert een 

rooster van aftreden en beschikt over een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.  

 Het bestuur beschikt over deskundigheid binnen de volgende disciplines:  - 

maatschappelijke instellingen - politiek - bedrijfsleven - pr en marketing  - 

kunstvakonderwijs/podiumkunsten  

Cultural governance    

HFt hanteert het bestuur-directie model. Dit model werkt nog steeds naar alle 

tevredenheid. Hiertoe is een bestuursreglement opgesteld. Daarnaast hanteert HFt 

een directiereglement (waaraan in 2018 ook een noodprotocol is toegevoegd) en een 

vastgestelde jaarplanner.  

Tussen het bestuur en de dagelijkse leiding bestaat een heldere afbakening van taken 

en verantwoordelijkheden. Het bestuur maakt onderscheid tussen beleidsmatige en 

toezichthoudende taken enerzijds en ondersteunende anderzijds. Het is beschikbaar 

voor hulp en advies voor de dagelijkse leiding ten behoeve van het dagelijks beheer. 

Het bestuur voert eenmaal per jaar functioneringsgesprekken met de directieleden.  

Het bestuur vergadert drie à vier keer per jaar en volgt hierbij de jaarplanner. Een 

externe boekhouder zorgt voor de jaarrekening en daarnaast heeft het bestuur een 

externe accountant benoemd. 

Een keer per jaar wordt het model en het functioneren van het bestuur 

(samenstelling, taken en verantwoordelijkheden) geëvalueerd. Hiervoor wordt een 

evaluatieformulier gebruikt.  

In 2017 stelde het bestuur vast dat zij de bestuursposities die in 2018 vrijkomen 

graag gevuld zou zien met specifieke kennis van podiumkunst en onderwijs. Dit is wat 

betreft de podiumkunst gelukt. Op 25 oktober 2018 trad Walther van den Heuvel, 

hoofd programmering van Theater Rotterdam aan als bestuurslid. Eind 2018 zijn we 
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daarnaast een zoektocht gestart naar nog 2 nieuwe bestuursleden.  We zoeken in 

ieder geval een ervaren kandidaat, maar daarnaast zoeken we op termijn ook juist 

naar een jongere en meer onervaren kandidaat die het interessant vindt om bij ons 

gezelschap meer te leren over bestuurlijk werk. Voor beide kandidaten geldt dat ze 

een bijdrage kunnen leveren op het gebied van culturele diversiteit. We kunnen op dat 

vlak goed een "critical friend" gebruiken, die ons bevraagt en wijst op valkuilen en 

kansen. Wanneer hij of zij ook nog thuis is in het onderwijsveld is dat een pré. 
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Diversiteit en inclusie 
 

HFt is een gezelschap van en voor iedereen in de samenleving. We willen daarbij een 

zo goed mogelijke afspiegeling zijn van de samenleving en onze voorstellingen en 

kunsteducatie laten werken voor een zo breed mogelijk publiek. Naast culturele 

diversiteit zijn ook een gelijke verdeling wat betreft man-vrouw, leeftijd en fysieke of 

mentale beperking aandachtspunten.  Najaren van inspanning is het bijvoorbeeld 

gelukt om een flink aantal mannelijke kunstdocenten in onze ploeg te hebben. We 

merken dat het vergroten van de culturele diversiteit niet vanzelf gaat. Om die reden 

volgde de zakelijk leider een training unconscious bias en zijn we op zoek naar een 

critical friend waarmee we gezamenlijk onze organisatie periodiek doorlichten om 

gericht actiepunten op te stellen. We ondertekenden het Utrechtse D&I pact en zijn 

“doener” binnen PACT Utrecht. Dit is een netwerk van Utrechtse cultuurmakers dat 

met elkaar en binnen de eigen organisaties naar manieren zoekt om Diverser en 

Inclusiever (D&I) te worden.   

In het formuleren van ons beleid vinden we de vier pijlers van de code culturele 

diversiteit voor alle aspecten van diversiteit heel toepasbaar. Dat zijn: programma, 

publiek, personeel en partners.   

Programma 

Onder programma worden de gewenste producten en diensten voor de diverse 

publieksgroepen verstaan. We merken dat onze voorstellingen, waarin beeld en 

muziek een minstens zo sterke rol spelen als tekst heel toegankelijk zijn voor publiek 

dat normaal gesproken niet veel naar het theater gaat zoals publiek met 

taalachterstand. Onze decors trekken na afloop vaak veel bekijks, met name (hoe 

cliché het ook klinkt) vaders en zoontjes komen graag een kijkje nemen bij de 

maquettes en video-installaties. In de educatieprogramma’s werken we veel met 

fysieke en dynamische, energieke vormen. 

Ons programma is ook geschikt voor speciaal onderwijs. Onze kleutervoorstelling 

spelen we bijvoorbeeld ook voor scholieren uit het voortgezet speciaal onderwijs (t/m 

16 jaar) en voor kinderen met een visuele beperking organiseerden we 

voelrondleidingen door het decor voor aanvang van de voorstelling. 

Onze voorstellingen gaan vaak over cultureel universele thema’s. Interessant is de 

vraag of dat eigenlijk wel echt bestaat. Wij gaan er vanuit dat empathie, je 

verplaatsen in een ander, de basis is van ons vak. Toch is dat een standpunt waar op 

dit moment veel discussie over is. De komende tijd zullen dit voor onszelf verder gaan 

bevragen en onderzoeken.  

Publiek 

Ons publiek is, vooral bij de schoolvoorstellingen zeer divers. Een regelrechte afgeleide 

van de samenleving. We richten ons ook bewust op scholen uit wijken waar ouders 

niet automatisch met hun kinderen naar het theater gaan. Dat lukt bijna te goed, de 
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vraag wordt steeds groter en soms moeten we ook scholen teleurstellen omdat we 

vol zitten. 

Voor vrij publiek zouden we die culturele diversiteit ook graag terugzien in de zaal. 

Maar dit is helaas nog niet het geval. We zien wel een goede mix in jongens-meisjes, 

jong en oud. Veel opa’s en oma’s met hun kleinkinderen en ook veel studenten en 

collega’s uit het vakgebied. Voor een groot deel zijn we natuurlijk afhankelijk van de 

theaters die de kaarten verkopen. Zelf geven we bij schoolvoorstellingen altijd aan de 

scholieren meer informatie mee naar huis om expliciet de brug naar het gezin te 

slaan en zijn we actief op social media waar we nieuwe groepen proberen te 

bereiken. Rondom onze kerstvoorstelling in 2019 gaan we voor het eerst met een 

community medewerker samenwerken waarmee we een nog veel dichter netwerk in 

de diverse wijk Hoograven opbouwen. Ook starten we een programma waarmee we 

kaarten kunnen aanbieden aan gezinnen die niet over de financiën beschikken om 

naar de voorstelling te komen. 

Personeel  

De cast van onze voorstellingen is steeds beter gemixt. We vragen daar ook steeds 

explicieter naar. De afgelopen twee seizoenen hebben we bij audities alleen nog 

kandidaten uitgenodigd die een bijdrage kunnen leveren aan de culturele diversiteit.  

Voor onze workshopbegeleiders lukt het goed om meer mannen aan boord te krijgen, 

ook heel belangrijk want in het onderwijs is een sterke oververtegenwoordiging van 

vrouwen. Op culturele diversiteit zouden we naast onze filiaal workshopdecent van 

Turkse komaf graag nog meer collega’s verwelkomen met een diverse achtergrond. 

Op kantoor en in het bestuur blijkt het niet vanzelf te gaan. Deels komt dit ook 

omdat het verloop heel laag is waardoor een verandering in samenstelling 

automatisch langzaam verloopt. We hebben op het ogenblik 2 vacatures uitstaan 

voor ons in bestuur die we in gaan vullen met minimaal 1 vrouw en 2 bestuursleden 

die een bijdrage leveren aan de culturele diversiteit.  

Partners 

Onze scholen zijn natuurlijk sterke partners als het gaat om culturele diversiteit. 

Daarnaast delen we ons pand en een aantal samenwerkingsverbanden met DOX, 

een van de meest diverse gezelschappen van Nederland. Ook werken we intensief 

samen met Welkom in Utrecht en multiculturele partijen in de diverse Utrechtse 

wijken zoals de moskee en buurthuizen. 
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Vooruitblik 2019 

  
2019 is een jaar om naar uit te kijken! We starten met de bijzondere voorstelling ISHI. 

Hieromheen produceren we ons Helemaal Filiaal project, deze keer midden in het 

theaterkwartier. De workshops vinden plaats in de Berenkuil, waarna de kinderen 

onze voorstelling bezoeken in de Paardenkathedraal. Op deze plek komt de 

voorstelling extra tot zijn recht. De Paardenkathedraal wordt daarmee ook een 

Tweetakt locatie aangezien we geprogrammeerd staan tijdens het internationale 

bezoekersweekend van het Tweetakt Festival. 

Oor Overboord toert in het voorjaar langs meer dan honderd basisscholen en 

tegelijkertijd gaan we de nieuwe kleutervoorstelling RAAR voorbereiden. 

Samen met De Dansers werken we, eveneens in het voorjaar, verder aan ons 

onderzoek naar een coproductie. 

De Nachtwaker gaat weer op tournee na de zomervakantie en zal over de grenzen 

starten en eindigen. Namelijk respectievelijk in Moskou en Lissabon en Porto. Heel 

goed om te merken dat deze tekstloze voorstelling ook echt de taalbarrières slecht en 

we ons hiermee buiten Nederlands, Duits of Engels taalgebied kunnen begeven. 

En in oktober is het dan eindelijk zover: de start van de repetities van Back to Oz. 

Voor de zomer hebben we dan al een paar weken gewerkt aan de technische 

uitwerking van het videosysteem en de beeldtaal. Ook aan het script is voor de zomer 

is dan al gewerkt. Maar nu gaan alle remmen los en is de complete cast en crew aan 

boord om vanaf vrijdag 20 december 12 keer de grote zaal van Stadsschouwburg te 

bespelen en daarna op tournee langs de grote zalen van Nederland te gaan!   

Daarnaast zal 2019 deels in het teken staan van het kunstenplan 2021-2024. De 

contouren van onze toekomstige plannen en ambities zullen in 2019 vorm gaan 

krijgen. Dit zal mede onder leiding zijn van een nieuwe zakelijk leider, Josine Gilissen 

die half maart 2019 zal starten. 
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A. Baten

Eigen inkomsten

1 Publieksinkomsten binnenland (2+3+4+5) 152.990    

2.1 Garanties

2.2 Recette 4.245        

3 Uitkoop 89.626      

4 Partage 55.915      

5 Overige publieksinkomsten 3.204        

6 Publieksinkomsten buitenland 3.400             

7 Totaal publieksinkomsten (1+6) 156.390    

8 Sponsorinkomsten 7.500        

Overige directe inkomsten

9 Vergoedingen coproducent 84.454      

10 Overige directe inkomsten -                

11 Totaal overige directe inkomsten (9+10) 84.454      

12 Directe opbrengsten (7+8+11) 248.344    

13 Indirecte opbrengsten -                

14 Particulieren/ vrienden -                

15 Bedrijven -                

16 Private fondsen 50.714      

17 Goede doelenloterijen -                

18 Totaal bi jdragen uit private middelen (14+15+16+17) 50.714      

19 Totaal e igen inkomsten (12+13+18) 299.058    

Subsidies

20 Structurele subsidie OCW 721.222    

21 Structurele subsidie Provincie -                

22 Structurele subsidie Gemeente 429.814    

23 Structurele subsidie publieke subsidie overig 103.017    

24 Incidentele publieke subsidie 17.143      
-                

25 Totaal subsidies en bi jdragen (20+21+22+23+24) 1.271.196 

26 Totale baten (19+25) 1.570.254 

B. Lasten en Resultaat

1 Beheerslasten materieel 174.711        

2 Beheerslasten personeel 115.198        

3 Totaal beheerslasten (1+2) 289.909    

4 Activiteitenlasten materieel 464.777        

5 Activiteitenlasten personeel 972.983        

6 Totale activiteitenlasten (4+5) 1.437.760 

Specificatie personeelslasten

7 Vast contract 588.786        

8 Tijdelijk contract 322.330        

9 Inhuur 177.065        

10 Totale personeelslasten (7+8+9) 1.088.181 

11 Totale materie le lasten (1+4) 639.488    

12 Totaal lasten (10+11) 1.727.669 

13 Saldo uit gewone bedrijfsvoering -157.415       

14 Saldo rentebaten en -lasten -                      

15 Saldo buitengewone baten- en lasten -                      

16 Exploitatieresultaat -157.415   
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Toelichting op de begroting 

HFt sloot 2018 met een exploitatieoverschot van 124.000 euro. Dit is ruim meer dan 

begroot. Dat is goed verklaarbaar uit het feit dat we onverwacht, halverwege het 

jaar, een extra financiële ruimte kregen van 116.000 euro van OCW, We hebben dit 

bedrag echter niet direct uit kunnen geven. Wel hebben we een aantal projecten in 

voorbereiding uitgezet waardoor we in 2019 grotere stappen kunnen zetten. Zo 

zullen er zowel in 2019 als in 2020 nieuwe kleuter voorstellingen worden 

geproduceerd in het kader van ons talentontwikkelingsprogramma. We gaan ons 

tienjarig bestaan van de cultuurcoach in de wijk Hoograven uitgebreid vieren met een 

intensief programma waarmee we voor het eerst een community medewerker in 

dienst nemen. Zo zullen we als gezelschap tot in de haarvaten van de wijk gaan 

werken, in samenwerking met wijkbureau, moskee, bibliotheek, etc. Daarnaast willen 

we in 2019 achterstanden verder inlopen op productioneel niveau. Met name de 

opslag en de archivering van voorstellingen vraagt extra tijd en mankracht. Ook het 

verder digitaliseren en automatisering van de organisatie (en zijn output) vraagt om 

structurele financiering. We hebben hier een begin mee gemaakt in 2017 en 2018 en 

zullen dit de komende jaren verantwoord verder uitbouwen. Het resultaat zal zijn dat 

we zowel in 2019 als in 2020 een groter exploitatietekort zullen hebben dan begroot 

in de oorspronkelijke aanvraag. Hierbij sturen we aan op een weerstandsvermogen 

van rond de 15% eind 2020.  

Wat in 2018 ook (weer) helder werd is dat fondsenwerving niet zomaar als derde 

geldstroom gezien kan worden. De kans om geld van fondsen binnen te krijgen is niet 

altijd even groot. Er is veel concurrentie, veel gezelschappen opereren vanuit een te 

krap budget en als BIS gezelschap wordt je ook regelmatig buitengesloten van 

regelingen omdat je al structureel financiering ontvangt. We merken echter, ook als 

structureel gefinancierd BIS gezelschap, dat onze financiële ruimte te beperkt is als 

we ook daadwerkelijk goede arbeidsvoorwaarden willen creëren en ons verder willen 

ontwikkelen. Daarom komt de aanvulling van OCW geen jaar te laat, ook daar werd 

onderkend dat met name de jeugdgezelschappen aan het verschralen zijn. En om die 

reden acht het bestuur het verstandig wat extra reserves in te bouwen voor 

projecten waarbij we extra ingezet hebben op aanvullende fondsen. Dat zijn dan 

vooral de grote zaal Kerstproductie 2019 en de internationale speelbeurten.   

Dit bestuursverslag is ondertekend op 22 maart 2019 te Utrecht door:

Dhr. J. Ravesteijn   

(tijdelijk) Voorzitter bestuur 




