
BESTUURSVERSLAG 2018 

Het jaarverslag 2018 van Orkater is een feitelijk verslag van wat het gezelschap heeft gepresteerd en 

de meetbare effecten daarvan. Het is ook een momentopname van een gezelschap dat zich in de 

loop der jaren heeft ontwikkeld van een collectief van (muziek)theatermakers tot een instelling 

waarbij het entameren en produceren van het werk van bewezen makers hand in hand gaat met de 

structurele ontwikkeling en instroom van nieuw talent.  

De makers van Orkater zijn jong en oud, man en vrouw, zwart en wit. Zij spelen binnen en buiten, 

overdag en ’s avonds, in randstad en provincie. Hun onderwerpen zijn licht en zwaar, sober en 

uitbundig, tijdloos en actueel. Zij maken theater en muziek, beweging en beeld, meestal een 

mengvorm daarvan. Eigentijds muziektheater maken staat centraal. 

DE VOORSTELLINGEN 

Woiski vs. Woiski - première - Orkater, Bijlmer Parktheater 

Het schrijnende levensverhaal van vader en zoon Woiski die ondanks hun moeizame verhouding 

furore maakten en Nederland verrijkt hebben met hun aanstekelijke muziek. Max sr. kwam in de 

jaren dertig, als een van de eerste Surinamers naar Amsterdam en opende daar zijn eerste nachtclub. 

Hij en zijn zoon Max jr. moesten zien te overleven in het witte Nederland. Een verhaal over identiteit, 

immigratie en ontworteling, waarin kleur alles bepalend lijkt te zijn.  

De Blackout van '77 - reprise - Orkater/De Nieuwkomers: Sir Duke 

De zwarte schrijfster Amina reconstrueert ze haar levensgeschiedenis, die zich afspeelt tegen de 

achtergrond van een gesegregeerd Amerika en de opkomst van de Civil Rights Movement.  

Pärt & Tavener (Altstaedt en Scholten van Aschat) - Orkater, Amsterdam Sinfonietta 

De muziek van de spirituele minimalisten Arvo Pärt en John Tavener voert regelrecht naar hogere, 

hemelse sferen. Pärts nieuwe meesterwerk bestaat uit zeven minimalistische klanksculpturen. 

Tussen de delen door draagt Gijs Scholten van Aschat gedichten voor van de Portugese dichter 

Fernando Pessoa. Ze stellen de menselijke neiging tot godsbesef ter discussie en brengen ons weer 

terug op aarde. 

Lost in the Greenhouse - première - Orkater, De Lawei Drachten i.s.m. De Koornbeurs Franeker 

Het verhaal van de jonge pool Wojtek vanaf het moment dat zijn moeder hem overtuigt dat hij in 

Polen geen toekomst heeft, tot aan zijn dramatische einde. Het is ook het verhaal van de baas van de 

kassen in het Friese Sexbierum. Als zijn aantrekkelijke dochter Klaske zich onder de plukkers begeeft 

is Wojtek niet de enige die voor haar valt. Tegen de achtergrond van een sterk veranderende 

samenleving (toenemende arbeidsmigratie, dreigende leegloop van het platteland) beginnen zich de 

contouren van een tragische liefdesgeschiedenis af te tekenen. 

Hatta & De Kom - première - Orkater/Sir Duke, Theater na de Dam 

Theaterdocumentaire brengt de vergeten verhalen van twee overzeese verzetsstrijders tot leven. 

Een emotionele reis naar het vooroorlogse koloniale Holland, waarin de Surinaamse Anton de Kom 

en de Indonesische Mohammed Hatta strijden voor zelfstandigheid van hun land. 
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De Wereldvergadering - première - Orkater 

“We moeten even praten. Maar dan wel met z’n allen. Dit is uw officiële uitnodiging voor de 

allereerste wereldvergadering. Het is gelukt. Eindelijk! De logistiek is zo goed als rond. Als u zich 

zorgen maakt over uw huis dat leeg staat, uw bedrijf dat stilvalt, dat u de dingen onbeheerd achter 

moet laten; wees niet bang, we zijn straks allemaal bij de wereldvergadering. Dus er kan niks 

gebeuren”. 

Zeitgeber - Orkater/De Nieuwkomers: More Dogs 

Wat gebeurt er als de tijd wegvalt? Op zoek naar het ontstaan en de betekenis van ritmiek, herhaling 

en structuur in ons leven. Wie zouden we zijn, of kunnen we nog zijn, in een wereld zonder structuur, 

zonder begin en einde, zonder de tijd? 

De Onzichtbare Man - reprise - Orkater  

Amsterdam-Noord, 1994. Kunstenaar Michiel Voet stuit in zijn atelier op de NDSM-werf op de 

Algerijnse vluchteling Karim Ramtani. In De Onzichtbare Man vertelt hij over de fascinatie voor het 

ongrijpbare leven van deze vreemdeling. Karim Ramtani vertelt hetzelfde verhaal, maar dan uit zijn 

perspectief. Over hoe hij vanuit Algiers aankwam in Amsterdam. Over het kunstproject waarin hij 

terecht kwam. Over de absurdistische ensceneringen waarin hij figureerde, vaak vol verbazing en 

ongeloof. 

De Vrouw - première - Orkater/Lars Doberman 

Vijf mannen die een voorstelling maken over De Vrouw. Wat is eigenlijk een vrouw? Vroeg Lars 

Doberman zich af. De vrouw is in ieder geval iets wat ik niet ben. Dacht Lars. En zo begon hij te 

vergelijken. En toen ging alles mis 

237 redenen om door te gaan - Orkater 

Acteurs Geert Lageveen en Leopold Witte maken de balans op. Hoe lang hebben ze nog? Welke rol 

willen ze in dit leven nog spelen? Hoe willen ze herinnerd worden? En welke plaatjes moeten er 

gedraaid worden op hun allerlaatste feestje? Waar de één de dood omarmt als deel van het leven, 

bezweert de andere haar door allerlei doelen te stellen. Een feelgood voorstelling over de dood en 

het leven zelf. 

Kill all Kids - première - iona&rineke i.s.m. Orkater in het kader van de nieuwe makersregeling 

Sciencefiction in zijn puurste vorm: fictie gebaseerd op onderzoek en wetenschap. iona&rineke 

nemen je mee in een gedachte-experiment: Wat als een klein groepje mensen de toekomst kan 

bepalen? En als zij de mensheid als virus voor de aarde zien? Wat als je weet dat je de laatste bent? 

Café Doberman - Orkater/Lars Doberman 

Café Doberman, twee avonden in Theater Bellevue die café, concert, laboratorium en samenkomst 

ineen zijn. 
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METEN IS WETEN 

De waardering van het publiek wordt van oudsher afgemeten aan de hoeveelheid publiek en aan de 

reacties na afloop in de vorm van applaus of eventuele gesprekken na afloop. De bezoekcijfers 

worden sinds mensenheugenis daadwerkelijk gemeten, de publieksrespons niet. Natuurlijk ervaren 

de makers in de zalen de publiekswaardering of het ontbreken daarvan. Dat is echter een subjectieve 

waarneming die maar ten dele een rol kan spelen bij het in kaart brengen van het publiek van 

Orkater; wie het zijn, waar het vandaan komt en wat het vindt van het werk van Orkater.  

Het doorlopende publieksonderzoek van Motivaction heeft daar verandering in gebracht. De uitslag 

van 2018 geeft een helder en verhelderend inzicht in het publiek van Orkater, soms bevestigend, 

soms verrassend, altijd nuttig. Maar liefst 75% van de Orkaterbezoekers geeft aan bekend te zijn met 

het nieuwkomersprogramma. Er is een redelijk deel trouw publiek (41%), er zijn ook veel eerste 

bezoekers (maar liefst 59%). 65% is hoogopgeleid, 27% midden opgeleid en maar liefst 71% is vrouw. 

Leeftijd en afkomst verschillen per productie. Met name de afkomst van het publiek hangt samen 

met het onderwerp van de voorstelling en de samenstelling van de bezetting. Verderop in het 

jaarverslag kunt u kennisnemen van de gedetailleerde uitkomsten. De resultaten zullen zeker richting 

geven aan het beleid op de langere termijn. Zo staat er op korte termijn een brainstorm gepland 

waarin de resultaten worden geanalyseerd en met een aantal externe marketingprofessionals een 

koers wordt bepaald voor de komende jaren. 
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WAARDERING 

Aan professionele waardering heeft het in 2018 niet ontbroken. Hatta & De Kom werd genomineerd 

voor de BNG bank Theaterprijs. Michiel Blankwaardt werd genomineerd voor de Arlecchino voor de 

beste bijdragende rol in Woiski vs. Woiski. Dionne Verwey viel dezelfde eer ten deel voor de 

Colombina voor haar rol in de Nieuwkomersvoorstelling De Blackout van ‘77.  Woiski vs. Woiski werd 

tijdens het Nederlands Theater Festival door de Wijkjury tot beste voorstelling uitgeroepen. 

Regisseur Maartje Duin, die de podcast Pawel, de Poolse plukker maakte bij Lost in the Greenhouse,  

won onlangs een DirectorsNL Award, uitgereikt door de Dutch Directors Guild.  

Alle producties werden hooggewaardeerd door het publiek met een gemiddelde van 8,4. Lost in the 

Greenhouse kwam in het overvolle programma van Leeuwarden-Friesland Culturele hoofdstad in de 

eindwaardering van het publiek met een 8,5 op een eervolle vierde plaats. Behalve de hoge 

waarderingscijfers (zie afbeelding) laat het onderzoek zien dat het publiek het werk van Orkater als 

onderscheidend kenmerkt dat ondanks de grote diversiteit aan producties herkenbaar is als typisch 

Orkater. Voorstellingen worden door bezoekers gezien als kwalitatief hoogwaardig, verrassend, 

onderscheidend, inspirerend en typisch Orkater. Een belangrijke reden om een voorstelling te 

bezoeken is “omdat het een Orkaterproductie is”. Het bevestigt dat het gezelschap een sterke naam 

heeft opgebouwd en dat de bezoeker er vertrouwen in heeft dat hij of zij een goede voorstelling te 

zien krijgt. Bezoekers van Orkater hebben een zeer hoge herhaalbezoekintentie; vrijwel alle 

bezoekers (96%) geven aan in de toekomst weer een voorstelling van Orkater te willen bezoeken. 

AMSTERDAM 

Orkater noemt zich een landelijk opererend Amsterdams gezelschap. Het accentueert de 

diepgewortelde band die het al tientallen jaren heeft met de hoofdstad. Bespeling van onder meer 

de Stadsschouwburg (tegenwoordig ITA), Theater Bellevue, De Meervaart en Bijlmer Parktheater; 

actieve betrokkenheid bij de IMC Weekendschool, verbinding met de Amsterdamse 

Jeugdtheaterschool, samenwerking met het 4e Gymnasium of de coproductie Pärt & Tavener met 

Amsterdam Sinfonietta. U zult er in dit verslag meer over lezen.  
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NEDERLAND 

Net zo vanzelfsprekend kun je spreken van een in Amsterdam gevestigd nationaal gezelschap. 

Langlopende relaties en samenwerkingen reiken van Groningen tot Maastricht, van Haarlem tot 

Enschede. In 2018 woont 89% (publieksonderzoek Motivaction) van het publiek buiten de vier grote 

steden. Lost in the Greenhouse, een buitengewoon omvangrijk, complex én geslaagd community 

project, was een coproductie met Schouwburg De Lawei in Drachten in het kader van Leeuwarden-

Friesland Culturele Hoofdstad 2018. De Wereldvergadering werd speciaal gemaakt voor Oerol. 

OVER DE GRENS 

Ook in 2018 ontbreekt de internationale component niet. Voor het eerst werd een niet-Nederlands 

collectief geselecteerd voor Orkater/De Nieuwkomers. De Belgische groep More Dogs ging met de 

voorstelling Zeitgeber onder de vlag van Orkater in première op het festival Theater aan Zee in 

Oostende. De Onzichtbare Man speelde in België en Denemarken. Lost in the Greenhouse werd ten 

tonele gebracht door Nederlandse, Friese en Poolse acteurs en muzikanten. 237 redenen om door te 

gaan werd door een Vlaamse producent in België uitgebracht met Vlaamse acteurs. Na de successen 

in Nederland zullen Woiski vs. Woiski en Hatta & De Kom in 2019 hun weg vinden naar respectievelijk 

Suriname en Indonesië.  

DE CIJFERS 

In 2018 bezochten 42.076 mensen 207 voorstellingen, verdeeld over 12 producties, waarvan 3 

coproducties. Orkater speelde 50 voorstellingen in de standplaats Amsterdam, alwaar 7.683 

bezoekers deze voorstellingen bezochten. De gemiddelde zaalbezetting was 73%.  

De bespeling van de grote zalen blijft zorgen baren. Daarmee is ook de ruimte om substantieel nieuw 

publiek te veroveren beperkt. Enerzijds is dat het gevolg van risicomijdend programmeren door het 

ontbreken van programmeringssubsidie door de lokale overheden. Anderzijds zijn het de makers die 

het idee hebben dat de klassieke schouwburgen hun langste tijd hebben gehad en hun inspiratie 

zoeken op locatie en festivals.  

WERKGEVERSCHAP  

Orkater hanteert de Fair Practice Code, Code Cultural Governance en de Code Culturele Diversiteit. 

Orkater staat voor goed werkgeverschap en is lid van de Nederlandse Associatie voor 

Podiumkunsten. Het handelt met overtuiging naar de voorwaarden waaronder in Nederland 

geproduceerd behoort te worden zoals vastgelegd in de CAO voor het Nederlands Toneel en Dans. 

Dat geldt voor alle projecten en producties die door Orkater uitgebracht worden, inclusief 

Orkater/De Nieuwkomers.  
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GESCHEIDEN WEGEN KOMEN WEER SAMEN  

Orkater is buitengewoon ingenomen met de door het Fonds Podiumkunsten ingevoerde wijzigingen 

m.b.t. het gezelschap. De geforceerde scheiding van theater- en muziektheaterproducties is niet

meer aan de orde. Afrekening beperkt zich strikt genomen nog altijd tot de van tevoren vastgelegde

producties. Dat doet geen recht aan het belang van de projecten en activiteiten op het gebied van

talentontwikkeling, educatie, publiekswerving en goed werkgeverschap.

RISICOANALYSE 

Ten opzichte van 2017 zijn er geen substantiële wijzigingen in de risicoanalyse. Op korte termijn zijn 

er geen zorgwekkende risico’s. Op langere termijn zijn afzet en de subsidiesystematiek en de positie 

van Orkater daarin onverminderd een risico. Tegelijkertijd zijn dat ook de terreinen waar nieuwe 

kansen liggen.  
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FINANCIËLE  VERANTWOORDING  

Het exploitatieresultaat over 2018 is € 49.038, positiever dan begroot.  

Na meerdere gesprekken met het FPK, waarin de aanpassing van de bestaande beschikkingen werd 

besproken, ontving Orkater in januari 2019 een nieuwe beschikking waarbij theater en 

muziektheater zijn samengevoegd, er een aanpassing is gedaan in aantal grote en 

kleine/middenzaaluitvoeringen, de trede behorend bij grote zaaluitvoeringen en de hoogte van de te 

behalen EIQ en AIQ. 

Als gevolg van het resultaat nam het eigen vermogen toe tot € 597.378. Gezien de grote druk die er 

ligt op de tweede helft van de kunstenplanperiode, zal een deel van dit eigen vermogen in de jaren 

2019 en 2020 worden aangewend voor diverse producties. De solvabiliteitspositie is 51,1% t.o.v. 

48,9% in 2017. Het percentage eigen inkomsten is 50,26%, het percentage andere inkomsten is 

71,3%. Dit ligt boven de eis van zowel het AFK als van het FPK.  

In 2018 zijn er met succes additionele fondsgelden geworven voor Woiski vs. Woiski, Lost in the 

Greenhouse en Kill all Kids. 

De wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) wordt 

toegepast. 

BEKNOPTE BEGROTING 2019 

Euro 

Opbrengsten 642.664 

Subsidies/bijdragen 1.585.805 

Totaal Baten 2.228.469 

Beheerslasten 743.382 
Activiteitenlasten 1.598.215 

Totaal Lasten 2.341.596 

Resultaat -113.112

ORGANISATIE 

In november kondigde zakelijk leider Nicolien Luttels, na 22 jaar, haar vertrek aan bij Orkater per juli 

2019. Collega Laura van der Ploeg is onlangs benoemd tot opvolger van haar. De keuze voor Van der 

Ploeg onderstreept de ongebreidelde ambitie van Orkater om de doorstroom van talent mogelijk te 

maken en nieuwe initiatieven te ontplooien. 
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SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR PER 1 JANUARI 2018 

Algemeen directeur Marc van Warmerdam 

nevenfuncties: producent/dga, Graniet Film BV – Filmmuseum EYE 

Amsterdam, lid Raad van Toezicht (onbezoldigd) - Schouwburg De 

Kunstmin Dordrecht, lid Raad van Toezicht -  Stichting Louis 

Hartlooper Utrecht, bestuurslid (onbezoldigd) 

Zakelijk leider Nicolien Luttels 

nevenfuncties: lid onderhandelingsdelegatie CAO Nederlands 

Theater, NAPK - penningmeester bestuur, Nineties Productions -

penningmeester bestuur, Stichting Brokken (onbezoldigd) - voorzitter 

bezwarencommissie fusie Toneelgroep Amsterdam en 

Stadsschouwburg Amsterdam 

RAAD VAN TOEZICHT 

De Raad van Toezicht van Orkater is in 2018 vier keer bij elkaar geweest. Belangrijke 

aandachtspunten op de agenda waren de stand van zaken van de voorstellingen waaronder het 

omvangrijke project Lost in the Greenhouse en de ontwikkeling van de Nieuwkomers. Maar ook de 

besprekingen met het Fonds Podiumkunsten omtrent de subsidiebeschikkingen waren gedurende dit 

jaar onderwerp van gesprek. Marianne Rudolphi nam afscheid van de Raad van Toezicht, drie nieuwe 

leden traden toe: Eva Middelhoff, Simone Weimans en Frank Thuis. De RvT gaat in 2019 op zoek naar 

een nieuw lid met ervaring op het terrein van (nieuwe)media en naar een nieuwe voorzitter per 1 

juli. De RvT is nauw betrokken geweest bij de aankomende opvolging van Nicolien Luttels en heeft 

daarover ook in eigen kring gesproken. In formele zin verandert de governance nu Orkater van 2 naar 

1 bestuurder gaat; Laura van der Ploeg is de nieuwe zakelijk leider, maar geen bestuurder. 

In 2019 staan belangrijke zaken op de agenda waaronder de begeleiding van de voorbereiding voor 

het nieuwe kunstenplan. Ook een bespreking van de nieuwe code culturele governance en een zelf-

evaluatie staan op de agenda voor 2019. 

Samenstelling Raad van Toezicht 2018 

Voorzitter Roos Vermeij,  

uitvoerend bestuurder pensioenfonds PME 

Raad van Toezichtleden Bart Meesters,  

onafhankelijk adviseur/commissaris bij Garantibank International 

Tessel Schouten,  

hoofd bestuursvoorlichting, Gemeente Amsterdam 

Marie-Anne Rudolphi,  

directeur Theaterzaken Via Rudolphi 

(uitgeschreven 1 oktober 2018) 
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Simone Weimans,  

journalist en presentator NOS Journaal en Met het oog op morgen 

(ingeschreven per 1 oktober 2018) 

Frank Thuis,  

head of client relationship management Allen & Overy 

(ingeschreven per 1 oktober 2018) 

Eva Middelhoff,  

directeur Stadsschouwburg en Concertgebouw De Vereeniging 

(ingeschreven per 1 oktober 2018) 

Marc van Warmerdam Nicolien Luttels 
directeur/bestuurder zakelijk leider/bestuurder 
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