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Missie en Visie 

 

Schweigman& maakt voorstellingen waarin je als bezoeker je lichaam en je zintuigen anders en intensief ervaart. 
Je waarneming raakt ontregeld. Het cognitieve maakt ruimte voor het sensorische. Het artistieke uitgangspunt 
voor de voorstellingen is altijd het lichaam in de ruimte. De toeschouwer wordt teruggeworpen op zichzelf en 
gaat van daaruit een verbinding aan met de ander en met de omgeving er omheen. Een frisse blik op de wereld 
en een sensorische beleving buiten de denkkaders van alledag zijn het resultaat.  

Schweigman& heeft een unieke werkwijze ontwikkeld binnen de podiumkunsten, geïnspireerd op de 
fenomenologische stroming binnen de filosofie. Deze gaat uit van de lichamelijke en intuïtieve ervaring van een 
fenomeen als middel om de wereld te leren kennen. Dat kan een beweging, een zintuiglijke waarneming of een 
natuurverschijnsel zijn.  

Artistiek leider Boukje Schweigman: “Bij het maken van een voorstelling verdiepen we ons in een (natuurkundig) 
fenomeen: magnetisme, vuur, drijven, kleur, vallen. We tasten het af en gaan ermee aan de haal binnen 
improvisaties. Vervolgens nemen we afstand en analyseren we wat het materiaal bij ons oproept, welke scènes 
kunnen ontstaan. Dit proces herhalen we en zo dringen we langzaam door tot de kern, laag voor laag, om te 
ontdekken welke wijsheid zich aandient. De dramaturgie van de beleving van de toeschouwer is leidend en 
wordt niet bepaald door een verhaal dat zich op het podium afspeelt maar zij wordt benaderd vanuit de 
sensorische reis die de toeschouwer aflegt. Hoe komt de bezoeker binnen? Hoe ontregelen we de bezoeker 
zodat vooropgezette ideeën worden losgelaten? Waar plaatsen we ons publiek? Hoe leiden we het publiek weer 
naar buiten? We stellen heel duidelijke kaders, een doordachte compositie van plaatsing, beeld en geluid, 
waarbinnen de toeschouwer alle ruimte krijgt voor de eigen verbeelding. Zoveel toeschouwers, zoveel 
verhalen.” 

Onze missie is om de mens terug te werpen op zijn fysieke aanwezigheid. Om zo in contact te komen met een 
innerlijke wereld van waaruit een gegrond contact kan worden gemaakt met de ander - in al zijn veelzijdigheid - 
en met de omgeving. 

 

‘Er zitten nogal wat mensen vast in hun hoofd. Het lijkt wel of we, aangejaagd door onze mobiele 
telefoons, steeds verder van ons gevoel verwijderd raken. Dan kun je natuurlijk een cursus mindfulness 
gaan volgen en een rozijn aan alle kanten bestuderen voordat je die in je mond stopt, maar even 
effectief is misschien een voorstelling van Boukje Schweigman (…) Schweigman heeft de vijf spelers van 
Val in ieder geval zo ver gekregen om zich in de diepte te storten. Doe dit thuis vooral niet na. Maar 
symbolisch gezien helpt deze aanmoediging in loslaten ons misschien wel degelijk.’  

Telegraaf, september 2019 
 

 ‘Het oeuvre van Schweigman (45) is indrukwekkend; na haar met prijzen overladen 
afstudeervoorstellingen aan de mimeschool, Klep en Benen, volgde een lange reeks voorstellingen – 
Dreef, Wiek, Zweep, Spiegel, Blaas, Hoek, Erf – die veelal op zomertheaterfestivals zijn te zien. Theater 
zonder woorden, maar met muziek, dans, mime, licht én objecten: een gigantische witte ballon van 
textiel waar het publiek wordt uitgenodigd in te kruipen, een plastic tunnel om je doorheen te wurmen, 
een propeller ter grootte van die van een windmolen die drie danseressen genadeloos voortjaagt. Die 
laatste voorstelling, Wiek, stond afgelopen zomer vier weken in Antwerpen en was elke avond 
uitverkocht – Schweigman heeft een heleboel fans.’ 

Volkskrant Magazine, september 2019  
 

  



 3 

Het jaar in vogelvlucht 

Sinds 2016 is Blaas nagenoeg elk jaar te zien geweest op belangrijke internationale festivals. In februari 2019 
was dat bij de grootste van de internationale festivals in Australië: Adelaide Festival. Daaruit kwam weer 
interesse voor vervolg speelbeurten o.a.in Korea en Canada. 

In juli en vervolgens in het najaar van september tot november maakte Schweigman& de stap naar de grote zaal 
in samenwerking met de Stadsschouwburg Utrecht (SSBU). Val werd omarmd door het schouwburgpubliek: de 
voorstelling verkocht nagenoeg iedere avond uit, zowel in Utrecht als door het land. Het bewijst dat 
Schweigman& kan rekenen op een vaste groep liefhebbers die het werk van het gezelschap volgen, en dat er per 
voorstelling een groeiende groep nieuw publiek aansluit. Met de thematiek van vallen en opstaan, je angst recht 
in de ogen kijken, bleek Val ook een snaar te raken in het huidige tijdperk.  

In augustus was de locatievoorstelling Wiek twintig avonden te zien in het havengebied aan de Schelde tijdens 
de Zomer van Antwerpen. De thematiek en inhoud van de voorstelling raken aan dieper gelegen, universele 
mechanismen en bleek nog steeds actueel en relevant, wat zich opnieuw vertaalde in interesse uit het 
buitenland: in 2021 is er een optie voor speelbeurten op het Greenwich + Docklands Festival in London.  

Met partners Jakop Ahlbom Company, Golden Palace en de Mime Opleiding van de Academie voor Theater en 
Dans (AHK) is met succes de tweede editie van de Dag van de Mime geproduceerd, deze keer thuis in Het Huis 
Utrecht, in november. Opnieuw hebben onze ‘talenten’ in het avondprogramma van de Dag van de Mime hun 
werk gepresenteerd; een nieuwe bewerking van Primordial van Vege Lijf (Hali Neto, Luuk Weers, Kas Pijs) kreeg 
een zeer warme reactie van het publiek en het collectief werd “opgepikt” door aanwezige programmeurs van 
een aantal podia en festivals. Vege Lijf heeft in 2019 ook een étude gemaakt en gepresenteerd voor een klein 
publiek in Het Huis Utrecht. 

Ook in het kader van talentontwikkeling heeft Marinke Eijgenraam in 2019 belangrijke stappen gezet. Ze maakte 
in de eerste helft van het jaar een onderzoeksreis naar Senegal om de Sabar (typisch Senegalese dansvorm) te 
leren kennen en te onderzoeken, en in de zomer rondde ze Het Atelier van Oerol en Over het IJ af met de 
voorstelling In Ogenschouw die op beide festivals te zien was. 

Voor marketing en publiciteit werd vooral het eerste deel van 2019 gekenmerkt door het lanceren van een 
nieuwe re-branding in de grafische huisstijl en opnieuw gedefinieerde identiteit met een geheel nieuwe en 
tweetalige website. Dit resulteerde in 75% meer nieuwe bezoekers op de site in het najaar van 2019 dan in de 
periode daarvoor (van 2.806 naar 4.948). Ook bij het publieksbereik onder kaartkopers ging het vlot: Wiek 
genoot van een groot aantal bezoekers in Antwerpen met een bezetting van 95%, en bij de tournee van Val 
werd een gemiddelde zaalbezetting van ruim 80% bereikt, wat zeer uitzonderlijk is voor een nieuwkomer in de 
schouwburgen. 

Op het vlak van Educatie & Outreach hebben we in 2019 een volgende stap gezet in het structureren en 
vormgeven van de werkwijze en van het aanbod, in samenhang met de re-branding en de nieuwe website. Er 
zijn een aantal nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan met o.a. het Departement Bestuurs- en 
Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht -USBO, en met HAN Nijmegen Psychomotorische Therapie & 
Vaktherapie. Ook is er weer samengewerkt met wijkcultuurhuis Het Wilde Westen. Opnieuw hebben veel 
deelnemers meegedaan aan een breed scala van programma’s, ruim 1000 mensen zijn met de educatie & 
outreachactiviteiten bereikt. 

Veel partners en stakeholders hebben een langdurige relatie met Schweigman&. Het Huis Utrecht is niet alleen 
kantoorplek maar ook samenwerkingspartner bij de Dag van de Mime en binnen talentontwikkeling o.a. met 
Standplaats. Stadsschouwburg Utrecht (SSBU) heeft opnieuw als coproductie partner opgetreden in 2019; Val is 
daar gemonteerd, voor het eerst getoond en in première gegaan. Met rietkwintet Calefax en componist Yannis 
Kyriakides is er bij Val voor het eerst samengewerkt, beide samenwerkingen vragen om een vervolg (Yannis 
Kyriakides is ook betrokken bij ons nieuwe werk Spectrum - voorheen werktitel Wit -  in 2020). Met de festivals 
SPRING, Oerol, Over het IJ, Theaterfestival Boulevard, Zeeland Nazomer Festival zijn er nieuwe coproducties en 
gezamenlijke projecten in ontwikkeling. Nieuw aan deze lijst is een samenwerking met MU en STRP in Eindhoven 
(voor Spectrum in 2020) en mogelijke toekomstige projecten met Museum Voorlinden in Wassenaar. Met 
onderwijsinstellingen HKU, AHK, HAN, USBO, ARTEZ, ArtScience KABK en De Nieuwe Utrechtse School zijn er 
diverse onderzoeks- en educatieactiviteiten in voorbereiding. 

Voor de planning van de nieuwe beleidsperiode 2021-2024 zijn diverse nieuwe samenwerkingsverbanden in 
2019 onderzocht, o.a. met het Nederlands Kamerkoor en met DOX, huis voor makers en jonge performers uit 
verschillende (sub)culturen.  

Schweigman& heeft zich in 2019 verstevigd en geworteld; van standplaats Utrecht (van de Schouwburg tot in de 
wijk) naar het buitenland en weer terug naar de Schouwburgen in het land.   
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Activiteiten 

De vele publieksreacties en persaandacht die Schweigman& in 2019 ontving (zie bijlagen op pp. 18 – 21) maken 
duidelijk dat onze activiteiten weer van grote waarde zijn geweest voor bezoekers en deelnemers. Veel 
kunstenaars maken werk dat ontregelt, confronteert en perspectief verandert, maar bij het werk van 
Schweigman& gebeurt dit puur fysiek vanuit de ontregeling van de waarneming. Voor het publiek levert dit heel 
direct een onverwachte en vernieuwende ervaring op, dat veel ruimte geeft aan de persoonlijke verbeelding. 

Schweigman& onderscheidt zich in het theaterveld van makers die een direct kritisch discours opzoeken over 
maatschappelijke, actuele vraagstukken en de publieke ruimte. Het werk van Schweigman& zoekt eerder de 
tijdloze mechanismen op die ten grondslag liggen aan ons menselijk handelen en zijn. In het huidige tijdperk lijkt 
het meer dan ooit nodig om grip te krijgen op de menselijk verhouding tot grote vraagstukken en hoe je een 
eigen positie inneemt in een verdeelde omgeving. Bij Val is deze nog meer benadrukt; met de thematiek van 
vallen en opstaan, je angst recht in de ogen kijken, bleek de voorstelling een snaar te raken, getuige de pers- en 
bezoekersreacties (op social media en in gastenboeken). 

Binnen Utrecht bestaat er nu een vaste groep deelnemers uit de wijken Oog in Al en Lombok die opnieuw 
getekend heeft voor een reeks fysieke workshops. Onze voorstellingen hebben indruk gemaakt op bezoekers 
door Nederland heen, en over de grenzen: van België tot Australië (zie pers selectie op p.21). 
 
 
Voorstellingen 
 
Blaas (reprise) 
Een lege ruimte. Op de grond ligt een object, dat zachtjes opgloeit en weer uitdooft. Het lijkt te ademen, te 
groeien, een eigen leven te leiden. Misschien kijkt het naar ons, zoals wij ernaar kijken. Hoort het ons? Nodigt 
het ons uit om te spelen? Of probeert het ons juist naar buiten te drijven? In Blaas speelt Schweigman& een 
spel met de ruimte om ons heen. Waar houdt de binnenwereld op en begint de buitenwereld? Reizend door 
binnen en buiten, bedreiging en geborgenheid, licht en donker, blijf je vragen ‘waar ben ik?’ 

Sinds 2016 heeft Blaas regelmatig gespeeld op internationale festivals, in Italië, Engeland en Iran. In maart 2019 
werd het gepresenteerd op het Adelaide Festival in Australië, en is de voorstelling opgepikt door theaters en 
festivals in Canada, de VS en Korea. Het succes van Blaas bewijst dat het abstracte theater van Schweigman& 
een grote communicatieve kracht heeft, die zich een weg baant doorheen heel uiteenlopende culturen en zelfs 
mechanismen van censuur. 

circuit: klein | gerealiseerde speelbeurten 2019: 16 
 
Wiek (reprise) 
In 2018, negen jaar na de eerste versie van de voorstelling Wiek, die dé festivalhit van 2009 werd, maakte 
Schweigman& deze locatievoorstelling opnieuw. Hoewel het stuk destijds maar beperkt te zien was, kreeg het 
een iconische status. De eenvoud en kracht van het idee – gigantische, horizontaal draaiende wieken met 
daartussen drie dansers die voort moeten – beklijft, aldus de recensenten. Voor de remake werkten we 
uiteindelijk samen met zes dansers, waarvan er vijf voor het eerst in een voorstelling van Schweigman& 
speelden. 

In 2019 was Wiek van 7 augustus tot 1 september te zien tijdens de Zomer van Antwerpen. 

circuit: groot | gerealiseerde speelbeurten 2019: 20 
 
Val 
Wie valt, is kwetsbaar. In onze maatschappij kijken we liever naar de stijgende lijn: altijd hoger, verder, sneller, 
meer. Maar hoort vallen niet gewoon bij het leven? Water verdampt, stijgt op en valt terug als regen; een mens 
leert en leeft met vallen en opstaan. Waar blijft onze creativiteit als we geen sprong in het diepe meer durven 
wagen? Val is een muzikale ode aan het vallen, waarbij we onze angst recht in de ogen kijken. 

Met Val brengt Schweigman& haar poëtische theatervorm naar de grote zalen, ditmaal met rietkwintet Calefax 
en componist Yannis Kyriakides. Net als de fysieke spelers gaan ook zij op zoek naar uitersten: het reiken naar ijle 
hoogtes en de diepe val omlaag, de laagste klanken in. 

circuit: groot | gerealiseerde speelbeurten 2019: 16 
  



 5 

 
In Ogenschouw — een bedrieglijke belofte tot gronden 
Met deze voorstelling maakte Marinke Eijgenraam een vervolg op het beeldende onderzoek Connotatie waarin 
ze op zoek ging naar de zeggingskracht van beeld in een non causale verhaallijn. 

Dit keer is zij samen met haar team en publiek op zoek gegaan naar antwoorden op de vraag wat het 
spreekwoordelijke ‘gronden’ betekent in onze tijd: Is het gemakkelijker om te gronden in een stedelijke 
omgeving? Een plek die we helemaal naar onze hand hebben gezet en naar onze wens ingericht? Of is juist dat 
wat we als natuur beschouwen het landschap waar we per definitie het beste gronden? De uitkomsten 
gebruikte ze voor een productie die juni en juli 2019 te zien was op Oerol en Festival Over het IJ. 

circuit: klein | gerealiseerde speelbeurten 2019: 30 
 
The dying story of a small body function 
Je krijgt een error, een kortsluiting. Wat gebeurt er dan met je lichaam? Het gaat haperen of loopt vast, crasht. 
Een voorstelling over de overload aan informatie en de zelfgemaakte kaders die ons lichaam laten crashen. 

Mimecollectief Vege Lijf onderzoekt het fysieke effect van het crashende lichaam. 

circuit: klein | gerealiseerde speelbeurten 2019: 1 
 
Dag van de Mime 
Sinds 2017 werken we samen met collega-mimegezelschappen Jakop Ahlbom Company en Golden Palace en de 
Mime Opleiding van de AHK, vanuit de missie om de mime in Nederland verder te versterken, een grotere 
zichtbaarheid en nieuwe impulsen te geven. Samen organiseerden wij de Dag van de Mime voor het eerst in 
2018 en richtten wij Stichting Mimeplatform op.  

De tweede editie vond plaats op 13 november 2019, deze keer in Het Huis Utrecht, thuisbasis van 
Schweigman&. Tijdens deze dag kwamen vakgenoten, experts, studenten, programmeurs en publiek bij elkaar 
om kennis op te doen en ervaringen te delen.  

Na een plenaire opening was het dagprogramma ingericht in vier werksessies, die in twee rondes plaatsvonden, 
zodat deelnemers verschillende sessies konden meemaken. De onderwerpen van de sessies waren: 1) 
maakprocessen; 2) ruimte, locatie en scenografie; 3) positionering; en 4) taal en mime. Bij elk werksessie waren 
diverse gespreksleiders en gastsprekers betrokken. 

Vanaf 2020 gaan we een scherper onderscheid maken in wat we doen voor de (interne) mimegemeenschap en 
waar we de mime aan de buitenwereld presenteren. 

Tijdens het avondprogramma was het werk van verschillende mimemakers te zien in een triple-bill: 
 
1) De perfecte mens door Mimetheatergroep Botlek (Yannick Greweldinger en Dwayne Toemere) 

Sluit je ogen. Nee, stel je voor dat je je ogen sluit. En stel je voor dat je in een ruimte staat, een witte, verlichte 
ruimte. De ruimte is leeg. Hier zijn geen grenzen. Hier is niets. Je bent alleen. Er is alleen jij. Je kamt je haar, je 
schikt je kleding. Je voelt je voeten in je schoenen, je schoenen op de oneindige vloer. Je staat alleen, en je 
begint. Jij bent de perfecte mens. Geïnspireerd door de kortefilm Det perfekte menneske (1967) van Jorgen Leth. 
 
2) ‘13’ door Camila Romero Lema 

Dear audience: 
There is death because there is life. There is life because....? 
I don’t know, I don’t care, I am free, 13. 
A ritual for the unknown, a celebration. 
13, faceless personage, meets with death. Shares the common mask that we all carry as mortals and the 
revelation of the voice as the last step for freedom. 
 
3) Primordial door Mimecollectief Vege Lijf (Hali Neto en Luuk Weers) 

Primordial is een ode aan het lichaam en stimuleert ernaar te kijken. Onbezonnen, dierlijk, vrij, oprecht… Hoe 
beweeg je in een pure staat? Een lichaam zonder strategie is een lijf zonder al onze gedragsregels, denkkaders 
en denkbeelden. Een lichaam dat niet vooruit denkt maar oprecht is in het moment. Door het moderne lichaam 
te deconstrueren en te bewegen vanuit impulsen, zoekt het collectief in dit duet naar het strategieloze lijf. 
 
circuit: klein | gerealiseerde speelbeurten 2019: 1  
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Talentontwikkeling 

Dankzij de talentontwikkeling toeslag binnen de meerjarige FPK-subsidie is een aantal jonge makers sinds 2017 
gefaciliteerd in het ontwikkelen van hun eigen theatertaal. Begeleiding, coaching, financiële en productionele 
ondersteuning hebben geleid tot études, onderzoekstrajecten, zakelijke ontwikkeling en de persoonlijke groei 
van de individuen. 

Marinke Eijgenraam heeft sinds 2017 ondersteuning gehad o.a. bij het maken van haar eerste eigen productie 
nadat ze afgestudeerd was van de Mime Opleiding (met Connotatie op Festival Over Het IJ 2017). In de tweede 
helft van 2018 is ze geselecteerd voor Het Atelier van Oerol en Over Het IJ voor de festivaledities in 2019. Naast 
dit onderzoek en de ontwikkeling die ze daarin heeft doorgemaakt, heeft ze in februari 2019 een onderzoeksreis 
gemaakt naar Senegal om de Sabar te bestuderen, een energieke en uitbundige dans- en muziekvorm die een 
hoop positiviteit genereert. Samen met Luana van Eekeren (performer Wiek) en Ivar Schutte (performer For The 
Time Being en Dreef) heeft ze onderzocht hoe wij ons in Nederland door deze dans en de bijbehorende 
gebruiken kunnen laten inspireren. Missen we iets in het vieren van onze positieve emoties en kunnen we de 
vragen die dit oproept aan de hand van een voorstelling invoelbaar maken? Met Tu Peux Pleurer hebben ze een 
étude gemaakt en gepresenteerd voor een klein publiek, dat heeft plaatsgevonden bij de Blauwkapel studio’s 
van Standplaats Utrecht. 

In de voorbereiding van haar werk bij Het Atelier van Oerol en Over Het IJ heeft Marinke bij Strandlab Almere 
een residentie gemaakt in mei 2019 waarin ze zich bezighield met de betekenis van ‘gronden’. Levend in een 
wereld van gedachten, impulsen en constante prikkels vroeg Marinke zich af of de echte tastbare wereld nog 
wel tot haar kon spreken. “In hoeverre vind ik vaste grond in de omgeving waar ik letterlijk met mijn voeten op 
sta of bevinden mijn wortels zich in een ontastbare wereld van gedachten?” 

De uiteindelijke productie die hieruit voortkwam werd gepresenteerd tijdens de Atelierroute op Oerol en 
Festival Over het IJ in juni en juli 2019. In Ogenschouw maakte onderdeel uit van een drieluik voorstellingen 
samen met makers Igor Vrebac en Warre Simons. Gezamenlijk maakten ze een route waarin elke voorstelling 
plaatsvond, met een podcast om de bezoekers te (bege)leiden tussen de locaties en bij de overgang tussen de 
verschillende ervaringen van elke voorstelling.  
 
Hali Neto en Luuk Weers (Vege Lijf) studeerden halverwege 2018 af van de Mime Opleiding (AHK). Kort daarop 
sloot producent Kas Pijs zich bij hen aan. Kas is nu nog 4e jaars student van de Opleiding Productie 
Podiumkunsten (AHK). Vege Lijf wil een tegenwicht bieden aan de heersende disbalans tussen lichaam en hoofd.  
Ze maken daartoe fysieke voorstellingen over de schoonheid, de kracht en het belang van het lichaam. 

Nadat ze in 2018 een korte onderzoeksperiode hebben gehad onder de vleugels van Jakop Ahlbom Company 
(een eerste presentatie werd getoond op de Dag van de Mime 2018), heeft Vege Lijf in 2019 een vervolg 
gemaakt onder de vleugels van Schweigman&. Met The dying story of a small body function hebben ze een 
étude gemaakt en deze gepresenteerd in Het Huis Utrecht in mei 2019.  

Later in het jaar heeft Vege Lijf ook de oorspronkelijke afstudeervoorstelling Primordial opnieuw bewerkt en 
gepresenteerd tijdens de Dag van de Mime in november 2019, waar ze ook gezien zijn door verschillende 
programmeurs wat lijkt te kunnen leiden naar nieuwe presentaties in 2020. 

Voor Wild Vlees (Francesca Lazzeri, Tamar Blom, Job Rietvelt) heeft 2019 veel nieuwe ontwikkelingen en 
inzichten gebracht. Schweigman& heeft hen sinds 2017 door middel van coachingsgesprekken begeleid met als 
doel om een nieuwe productie te ondersteunen in 2020. In de tweede helft van 2019 heeft de groep na een lang 
proces besloten om uit elkaar te gaan en Wild Vlees als productiekern te ontbinden. Daarop volgde de beslissing 
van Francesca Lazzeri als maker verder te gaan onder de naam no time for commas, met name voor haar nieuwe 
productie in 2020. Job Rietvelt treedt op als producent en samen maken ze My shadow used to have a density in 
coproductie met Theaterfestival Boulevard, Schweigman& en in samenwerking met SPRING.  

Performancecollectief Rotor (Hidde Aans-Verkade, Koen van der Heijden en producent Rick Busscher) heeft in 
2019 een aantal stappen gezet door o.a. samenwerking met DOX voor de voorstelling Rushing Faces, 
gepresenteerd op Festival Tweetakt in Utrecht in maart 2019. Schweigman& begeleidt hen door 
coachingsgesprekken en in 2020 bereiden ze een nieuwe productie voor. 
 
 
  



 7 

Educatie & Outreach 

In de op-maat-gemaakte trajecten van workshops, lessen en maakprojecten slaan we een brug tussen artistiek 
en marketing, door verdieping en context te bieden. De afgelopen jaren is geëxperimenteerd met de inhoud en 
vorm van programma’s. Er zijn trajecten ontwikkeld uitsluitend rondom de producties, maar er zijn ook – vaak 
op aanvraag – programma’s gemaakt die los staan van een voorstelling en meer vertrekken vanuit de visie en 
werkwijze van het gezelschap, zoals met HAN Nijmegen Psychomotorische Therapie & Vaktherapie. 

De kracht van onze werkwijze ligt in het oordeelloos onderzoeken in plaats van direct resultaatgericht te willen 
zijn. Het ervaren vanuit de zintuigen en het lichaam en minder vanuit de ratio, is voor veel mensen een 
ondergesneeuwd pad. De huidige maatschappij is sterk cognitief, visueel en prestatiegericht ingesteld. We 
ervaren allemaal veel stress, raken verwijderd van onze onszelf en elkaar. Het contact met jezelf, de ander en je 
omgeving herwaarderen, je waarneming bewust gebruiken: wat voel ik eigenlijk, wat doet een situatie met mij, 
wat neem ik waar? En zo de wereld om je heen te herzien en opnieuw te vormen. Dat kan niet alleen vanuit het 
hoofd. Je bent nooit te jong en nooit te oud, om met dit proces te beginnen. 

Voor het eerst heeft educatie & outreach in 2019 – dankzij de nieuwe huisstijl en re-branding – een eigen plek 
op de vernieuwde website van Schweigman& met een vast menu waar het werk en de activiteiten, gericht op 
verschillende doelgroepen (mbo, hbo, wo, theaters en podia, bedrijven) wordt uitgelegd. Daarnaast is er in 2019 
een brochure gemaakt gericht op onderwijsinstellingen, bedrijven en culturele instellingen. In het algemeen 
heeft educatie & outreach een meer strategische aanpak gekregen in 2019 o.a. door de jaarplanning van te 
voren af te stemmen op repetities en voorstellingsplanning. 

Sinds 2017 organiseert Schweigman& jaarlijks de Winterschool. Een meerdaagse workshop voor mensen die zelf 
ook een creërend of maatschappelijk beroep uitoefenen, zoals professionals in de kunsten of sociaal-
maatschappelijk werk of therapeuten. In 2019 is de Winterschool iets uitgebreid, met een basisdag op de eerste 
dag voor algemeen geïnteresseerden, gevolgd door een intensieve workshopdag voor de wat meer gevorderde 
deelnemers.  Vanaf 2020 bieden we ook een meerdaagse masterclass aan voor een selecte groep mimers, 
grotendeels onze spelerspoule. 

In 2019 zijn fysieke trainingen verzorgd voor een aantal nieuwe doelgroepen, o.a. het Departement Bestuurs- en 
Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht (USBO). Deze deelnemers vinden het zelfonderzoek een 
waardevolle aanvulling op andere trainingen in persoonlijke effectiviteit en leiderschap, over thema’s als 
bijvoorbeeld ‘Druk en Grenzen’, verbinding maken tussen ‘Denken en Voelen’, ‘Prikkelwerking’, ‘Waarneming’. 
Reacties zijn positief; deelnemers hadden naar eigen zeggen “veel nieuwe inzichten”, hadden “zichzelf verrast”, 
voelden zich “relaxed en open” en “de workshopleidster was fantastisch, ik zou haar wel willen opvouwen, in 
mijn broekzak stoppen, en overal naartoe meenemen”. Toekomstgericht nemen de USBO deelnemers deze 
ervaring mee naar de bedrijven en organisaties waar ze komen te werken, bijvoorbeeld YSE Traineeships. Zo 
krijgt Schweigman& zichtbaarheid in sectoren waar wij zelf niet zo snel voet aan de grond krijgen.  

Rondom de voorstelling Val hebben verschillende workshops en workshopdagen plaatsgevonden met 
opleidingen waar we al eerder mee hebben samengewerkt bij andere voorstellingen. Nieuw dit jaar was een 
workshop met studenten van de mbo Artiest van Rijnijssel in Arnhem, die ook in grote aantallen naar de 
schouwburg kwamen voor de voorstelling. Ook is een workshopreeks en maakproject met wijkcultuurhuis Het 
Wilde Westen georganiseerd rondom Val.  

Tijdens de tournee van Val zijn diverse inleidingen en nagesprekken gegeven door Anemone Oostvriesland, af en 
toe met medewerking van de cast van Val en een enkele keer met Boukje Schweigman. Naar aanleiding hiervan 
zoeken mensen vaak een directere verbinding met het gezelschap, bijvoorbeeld in de vorm van 
workshopaanvragen, of aanmelding voor de nieuwsbrief of als vrijwilliger of donateur. 

Voor een overzicht van alle activiteiten op het gebied van educatie & outreach, zie bijlagen op p.17 
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Publiekswerking 

Bij Schweigman& ben je geen passieve toeschouwer. De voorstelling speelt zich af in je eigen beleving, met je 
persoonlijke associaties, je verbeelding en je waarneming. Je bent medemaker. Wie dit eenmaal als positief 
heeft ervaren komt vaker terug en wordt ambassadeur. Het enthousiasme dat ons publiek overdraagt op 
mensen in hun eigen omgeving willen we verder aanwakkeren door educatie, outreach en marketing.  

De gemiddelde bezettingsgraad van alle voorstellingen in 2019 was boven de 80%. Ook de tournee van Val had 
een zaalbezetting van ruim 80%, wat zeer uitzonderlijk is voor een nieuwkomer in de schouwburgen. 

Voor alle voorstellingen bij elkaar is er een totaal van ruim 13.000 bezoekers bereikt, dat is iets meer dan wat er 
in de oorspronkelijke aanvraag voor structurele subsidie 2017-2020 is geprognotiseerd. Daar bovenop zijn er 
opnieuw veel deelnemers en bezoekers van educatieactiviteiten bereikt: meer dan 1000 in 2019.  

Schweigman& weet het publiek aan zich te binden, getuige de grote groep vaste bezoekers die de voorstellingen 
volgt. Zo worden onze nieuwsbrieven gemiddeld door 60% van de ontvangende partijen gelezen, hebben we 
veel interactie op social media en uit verkoopanalyse zien we dat bezoekers met regelmaat terugkeren bij onze 
voorstellingen. Bezoekersanalyses (op basis van gegevens van de speellocaties, Google Analytics en social media) 
laten zien dat het publiek voornamelijk bestaat uit mensen tussen de 25 en 40 én een groep van 60+, met name 
afkomstig uit de grotere steden, veelal vrouweljk en hoogopgeleid. De meeste volgers komen uit Amsterdam en 
Utrecht, daarna Den Haag en Rotterdam, maar we hebben ook veel volgers in steden als Groningen, Arnhem en 
de Brabantse steden. Volgens Analytics zijn de kaartkopers van Val liefhebbers van 1) literatuur, media en kunst, 
2) kookliefhebbers, 3) ‘green living enthusiasts’: geïnteresseerden in duurzaamheid/ groen en 4) reisliefhebbers. 

Publieksbereik Val 
Het universele thema – iedereen valt vroeg of laat, je angst recht in de ogen kijken – en de online campagne met 
meerdere sterke video’s in de vorm van storytelling, die veel gedeeld zijn, en ook de samenwerking met Calefax, 
hebben samen gezorgd voor een goede publieksopkomst in de schouwburgen. Ook omdat de tournee redelijk 
klein was (16 speelbeurten in totaal, verspreid over tien steden) waren de zalen in de randstad, Groningen, 
Arnhem en Den Bosch uitverkocht, inclusief een extra voorstelling in Amsterdam die tijdens de tournee werd 
ingelast. Opvallend is de opkomst van een relatief jong pubiek in bijna alle steden, iets waar in de communicatie 
en marketing specifiek op ingezet is (door middel van dynamische foto’s, online adverteren met target groep in 
de leeftijd 20-35, samenwerking met CJP). Dat is ook terug te zien op grafiek hieronder met de 
leeftijdssegmentatie van website bezoekers in 2019. 

Er waren veel student-bezoekers, evenals CJP- en We 
Are Public pashouders, in Breda, Den Haag en Utrecht. 
De video’s en foto’s op Facebook en Instagram zijn veel 
geliked en gedeeld, waarbij met name de doelgroep 25-
40 jaar goed is vertegenwoordigd. De analyses van 
PubliekNL laten zien dat Schweigman& veel nieuwe 
bezoekers trekt, die nog geen vaste bezoekers zijn van 
de schouwburg (op Groningen en Breda na). In Arnhem 
bijvoorbeeld trok Val de helft nieuwe bezoekers, in Den 
Haag was zelfs twee-derde nieuw voor Het Nationale 
Theater. Het is aannemelijk dat hiervan een groot deel 

Schweigman&-volger is. Interessant is ook dat de vroege inzet van de teaser en het publiciteitsbeeld haar 
vruchten afwerpt: zo kochten veel kaartkopers al in de eerste fase van kaartverkoop (drie tot een maand voor de 
voorstelling) haar kaarten. Alle theaters zagen een verkooppiek na het premièreweekend waarbij er veel 
persaandacht verscheen, online mooie quotes en foto’s zijn gedeeld en er was een spread met Boukje te zien in 
het Volkskrant Magazine (mediawaarde: 69.555 euro). 

Publieksbereik Blaas / Wiek / Talentontwikkeling activiteiten / Dag van de Mime 
Ruim 500 mensen bezochten Blaas in Australië. De grootste groep bezoekers daar was vrouwelijk, tussen de 40 
en 64 jaar oud en hoogopgeleid. De voorstelling werd door een relatief jonge doelgroep bekeken. De media-
aandacht voor Blaas was groot: Boukje en Ibelisse werden vooraf geïnterviewd door de culturele blog Fest Mag, 
en er kwamen veel journalisten en recensenten kijken van dagbladen en blogs. De recensies waren bijzonder 
positief (zie bijlage persquotes p.21). 

Wiek was een van de grote hits tijdens de Zomer van Antwerpen, en was bijna elke avond uitverkocht. De 
doelgroep van het festival is divers: door een ruim aanbod aan kunstdisciplines op diverse plekken in en rond 
Antwerpen, en lage, betaalbare toegangsprijzen bezoekt zowel de grote kunstliefhebber als mensen die zelden 
een voet zetten in het theater, het festival. De brede diversiteit was vertegenwoordigd op de tribune: jong en 
oud, van laag- tot hoogopgeleid, zowel uit Antwerpen als het oosten van Nederland.  
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Mogelijke redenen dat de kaartverkoop zo goed verliep waren het goede imago en het brede publieksbereik van 
de Zomer van Antwerpen; de persaandacht vooraf en naderhand - Boukje werd o.a. geïnterviewd door omroep 
ATV en door het Gazet van Antwerpen; de culturele blog Knack en dagkrant de Standaard tipten Wiek; De 
Morgen schreef een recensie -. Maar ook via de Schweigman& website en Google Grants: Wiek was de best 
scorende advertentie via de Google Grants campagnes (er is bijna 1000 keer geklikt). De reacties van pers en 
publiek waren positief.  

Bijna 1000 festivalbezoekers zagen In Ogenschouw van Marinke Eijgenraam, zij haalde een gemiddelde 
zaalbezetting van 84% op Oerol en Over Het IJ Festivals. Het Oerol- publiek bestond uit avontuurlijke theater- en 
beeldende kunstliefhebbers (diverse leeftijden, iets meer vrouw dan man). Over Het IJ trekt een iets jongere, 
avontuurlijke theaterdoelgroep uit Amsterdam en de randstad.  

Mimecollectief Vege Lijf heeft een étude gepresenteerd voor een klein theaterliefhebbend publiek in Het Huis 
Utrecht; The dying story. Daarnaast hebben zij voor de Dag van de Mime een nieuwe bewerking van Primordial 
gepresenteerd, dat gezien werd door 176 enthousiaste mime- en theaterliefhebbers. De derde Dag van de Mime 
was in korte tijd uitverkocht. Reden daarvoor is de gezamenlijke aanpak; met drie gezelschappen én de 
mimeopleiding bereik je een grote doelgroep. De ontwerpers van Hoax hebben een duurzaam beeldmerk 
ontworpen, waardoor de Dag van de Mime een eigen gezicht en professionele uitstraling kreeg via alle kanalen. 
Het publiek bestond voor een groot deel uit mime-studenten of alumni, en daarnaast uit kunstvakstudenten en 
nieuwsgierige theaterliefhebbers. Gedurende de dag waren er 277 bezoekers. Om de werksessies ook 
beschikbaar te stellen voor mensen die er niet waren, zijn er podcasts opgenomen via Theaterkrant die online te 
beluisteren zijn. 
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Organisatie 

Team 
De organisatiekern bestond in 2019 uit een klein team van 4,9 fte, recent aangevuld met een nieuwe functie in 
zakelijke assistentie, met een totaal van 7 medewerkers waarvan 90% in vaste dienst. 

Voor de realisatie van de activiteiten breiden we uit met productieteams. We werken vaak met dezelfde 
mensen, die we selecteren uit een poule van spelers, technici, productieleiders en educatiemedewerkers die 
allemaal goed bekend zijn met onze werkwijze. Afhankelijk van de specifieke voorstellingsbehoeftes werken we 
met specialisten in bepaalde spel- en voorstellingstechniek, vormgeving of andere vakgebieden. Zo vullen wij de 
poule continu aan met teamleden. 

Voor het kernteam volgen we de arbeidscyclus van het jaarlijkse functioneringsgesprek met regelmatig aandacht 
voor overleg, feedback en reflectie het hele jaar door. We werken met projectmanagementtechniek, waarbij 
verantwoordelijkheid wordt gelegd bij verschillende medewerkers die rapporteren aan een van de 
kernteamleden. De artistieke en zakelijke leiding vormt de directie, met als primus inter pares de zakelijk leider 
voor de algemene bedrijfsvoering en de daarbij horende financiële risicobeheersing. 

In ons personeelsbeleid hanteren we de cao Theater en Dans, ook als leidraad voor opdrachtnemers. In het 
kader van goed werkgeverschap nemen we onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het personeel en de 
freelancers. 

We hebben een collectieve pensioenregeling en dragen bij aan het Sociaal Fonds Podiumkunsten en aan het 
Omscholing Dansers Nederland, waar onze werknemers en opdrachtnemers ondersteuning kunnen aanvragen 
voor persoonlijke (loopbaan)ontwikkeling door middel van trainingen en cursussen. Daarnaast geven wij zelf 
informatie en doen we aan kennisdeling binnen onze poule van productieteams, o.a. over ontwikkelingen in 
arbeidsrecht/wetgeving, cao, veiligheidseisen, governance en sectorontwikkelingen. 

De organisatiekern bestaat uit: 

artistiek leider (0,8)     Boukje Schweigman 
zakelijk leider (0,9)     Rachel Feuchtwang 
hoofd productie (0,8)     Puck Mathot 
hoofd techniek (0,7)     Jurr van Diggele 
coördinator publiciteit (0,7)    Lonneke Laurant 
regieassistent/coördinator educatie & outreach (0,6)  Anemone Oostvriesland 
zakelijk assistent (0,4)     Sanne Olijerhoek 

 
Nevenfuncties directie: 

Boukje Schweigman, artistiek leider 
o gastdocent Mimeopleiding, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) 
 
Rachel Feuchtwang, zakelijk leider 
o lid Raad van Toezicht Tryater 
o voorzitter Raad van Advies Academie voor Theater en Dans, AHK 
o gastdocent Opleiding Productie Podiumkunsten en coach DAS Creative Producing, AHK 
 
 
Bestuur & Governance 
De keuze voor het huidige bestuursmodel van een bestuur en een zakelijke- en artistieke directie is alles 
welbeschouwd het best passend bij de huidige organisatie. Rollen, bevoegdheden, taken en 
verantwoordelijkheden zijn verankerd in de statuten en reglementen en vinden hun basis in de Governance 
Code Cultuur. Echter met het in acht nemen van de vernieuwde code wordt In 2020 het huidige bestuursmodel 
tegen het licht gehouden. Het bestuur vergadert minimaal viermaal per jaar. De directie legt verantwoording af 
met kwartaal- en jaarrapportages. De leden van het bestuur volgen een rooster van aftreden. Vanaf 2020 
ontvangen zij een vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden in de vorm van vacatiegeld waarvan een aantal 
bestuursleden heeft afgezien. Het bestuur ziet geen verstrengeling van belangen van de bestuurders en de 
organisatie. 

Vermelding van de beloning van topfunctionarissen conform de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (WNT) is niet van toepassing op Stichting Stuim / Schweigman& omdat de 
structurele overheidssubsidies minder dan €500.000 per kalenderjaar bedragen. 
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Implementatie van de 8 uitgangspunten van de Govenance Code Cultuur 

Schweigman& past de principes van de Governance Code Cultuur toe. We volgen de aanbevelingen op en wijken 
daar alleen gemotiveerd van af. Hieronder lichten we toe hoe wij de principes toepassen, op basis van de vier 
overkoepelende thema’s van de code. 

- waarde scheppen voor en in de samenleving 
Schweigman& realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en 
te bewaren door middel van het bedenken, maken en uitvoeren van theatervoorstellingen (genre mime) en 
performatieve installaties. Hierin onderscheiden wij ons door een unieke werkwijze. We bewaren deze waarde 
letterlijk door onze voorstellingen voor langere tijd op ons repertoire te houden, maar ook door een eigen 
archief te beheren. We bewaren deze waarde in figuurlijke zin door ons in te zetten om de mime in Nederland 
verder te versterken en een grotere zichtbaarheid te geven, en om de mime te laten voortbestaan. Bijvoorbeeld 
door het organiseren van de Dag van de Mime en door verwante (nieuwe) makers te ondersteunen. 

- integer en rolbewust handelen 
Ons bestuur is onafhankelijk en op afstand. De bestuursleden handelen integer, naar een onderlinge rol- en 
taakverdeling. De (gedelegeerde) verantwoordelijkheden van bestuur en directie zijn vastgelegd in het bestuurs- 
en directiereglement. Mogelijke (actuele en eventueel toekomstige) belangenverstrengeling wordt als vast 
agendapunt bij elke bestuursvergadering besproken. De nevenactiviteiten van de individuele bestuursleden 
worden elk jaar vastgelegd in het jaarverslag. Het bestuur is indien nodig benaderbaar voor alle medewerkers. 
Het bestuur maakt het mogelijk dat eventuele misstanden / onregelmatigheden / ongewenst gedrag door 
medewerkers gemeld kunnen worden zonder risico voor hun positie. Hiertoe heeft de organisatie een protocol 
ongewenst gedrag opgesteld waarin de voorzitter van het bestuur fungeert als mogelijk vertrouwenspersoon.  
Eens per jaar organiseert Schweigman& een gezamenlijke “heidag” met bestuur en medewerkers. 

- zorgvuldig besturen 
De algemene en dagelijkse leiding van de organisatie, alsmede het functioneren en de resultaten van de 
organisatie zijn de (gedelegeerde) verantwoordelijkheid van de directie, zoals ook staat beschreven in het 
bestuurs- en directiereglement. Bestuur en directie gaan zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de 
middelen van de organisatie. (Zie ook integer en bewust handelen.) 
Het bestuur houdt hier toezicht op en bewaakt daarmee de maatschappelijke doelstelling en continuïteit van de 
organisatie. Strategische besluiten met gevolgen voor de doelstelling of continuïteit van de organisatie worden 
door het bestuur genomen. 

- goed toezicht uitoefenen 
Het bestuur van Schweigman& functioneert als een Raad van toezicht. In 2020 overwegen we over te stappen 
van een bestuurs-model naar een Raad-van-toezichtmodel. 
Op dit moment voert het bestuur de toezichthoudende en adviserende rol op professionele en onafhankelijke 
wijze uit. De werkgeversrol is gedelegeerd aan de directie. Het bestuur functioneert wel als werkgever voor de 
directie. Binnen het bestuur, dat bestaat uit zes leden, zijn deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid 
gewaarborgd. In 2020 gaat het bestuur op zoek naar een nieuwe externe accountant voor een volgende periode 
van vier jaar. 

 

 

Bestuurders en nevenfuncties 

Tessa Boerman (vanaf september 2019 algemeen lid) is documentairemaker, programmeur en cultureel 
adviseur. Zij werkt als filmprogrammeur voor Zami Film Festival (jubileum filmfestival dat zich inzet voor de 
zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen), De Balie (centrum voor cultuur en politiek) en het Internationaal 
Film Festival Rotterdam. 
o lid adviescommissie Immerse/Interact van Filmfonds ism Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
o bestuurslid Dutch Directors Guild 
o lid Raad van Toezicht Amsterdam Museum 

Hanneke Bouwsema (sinds maart 2017 algemeen lid en vanaf november 2019 secretaris) is sinds november 
2016 algemeen secretaris van het NPO-fonds voor drama, documentaire, radio en talentontwikkeling bij de 
publieke omroep. Daarvoor was zij onder meer directeur van de Stichting Cultuurpromotie Utrecht (o.a. 
Culturele Zondagen, Uitagenda Utrecht, Residenties Utrecht). 
o lid bestuur Insomnio 
o lid Kring Professionals Nederlands Filmfestival (NFF) 
o lid Raad van Advies De Nijverheid 
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Patrick Bronger (penningmeester) is Expert Portfolio Manager Hedgefunds bij APG. Hij was vroeger werkzaam als 
Directeur Beleggingen voor Conservatrix Levensverzekeringen en als Hoofd Strategisch Beleggingsbeleid bij a.s.r. 
Momenteel doceert hij aan de opleiding Investment Management bij de School of Business & Economics van de 
Vrije Universiteit in Amsterdam. 
o penningmeester Stichting Novum 

Margreet Huizing (vanaf november 2019 algemeen lid) is voormalig zakelijk leider van verschillende 
theatergezelschappen waaronder Mugmetdegoudentand, Bonte Hond en Golden Palace. Momenteel is zij 
werkzaam als zakelijk leider bij de gezelschappen 10children en Julian Hetzel/ism&Heit. Daarnaast is zij adviseur 
bij het Fonds Podiumkunsten en interim-directeur van Theater de Nieuwe Vorst in Tilburg. 
o penningmeester van De Nieuwe Toneelbibliotheek 
o bestuurslid Not Only Voices  
o bestuurslid de Vrijstaat 

Rosemarie Konijnenburg (tot september 2019 secretaris) is merk-strateeg, toekomst-verkenner, 
initiatiefnemer/eigenaar van het creatieve netwerk Het Rijk der Verbeelding, partner bij NEAR Corporate 
Strengthfinders, partner bij De Beukelaar Groep, learning coach en docent trendwatching bij Global School for 
Entrepreneurship. 
o lid stichtingsbestuur Unique Sculptures 
o bestuurslid Dutch Future Society 

Dennis Meyer (tot september 2019 voorzitter) is dramaturg, theaterdocent en programmamaker en was 
artistiek leider van productiehuis Het Lab Utrecht. Ook leidde hij in het kader van de Vrede van Utrecht in 2013 
Festival De Basis. In 2016 was hij Curator van de Ringbiënnale Haarlemmermeer. 
o adviseur Fonds Podiumkunsten 
o voorzitter Stichting Nieuwe Helden 
o bestuurslid Theater Kikker 
o bestuurslid de Vrijstaat 

Frank van Mil (sinds maart 2016 algemeen lid en vanaf september 2019 voorzitter) is werkzaam bij de gemeente 
Tilburg als strateeg. Daarvoor was hij o.a. wetenschappelijk directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het 
wetenschappelijke bureau van D66; en adjunct-directeur van Diversion, een bureau voor maatschappelijke 
innovatie. 
o lid van de Medezeggenschapsraad van de Parkschool (Utrecht) 
o kandidaat-gemeenteraadslid Utrecht (lijst D66) 

Remco van Rijn (vanaf november 2019 algemeen lid) is journalist, dramaturg en cultureel adviseur. Hij is 
werkzaam als Manager Artistiek Bureau bij Het Nationale Theater. Daarvoor werkte hij o.a. als adviseur theater 
bij het Fonds Podiumkunsten en was hij mede-oprichter van De Brigade. 
o bestuurslid Stichting Theater in Nederland 
o voorzitter Stichting Gouden Haas/ Gienke Deuten  
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Bedrijfsvoering 

Stichting Stuim werd op 14 juni 2006 opgericht en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder 
nummer 34250153. De organisatie houdt kantoor in Het Huis Utrecht aan de Boorstraat 107 in Utrecht. Dit is 
tevens ook de standplaats voor de stichting. 

De doelstellingen van de stichting zijn het realiseren van kunstprojecten en voorts al hetgeen daarmee 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

De dagelijkse directie is in handen van de artistiek en zakelijk leider. De boekhouding en de salarisadministratie 
worden uitgevoerd door administrateur Manja Hoedeman, onder verantwoordelijkheid van de zakelijk leider. 

Stichting Stuim sloot het jaar 2019 af met een positief exploitatieresultaat van €2.439. De totale baten 
bedroegen €1.027.817. De totale lasten bedroegen €1.025.379. In de begroting werd uitgegaan van een negatief 
exploitatiesaldo en het inzetten van bestemmingsreserves. Deze reserves werden wel degelijk ingezet, ten 
eerste voor activiteiten op het vlak van Talentonwikkeling (voor o.a. het onderzoekreis en Atelier Oerol / Over 
Het IJ traject van Marinke Eijgenraam) en voor Communicatie, meer bepaald voor het materialiseren van de 
nieuwe grafische identiteit (briefpaper, gezelschapskleding, bannering, wegwijzing, brochures).  
 
Afnamestrategie 
De activiteiten van Schweigman& vragen een uitermate arbeidsintensief proces. Het zijn ingewikkelde 
producties, met complexe overwegingen over publiekscapaciteit, reisgeschiktheid, locatie en technische 
voorzieningen. Vaak gaan ze gepaard met een hogere kosten/baten-ratio dan meer conventionele 
theaterproducties. Oude titels blijven op het repertoire, wat zorgt voor een mooie mix van bekend en nieuw 
werk. Hierdoor kan er meer keuze aangeboden worden aan programmeurs. 

In standplaats Utrecht zijn de belangrijkste reguliere afnamepartners de Stadsschouwburg (SSBU), Het Huis 
Utrecht, Theater Utrecht (Paardenkathedraal) en SPRING. Podium Hoge Woerd /Theater Kikker blijft een 
belangrijke partner, met name voor het toekomstige aanbod van nieuwe makers, binnen het 
talentontwikkelingstraject. De wijkcultuurhuizen beschikken helaas over onvoldoende voorzieningen voor onze 
voorstellingen. 

In 2019 heeft de montage, try-outs, première en nog twee voorstellingen van Val plaatsgevonden bij SSBU. 

Bij Het Huis Utrecht heeft de tweede editie van de Dag van de Mime plaatsgevonden. Ook in Het Huis Utrecht 
zijn er aantal talentontwikkeling presentaties gemaakt. De Dag van de Mime betrof drie volledige maar korte 
voorstellingen van mimers Yannick Greweldinger en Dwayne Toemere/Mimetheatergroep Botlek met De 
perfecte mens, Camila Romero Lema met 13, en Hali Neto en Luuk Weers/Mimecollectief Vege Lijf met 
Primordial. Gezamenlijk vormde dit een avondvullend programma van circa 2 uur, en werd daarom opgevoerd 
als één speelbeurt.  

In 2019 zijn de landelijke schouwburgen primaire partners geweest; Val heeft gespeeld in Amsterdam, Arnhem, 
Breda, Den Bosch (in samenwerking met November Music), Groningen, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Zwolle 
en in het buitenland in Turnhout (BE). 

De festivals zoals Oerol, Over Het IJ, Theaterfestival Boulevard, Zeeland Nazomerfestival zijn langdurige partners, 
bij sommige ook in het kader van talentontwikkeling; In Ogenschouw van Marinke Eijgenraam was in 2019 
onderdeel van Atelier Oerol / Over Het IJ en heeft in totaal 27 speelbeurten gemaakt. Het programma van Het 
Atelier van Oerol en Over Het IJ  betrof drie volwaardige voorstellingen van Marinke Eijgenraam, Igor Vrebac en 
Warre Simons. Gezamenlijk vormde ze een ‘route’ met een duur van ongeveer 4 uur dat meestal twee keer op 
een dag heeft gespeeld (vanwege de tijdstippen van elke uitzonderlijke voorstelling kon de tweede route 
beginnen wanneer de eerste route bij de laatste onderdeel was aangekomen). 

De internationale strategie is vraaggericht met een focus op buurlanden (GB, BE) en specifieke festivals en 
theaters in Denemarken, Frankrijk, Spanje, Korea, Australië met wie er al relaties bestaan of zijn in opbouw. In 
2019 is Schweigman& te zien geweest op het Adelaide Festival (AUS) met Blaas, op de Zomer van Antwerpen 
(BE) met Wiek en bij de Warande in Turnhout (BE) met Val. Verkoop en relatiebeheer worden uitgevoerd door 
de zakelijk leider.  

In totaal zijn er 84 speelbeurten gemaakt in 2019; 48 in circuit klein en 36 in circuit groot; de prestatieafspraak 
met het Fonds Podiumkunsten van 63 op jaarbasis (52 klein / 11 groot) is behaald. Doordat in eerdere jaren 
meer dan 52 speelbeurten in het kleine circuit zijn behaald per jaar, heeft de ‘onder-prestatie’ in dit circuit in 
2019 weinig impact op de totale verdeling in de periode 2017-2020, die ruimschoots behaald zal worden.  
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Financieringsmix 
De repertoirestrategie waardoor oude producties blijven spelen naast de jaarlijkse nieuwe titels, biedt meer 
keuze aan programmeurs. Ook daardoor ligt de druk niet altijd op de nieuwe producties voor het behalen van 
het gestelde aantal speelbeurten. Hiermee spreiden we de publieksinkomsten over verschillende voorstellingen 
en is een brede financieringsmix gerealiseerd, met publieksinkomsten uit binnen- en buitenland. Inkomsten uit 
fondsenwerving zijn uitsluitend gebruikt voor de productie van nieuw eigen werk. 

In 2019 bestond de financiering voor 51% uit publieke subsidies (waarvan 8,5% van de gemeente Utrecht en 
40,5% van het Fonds Podiumkunsten, 2% uit incidentele publieksubsidie). 

Ammodo, waarmee een langdurige relatie bestaat, heeft opnieuw financiële ondersteuning verleend, in 2019 dit 
keer voor Val. Daarnaast hebben ook Fonds21 en kleinere Utrechtse fondsen financieel bijgedragen, met een 
totaal van €101.745, of bijna 10% van de totale omzet. 

Publieksinkomsten zijn afhankelijk van de kaartverkoop en de publiekscapaciteit van de desbetreffende 
productie. Daardoor zijn deze per jaar verschillend. In 2019 lag de nadruk op grotere producties waarvoor een 
grote uitkoop of garantie bijdrage (op partage-basis) mogelijk was. Dit heeft een totaal van €242.506 aan 
publieksinkomsten opgeleverd (waarvan €181.350 uit buitenlandse speelbeurten), of bijna 24% van de totale 
omzet. 

Coproductiebijdragen hebben in 2019 €114.693 opgeleverd en vormen 11% van de totale omzet, grotendeels 
voor de nieuwe productie Val, waarbij coproductiepartners Calefax en Stadsschouwburg Utrecht betrokken 
waren. Als coproductiepartner bij Het Atelier van Oerol en Over Het IJ droeg Schweigman& financieel bij aan de 
productie van Marinke Eijgenraam, In Ogenschouw. 

De overige inkomsten komen uit educatie & outreachactiviteiten, particuliere donaties, en de opbrengsten van 
doorberekende uitvoeringskosten (zoals voorgeschoten reis- transport - en sejourskosten bij buitenlandse 
speelplekken en extra marketing bijdragen vanuit de schouwburgen). Deze maken in totaal de resterende 4% 
van de totale omzet. 

Het vinden van sponsoring blijft lastig. Dit gebeurt vrijwel alleen via persoonlijke contacten. Directe benadering 
van bedrijven heeft tot nu toe geen resultaten opgeleverd. Wel hebben verschillende bedrijven belangstelling 
voor de educatie- & outreachactiviteiten. In 2019 hebben deze activiteiten voor het eerst een klein beetje meer 
opgebracht dan gekost; dit gaan we in de komende beleidsperiode doorzetten om zo gestaag de inkomsten te 
laten groeien en daarmee bij te kunnen dragen aan de financiële stabiliteit van de organisatie. 

De komende jaren gaan we actief donateurs werven, enerzijds om inkomsten te verhogen en anderzijds om 
deze donateurs sterker aan ons te verbinden. Daarvoor ontwikkelen we met Naomi Russell van Bird by Bird 
Projects een mecenaatsprogramma voor tien tot vijftien grote schenkers. De hierover opgebouwde kennis delen 
we met collega’s uit de Utrechtse culturele sector. 

De beheerlasten vielen hoger uit dan begroot, onder meer vanwege het vergroten van de formatie bij de 
organisatiekern, aanpassingen bij de opslagruimte en extra kosten bij algemeen publiciteit. 

Daarentegen hebben de publieksinkomsten uit kaartverkoop meer opgeleverd dan begroot en aan activiteiten 
gaven we in totaal minder uit dan begroot, o.a. door efficiënter te werken met voorstellingstechniek bij Val en 
Wiek. 

De door het Fonds Podiumkunsten gestelde Eigen Inkomsten Quote (EIQ) is voor 2019 49% (AIQ 67%). Ook al is 
dit een redelijk uitzonderlijke prestatie, in de laatste drie jaar is een lager EIQ behaald. Het gemiddelde voor de 
totale periode 2017-2020 ligt niet volledig in lijn met de eisen van het Fonds om 39,1% te realiseren. De 
prognose voor 2020 is 38% waardoor de totaal gemiddelde geprognotiseerd uitkomt op 35%, een afwijking van 
4%. We zijn hierover in overleg met het Fonds, als blijkt dat deze kleine afwijking weinig impact zal hebben op de 
definitieve vaststelling van de subsidie.  
 
Risicobeheersing bij afwijkende exploitatie 
De diversiteit aan voorstellingen en de hogere kosten/baten-ratio’s houden een risico in voor de financiën en de 
bedrijfsvoering. Het blijft lastig om het aantal activiteiten en bezoekersaantallen te verhogen zonder 
schaalvergroting van de organisatie, wat vervolgens ook financiële consequenties zou hebben. Hogere 
ticketprijzen zou een mogelijke oplossing kunnen bieden, maar we houden onze activiteiten liever toegankelijk 
voor een zo breed mogelijk publiek. 

Vanzelfsprekend zijn er risico’s. Voorstellingen kunnen worden afgelast door ziekte of (locatievoorstellingen) 
door weersomstandigheden. Apparatuur en decor kunnen kapotgaan, een buitenlandse coproducent kan 
afhaken net voordat het contract getekend is. Schweigman& houdt in haar organisatie en financiële 
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bedrijfsvoering rekening met zulke risico’s en is dermate gezond dat zij een niet al te grote tegenslag goed kan 
verwerken. De mix van producties (klein en groot, nieuw en reprise, locatie en zaal) maken het risico bovendien 
kleiner: een uitgevallen productie kan grotendeels worden opgevangen door de andere producties. 

Schweigman& beschikt over een risico-inventarisatie die periodiek geactualiseerd wordt met de directie en 
bestuur. Daarnaast is bij elke productie een uitgebreide PRI&E gemaakt (productie-risico-inventarisatie-
evaluatie). De zakelijk leider, boekhouder en bestuur hebben uitgebreid ervaring en kennis van zaken op het 
gebied van risico’s. Deze mix zal zeker zorgdragen voor het op tijd onderkennen van eventuele risico’s en het 
nemen van adequate maatregelen. 

Vanwege een verschil in onze cumulatief gerealiseerde subsidiabele prestaties over 2013–2016 en de 
daadwerkelijk ontvangen subsidie van het Fonds Podiumkunsten, werd eind 2016 een bedrag van €234.000 
toegerekend aan het Bestemmingsfonds Fonds Podiumkunsten. Het Bestemmingsfonds maakt, net als de 
algemene reserve, onderdeel uit van het eigen vermogen. Wij dienen het Bestemmingsfonds Fonds 
Podiumkunsten echter aan te houden binnen het eigen vermogen. Op deze manier legt het Fonds een relatie 
met de huidige subsidieperiode 2017-2020. In 2019 heeft het Fonds hierover een toelichting gegeven: het Fonds 
is voornemens het Bestemmingsfonds over te dragen aan het bestuur van Schweigman& indien aan het eind van 
de huidige subsidieperiode blijkt dat Schweigman& aan de voor deze periode afgesproken prestaties heeft 
voldaan. Het gaat dan om het aantal gerealiseerde voorstellingen in de circuits waarvoor subsidie is verkregen. 
Overigens is daarvan al aangegeven dat de prestatieafspraak voor 2017-2020 ruimschoots behaald is tot dusver 
en dat de prognose voor 2020 laat zien dat we op koers liggen. 

 

Toelichting op de begrotingen 
Ten opzichte van de bij het Fonds Podiumkunsten ingediende begroting (onderdeel van de meerjarenaanvraag 
voor de periode 2017-2020 dat in 2016 gemaakt is) hieronder een aantal toelichtingen: 

De gerealiseerde publiekinskomsten zijn in totaal substantieel hoger dan begroot. Dit heeft deels te maken met 
het buitenlandse speelreeks van Wiek in de Zomer van Antwerpen (uitkoop €150.000) maar ook door het 
programmeren van meerdere producties, repertoirevoorstellingen en andere activiteiten het hele jaar door. 

Daardoor vallen ook de coproductiebaten hoger dan begroot; i.h.k.v. Talentontwikkeling is er een coproductie 
met Over Het IJ en Oerol Festivals gemaakt voor de voorstelling In Ogenschouw van Marinke Eijgenraam bij 
Atelier Oerol. 

Er is ook een hogere bijdrage gerealiseerd uit private middelen (particulieren en fondsenwerving) wat alles 
maakt dat de Eigen Inkomsten in totaal ruim €200.000 hoger zijn dan toen begroot werd. 

Indexering bij zowel de gemeente Utrecht als bij het FPK zorgen voor een grotere bedrag bij structureel 
subsidies. 

Bij beheerslasten hebben prijsstijgingen plaatsgevonden in huurkosten van opslag en kantoor. De cao theater en 
dans heeft ook een verhoging ingezet waardoor ook de personeelskosten (zowel bij beheerslasten als bij 
activiteitenlasten) hoger uit vallen. 

Materieelkosten zijn hoger dan begroot conform de hoeveelheid activiteiten (er hebben meer activiteiten 
plaatsgevonden dan toen gepland kon en dus begroot werd). De repertoirestrategie is grotendeels vraaggericht; 
op verzoek van programmeurs en buitenlandse festivals. 
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Vooruitblik activiteiten 2020 

In 2020 maken we Spectrum (werktitel was Wit), een ruimtelijke installatie waarin de mens zich geheel kan laten 
onderdompelen in een kleurenspectrum, kan baden in kleur. Het project wordt gemaakt door Schweigman& 
met ruimtelijk vormgever Cocky Eek (Blaas, Curve), lichtkunstenaar Matthijs Munnik, theatermaker Boukje 
Schweigman en componist Yannis Kyriakides (Val), winnaar van de Johan Wagenaer oeuvreprijs van de stad Den 
Haag. 

In Spectrum vormt de scenografie het uitgangspunt. Er zijn geen performers aanwezig. We ontwerpen een 
ruimte waarbinnen de beleving van kleur zo intens mogelijk kan worden waargenomen. Het gaat om de 
beweging van de bezoeker in relatie tot de ruimte waar hij of zij zich in begeeft. Onze onderzoeksvraag is: “Hoe 
kunnen we een ruimte vormgeven waarin we niet alleen naar een kleur kijken maar een kleur helemaal kunnen 
‘ondergaan’, waardoor de kleur beleving lichamelijk wordt ervaren tot diep in de vezels, en ons wezen 
resoneert? En welk verloop van kleur (of juist het gebrek er van) dienen wij te hanteren om tot een 
belangwekkende dramaturgie te komen? Een verloop waarin de afgewisselde kleuren het sterkst tot hun recht 
komen, het sterkst worden ervaren?” 

Een proefopstelling van de installatie wordt gemaakt in mei 2019 in het NDSM Theater, in samenwerking met 
Over Het IJ en Stichting NDSM/Kinetische Noord, inclusief try-out dagen. Vervolgens wordt Spectrum 
gepresenteerd tijdens Theaterfestival Boulevard in samenwerking met Design Museum Den Bosch in augustus 
en in november in Eindhoven tijdens GLOW in samenwerking met STRP en MU. In juli 2021 wordt Spectrum 
gepresenteerd in Amsterdam tijdens Festival Over Het IJ.  

Ook in het najaar speelt For The Time Being een korte reprise bij een aantal theaters in Vlaanderen en gaat Blaas 
opnieuw op reis, deze keer naar Gwacheon in Korea.  

Daarnaast gaat Francesca Lazzeri en Job Rietvelt binnen ons talentontwikkelingstraject een nieuwe productie 
maken in coproductie van Schweigman&. My shadow used to have a density speelt op Festival Cement, SPRING 
en Theaterfestival Boulevard 

Op het gebied van Educatie & Outreach vindt opnieuw een Winterschool plaats in maart en zal het 
Onderzoekslab rondom de installatie Spectrum van start gaan vanaf april, o.a. in samenwerking met Het Wilde 
Westen.  

In het najaar maken we met DOX een Club traject als vooronderzoek naar de nieuwe voorstelling voor 2021, 
Eros. Met in december tijdens de Club Special een eerste presentatie ervan.  

 
samenvatting begroting 2020 
baten 
publieksinkomsten   145.200 
overige inkomsten     67.800 
bijdragen uit private middelen    34.100 
publieke subsidies   504.341 
totaal baten    751.441 
 
lasten 
beheerlasten personeel   100.199 
beheerlasten materieel      47.500 
totaal beheerlasten   147.699 
 
activiteitenlasten personeel  403.354 
activiteitenlasten materieel  239.717 
totaal activiteitenlasten   643.071 
totaal lasten    791.333 
 
saldo uit gewone bedrijfsvoering  (39.892) 
bestemmingsreserve     45.000 
exploitatieresultaat       5.108  
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Bijlagen 
 
Activiteitenoverzicht 
 
Hoofdactiviteiten 
 

productie datum locatie bezoekers aantal 

Blaas 2 – 10 maart Adelaide Festival (AUS) 508 16      

Wiek 7 aug – 1 sep Zomer van Antwerpen (BE) 6089 20      

The Dying Story 2 mei Het Huis Utrecht 30 1 
     
Val 24 – 26 juli Stadsschouwburg Utrecht 366 3  

20 – 22 sep Stadsschouwburg Utrecht 1245 3 
 26 sep Chassé Breda 256 1 
 28 sep De Warande, Turnhout (BE) 148 1 
 2 okt Odeon de Spiegel, Zwolle 269 1 
 9 okt Stadstheater Arnhem 428 1 
 14 okt ITA 397 1 
 16 okt HNT, Koninklijke Schouwburg Den Haag 431 1 
 21 okt Stadsschouwburg Groningen 369 1 
 5 nov ITA 401 1 
 6 nov November Music, Theater aan de Parade, 

Den Bosch 
731 1 

 21 nov Theater Rotterdam 586 1      

In Ogenschouw 13 – 23 juni Oerol Festival Terschelling 768 19 

In Ogenschouw 5 – 13 juli Over Het IJ Festival 177 11 
     

Dag van de Mime 13 november Het Huis Utrecht 176 1 

     

TOTAAL   13.375 84 
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Educatieactiviteiten  
 

productie  datum  locatie deelnemers aantal 

WINTERSCHOOL 1 – 2 maart Het Huis Utrecht 61 2 

USBO Workshops  23 april – 2 mei Het Huis Utrecht 215 9 

Het Wilde Westen  
Val maakproject/workshops + 
eindpresentatie 

24 juli – 22 sep 
+ 5 okt 

Oog in Al, Utrecht 80 5 

HAN Nijmegen Workshopdag 10 sep Nijmegen 45 1 

Deltion mbo artist Val workshop 2 okt Zwolle 35 1 

Rijnijssel workshopdag 
 

4 okt Arnhem 30 1 
 

Totaal   466 19 
 
 
Nevenactiviteiten 
 
productie datum locatie deelnemers aantal 
Val – nagesprek 24 juli Stadsschouwburg Utrecht 16 1 
Val – inleiding  22 sep Stadsschouwburg Utrecht 82 1 
Val – nagesprek Wijkjury 22 sep Stadsschouwburg Utrecht 20 1 
Val – inleiding 26 sep Chassé Theater Breda 80 1 
Val – nagesprek  2 okt Odeon de Spiegel, Zwolle 105 1 
Val – nagesprek 9 okt Stadstheater Arnhem 35 1 
Val – inleiding 14 okt ITA 35 1 
Val – nagesprek met KABK 16 okt HNT, Koninklijke Schouwburg Den Haag 21 1 
Val – inleiding met CKV 6 nov Theater aan  de Parade, Den Bosch 28 1 
Val – inleiding met 
Vrienden van Boulevard  

6 nov Theater aan de Parade, Den Bosch 105 1 

Val – inleiding 21 nov Theater Rotterdam 110 1 
Val – nagesprek 21 nov Theater Rotterdam 35 1 
Dag van de Mime - 
dagprogramma 

13 nov Het Huis Utrecht 101 1 

Totaal   773 13 
 
 
Totaal activiteiten: 116 
Totaal aantal deelnemers/bezoekers: 14.614 
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Pers- en mediaoverzicht 
 

Bron Publicatiedatum mediawaarde Oplage/Bereik 

www.volkskrant.nl 08 Aug 2019 €1.621,09  252000 

Volkskrant 09 Aug 2019 €5.390,63  240336 

www.museumfederatiefryslan.nl 13 Aug 2019 €28,62    

allevents.in 20 Aug 2019 €29,34    

Bossche Omroep op Zondag 01 Sep 2019 €298,22  99200 

indebuurt.nl 02 Sep 2019 €107,94  38500 

Den Haag Centraal 05 Sep 2019 €2.400,00  9500 

indebuurt.nl 10 Sep 2019 €172,47  38500 

www.ed.nl 16 Sep 2019 €244,22  52500 

Telegraaf Amsterdam 18 Sep 2019 €4.822,78  197249 

Telegraaf Amsterdam 18 Sep 2019 €2.946,23  120500 

Telegraaf Den Haag 18 Sep 2019 €582,73  23833 

Telegraaf Rotterdam 18 Sep 2019 €689,70  28208 

Telegraaf Utrecht 18 Sep 2019 €604,12  24708 

Stadsblad Utrecht Zuidoost 18 Sep 2019 €667,40  111001 

Stadsblad Utrecht Zuidoost 18 Sep 2019 €148,21  24650 

Stadsblad Utrecht Noordmidden 18 Sep 2019 €123,66  20567 

Stadsblad Utrecht Zuidwest 18 Sep 2019 €148,21  24650 

Stadsblad Utrecht Noordwest 18 Sep 2019 €123,66  20567 

Stadsblad Utrecht Noordoost 18 Sep 2019 €123,66  20567 

Telegraaf Landelijk 18 Sep 2019 €7.630,68  479917 

AD Utrechts Nieuwsblad ed. Utrecht Stad 19 Sep 2019 €3.018,75  58333 

AD Utrechts Nieuwsblad ed. Utrecht Stad 19 Sep 2019 €1.078,13  20833 

AD Utrechts Nieuwsblad ed. Utrecht Zuid 19 Sep 2019 €970,31  18750 

AD Utrechts Nieuwsblad ed. Utrecht Oost 19 Sep 2019 €970,31  18750 

www.duic.nl 19 Sep 2019 €65,27  14000 

allevents.in 19 Sep 2019 €38,52    

DUIC Krant 21 Sep 2019 €81,25  100000 

Telegraaf Vrij Magazine 21 Sep 2019 €2.483,38  649250 

Volkskrant Magazine 21 Sep 2019 €69.555,20  324092 

www.nrc.nl 22 Sep 2019 €68,85  220500 

sanderjanssens.nl 22 Sep 2019 €5,28    

www.nieuwsmash.nl 22 Sep 2019 €5,22    

www.theaterkrant.nl 22 Sep 2019 €81,63  3500 

nieuwsmeldingen.nl 22 Sep 2019 €3,60    

www.laatste-nieuws-online.eu 22 Sep 2019 €15,00    

www.headlines24.nl 22 Sep 2019 €4,80    

www.volkskrant.nl 22 Sep 2019 €1.539,01  252000 

www.volkskrant.nl 22 Sep 2019 €913,83  252000 

Volkskrant 23 Sep 2019 €2.695,31  240336 

NRC NEXT 23 Sep 2019 €3.925,00  30767 
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Trouw 23 Sep 2019 €1.380,00  131667 

NRC Handelsblad 23 Sep 2019 €3.925,00  145339 

www.trouw.nl 23 Sep 2019 €328,73  49000 

cultureelpersbureau.nl 23 Sep 2019 €51,93    

www.headlines24.nl 23 Sep 2019 €2,70    

www.volkskrant.nl 24 Sep 2019 €5.774,37  252000 

www.ahk.nl 24 Sep 2019 €65,88    

Theatermagazine Jeroen 30 Sep 2019 €3.850,00  25000 

Muze 30 Sep 2019 €4.999,88  44100 

UitAgenda Utrecht 30 Sep 2019 €121,88  35000 

UitAgenda Utrecht 30 Sep 2019 €3.900,00  35000 

cultureelpersbureau.nl 01 Oct 2019 €51,21    

Gelderlander ed. Renkum 03 Oct 2019 €121,14  23751 

Gelderlander ed. Renkum 03 Oct 2019 €40,38  7917 

Gelderlander ed. Veluwezoom 03 Oct 2019 €40,38  7917 

Gelderlander ed. Arnhem 03 Oct 2019 €40,38  7917 

Volkskrant 07 Oct 2019 €1.347,66  240336 

Stadsblad Utrecht Zuidoost 09 Oct 2019 €667,40  111001 

Stadsblad Utrecht Zuidoost 09 Oct 2019 €148,21  24650 

Stadsblad Utrecht Noordwest 09 Oct 2019 €123,66  20567 

Stadsblad Utrecht Zuidwest 09 Oct 2019 €148,21  24650 

Stadsblad Utrecht Noordoost 09 Oct 2019 €123,66  20567 

Stadsblad Utrecht Noordmidden 09 Oct 2019 €123,66  20567 

Stadsblad Utrecht Zuidoost 09 Oct 2019 €667,40  111001 

Stadsblad Utrecht Zuidoost 09 Oct 2019 €148,21  24650 

Stadsblad Utrecht Noordmidden 09 Oct 2019 €123,66  20567 

Stadsblad Utrecht Noordoost 09 Oct 2019 €123,66  20567 

Stadsblad Utrecht Zuidwest 09 Oct 2019 €148,21  24650 

Stadsblad Utrecht Noordwest 09 Oct 2019 €123,66  20567 

Den Haag Centraal 10 Oct 2019 €400,00  12500 

PS van de week 12 Oct 2019 €4.410,00  69563 

allevents.in 12 Oct 2019 €25,02    

www.parool.nl 14 Oct 2019 €883,80  112000 

het Parool 14 Oct 2019 €1.380,00  49483 

Stadsblad Utrecht Zuidoost 16 Oct 2019 €333,69  111001 

Stadsblad Utrecht Zuidoost 16 Oct 2019 €74,10  24650 

Stadsblad Utrecht Noordoost 16 Oct 2019 €61,83  20567 

Stadsblad Utrecht Zuidwest 16 Oct 2019 €74,10  24650 

Stadsblad Utrecht Noordmidden 16 Oct 2019 €61,83  20567 

Stadsblad Utrecht Noordwest 16 Oct 2019 €61,83  20567 

Stadsblad Utrecht Zuidoost 16 Oct 2019 €667,40  111001 

Stadsblad Utrecht Zuidoost 16 Oct 2019 €148,21  24650 

Stadsblad Utrecht Noordwest 16 Oct 2019 €123,66  20567 

Stadsblad Utrecht Noordmidden 16 Oct 2019 €123,66  20567 
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Stadsblad Utrecht Zuidwest 16 Oct 2019 €148,21  24650 

Stadsblad Utrecht Noordoost 16 Oct 2019 €123,66  20567 

Bossche Omroep op Zondag 16 Oct 2019 €149,11  99200 

www.vvv.nl 16 Oct 2019 €27,96    

www.ahk.nl 17 Oct 2019 €47,25    

www.vvv.nl 21 Oct 2019 €12,12    

Bossche Omroep op Zondag 23 Oct 2019 €1.192,88  99200 

musicalsites.nl 27 Oct 2019 €11,76    

www.bosscheomroep.nl 28 Oct 2019 €61,74    

Scenes 31 Oct 2019 €93,75  15000 

www.oerol.nl 31 Oct 2019 €20,40    

VPRO Gids 01 Nov 2019 €1.720,00  151098 

Volkskrant 01 Nov 2019 €1.347,66  240336 

PS van de week 02 Nov 2019 €5.512,50  69563 

Volkskrant 04 Nov 2019 €1.347,66  240336 

Eindhovens Dagblad ed. Helmond 07 Nov 2019 €3.672,00  179999 

Eindhovens Dagblad ed. Helmond 07 Nov 2019 €544,00  26667 

Eindhovens Dagblad ed. Woensel 07 Nov 2019 €561,00  27500 

Eindhovens Dagblad ed. Eindhoven-Oost 07 Nov 2019 €501,50  24583 

Eindhovens Dagblad ed. Eindhoven-Noord 07 Nov 2019 €501,50  24583 

Eindhovens Dagblad ed. Eindhoven-Zuid 07 Nov 2019 €782,00  38333 

Eindhovens Dagblad ed. Eindhoven-West 07 Nov 2019 €782,00  38333 

Volkskrant 12 Nov 2019 €1.347,66  240336 

Noordwijkerhouts Weekblad 12 Nov 2019 €136,50  8100 

Bossche Omroep 13 Nov 2019 €596,44  99200 

www.djguide.nl 19 Nov 2019 €14,52  10500 

www.fontanelmagazine.com 28 Nov 2019 €20,34    

Uitagenda Rotterdam 30 Nov 2019 €577,50  55000 

Scenes 30 Nov 2019 €375,00  15000 

TOTAAL   €161.553,13  6855092 
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Pers quotes 2019 
 
Blaas 

 ‘It is a wonderful, immersive experience, and suitable for young theatregoers who will see their own inquisitive 
and playful natures reflected in the creature’s behaviour.’ 
Adelaide Now (AUS) 
 
‘I found the experience restorative and, at times, awe-inspiring. Is it art? Puppetry? Theatre? It’s all that and 
much more. Blaas prods us to question our relationship with the world around us. It provokes wonder and gives 
us the opportunity to sit with feelings of discomfort and uncertainty (…) we’ve been prompted, ever so 
delicately, to consider our boundaries, make choices and take time to be in the moment. Blaas is a trip through 
space and time. Enter with an open mind, allow yourself to be coaxed out of your comfort zone and go with the 
flow.’ 
In Daily Adelaide Independent News (AUS) 
 
 
Wiek 

 ‘Schweigman hanteert een unieke beeld- en bewegingstaal zonder evenknie in Vlaanderen. Ze vat complexe 
begrippen als identiteit, gemeenschap, angst in eenvoudige fysieke en zintuiglijke processen: rennen, bouwen, 
dansen. De metafoor in Wiek is tien jaar later nog steeds briljant in zijn eenvoud.‘ 
De Morgen (BE) 
 
 
Val 

‘Val: alternatief voor wereld vol houvast (…) Armen graaien, lichamen strekken zich uit, krimpen ineen en 
draaien om hun as. Wonderwel gaat er iets heel geruststellends van uit. (…) Als geen ander beheerst 
Schweigman de kunst van het isoleren. Ze tilt een schijnbaar alledaagse beweging uit hun dagelijkse context om 
daarmee onze blik op de wereld te kantelen.’ 
NRC 
 
‘Val zit vol magische beelden, versterkt door een uitgekiend lichtspel (…) Een danser die metersdiep valt (…) dat 
beneemt het publiek wel even de adem.’ 
Volkskrant 
 
 ‘De beeldtaal werkt direct op je zintuigen en roept – typisch Schweigman – filosofische vragen op. Biedt vallen, 
loskomen van de aarde, niet de ultieme vrijheid? Zo maakt Schweigman als ‘koningin van het ervaringstheater’, 
in essentieel partnerschap met licht- en decorontwerper Theun Mosk, ook poëzie van zoiets simpels als een val. 
(…) Goed gelukt én fascinerend om te zien is de fysieke participatie van de Calefaxers aan de voorstelling. Je 
gelooft je ogen niet (…) Zulke beelden zetten de tijd stil en hebben de kracht je kortstondig te desoriënteren. De 
verstilling biedt op een wonderlijke wijze troost. Zo is vallen niet iets om te vrezen.’ 
Trouw 
 
‘Betovering en huiver op de rand van de afgrond (…) Raadselachtig en betoverend’ 
Theaterkrant 
 
‘Het licht van Theun Mosk is weer betoverend, de bewegingschoreografie adembenemend, de jazzy 
barokachtige muziek spannend en de prestaties van de spelers en muzikanten ongelofelijk.’  
Scenes 
 
‘Uiteindelijk vallen we allemaal. (…) Mooiste is dat het in Schweigmans voorstelling geen drift is, maar een 
diepgevoeld valverlangen.’   
Cultureel Persbureau 
 
 


