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1. Voorwoord 
Als de buitenwereld niet bestond, zou ik in mijn reflecties op 2019 het 

accent hebben gelegd op twee tekenende lijnen van ontwikkeling binnen 

Ulrike Quade Company (UQC). De eerste is dat we in 2019 een belangrijke 

ambitie van ons gezelschap, zoals verwoord in onze vierjarenplannen in 

2016, hebben gerealiseerd, en nog wel een jaar voor op ons eigen schema. 

In mei 2019 ging in het Duitse Erfurt in mijn eigen regie een 

grootschalige opera in première. The Fairy Queen was een coproductie 

die we aangingen met Theater Erfurt (het operahuis en Stadttheater) 

Tanztheater Erfurt en Theater Waidspeicher, het lokale poppentheater 

waarmee we in 2017 al Die Liebe der Kleinen Mouche realiseerden. Ik ben 

trots op de prestatie die we inhoudelijk en op het gebied van 

schaalvergroting geleverd hebben. En dat zo direct na het bewogen jaar 

2018 en het zeer recente aantreden van onze nieuwe zakelijk leider Maite 

García Lechner. In Erfurt sprak zij voor het eerst gloedvol haar nieuwe 

club toe bij haar eerste première.  

De tweede autonome ontwikkellijn is een wat meer technische, maar 

daarmee niet minder tekenend of belangwekkend. Sinds de première 

van Dorian Gray in 2018, is het bewustzijn binnen de Company stevig 

geland dat we onze methode zullen moeten aanpassen aan de eisen en 

mogelijkheden van nieuwe theatertechnologieën, en dat we die niet 

zonder meer kunnen integreren in onze bestaande werkvormen. Als we 

op hetzelfde kwaliteitsniveau als altijd beelden willen maken met nieuwe 

technologieën, dan moeten we minutieus inzoomen op de mogelijkheden 

ervan. We moeten onszelf al doende opleiden in de werking van de 

techniek om de kwaliteit ervan te begrijpen, en dat kost tijd. We hebben 

aan den lijve ondervonden dat we ons schema moeten aanpassen en 

theatertechniek de tijd moeten geven die ze vraagt en verdient, want ze 

laat zich niet dwingen.  

Daarom hebben we onze technologische innovatie losgekoppeld van onze 

repetitieprocessen. In 2019 hebben we de eerste stappen gezet in de 

richting van een autonoom research & development-traject van theater 

en technologie, die als basis diende voor de structurering van ons nieuwe 
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kunstenplan. Onder meer hebben we in 2019 een onderzoeksconsortium 

opgezet met de Universiteit Utrecht, de Hogeschool voor de Kunsten 

Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam, en deden een succesvolle 

aanvraag bij het SMART programma van de  Nederlandse Organisatie 

voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Dat betekent dat we vanaf 

2020 een vierjarig onderzoekstraject ingaan over de wisselwerking 

tussen robotica en theater, onder andere op het gebied van de 

ontwikkeling van ‘sociale robots’. Als enige partner uit de werkpraktijk, 

staan we aan het begin van een spannende samenwerking getiteld 

“Acting Like A Robot. Theatre as a Testbed for the Robot Revolution”.  

Deze twee ontwikkelingen van de succesvolle toepassing van onze 

werkmethode op een grote(re) productieschaal, en het opzetten van een 

autonoom R&D-traject over technologische innovatie, leken me meer dan 

genoeg om 2019 te kenschetsen. Als de buitenwereld niet bestond... 

En die bestaat natuurlijk wel. In 2019 zette de reeks beproevingen van 

het jaar ervoor zich gestaag voort: een coproductie met Bühne Halle kon 

vanwege lokale beleidskwesties aldaar geen doorgang vinden zoals 

aanvankelijk gepland; twee reprisetournees van Coco Chanel in Hong 

Kong en Santiago de Chile konden niet doorgaan vanwege de politieke 

onrust in de respectievelijke landen; op Terschelling werd de montage 

van Technostalgia geplaagd door zowel de natuur als de techniek; en tot 

slot moest na de zomer onze Noorse partner Jo Strømgren Kompani zich 

onverwacht terugtrekken uit Yerma, onze eerste grote-zaal-productie die 

in 2020 in Nederland te zien zou zijn. Ook dit viel buiten onze eigen 

invloedssfeer, maar ook ditmaal waren de consequenties voor ons. We 

wisten in alle gevallen een positieve wending te geven aan deze 

uitdagingen zoals uiteen gezet in hoofdstuk 3.  

De buitenwereld deed zich dus goed gelden in 2019, in politiek, 

technologisch en ecologisch opzicht. En ik ben geneigd te zeggen: 

gelukkig maar. Want ons nieuwe motto voor de komende jaren is de 

toekomst eigen maken. En die toekomst zal zich blijven kenmerken door 

onverwachte scenario’s en heel plotselinge, niet-graduele 

verschuivingen. Daar willen we op leren anticiperen, als gezelschap en 

als maatschappij. Wat ons betreft wordt de relevantie van ons werk 
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alleen maar groter, ook als we dat in 2020 om een (in 2019 nog onbekend) 

virus tijdelijk stil moeten leggen. Misschien juist dan.  

 

Ulrike Quade  

 

Artistiek directeur Ulrike Quade Company  

 

 

Ulrike Quade door Anouk van Kalmthout 

 

 

Algemeen 

Stichting Ulrike Quade Company 

Jan Tooropstraat 73-75 

1061 AA Amsterdam – Nederland 
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2. Missie en visie 
Onder artistieke leiding van Ulrike Quade produceren wij beeldend 

theater met poppen. Deze voorstellingen zijn zowel aansprekend in hun 

vorm als inhoudelijk gelaagd. We boetseren poppen als afbeeldingen van 

de mens. Door ze in een groter verband te plaatsen brengen we onze 

wereld in kaart. Met hun kwaliteit het onzichtbare zichtbaar te maken, 

geven poppen ons inzicht in de psychologie van de mens.  

In 2019 hebben we substantiële stappen gezet in het verbeelden van 

psychologie met behulp van poppen, onder andere in samenwerking met 

psychoanalyticus Arthur Eaton. De uitdaging om ook de wereld waarin 

ze bewegen te tonen ligt in de enscenering van de omgeving van de pop. 

Daarmee verschijnt het krachtenveld waarbinnen de mens beweegt op 

poëtische wijze ten tonele. 

Ulrike Quade Company is een platform voor beeldend theater met 

poppen. Dat krijgt vorm door:  

● Onze beeldende theaterwereld die ontstaat in samenwerking met 

andere disciplines. We kiezen samenwerkingspartners die, net 

zoals wij, geïnteresseerd zijn in een verbintenis tussen 

kunstvormen. Deze coproducties leiden tot het ontwikkelen van 

nieuwe technieken en nieuwe vormen van interdisciplinair 

theater. 

● Het werken met poppen. Poppen maken het onzichtbare 

zichtbaar. Ze verbeelden menselijke eigenschappen. Poppen 

passen in deze tijd van digitalisering. In een wereld waarin de 

virtuele realiteit oppermachtig is en communicatie verloopt via 

digitale symbolen. Bovendien worden poppen gemanipuleerd, net 

als mensen. Maar welke systemen beheersen ons nu en in de 

toekomst?  

● Nieuwe makers in aanraking te laten komen met onze vorm van 

beeldend theater. Met het organiseren van workshops en het 

begeleiden en coachen van nieuw talent werken we mee aan de 

ontwikkeling van het genre. 
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Doelstellingen 2019 
 

• Innovatie: juist vanwege de in onze missie geformuleerde 

samenwerking met andere disciplines, voelt het samenbrengen 

van theater en technologie als een logische stap in onze 

ontwikkeling. In voorgaande jaren experimenteerden we al qua 

vorm en inhoud met dit onderwerp, maar in 2019 nam dit pas echt 

een grote vlucht. Niet alleen maakten we voorstellingen met 

hyperrealistische 3D-geprinte poppen, soundscapes en speciaal 

ontwikkelde applicaties, ook verkenden we thematisch werelden 

waarin technologie ons bestaan had overgenomen, of zelfs 

overwoekerd. En ons onderzoek naar theater en technologie kreeg 

ook buiten het speelveld vorm, zoals eerder aangegeven werd ons 

robotica-onderzoek onder leiding van de Universiteit Utrecht 

gehonoreerd met een NWO subsidie. Poppen en robots zijn 

familie van elkaar: het gaat om niet-levende wezens die wij 

manipuleren en bezielen. Is de toekomst van de pop de robot, en 

van de poppenspeler de programmeur? We verheugen ons er op 

dit gebied de komende jaren verder te verkennen. 

• Schaalvergroting: het realiseren van grote-zaal producties stond 

voor het laatste jaar van ons kunstenplan ‘17-‘20 op het 

programma. Wij grepen de kans om al in 2019 een grootschalige 

opera te realiseren in het Duitse Erfurt met beide handen aan. De 

voorbereidingen voor onze eerste Nederlandse grote-zaal 

voorstelling (Yerma) werden eveneens opgezet. Beide ervaringen 

hebben de ontwikkeling van ons beleidsplan ’21-’24 sterk 

beïnvloed. 

• Internationalisering: de UQC bespeelt al enkele jaren het 

internationale veld, maar er was behoefte om dit beter in kaart te 

brengen en een meer strategische aanpak te ontwikkelen. Daartoe 

werd een samenwerking aangegaan met Baasbank & Vos, die als 

programmeurs van internationale podiumkunsten in Nederland 

een initiatief waren begonnen Nederlandse groepen in het 

buitenland te presenteren. Na een korte inventarisatie (desk-
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research), bleek Baasbank & Vos over onvoldoende menskracht te 

beschikken om dit traject verder te ontwikkelen. Tegen het eind 

van 2019 verzetten we de koers en haakten aan bij het door NB 

Projects en Silbersee opgezette plan om gezamenlijk producent 

Jimmy-Pierre de Graaf te gaan opleiden tot internationaal agent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Fairy Queen | foto Lutz Edelhoff  
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3. Producties 
 

The Fairy Queen | in coproductie met Theater Erfurt, 

Theater Waidspeicher en Tanztheater Erfurt 

In ons kunstenplan voor de periode ‘17-’20 noteerde UQC het voornemen 

om in 2020 een groteske, grootschalige opera te regisseren. Vanwege het 

succes van Die Liebe der kleinen Mouche in Erfurt, werd Ulrike Quade 

gevraagd om in een brede coproductie tussen de drie Stadtheaters van 

Erfurt leiding te geven aan een productie van Purcells The Fairy Queen.  

Alternatieve versies van identiteit en liefdesleven werden onze insteek 

om deze bewerking van Een Midzomernachtsdroom ten tonele te 

brengen, een feest van inclusiviteit, fluïditeit (inhoudelijk) en 

grensverkenningen (genres/disciplines).  

Hoewel het ongebruikelijk is in Duitsland om een eigen team mee te 

brengen, koos UQC toch voor deze aanpak om op deze manier de 

interdisciplinariteit en onze stijl te kunnen waarborgen. Een team van 

zes creatieven reisde af naar Erfurt (afgezien van Ulrike Quade, waren 

dit dramaturg Thomas Lamers, kostuumontwerper Carly Everaert, 

decorontwerper Marc Warning, lichtontwerper Floriaan Ganzevoort, en 

poppenspelcoach Tim Hammer). Het werd een wederzijds inspirerende 

en uitdagende samenwerking tussen de autonome ontwerpers en 

denkers van ons team en de strikt gescheiden en hierarchisch 

georienteerde Abteilungen en Werkstätten.  

Het is voor UQC mogelijk geweest om grootschalige beelden te realiseren, 

met nauwelijks compromissen aan ons voorstellingsvermogen. Het 

werken met de kostuum-, rekwisieten- en decorateliers maakte het 

mogelijk om onze ideeën nagenoeg precies op het podium te 

verwezenlijken. We hebben grote lessen getrokken uit de werkwijze van 

met name het operahuis en nemen deze mee. Waar in Nederland 

bijvoorbeeld de productieleider zowel op het niveau van plaatsen, 

materialen en mensen de spin in het web van het proces is, zijn in 

Duitsland al deze taken gedelegeerd aan verschillende afdelingen en 
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bestaat de spilfunctie van productieleider daarmee niet eens meer. Een 

van de lessen uit Erfurt is om de praktische aspecten van maakprocessen 

wat minder ‘op een grote hoop’ te gooien, zodat de ambities op elk niveau 

kunnen blijven groeien. Het grote productieapparaat van het operahuis 

maakt het mogelijk om in de montageperiode vlieguren te maken, omdat 

elke afdeling actief meehelpt om het hele apparaat achter de schermen te 

sturen. Waar in Nederland de regisseur, kostuumdesigner en 

decordesigner verantwoordelijk zijn voor het goed laten verlopen van de 

montage, zijn hier in productionele zin hele afdelingen bezig. Daardoor 

heeft het artistieke team zijn hoofd vrij voor artistieke vraagstukken. Dat 

geeft de productie vleugels en tilt het op een hoger niveau. Op onze beurt 

hebben wij vanwege onze gedetailleerde en thematisch-filosofisch 

georiënteerde voorbereidingen ook voor de Duitse partners een 

inspirerend hoog niveau van werken neergezet.  

Het resultaat was een gestileerd-bonte ode aan vrouwelijkheid (m/v) en 

fluïditeit, een harmonische samenkomst tussen dans, poppenspel, 

dialoog, zang en orkestrale muziek, die in Erfurt voor barok een 

bijzonder goede bezettingsgraad kende. De Duitse televisie (MDR) stelde: 

“So sieht Avantgarde aus, die Spass macht.”  

The Fairy Queen is een ijkpunt in de ontwikkeling van Ulrike Quade 

Company. Het werken op deze schaal en in deze samenstelling smaakt 

naar meer. Naast mogelijke toekomstige samenwerkingen in Erfurt, 

gaan we door met de ontwikkeling van de grootschalige beeldtaal die is 

ontstaan in The Fairy Queen. Het in elkaar grijpen van muziek en beelden 

en poppen en de interdisciplinariteit van proces en resultaat zijn 

verworvenheden waarop we vanaf nu kunnen bouwen.  
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Ulrike Quade en het creatieve team in Erfurt 
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Technostalgia | in coproductie met Strijbos & Van 
Rijswijk 
 

De werktitel van Technostalgia was jarenlang: Roadmovie. Ulrike Quade 

en Marcel Roijaards (auteur) delen een fascinatie voor onderweg zijn als 

metafoor voor de menselijke conditie. De personages in een roadmovie 

zijn bezig met hun bestemming, maar intussen maakt de reis een veel 

belangrijkere indruk op hen. En eenmaal aangekomen, blijk je datgene 

waarvoor je vluchtte misschien wel in jezelf meegenomen te hebben. Het 

uiterste voorbeeld hiervan is het gedachte-experiment van een 

mensenkolonie op Mars. Zullen ze aardse gewassen gaan proberen te 

verbouwen? Zullen ze de aardse culturen proberen voort te zetten? En 

wat betekent nostalgie voor hen?  

Samen met componisten Strijbos & Van Rijswijk ontwikkelden we een 

hoorspel dat tijdens een wandeling te beluisteren is. Het publiek loopt 

met een koptelefoon verbonden aan een iPad met een speciale app door 

een gebied, waar zij restanten tegenkomen van een verlaten 

mensenkolonie op Mars. In hun oren horen zij steeds bijbehorende 

fragmenten van wat zich daar heeft afgespeeld, begeleid door de stem 

van een robot die is achtergebleven toen de mensen verdwenen. Wat is 

er gebeurd, en wat heeft deze mensen genekt? Technostalgia is een 

zintuiglijke, technologische en existentiële sci-fi productie over de 

eenzaamheid van een soort.  

Tijdens het maakproces kwamen we twee grote uitdagingen tegen, 

waarmee we een soort festivalberoemdheden werden. Een broedende 

bruine kiekendief in het Terschellingse landschap deed ons verhuizen, 

nadat we honderden geotags hadden gemaakt voor de wandeling. Dat 

moest dus allemaal opnieuw. En vanwege de geavanceerde technologie 

die we gebruikten, stuitten we als eerste ter wereld op een storing in de 

nieuwste Apple-update. Nadat we Apple hierop attent maakten, konden 

zij dit na enkele dagen gladstrijken en kon onze voorstelling doorgaan. 

Beide hobbels hebben ons in een cruciale fase veel tijd gekost. Dat de 

voorstelling op tijd af is geraakt – zowel een Nederlandse als Engelse 
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versie (omdat alle audio van tevoren opgenomen was, kon het publiek 

kiezen voor een taal) - mag een klein wonder heten.  

Technostalgia speelde zes keer per dag op Oerol (elke voorstelling duurde 

één uur). Vier performers wisselden elkaar af in het landschap en het 

rondwandelende publiek trof hen onderweg. Het werd een unieke 

theaterervaring, tegelijkertijd ondergedompeld in een ver verhaal en 

hier-en-nu geconfronteerd met spelers, natuur, weer en wind. De 

paradox werkte. 

Technostalgia: ,,Een knap gemaakte geluidswandeling die de sfeer ademt 

van de zieke toekomst uit Netflix-serie Black Mirror.’’ De Volkskrant 

(Annette Embrechts) 

 

Technostalgia | foto’s Nichon Glerum en Ben van Duin 
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De Droomlozen | in coproductie met Strijbos & Van 
Rijswijk 
 

De Droomlozen was in eerste instantie bedoeld als een coproductie tussen 

het Duitse Bühnen Halle en Ulrike Quade Company. Ulrike Quade zou de 

voorstelling eerst in Halle, in het Duits, regisseren met een tekst van 

Christoph Werner, artistiek leider van het poppentheater aldaar. Daarna 

zouden we met Nederlandse acteurs een remake van dezelfde 

voorstelling maken. 

Vanwege regionale subsidie-vereisten uit Halle, kwam Werner als 

artistiek leider een plaatselijke regie tekort. Te elfder ure en met een 

zwaar gemoed moest Halle zich daarom terugtrekken uit de coproductie, 

om een eigen versie te maken: Bibliothek der Träume. Met groot 

verantwoordelijkheidsgevoel, overigens, voor het probleem dat dat voor 

ons met zich meebracht (zie volgende paragraaf over Coco Chanel). 

Ulrike Quade Company besloot de voorstelling, die deels al verkocht was 

aan Nederlandse theaters, in eigen beheer en in coproductie met Strijbos 

& Van Rijswijk in Nederland te realiseren. De casting kwam in een 

stroomversnelling en er werd gauw een repetitieschema gemaakt. 

Dramaturg Thomas Lamers schreef samen met psychoanalyticus en 

journalist Arthur Eaton een toneelstuk (voor beiden hun debuut) op basis 

van de eerste plot-bewerking van Werner. In vergelijking met de versie 

van Halle braken we met stereotype  genderrollen en maakten we de 

dystopie meer zichtbaar, zowel qua inhoud als qua vorm. 

 

Net als in Technostalgia speelt de koptelefoon een belangrijke rol in de 

publiekservaring van De Droomlozen. Hoewel de productie wel 530 

geluidscues heeft, kwam de productie niet één keer stil te liggen vanwege 

technische problemen. De koptelefoons van onze coproducenten Strijbos 

& Van Rijswijk gaven een gevoel van ‘om het kampvuur zitten’ om samen 

naar een verhaal te luisteren. Dat verhaal was duister: een sci-fi over een 

nabije toekomst, waarin niemand meer slaapt. Mensen worden gedrild 

om wakker te zijn en 24/7 te presteren, waarbij ze zichzelf voorbij lopen 
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en de meest wezenlijke, menselijke dingen vergeten. Dromen zijn de 

virussen in deze wereld. Alhoewel iedere toeschouwer geïsoleerd is door 

haar koptelefoon, is het effect een ervaring die als heel gezamenlijk 

wordt ervaren. Met drie spelers en hyperrealistische poppen die door 

middel van 3D-technologie en de kleding van kostuumontwerper Marlou 

Breuls levensechte kopieën van hen zijn geworden, roept De Droomlozen 

een dystopische wereld op.  

Met De Droomlozen onderzochten we zonder vooringenomenheid de 

technologische efficiëntie en haar wisselwerking met de fantasie en de 

creativiteit. Om samen beter voorbereid te kunnen zijn op de 

maatschappelijke vraagstukken van morgen.  

 

    

Toneeltekst en hoofd pop Markoesa Hamer 

 

 

De Droomlozen,,Technisch is deze productie welhaast perfect, met een 

fascinerend geluidsdecor, sterke performers, en een bijna seance-achtige 

sfeer.’’  

De Volkskrant (Hein Janssen) 
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De Droomlozen | foto’s door Casper Koster en Strijbos & Van Rijswijk 
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Coco Chanel Halle | bij het Puppentheater van Bühnen 
Halle 
 

Toen de eerste opzet van samenwerking rond De Droomlozen niet door 

kon gaan, betekende dit zakelijk gezien voor ons een verlies aan 

(buitenlandse) speelbeurten. Bühnen Halle nam hierin 

verantwoordelijkheid door een remake te maken van onze productie Coco 

Chanel, met een cast uit het lokale ensemble: Franziska Rattay, Claudia-

Luise Bose, Simon Buchegger/Nico Parisius. Het werd de Duitse 

première van Coco Chanel. De voorstelling is onveranderd overgenomen 

en trekt tot op heden volle zalen in Halle. Met poppenbouw door Louise 

Nowitzki en uitvoering/interpretatie decor door Angela Baumgart. Alle 

poppen en het decor werden er (na-)gemaakt om een eigen versie op 

repertoire te kunnen houden. Onze mensen: Anne van Dorp (regie-

assistentie), Ilija Surla (danscoach), Floriaan Ganzevoort (licht), eigen 

techniek, Jo Strømgren (advies) en Ulrike Quade (regie) waren in Halle 

aanwezig om de voorstelling over te dragen, samen met Jeroen Strijbos 

en Rob van Rijswijk voor de compositie.  

 

 

De Duitse versie van Coco Chanel 
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In reprise  
 

Coco Chanel  
 

Deze voorstelling over een vrouw die het recht opeist zichzelf vorm te 

geven blijft een graag geziene gast in de Nederlandse en internationale 

theaters. Het is onze eigen magische cult klassieker aan het worden. Coco 

Chanel deed in 2018 haar eerste Nederlandse reprise en een tweede 

volgde in 2019. Daarnaast reisde de productie over de hele wereld, 

waarbij in 2019 China (Shanghai en Hangzhou) en Hong Kong werden 

aangedaan. In het geval van Hong Kong kon slechts één van de vier 

geplande (uitverkochte) voorstellingen worden opgevoerd omdat de 

politieke situatie het niet meer toeliet verder te gaan. In november 2019 

stond ook een tour in Chili gepland maar deze moest eveneens vanwege 

de politieke onrust worden verplaatst naar 2020.  

 

Coco Chanel | foto Sanne Peper 

Internationaal gezien doet de voorstelling het o.a. goed omdat hij door 

het sterk beeldende karakter grotendeels Language No Problem is en wij 

hem zowel in het Nederlands, Engels, Frans als Spaans op het repertoire 

hebben staan. De oorspronkelijke rollen van performers Ester Natzijl en 

Indra Cauwels werden in 2018 overgenomen door Céline Mathieu en 

Marjolein Vogels.  
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Coco Chanel is een coproductie van Ulrike Quade Company, Jo Strømgren 

Kompani (Noorwegen) en Strijbos & Van Rijswijk. 

 

Die Liebe der kleinen Mouche / Love of Seven Dolls 
 

Onze Duitse coproductie voor de jeugd (14+) over het eenzame meisje 

Mouche is een ode aan de magie van het poppentheater en blijft succesvol 

in Duitsland. De voorstelling werd in 2018 genomineerd voor de Monica 

Bleibtreu Preis en stond daarmee op de Privattheatertage in Hamburg. 

De voorstelling bleef ook in 2019 onderdeel van het vaste repertoire van 

Theater Waidspeicher. 

 

Die Lieber de Kleinen Mouche | foto Lutz Edelhoff 

Die Liebe der kleinen Mouche is een coproductie van Ulrike Quade 

Company met Theater Waidspeicher. 
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4. Talentontwikkeling 
Omdat we met poppen werken en de meeste van onze spelers hier nog 

niet mee bekend zijn, is talentontwikkeling een vanzelfsprekend 

onderdeel van onze werkwijze.  

Ook in 2019 investeerden we op verschillende manieren in 

talentontwikkeling. Zo organiseerden we in januari en in december een 

bunraku-workshop gegeven door maar liefst twee Japanse 

grootmeesters, Kurotani-san en Kanroku-san, voor onze (toekomstige) 

performers. We gaven een poppenworkshop op basisschool de 

Watergraafsmeerse Scholenvereniging. Filosofen Thomas Lamers en 

Arthur Eaton kregen de mogelijkheid een debuut toneeltekst te schrijven 

(De Droomlozen) en daarnaast betrokken we uiteenlopende stagairs. Zo 

liep Jaïr Buisman mee voor zijn dramaturgie-stage, en deden middelbare 

scholieren Nathan van der Cammen en Tobias Brown een ‘snuffelstage’ 

die resulteerde in een leuke vlog over De Droomlozen.  

 

Bunraku workshop december 2019 

Met vaste deelnemers van ons talentontwikkelingstraject Tim Hammer 

en Suze van Miltenburg werkten we verder aan uiteenlopende projecten. 

Hieronder hun verslag: 
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Tim Hammer 
 

“Gesprekken 

Zoals beschreven in mijn ‘Nieuwe Makers’ aanvraag is de rol van Ulrike 

in mijn ontwikkeling een coachende. Voorafgaand, tijdens en na afloop 

van werkprocessen ben ik met Ulrike in gesprek gegaan. Deze gesprekken 

heb ik ervaren als eerlijk, associatief en uitdagend. Eerlijk omdat Ulrike 

haar visie op werkprocessen openlijk met mij deelt, en daarbij niet 

schroomt haar kritiek op mijn aanbod te delen. Ze confronteert me met 

zwaartepunten zoals 'Hoe zet je je mensen in hun kracht, en is je dat 

gelukt'. Samen nemen we doelen door en wat wel of niet gelukt is. 

Daarnaast is het associatief, waarin we sparren over mogelijke inhoud, 

visies en filosofieën die het werk op de vloer kunnen voeden. Uitdagend 

zijn de gesprekken ook. Ulrike legt de lat van het werk en de fantasie hoog. 

Welke beelden, symbolen en gedachtenwerelden kies je? Hoe krijg je de 

mensen om je heen aan het werk voor jouw zaak? Dat soort vragen.  

Meewerken 

Met dank aan het talentontwikkeling-aandeel van Ulrike Quade Company 

heb ik mee kunnen werken aan de opera-productie Fairy Queen bij 

Theater Erfurt. Praten is belangrijk, maar in het meewerken kunnen 

andere belangrijke stappen worden gezet. Door als poppenspel-assistent 

mee te lopen in het maken van deze productie, heb ik op vele niveaus 

kunnen leren. Ik kreeg de ruimte om autonoom met de poppenspelers 

aldaar als repetitor te werken. Dit was een waardevolle herevaluatie van 

mijn eigen kunnen. Doordat ik mee kon denken en werken binnen de 

dramaturgie en regie, zag ik o.a. de kracht van een gedegen 

voorbereiding, maar ook de oneindige zoektocht in het constant 

beoordelen van het materiaal.  

Gebruik van de company, in kennis en materiaal 

Ik wordt vrijelijk ontvangen in het gebouw van de company, dat een goede 

onderzoeksplek heeft geboden in de voorbereidingen. De company stelt me 

in staat materiaal zoals poppen te lenen en gebruik te maken van de 

ruimtes. Ook kan ik vrij in gesprek met de mensen die werken binnen de 
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organisatie en zo aanspraak maken op hun expertise in verkoop, 

publiciteit en productie. Deze open manier van kennis en faciliteiten delen 

stimuleert mijn creativiteit en werklust. Het maakt de weg naar 

professionalisering veel gemakkelijker.” 

 

Suze van Miltenburg 
 

“In 2019 heeft mijn ontwikkeling op mooie en organische wijze vorm 

gekregen bij de Company. Waar ik in 2018 mijn aandacht hebt gericht op 

het ontwikkelen en presenteren van eigen werk, heb ik in 2019 een nieuwe 

stap gemaakt in het verkennen van mijn praktijk en makerschap. 

In samenwerking met Bureau Postjesweg, een projectruimte voor 

beeldende kunst in oprichting in Amsterdam Nieuw-West, heb ik nog een 

Voor het Blok-sessie opgezet. In een route door de wijk kwamen 

kunstenaars en buurtgenoten op bezoek in de Ulrike Quade Company. In 

onze spiegelzaal nodigden ik hen uit om voor een zwarte kubus te komen 

zitten en met elkaar in gesprek te gaan over het moment waarop iets tot 

leven komt. Wat ik door deze sessies heb ontdekt is dat de kracht van mijn 

makerschap zich niet alleen concentreert op het maken van artistieke 

vertalingen, maar ook op het maken van verbindingen tussen mensen en 

context.  

Het scheppen van een context, het bevragen van een bestaand perspectief 

en anderen hier actief bij betrekken zijn factoren die mij energie geven en 

een kern in het werk dat ik maak. Dit rekt het begrip makerschap op tot 

een vorm die breder is dan theatermaken. In 2019 was ik ook regie-

assistent bij De Droomlozen en Technostalgia, en tussen deze producties 

door kreeg ik de ruimte om als artistiek assistent aanwezig te zijn in de 

company. Vanuit deze rol heb ik kennisgemaakt met een andere laag van 

het werken in een gezelschap/organisatie. Veelal heb ik geleerd om vanuit 

een artistieke vraag vertalingen te maken naar partners en productie. Dit 

heeft me veel inzicht gegeven in het gehele creatieproces en op een 

natuurlijke wijze uit doen groeien naar een artistiek coördinerende rol.  
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Vanuit deze rol ben ik een verbindende factor in creatieve en innovatieve 

processen en ontwikkel ik veel voeling voor wat een proces nodig heeft. 

Door verantwoordelijk te zijn voor de voortgang van het voorbereidende 

proces van Technostalgia, terwijl de artistieke kern van UQC aan de opera 

Fairy Queen in Erfurt werkte, heeft hier ook aan bijgedragen. Het was 

interessant om een werkbezoek aan Erfurt te brengen en te zien hoe het 

bedrijf twee veeleisende processen naast elkaar kon laten ‘draaien’.  

De Ulrike Quade Company heeft mij het afgelopen jaar op een hele 

organische wijze ruimte gegeven voor ontwikkeling. Dit heeft mijn groei 

erg gestimuleerd. Omdat de vorm waarin ik werk hybride is en niet zo 

eenvoudig te duiden kost het tijd te verkennen welke werkvorm, rol en plek 

in het proces daar het beste bij past. Omdat ik in de company het 

vertrouwen heb gekregen op een meer meegaande manier betrokken te 

zijn, heb ik de verschillende plekken en facetten in het proces kunnen 

aanraken en hierdoor beter leren kennen waar mijn kracht ligt en in 

welke context die het beste tot uiting komt.” 

 

 

The Art of Walking door Tim Hammer 
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5. Kaartverkoop en publiek 
 

Activiteiten 
 

In 2019 realiseerden we 125 speelbeurten, waarvan 7 in Amsterdam, en 

produceerden we 3 nieuwe voorstellingen; The Fairy Queen, 

Technostalgia en De Droomlozen. Het aantal voorstellingen in 

Amsterdam was lager dan in 2018. Dit heeft te maken met het feit dat van 

de drie nieuwe producties, Fairy Queen enkel in Duitsland te zien was, 

en Technostalgia enkel op Terschelling (Oerol). Het was de intentie om 

dit met de geplande speelbeurten in 2020 weer op peil te krijgen, op het 

moment van schrijven heeft de corona-crisis hier nog een niet te 

overziene impact op.  

Daarnaast werd er een Duitse versie van onze voorstelling Coco Chanel 

gemaakt, ging onze ‘eigen’ Coco Chanel 2 keer naar het buitenland en in 

reprise (6 speelbeurten) in het binnenland en was de voorstelling Die 

Liebe der Kleinen Mouche 3 keer te zien in Theater Waidspeicher te 

Erfurt. 

Daarnaast begeleidde Ulrike Quade jonge maker Tim Hammer in zijn 

maakproces van The Art of Walking, maakte ze met collectief 

Wildemannen het vooronderzoek Maanlanding en organiseerden we 

meerdere workshops. 

Voor een drietal voorstellingen van De Droomlozen werd er een inleiding 

verzorgd. 

 

Publieksbereik en spreiding 
  
Het totale aantal bezoekers in 2019 was 14.797, dit is ruim 4000 

bezoekers meer dan vorig jaar. Met een gemiddelde van 118 bezoekers 

per voorstelling is dit vergelijkbaar met het aantal van vorig jaar. We 

hebben in vergelijking met 2018 dus meer voorstellingen gespeeld en 
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meer publiek bereikt met hetzelfde aantal gemiddelde bezoekers per 

voorstelling.  

Daarnaast bereikten we nog 721 bezoekers met verschillende educatieve 

en overige activiteiten. De regionale spreiding was in 2019 iets minder 

divers dan begroot. Omdat we onze productie Technostalgia 56 keer 

tijdens het Oerol festival op Terschelling speelden, ligt het zwaartepunt 

van de regionale spreiding vooral in Noord-Nederland. 

Publieksonderzoek 
 

Sinds 2016 doen wij na elke voorstelling in Nederland en België een kort 

publieksonderzoek. Door middel van een scheurkaart met een viertal 

multiple choice vragen kunnen bezoekers na afloop van de voorstelling 

kort hun mening geven. Daarnaast kunnen ze een persoonlijke reactie 

opschrijven. Daardoor hebben wij nu de resultaten van bijna 3700 

publieksonderzoeken in onze database.  

In 2019 speelden wij Technostalgia op Oerol en De Droomlozen in de 

Nederlandse theaters. Op Oerol kon om logistieke redenen geen 

publieksonderzoek door middel van het uitdelen van de kaartjes 

uitgevoerd worden. Daarom hebben wij de reacties via een gastenboek 

verzameld. Een greep uit de reacties: 

“Stiekem gedanst met een robot, dank!” 

“Zo bijzonder, de zinnen blijven zich maar in mijn hoofd herhalen. 

Dankjewel dit relativeert alle aardse dagelijkse rompslomp ‘als ik met 

mijn vinger langs je wenkbrauw strijk voel ik me een kunstenaar’ 

waaaaanzinnig!” 

“Ik wil mijn bril niet af.” 

“Supercool! Augmented reality zonder VR! Ik blijf erin” 

“Zo magisch, dat muzikale landschap” 

“Een totaal andere beleving van Terschelling, prachtig uitgevoerd en het 

voelt als een mini transformatie. Hopelijk hebben jullie nog veel bezoekers. 

Want wie wil dit nou missen?”  
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“Mars was nog nooit zo dichtbij”  

“Prachtige ervaring. Deed me denken aan serie Separation van Erwin 

Olaf. Dank!” 

“Mooie ervaring, alsof ik deelnam aan een surrealistische film. Vooral het 

einde kwam heel mooi samen met dit waanzinnige landschap” 

“Poeh … een niet zo’n mooi beeld van de toekomst, maar ontzettend goed 

en levendig verbeeld. Ik heb er op een lugubere manier van genoten … Een 

eye-opener. Thanks” 

“Een prachtige wandeling over Mars zonder de ellendige reis erheen ���� 5 

sterren (+ 1 planeet) Intens genoten … onbeschrijflijk goed” 

“Tot tranen toe geroerd. Stil van” 

“Te kort! Het was vast heel gevaarlijk op Mars maar ik wilde liever nog 

even blijven. Heel mooi.”  

“Heerlijk ontvreemdend en gelijk herkenbaar. Blij dat ik gewoon hier 

mens ben” 

“Werkelijk even op een andere planeet, wat een fantastische ervaring.”  

“Alsof ik meespeelde in een sci-fiction. Mooi gedaan!” 

Deze grote hoeveelheid persoonlijke reacties in het gastenboek was 

inspirerend. Mede daardoor hebben we opnieuw gekeken naar de 

vormgeving van ons ‘standaard’ publieksonderzoek. De scheurkaartjes 

deelden wij altijd uit bij de deur, maar dit kan soms vrij invasief zijn op 

het moment dat de bezoeker net de zaal uitkomt en nog moet ‘landen’ na 

de voorstelling. Ook zijn ze vooral gefocust op het kwantitatieve deel van 

het onderzoek.  

Bij De Droomlozen hebben we daarom de kaarten niet uitgedeeld, maar 

neergelegd op een ‘gastenboek standaard’. De focus in het ontwerp van 

het kaartje lag daarnaast meer op het uitnodigen tot het achterlaten van 

een reactie en minder op een dwingende deelname aan het kwantitatieve 

deel publieksonderzoek. Op de bovenkant van het kaartje stond de vraag 

een geschreven reactie achter te laten. Daaronder werden mensen 
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uitgenodigd deel te nemen aan een klein kwantitatief publieksonderzoek 

op de achterkant. 

Doordat de kaartjes niet actief zijn uitgedeeld hebben er duidelijk minder 

mensen deelgenomen aan het onderzoek. Normaliter zien we bij een 

gemiddelde theatertournee (zonder reprise) zo’n ruim 200 reacties, nu 

waren er 57. Ook hebben veel minder mensen deelgenomen aan het 

kwantitatieve deel van het onderzoek (slechts 30 van de 57.) Wel zien we 

veel meer geschreven reacties (54 van de 57) en 

nieuwsbriefinschrijvingen (18 van de 57) dan voorheen. Dat is van grote 

toegevoegde waarde.  

Het blijft zoeken naar een balans in het stimuleren van deelname en het 

verkrijgen van relevante informatie, zonder de zorgvuldig opgebouwde 

artistieke atmosfeer te verstoren.  

Resultaten publieksonderzoek De Droomlozen 
 

De bezoekers hebben de kwaliteit van de voorstelling beoordeeld met een 

‘slecht, matig, voldoende, goed of zeer goed.’ Vertaald naar een cijfer van 

1 (slecht) tot 5 (zeer goed) heeft De Droomlozen een gemiddelde 

beoordeling van een 4,6 gekregen (tussen ‘goed’ en ‘zeer goed’ in.)  

We zien een groei in het aantal mensen dat de voorstelling bezoekt 

doordat ze ons gezelschap kennen en/of doordat ons 

publiciteitsmateriaal (tekst in brochure, poster of flyer) ze aanspreekt. 

Dit geeft vertrouwen in onze lange termijn marketing strategie.  

Een kleine greep uit de persoonlijke reacties van de bezoekers: 

“Wat een waanzinnige beleving in de twilight zone! Machtig mooi én 

indrukwekkend. Ik ben wakker, althans dat droom ik!” 

 

“Deze was indrukwekkend. Om over na te denken. Mooie vormgeving. En 

intens vanwege de koptelefoon.” 

“Indrukwekkend verhaal, mooie woordkeuzes. Vervreemdend effect met 

de mini-me's.” 
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“Een van de indrukwekkendste voorstellingen ooit gezien. Ik zou 't graag 

nog eens zien en laat het graag allemaal eerst wat bezinken.” 

“Het was indrukwekkend, verontrustend, maar toch rustgevend. Boeiend 

en ontspannend tegelijk. De combinatie van het gebruik van geluid, licht, 

decor en materialen was fantastisch.” 

"Jullie hebben een hele andere wereld gecreëerd waar je wordt ingezogen, 

had bijna het gevoel alsof ik naar een film keek.  

Heel indrukwekkend!" 

“Hele bijzondere voorstelling, je wordt meegenomen in een nieuwe 

werkelijkheid. Ik vond ook wat raakvlakken met schrijver Haruki 

Murakami.” 

“Bijzondere voorstelling extra zo met de koptelefoon. De poppen leken echt 

te leven. Dat is de bedoeling begrijp ik, maar zo heb ik het nog nooit gezien! 

Complimenten. Tot een volgende keer?” 

 

Publiekssamenstelling 
 

In 2019 hebben wij geen kwantitatieve gegevens over onze 

publiekssamenstelling verzameld. Wel is onze ervaring bij de 

aanwezigheid bij onze eigen voorstellingen dat de eerder ingezette trend 

van een steeds jonger publiek ook nu aan blijft houden. We zien zelfs, 

mede door onze snuffelstage (zie hoofdstuk 4 ‘talentontwikkeling’) 

nieuwe mogelijkheden voor het aanspreken van middelbare scholieren, 

zeker met betrekking tot de meer technologisch georiënteerde 

voorstellingen. 

Het is ook een jaar geweest waarin de aanzet is gemaakt een nieuwe visie 

op ons publiek te formuleren. Deze aanzet heeft in de start van 2020 een 

concrete vorm aangenomen in ons ondernemingsplan 2021-2024 en het 

Actieplan Diversiteit en Inclusie. De eerste stappen worden in 2020 

gezet, met o.a. een voorstelling van Mahler & Kokoschka met een tolk 

gebarentaal. 
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Marketing en communicatie 
 

Een noot vooraf 

De vaste publiciteitsmedewerker (Marieke van Delft) was van half maart 

tot begin augustus met zwangerschapsverlof. Wij waren heel blij met de 

vervanging door oud-bestuurslid Mijke Godschalk, die vanwege de 

drukte al vanaf januari betrokken was bij de publiciteit voor The Fairy 

Queen en Technostalgia. We danken haar voor haar inzet en kundige 

vervanging! 

 

Coco Chanel reist de wereld over 

In 2019 hebben we de in 2017 ingezette nieuwe strategie voortgezet. Er 

zijn een aantal aandachtspunten: 

• Campagnebeelden dichter op de productie 

Om te voorkomen dat er meerdere campagnebeelden van dezelfde 

voorstelling gaan rondzingen was de strategie het definitieve 

campagnebeeld al te maken voor de verkoopbrochure gericht aan de 

programmeurs. Echter is dit vaak zo ver voor de start van het 

repetitieproces dat het beeld soms te ver af komt te staan van de 

uiteindelijke voorstelling. Dit was bijvoorbeeld het geval met De 
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Droomlozen. Daarom hebben we voor de verkoopbrochure voor het 

seizoen 2020-2021 (die in oktober 2019 gedrukt werd) besloten met 

bestaande foto’s van eerdere voorstellingen te werken en het 

campagnebeeld pas vorm te geven op het moment dat de 

seizoensbrochures door de theater gemaakt worden. 

Ook willen we in het maken van onze nieuwe campagnebeelden er op 

letten dat ze iets gemakkelijker ‘te lezen’ zijn en willen we graag een 

performer herkenbaar in beeld (eerder werkten we nog wel eens met 

modellen, of waren de gezichten onherkenbaar.) Belangrijk is dat we 

hiermee niet willen inboeten op de artistieke kwaliteit en hoge verfijning 

die we gewend zijn van het werken met fotograaf Anouk van Kalmthout. 

 

• Directe focus op internationaal 

Om gehoor te geven aan onze internationaliseringsambities, werd ook de 

verkoopstrategie aangepast. De focus voor de communicatie ligt op het 

direct beschikbaar maken van ons publiciteitsmateriaal zowel in het 

Nederlands als in het Engels, evenals op onze website en in onze 

(uitgebreide) trailers. Deze wordt in 2020 toegepast. 

 

• Professioneel ‘achter de schermen’ materiaal 

Afdoende monitoring van de kaartverkoop van de ‘losse voorstellingen 

in het land’ (vooral die vlak na de première plaatsvinden) blijft lastig. Het 

is tijdrovend en het is voor theaters vlak na de première soms te laat om 

mee te kunnen gaan in de last-minute ‘première-buzz’.  

De Droomlozen had al een repetitieperiode ver voor de première. De 

‘achter de schermen’ foto’s die daar al gemaakt werden bleken succesvol 

en namen we mee in onze strategie voor 2020.  

 

• Van statische naar interactieve context 

Met De Droomlozen hebben we ingezet op een interactief 

contextprogramma. Gido Broers van de Universiteit Utrecht benaderde 
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instellingen op het gebied van slaap en slaaptechnologie voor 

voorstellingsbezoek en voor- of nagespekken. Het opbouwen van nieuwe 

relaties met ‘koude’ contacten kost tijd, maar een eerste aanzet is 

gemaakt. We zetten dit door tijdens de reprise van De Droomlozen. Met 

deze stap willen we de focus verleggen van onze ‘statische’ 

contextprogrammering (bv. een meereizende tentoonstelling), naar een 

meer interactieve context, met lezingen en ‘expert introductions’ om zo 

ook op directe wijze nieuwe doelgroepen aan te trekken.  

 

Vrijkaartenbeleid 
 

Het vrijkaarten beleid bestaat uit het beleid rondom premières en het 

beleid tijdens de tournee. Voor premières worden (waar mogelijk) warme 

contacten en belangrijke relaties van het gezelschap uitgenodigd. Deze 

contacten ontvangen maximaal 1 vrijkaart en kunnen daarnaast betaalde 

kaarten bijbestellen. De medewerkers (creatives, cast & crew en het 

bestuur) hebben maximaal 2 vrijkaarten tot hun beschikking.  

Tijdens de tournees worden waar mogelijk de vrijkaarten beperkt tot het 

aantal dat de theaters ons ter beschikking stellen (meestal 4, soms 2); de 

gezelschapskaarten en/of impresariaatplaatsen. Dit doen we met 

voorbehoud van zakelijke relaties die mogelijk geïnteresseerd zijn in het 

boeken van de voorstellingen, andere belangrijke stakeholders en/of 

journalisten.  
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6. Stakeholders en financiers 
 

 

 

In 2019 vallen onze stakeholders nog te categoriseren in de hierboven 

staande driehoek. We weten echter nu al dat deze afbeelding volgend jaar 

anders zal zijn omdat er nog een poot bij komt: die van ons Research and 

Development traject en technologisch onderzoek in samenwerking met 

o.a. universiteiten, hogescholen en andere stakeholders in de stad en het 

land.  
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7. Risicoanalyse 

 Strategisch & artistiek 
 

 

 

 

 

Beschrijving  Risicoanalyse Beheersmaatregelen 

Sleutelpersoon: het (tijdelijk) 

wegvallen van artistieke of 

zakelijke leiding. 

Kleine kans, 

grote impact. 

Acceptatie: laag 

* het artistieke team bestaat uit een 

dramaturg (in vaste dienst) en wisselende 

regie-assistenten die in geval van wegvallen 

artistiek leider de inhoudelijke ontwikkeling 

van producties (deels) kunnen opvangen. 

* het kernteam en bestuur is zeer betrokken 

en goed op de hoogte van elkaar taken. In 

geval van het (tijdelijk) wegvallen van de 

zakelijk leider, hebben ze bewezen 

flexibiliteit de taken (deels) over te nemen. 

Subsidiestelsel: het is niet 

mogelijk producties op 

kwalitatief hoog niveau te 

ontwikkelen zonder publieke 

bijdrage 

  

Gemiddelde kans, 

grote impact. 

Acceptatie: hoog 

* We spreiden onze publieke middelen niet 

alleen via de cultuurfondsen, maar ook via 

innovatie- en wetenschappelijke 

overheidsfondsen in binnen- en buitenland.  

* We werken mee aan beleidsbeïnvloeding 

via diverse gremia (DaTho, NAPK en IETM).  

 

Artistiek experiment:  de kern 

van wat we doen is het leveren 

van artistieke kwaliteit, 

tegelijkertijd de minst 

beheersbare factor. Ook ervaren 

kunstenaars leveren niet altijd 

een voorspelbare kwaliteit. Die 

grilligheid is tegelijkertijd de 

kwaliteit van goede kunst. 

Grote kans, grote 

impact. 

Acceptatie: hoog 

* Een ‘mislukte’ voorstelling kan toch een 

grote bijdrage  leveren aan de artistieke 

ontwikkeling van de UQC, daarom wordt 

consequent geëvalueerd met alle 

medewerkers. 

* door meerdere projecten per jaar te doen is 

de impact van een enkel project relatief 

beperkt. 
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Governance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur: het in stand houden 

van een competent en divers 

bestuur.  

 

Kleine kans, grote 

impact. 

Acceptatie: laag. 

* Om een breder en diverser bestuur te hebben, 

wordt momenteel naar een extra lid gezocht die 

eveneens aansluit bij ambities zoals uiteengezet 

in de Code Culturele Diversiteit. 

 

Administratieve organisatie: 

de bedrijfsprocessen 

(inclusief IT tools) moeten 

worden vastgelegd zodat deze 

het fundament vormen van 

onze organisatie. Hierbij 

houden we ook nadrukkelijk 

rekening met AVG wetgeving.  

Lage kans, grote 

impact. 

Acceptatie: laag 

* Met het aantreden van de nieuwe zakelijk 

leider zijn een aantal processen en IT tools onder 

de loep genomen. Dit heeft geresulteerd in een 

nieuwe online administratietool (Vision 

Planner). Dit proces van updaten cq. Vernieuwen 

is nog niet afgerond.   

Compliance: schending van 

wet- en regelgeving heeft een 

grote invloed op het 

vertrouwen dat stakeholders 

in onze organisatie stellen. 

Daarom dienen alle middelen 

rechtmatig te worden besteed 

en dient de verslaggeving 

hierover transparant te zijn. 

Lage kans, grote 

impact. 

Acceptatie: laag 

* Het FPK en AFK hebben een op elkaar 

afgestemd handboek verantwoording en dit 

vormt het uitgangspunt voor de 

jaarverslaglegging. 

* Het bestuur vergadert minimaal 4x per jaar en 

ontvangt na elke vergadering een rapportage. 

* De aanbevelingen van de Governance Code 

Cultuur en Code Culturele Diversiteit worden 

verder geïmplementeerd en geëvalueerd.  
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Financieel 
 

Samenwerkingen: door te 

werken in coproductie heb je 

meer slagkracht. Tegelijkertijd 

kan het artistiek complex zijn 

(twee kapiteins op eenzelfde 

schip) en kunnen partners 

vanwege de eigen financiële 

situatie onverwachts wegvallen.  

 

Grote kans, grote 

impact 

Acceptatie: hoog 

* We maken heldere coproductie afspraken (ook 

over taak- en rolverdeling) en dito 

overeenkomsten. 

* We houden rekening met het wegvallen van 

partners omdat we dit eerder meemaakten. We 

identificeren de in dit kader “kwetsbare” 

producties en stellen vooraf een ‘plan B’ op.  

Private financiering: onze 

ambities kunnen niet alleen 

gerealiseerd worden op basis van 

eigen inkomsten en publieke 

middelen. Wij zijn ons er van 

bewust dat dit voor veel 

gezelschappen geldt en dat de 

private vijver steeds kleiner 

wordt. 

 

Grote kans, grote 

impact 

Acceptatie: hoog 

* We maken een fondsenwervingsstrategie 

waarbij we ook naar fondsen buiten de 

podiumkunstensector kijken.  

* We ontwikkelen strategische allianties met 

specifieke fondsen en hun netwerken. 

* We gaan ook op zoek naar buitenlandse 

financieringsbronnen.  

Annulering voorstellingen: door 

de financiële, politieke- en/of 

gezondheidssituatie kan het 

gebeuren dat onze voorstelling 

last minute wordt geannuleerd.  

 

Gemiddelde kans, 

gemiddelde 

impact. 

Acceptatie: hoog 

* In 2019 werd een voorstelling in Hong Kong 

geannuleerd en een voorstelling in Chili 

verplaatst naar 2020. In alle gevallen gingen we 

een direct gesprek aan met het desbetreffende 

theater en onderhandelden over een oplossing 

die ons ten goede zou komen.  

 

Eigen middelen: De eigen 

middelen in de vorm van 

vermogen en materiële middelen 

geven continuïteit aan onze 

organisatie, ook als er 

tegenvallers zijn. In 2019 steeg 

het eigen vermogen (zie 

hoofdstuk 8). 

Gemiddelde kans, 

gemiddelde 

impact. 

Acceptatie: 

gemiddeld 

* De meerjarige financiële planning stelt ons in 

staat over de jaren heen bij te sturen, mochten er 

tegenvallers zijn. 

* We hebben met het bestuur een streefdoel voor 

het eigen vermogen opgesteld, dat eind 2020 

moet zijn bereikt. 
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Operationeel 
  

Uitvoering van voorstellingen: 

Onze hoofdactiviteit is het 

uitvoeren van voorstellingen. Dit 

gebeurt echter telkens in een 

andere context. Daarom is 

voorbereiding essentieel. Vooral 

op technisch gebied. Daarnaast is 

het doorgaan van een voorstelling 

alleen opportuun als er ook 

mensen in de zaal zitten.  

 

Lage kans, 

gemiddelde 

impact 

Acceptatie: laag 

* Al in een vroeg stadium wordt door technici een 

haalbaarheidsanalyse gemaakt op technisch 

gebied. 

* Voordat de voorstelling op tournee gaat wordt 

voor een productie een specifieke risico 

inventarisatie gemaakt en evaluatie uitgevoerd. 

* Er worden automatisch elke twee weken 

verkoopstanden opgesteld, zodat een afweging 

kan worden gemaak welke voorstellingen extra 

publiciteit nodig hebben.  

* indien nodig, is er een scala aan specifieke 

(publiciteits)acties beschikbaar dat lokaal kan 

worden ingezet.    

Personeel: Zowel de 

samenstelling  van, als de 

dynamiek binnen het 

personeelsbestand kunnen 

organisatorische consequenties 

hebben op het gebied van 

aansturing, 

verantwoordingsprocessen en 

het organisatorisch geheugen.   

Gemiddelde kans, 

gemiddelde 

impact 

Acceptatie: 

gemiddeld 

* Werkwijzen en procedures zijn zoveel als 

mogelijk (en realistisch) vastgelegd zodat 

(relatief) eenvoudige overdraagbaarheid wordt 

gegarandeerd.  

* Persoonlijke ontwikkeling en scholing wordt 

actief gestimuleerd. 

* Bij de inhuur van nieuw personeel wordt 

gekeken naar de samenstelling van het team en 

rekening gehouden met onze diversiteit- en 

inclusiviteitdoeleinden.  
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8. Toelichting financiën 

Exploitatie 
 

Financieel gezien was 2019 een gezond jaar waarin door goed 

ondernemerschap werd afgesloten met een positief exploitatieresultaat 

van €  7.452 (2018: € 51.878). 

De omzet van UQC was in 2019 bijna € 1.390.000, bijna € 645.000 hoger 

dan in 2018. Dit komt voornamelijk door de hogere coproductiebijdragen 

en een succesvolle fondsenwerving. De eigen inkomsten bedroegen ruim  

€ 800.000 waarmee de Eigen Inkomstenquote uitkwam op 59%. 

De Beheerskosten van Personeel vielen hoger uit dan in 2018 door het 

aanstellen van een controller die de administratie in eigen huis uitvoert. 

Daarnaast is er een zakelijke leider aangesteld voor 0,8 fte. De materiele 

beheerskosten waren door het wegvallen van het administratiekantoor 

weer iets lager. 

De Materiële activiteitenkosten vielen ongeveer € 665.000 hoger uit dan 

in 2018. Dit komt doordat we 3 grote coproducties hebben gemaakt, 

waarvan de grootste met Thetaer Erfurt. De EIQ valt met 58,8 % in 

verhouding ook hoog uit. Deze resultaten geven echter een vertekend 

beeld omdat we  2 grote producties uit 2020 naar voren hebben gehaald. 

Gemiddeld genomen komen we daardoor over 2017-2020 aan een lagere 

EIQ, maar zullen we zeker boven de vereiste 40% uitkomen. 

De Personele activiteitenkosten waren hierdoor met € 77.000 ook hoger. 

Vermogenspositie  
 

Het Eigen Vermogen van de Stichting is door toevoeging van het 

exploitatieresultaat gestegen van € 91.899 naar € 99.351. Dit saldo 

bestaat uit een Bestemmingsreserve Internationalisering / Innovatie 

organisatiestructuur en een vrij besteedbare Algemene Reserve van € 

69.351 dat dient als waarborg en ondervanging van eventueel 

tegenvallende resultaten in de komende jaren. Het bestuur hecht veel 

waarde aan het opbouwen van een gezonde Eigen Vermogenspositie om 
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de continuïteit van de Stichting te kunnen waarborgen. De plannen voor 

internationalisering/innovatie blijven staan tot 2020 en daarom blijft 

deze bestemmingsreserve staan.  

Het kort vreemd vermogen is gestegen t.o.v. 2018, het lang vreemd 

vermogen gedaald. De vlottende activa zijn ook gedaald. De solvabiliteit 

is gestegen ten opzichte van 2018. 

De current ratio is in 2019 wel gedaald t.o.v. 2018 maar nog steeds hoog 

genoeg om op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De 

kasstroom (dynamische liquiditeit) van de organisatie is echter sterk 

afhankelijk van de productiefases van de diverse voorstellingen, wat 

betekent dat het beschikbare werkkapitaal fluctueert door het jaar heen. 

Bovendien wordt deze ratio sterk beïnvloed door het doorlopende 

werkvoorschot dat het FPK verstrekt. De prognose voor 2020 is dat er 

voldoende kasmiddelen (liquiditeit) beschikbaar zijn om aan alle 

verplichtingen te voldoen.  

Kunstenplanperiode 2021-2024 en gevolgen 
Coronacrisis   
 

Na balansdatum heeft Stichting Ulrike Quade Company te maken 

gekregen met de Coronacrisis en de (overheids)maatregelen 

daaromtrent. Door de maatregelen die het Kabinet heeft genomen om 

feitelijk theaters en podia in het algemeen te sluiten, ziet Ulrike Quade 

Company zich voor de taak gesteld de lopende producties en 

voorstellingen ‘on hold’ te zetten in afwachting van nieuwe besluiten. 

De verwachting binnen de theatersector is dat het seizoen 2019-2020 

eindigt per mei 2020. Dat betekent dat alle voorstellingen die m.i.v. 

medio maart, april, mei en juni 2020 of verplaatst worden naar het 

nieuwe seizoen 2020-2021 of zelfs naar 2021-2022, of komen te 

vervallen. In samenwerking met de brancheverenigingen voor podia en 

producenten zal een verzoek gericht worden ter financiële compensatie 

van de dan geleden schade aan de Ministeries van OCW en EZ. Er wordt 

momenteel een Noodfonds ingesteld voor (ook) de culturele sector van 

rond de € 20 miljard. 
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De Minister van OCW evenals de Gemeente Amsterdam hebben laten 

weten dat zij gezien de situatie coulant zullen omgaan met de geldende 

prestatieafspraken. Het subsidie van beide  partijen wordt gewoon 

doorbetaald. Tevens wordt voor een deel van het personeel aanspraak 

gemaakt op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).  

Daarnaast eindigt de  subsidie van het Fonds Podiumkunsten (hierna 

genoemd 'FPK') en die van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten 

(hierna te noemen ‘AFK’) van rechtswege met ingang van 31 december 

2020. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van 

tegemoetkoming of vergoeding in dat verband. Stichting Ulrike Quade 

Company dient dus rekening te houden met de mogelijkheid dat vanaf 1 

januari 2021 geen subsidie meer wordt ontvangen van het FPK en/of 

AFK. 

Bovenstaande condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van 

materieel belang op grand waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan 

over de continuïteitsveronderstelling van de stichting. Het bestuur zal 

maatregelen treffen om eventuele langlopende verplichtingen, die zich 

uitstrekken naar 2021 of verder, te kunnen afhandelen op het moment 

dat er voor de periode 2021-2024 geen subsidie meer wordt ontvangen. 

Vanwege het feit dat Stichting Ulrike Quade Company beschikt over een 

substantieel eigen vermogen gaat het bestuur uit van een positieve 

continuïteitsveronderstelling. De jaarrekening is derhalve opgesteld op 

continuïteitsbasis. 

 

Current Ratio 

2018   2,70 

2019   1,56 

 

 Solvabiliteit 

2018   31% 

2019   37% 



39 
 

 9. Gerealiseerde activiteiten t.o.v. 

ingediende activiteitenplan 
Wij hebben dit jaar alle door ons voorgenomen activiteiten kunnen 

realiseren en overtreffen daarmee het aantal activiteiten dat we 

oorspronkelijk hebben ingediend ruimschoots. 

 Bezoekersaantallen 
 

In 2019 vonden 123 (2018: 452) uitvoeringen plaats die samen 15.518  

(2018:  14.448) bezoekers hebben getrokken . Dat is ten opzichte van 2018 

een stijging van 7,4% . In totaal waren er ruim 3.500 bezoekers meer dan 

de prestatienorm van 12.000 bezoekers die was ingediend bij de 

aanvraag FPK 2017-2020. 

 

 

 

   Work in progess, hoofd Christiaan Koetsier voor  

   De Droomlozen | door Sanne Visscher 



40 
 

10. Governance Code Cultuur, Fair 

Practice Code en Code Diversiteit & 

Inclusie  
 

De Ulrike Quade Company onderschrijft de Code Cultural Governance, 

de Code Culturele Diversiteit en de Fair Practice Code.  

Code Cultural Governance 
 

Het bestuur van de Ulrike Quade Company bestaat per 31 december 2019 

uit: 

Gerard van Veen, voorzitter ~ Docent NT2 bij ROC Amsterdam, 

zelfstandig adviseur op het gebied van conceptontwikkeling en 

organisatie. ~ Nevenfuncties: voorzitter adviescommissie Fonds voor de 

Podiumkunsten te Den Haag.  

Sophie Lambo, penningmeester ~ Zakelijk directeur Het 

Zuidelijk Toneel, zakelijk leider Jens van Daele’s Burning Bridges, 

zakelijk leider Theater Na de Dam ~ Nevenfuncties: penningmeester St. 

Young Gangsters, voorzitter bestuur St. Het Dagelijks Bestaan (Cilia 

Erens), voorzitter bestuur DASH! (Maarten Ornstein), voorzitter bestuur 

St. Kleurrijke Verbinding (Adelaart Weijdom), gedelegeerd directeur 

Internationaal Danstheater. 

Dorien Lathouwers, secretaris ~ Ondernemer, directeur 

1Horse4Hire/Gochargego, Organisatieadviseur, directeur Lathouwers 

Consultancy, Docent, UVA Organisatiepsychologie ~ Nevenfuncties: 

geen. 

De zoektocht naar een nieuw bestuurslid heeft in 2019 tot interessante 

kennismakingen, maar geen nieuw bestuurslid geleid. Het bestuur 

stelde een profiel op en op basis daarvan benaderden we vanuit ons eigen 

netwerk kandidaten. We spraken onder andere met Mohamed Mahdi en 
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Abdelkader Benali, die weliswaar sympathie voelen voor ons werk maar 

door drukke agenda’s niet beschikbaar zijn. Begin 2020 is besloten hulp 

in te schakelen van Binoq Atana teneinde het bestuur niet alleen uit te 

breiden maar ook te stroomlijnen met ons diversiteitsbeleid.  

Code Culturele Diversiteit 
 

In 2019 heeft de UQC een aantal doelstellingen geformuleerd om 

diversiteit en inclusie te waarborgen, dan wel bevorderen binnen onze 

organisatie. Alle medewerkers van de organisatie voerden de nulmeting 

uit en vergeleken de uitkomsten. De conclusie was dat onze organisatie 

de code onderschrijft, maar ook genoeg aanknopingspunten heeft voor 

verbetering. Vertrekkend vanuit de vier P’s (Programma, Publiek, 

Partners en Personeel) zullen de geformuleerde doelstellingen vanaf 

2020 verder worden uitgewerkt met het doel deze vanaf 2021 volledig te 

integreren in onze werkpraktijk.  

Fair Practice Code 
 

Naast het uitvoeren van ‘fair pay’ voor al onze medewerkers (ingehuurd 

en in loondienst) conform de richtlijnen van de CAO, maken wij ons als 

organisatie ook hard voor fair practice op andere niveaus van ons 

werkveld. Het is in wezen een filosofie die omarmt moet worden op alle 

lagen van de organisatie. Wij vinden het vanzelfsprekend dat ons 

personeel fair wordt betaald maar maken ons ook zorgen om de 

werkdruk en individuele groeimogelijkheden van onze werknemers. In 

2019 volgden 3 van de 5 vaste medewerkers een cursus, training of 

coachingstraject. Evengoed hadden we één collega die overspannen 

raakte en een half jaar (gedeeltelijk) uit de roulatie was. Onze sector heeft 

veel met overbelasting te maken en wij vinden het belangrijk om als UQC 

ook deze problematiek als onderdeel van de Fair Practice Code te zien. 

Hier proberen we aan bij te dragen door middel van de 

beleidsbeïnvloeding van koepelinstellingen zoals de NAPK en het DaTho.  
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11. Jaarrekening 
[zie bijlage] 
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1. Inleiding

Doel
Stichting Ulrike Quade Company met kvknr 30154567 gevestigd te Amsterdam heeft tot doelstelling:

Bestuur
Het bestuur van Stichting Ulrike Quade Company bestaat uit:
Functie 
Voorzitter: Gerard van Veen
Secretaris: Dorien Lathouwers
Penningmeester: Sophie Lambo

Financiering

Voor het jaar 2019 is gerealiseerd
Basisbedrag 75.000€            
Activiteitensubsidie 328.000€          
Indexatie 27.203€            
Totaal ontvangen subsidie FPK 430.203€          

Voor het jaar 2019 is gerealiseerd
Activiteitensubsidie 80.000€            
Indexatie 4.116€              
Totaal ontvangen subsidie Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) 84.116€            

Resultaat
 In het verslagjaar is een positief exploitatiesaldo ontstaan van 7.452€              
Begroot was een exploitatieresultaat van -€                  
Verschil resultaat ten opzichte van de begroting 7.452€              

Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2019 91.899€            
Bij: Ontvangen subsidies en bijdragen 2019 571.820€          
Bij: Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten 817.209€          

1.389.029€      
1.480.928€      

Af: Uitgaven 2019 1.381.577€      
Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2019 99.351€            

1. Het tot stand brengen en uitvoeren van projecten op het gebied van theater en daaraan verwante
vormen van visuele media.
2. Het bevorderen van de kwaliteit en de ontwikkeling van het poppenspel en het theater en andere
visuele media, zowel in Nederlands als daarbuiten.
3. Het bevorderen van onderzoek en ontwikkeling van hedendaagse vormen van spel met poppen en
objecten en van mengvormen van beelden theater, mime, dans, audiovisuele media, muziek enzovoorts.
4. Het uitwisselen van ervaringen en ideeën op het omschreven gebied met hierin werkzame spelers en
gezelschappen.

Stichting Ulrike Quade Company ontvangt een meerjarige instellingssubsidie van het Fonds
PodiumKunsten (FPK) in het kader van de regeling meerjarige activiteitensubsidies 2017-2020.

Stichting Ulrike Quade Company ontvangt tevens een meerjarige instellingssubsidie van de Gemeente
Amsterdam, Amsterdams Fonds voor de Kunst 2017-2020.
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1. Inleiding

Verschillen ten opzichte van FPK Begroting
De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting die tot dit resultaat hebben geleid
zijn als volgt:

Voordelig Nadelig
Baten
Opbrengsten
Directe opbrengsten 322.662€          -€                  
Indirecte opbrengsten -€                  -€                  
Bijdragen uit private middelen 10.536€           -€                  
     Totaal opbrengsten 333.198€         -€                  
Bijdragen
Subsidie FPK -€                  53.397€           
Overige bijdragen uit publieke middelen 61.617€           -€                  
     Totaal bijdragen 8.220€              -€                  

Verschil baten ten opzichte van de begroting 341.418€         -€                  
Lasten
Beheerslasten: personeelslasten 28.956€           -€                  
Beheerslasten: materiële lasten -€                  266€                 
Activiteitenlasten: personeelslasten 191.738€         -€                  
Activiteitenlasten: materiële lasten 8.233€              -€                  
Lasten Coproducties -€                  562.641€         
Verschil lasten ten opzichte van de begroting 333.979-€         -€                  

Rente en Bijzondere baten en -lasten
Verschil rentebaten en -lasten ten opzichte van de begroting 13€                    -€                  
Verschil bijzondere baten en lasten ten opzichte van de begroting -€                  -€                  

Verschil exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting 7.452€              -€                  

Er wordt verantwoord ten opzichte van de meerjarige gemiddelde FPK begroting. Daardoor zijn de 
verschillen per jaar soms aanzienlijk, het aantal en type activiteiten fluctueert namelijk over de jaren 
heen. De subsidie FPK is lager dan begroot om de talentontwikkelingstoeslag niet is toegekend.

De opbrengsten zijn in 2019 fors hoger dan begroot. Dit komt doordat we 3 grote coproducties hebben 
gemaakt waarvan de grootste met Thetaer Erfurt. De EIQ valt met 58,8 % in verhouding ook hoog uit. 
Deze resultaten geven echter een vertekend beeld omdat we  2 grote producties uit 2020 naar voren 
hebben gehaald. Gemiddeld genomen komen we daardoor over 2017-2020 aan een lagere EIQ, maar 
zullen we zeker boven de vereiste 40% uitkomen.

Ook de activiteitenlasten zijn in verband met bovenstaande hoger uitgevallen dan begroot.
Zie voor een uitgebreide toelichting op de bedrijfsvoering (incl. risicoanalyse) het bestuursverslag.
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2. Balans 2019 2018

ACTIVA

Vaste activa
Materiële Activa 5.034€                     11.770€                  

Totale vaste activa 5.034€                     11.770€                  

Vlottende activa
Onderhanden werk 1.859€                     18.559€                  
Vorderingen 156.130€                76.200€                  
Liquide Middelen 190.222€                192.299€                

Totaal vlottende activa 348.211€                287.058€                

TOTAAL ACTIVA 353.245€                298.828€                

PASSIVA

Eigen vermogen
Reserves 99.351€                  91.899€                  

Totaal eigen vermogen 99.351€                  91.899€                  

Langlopende Schuld -€                         100.750€                

Kortlopende Schuld 253.894€                106.179€                

TOTAAL PASSIVA 353.245€                298.828€                

Stichting Ulrike Quade Company Jaarrekening 2019 3



3. Exploitatierekening FPK Begroting 2018

BATEN

1a. Publieksinkomsten binnenland
- Recette 38€                         32.523€          -€                
- Uitkoop 58.220€                 54.692€          36.238€          
- Partage 19.389€                 -€                6.776€            
1b Publieksinkomsten buitenland 48.385€                 87.215€          41.953€          

1 Publieksinkomsten Totaal ##### 126.032€               174.430€        84.967€          

2 Sponsorinkomsten -€                        6.500€            -€                

3a. Baten coproducties 649.094€               271.817€        117.584€        
3b. Overige Inkomsten 3.533€                    3.250€            12.623€          

3. Overige Directe Inkomsten 652.627€               275.067€        130.207€        

4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3) 778.660€               455.998€        215.174€        

6a Bijdragen particulieren incl. vrienden -€                        -€                50€                  
6b Bijdragen van bedrijven -€                        3.000€            -€                
6c Bijdragen van private fondsen 38.536€                 25.000€          29.600€          

6 Overige bijdragen uit private middelen 38.536€                 28.000€          29.650€          

7 Totaal Eigen Inkomsten 817.196€               483.998€        244.824€        

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 430.203€               483.600€        419.120€        

10 Bijdrage AFK Kunstenplan (meerjarig) 84.117€                 80.000€          81.826€          

12 Overige bijdragen uit publieke middelen 57.500€                 -€                -€                

13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen 571.820€               563.600€        500.946€        

14 Totale baten ##### 1.389.015€            1.047.598€    745.770€        

INKOMSTENQUOTES
Berekende Eigen Inkomensquote 58,8% 46,2% 32,8%

Berekende Andere Inkomensquote 69,0% 53,8% 43,8%

2019
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3. Exploitatierekening FPK Begroting 2018

LASTEN

1 Beheerslasten personeel 82.371€                 111.327€        50.323€          

2 Beheerslasten materieel 67.016€                 66.750€          76.820€          

3 Totale beheerslasten 149.387€               178.077€        127.143€        

Activiteitenlasten personeel voorbereiding 371.206€               377.089€        275.629€        
Activiteitenlasten personeel uitvoering 65.537€                 251.392€        83.654€          

4 Activiteitenlasten personeel 436.743€               628.481€        359.283€        

Activiteitenlasten materieel voorbereiding 111.929€               144.624€        74.644€          
Activiteitenlasten materieel uitvoering 102.386€               72.312€          51.147€          
Marketing 18.492€                 24.104€          19.346€          

5 Activiteitenlasten materieel 232.807€               241.040€        145.137€        

6 Lasten Coproducties 562.641€               -€                62.403€          

7 Totale activiteitenlasten 1.232.190€            869.521€        566.823€        

8 Totale Lasten 1.381.577€            1.047.598€    693.966€        

9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 7.439€                   -€                51.804€          

10 Saldo rentebaten/lasten 13€                         -€                74€                  

12 Exploitatieresultaat 7.452€                   -€                51.878€          

Personele Bezetting (beheer + activiteiten)

Fte. Vast in dienst 2,1 4,6 2,6

Fte. Tijdelijk in dienst 2,1 6,6 1,2

Fte. Inhuur 2,4 10,75 3,5

Totaal Fte. personele bezetting 6,6 21,95 7,4
Aantal vrijwilligers 0
Fte. vrijwilligers 0

2019

Stichting Ulrike Quade Company Jaarrekening 2019 5



4. Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling

Algemeen

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Materiële vaste activa

Vorderingen

Eigen vermogen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op 
transactiedatum.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen uit RJ 640, voor zover deze niet afwijken van de 
aanwijzingen in het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten 
(FPK) en het handboek Verantwoording Meerjarige Subsidies 2017-2020 van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. De 
jaarrekening is opgesteld in euro's. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op 
basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, 
worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen 
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische aanschafprijs, rekening houdend met de afschrijving en 
subsidies. De afschrijving geschiedt lineair op basis van de verwachte levensduur. Wanneer in de loop van het jaar is 
aangeschaft, wordt naar rato van het jaar afgeschreven. De verbouwing, techniek en ICT worden afgeschreven in 4 jaar 
binnen de subsidietermijn. De productiemiddelen worden naar rato van gebruik in 2 jaar afgeschreven.

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden 
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte 
diensten en subsidies enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische 

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De langlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd langer dan één jaar. Deze worden, voor zover niet 
anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet 
anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn geleverd, danwel de diensten zijn verricht. Lasten 
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

De bestemmingsreserve internationalisering / innovatie organisatiestructuur is gevormd in 2018 ten behoeve van het 
aanwenden van internationale optredens en het in kaart brengen van de organisatiestructuur.
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Kunstenplanperiode 2021-2024 en gevolgen Coronacrisis

Daarnaast eindigt de  subsidie van het Fonds Podiumkunsten (hierna genoemd 'FPK') van rechtswege met ingang van 31 
december 2020. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van tegemoetkoming of vergoeding in dat 
verband. Stichting Ulrike Quade Company dient dus rekening te houden met de mogelijkheid dat vanaf 1 januari 2021 
geen subsidie meer wordt ontvangen van het FPK.

Bovenstaande condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grand waarvan gerede 
twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de stichting. Het bestuur zal maatregelen treffen 
om eventuele langlopende verplichtingen, die zich uitstrekken naar 2021 of verder, te kunnen afhandelen op het 
moment dat er voor de periode 2021-2024 geen subsidie meer wordt ontvangen. Vanwege het feit dat Stichting Ulrike 
Quade Company beschikt over een substantieel eigen vermogen gaat het bestuur uit van een positieve 
continuïteitsveronderstelling. De jaarrekening is derhalve opgesteld op continuïteitsbasis.

Na balansdatum heeft Stichting Ulrike Quade Company te maken gekregen met de Coronacrisis en de 
(overheids)maatregelen daaromtrent. Door de maatregelen die het Kabinet heeft genomen om feitelijk theaters en 
podia in het algemeen te sluiten, ziet Ulrike Quade Company zich voor de taak gesteld de lopende producties en 
voorstellingen ‘on hold’ te zetten in afwachting van nieuwe besluiten. 
De verwachting binnen de theatersector is dat het seizoen 2019-2020 eindigt per mei 2020. 
Dat betekent dat alle voorstellingen die m.i.v. medio maart, april, mei en juni 2020 of verplaatst worden naar het nieuwe 
seizoen 2020-2021 of zelfs naar 2021-2022, of komen te vervallen. 
In samenwerking met de brancheverenigingen voor podia en producenten zal een verzoek gericht worden ter financiële 
compensatie van de dan geleden schade aan de Ministeries van OCW en EZ. 
Er wordt momenteel een Noodfonds ingesteld voor (ook) de culturele sector van rond de € 20 miljard. 
De Minister van OCW evenals de gemeente Amsterdam hebben laten weten dat zij gezien de situatie coulant zullen 
omgaan met de geldende prestatieafspraken. Het subsidie van beide  partijen wordt gewoon doorbetaald. Tevens is een 
aanvraag voor werktijdverkorting voor het personeel ingediend. 
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5. Toelichting op de balans per 31 december

ACTIVA 2019 2018

Vaste Activa

Materiële Activa
Aanschafwaarde per 31 december

Verbouwing 7.290€            7.290€             
Productiemiddelen 1.561€            1.561€             
Techniek 7.099€            7.099€             
ICT 5.820€            5.820€             

Totaal aanschafwaarde 21.770€          21.770€          

Mutaties in boekjaar
Stand eind vorig boekjaar 11.770€          10.832€          
Af: afschrijvingen 6.736€            -6.162€           

Stand eind boekjaar 18.507€          4.670€             

Boekwaarde per 31 december
Verbouwing 608€                3.038€             
Techniek 3.941€            6.307€             
ICT 485€                2.425€             

Totaal boekwaarde 5.034€            11.770€          

Vlottende activa

Onderhanden werk
Overlopende kosten van producties en projecten 1.859€            18.559€          

Vorderingen
Debiteuren 126.593€        32.471€          
Totaal debiteuren 126.593€        32.471€          

Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 16.672€          17.800€          
Totaal te vorderen belastingen en sociale verzekeringen 16.672€          17.800€          

Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten 5.495€            5.189€             
Nog te factureren -€                 13.370€          
Borgsommen 7.371€            7.371€             
Totaal overige vorderingen 12.865€          25.929€          

Totaal Vorderingen 156.130€        76.200€          

Liquide Middelen
Bank 105.271€        67.362€          
Spaarrekening 84.951€          124.937€        

Totaal liquide middelen 190.222€        192.299€        
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

TOTAAL ACTIVA 353.245€     298.828€      
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2019 2018

PASSIVA

Eigen vermogen
Saldo Algemene Reserve per 1 januari 61.899€          40.022€          
Bij: uit resultaatbestemmingexploitatieresultaat boekjaar 7.452€            51.877€          
Af: naar bestemmingsreserve Internationalisering / Innovatie 

organisatiestructuur -€                 -30.000€         
Saldo Algemene Reserve per 31 december 69.351€          61.899€          

30.000€          -€                 
Uit resultaatbestemming -€                 30.000€          

30.000€          30.000€          

Totaal eigen vermogen 99.351€          91.899€          

Langlopende Schuld
Vooruitontvangen subsidie FPK 2017 -€                 100.750€        

Totaal Langlopende Schuld -€                 100.750€        

Kortlopende Schuld
Vooruitontvangen subsidie FPK 2017 100.750€        -€                 

100.750€        -€                 

Schulden aan leveranciers
Crediteuren 17.145€          17.276€          
Totaal schulden aan leveranciers 17.145€          17.276€          

Af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonbelasting 6.521€            4.546€             
Totaal af te dragen belastingen en sociale verzekeringen 6.521€            4.546€             

Overige kortlopende schulden
Te betalen kosten 35.424€          28.491€          
Vooruitontvangen bedragen -€                 50.000€          
Reservering vakantiegeld 8.658€            5.866€             
Vooruitontvangen bijdrage/indexatie  AFK 2020 84.874€          -€                 
Overig kortlopende schulden 522€                -€                 
Totaal overige kortlopende schulden 129.478€        84.357€          

Totaal kortlopende schulden 253.894€        106.179€        

TOTAAL PASSIVA 353.245€     298.828€      

Saldo bestemmingsreserve Internationalisering / Innovatie 
organisatiestructuur per 1 januari

Saldo bestemmingsreserve Internationalisering / Innovatie 
organisatiestructuur per 31 december
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5. Toelichting op de balans

Verloop vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Verbouwing Productie 
middelen

Techniek ICT

Aanschafwaarde 7.290€         1.561€         7.099€         5.820€         
Cumulatieve afschrijvingen -4.253€       -1.561€       -792€           -3.395€       
Boekwaarde per 1 januari 3.038€         -€             6.307€         2.425€         

Investeringen -€             -€             -€             -€             
Afschrijvingen -2.430€       -€             -2.366€       -1.940€       
Mutaties -2.430€       -€             -2.366€       -1.940€       

Aanschafwaarde 7.290€         1.561€         7.099€         5.820€         
Cumulatieve afschrijvingen -6.683€       -1.561€       -3.158€       -5.335€       
Boekwaarde per 31 december 608€            -€             3.941€         485€            

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er is een huurcontract met de Stichting Key voor de huur van kantoor/atelier à € 2.005 per 
maand. Dit is eerst opzegbaar per maart 2021.
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5. Toelichting op de balans

Niet in de balans opgenomen rechten

Toegekende meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020
In het kader van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten 2017-2020 is een
vierjarige subsidie toegekend van € 1.688.571
De subsidieopbouw 2017-2020 is als volgt:

Voorschotten 2017
Startvoorschot 100.750€        
Januari regulier 100.750€        
April 100.750€        
Juli 100.750€        
Oktober 100.750€        
Indexatie 6.045€            
Totaal 2017 509.795€        

Voorschotten 2018
Januari regulier 100.750€        
April 100.750€        
Juli 100.750€        
Oktober 100.750€        
Indexatie 16.120€          
Totaal 2018 419.120€        

Voorschotten 2019
Januari regulier 100.750€        
April 100.750€        
Juli 100.750€        
Oktober 100.750€        
Indexatie 27.203€          
Totaal 2019 430.203€        

Voorschotten 2020
Januari regulier 100.750€        
April 100.750€        
Juli 100.750€        
Oktober -€                     
Indexatie 27.203€          
Totaal 2020 329.453€        

Totaal voorschotten 2017 tm 2020 1.688.571€    
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6. Toelichting op de exploitatierekening

BATEN 2019 FPK Begroting 2018

1a. Publieksinkomsten binnenland
Recette 38€                    32.523€            -€                
Uitkoop 58.220€            54.692€            36.238€          
Partage 19.389€            -€                  6.776€            
1b Publieksinkomsten buitenland 48.385€            87.215€            41.953€          

1 Publieksinkomsten Totaal 126.032€          174.430€          84.967€          

2 Sponsorinkomsten -€                  6.500€              -€                

3a. Baten coproducties 649.094€          271.817€          117.584€        
3b. Overige Inkomsten

Auteursrechten 2.562€              -€                  6.110€            
Verkoop bijproducten -€                  -€                  300€               
Overig 971€                 3.250€              6.213€            

subtotaal overige inkomsten 3.533€              3.250€              12.623€          

3. Overige Directe Inkomsten 652.627€          275.067€          130.207€        

4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3) 778.660€          455.998€          215.174€        

6a Bijdragen particulieren incl. vrienden -€                  -€                  50€                  
6b Bijdragen van bedrijven -€                  3.000€              -€                
6c Bijdragen van private fondsen

Fonds21 20.000€            -€                  25.000€          
BNG Cultuurfonds 10.000€            -€                  -€                
LIRA fonds 6.400€              -€                  4.600€            
overige private subsidies 2.136€              25.000€            -€                

subtotaal 6c bijdragen van private fondsen 38.536€            25.000€            29.600€          

6 Overige bijdragen uit private middelen 38.536€            28.000€            29.650€          

7 Totaal Eigen Inkomsten 817.196€          483.998€          244.824€        

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 430.203€          483.600€          419.120€        

10 Bijdrage AFK Kunstenplan (meerjarig) 84.117€            80.000€            81.826€          

12 Overige bijdragen uit publieke middelen
Fonds Podiumkunsten projectsubsidies 57.500€            -€                  -€                
subtotaal overige bijdragen uit publieke middelen 57.500€            -€                  -€                

13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen 571.820€          563.600€          500.946€        

14 Totale baten 1.389.015€      1.047.598€      745.770€        

Uitgebreide toelichting is te vinden in het bestuursverslag
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6. Toelichting op de exploitatierekening

LASTEN 2019 FPK Begroting 2018

1 Beheerslasten personeel
Zakelijke directie 54.468€            -€                  41.505€          
Controller - financieel mdw. 22.825€            -€                  -€                
Marketing -€                  -€                  1.400€            
Onkosten personeel belast 704€                 -€                  1.920€            
Onkosten personeel onbelast 10.235€            -€                  11.475€          
Onkosten van zzp'ers 1.980€              -€                  -€                
Overig personeel -7.841€             -€                  -5.977€           

Totaal beheerslasten personeel 82.371€            111.327€          50.323€          

2 Beheerslasten materieel
Huisvesting 31.018€            -€                  31.555€          
Bureaukosten 24.123€            -€                  37.015€          
Algemene publiciteit 5.139€              -€                  2.088€            
Afschrijvingskosten 6.736€              -€                  6.162€            

Totaal beheerslasten materieel 67.016€            66.750€            76.820€          

3 Totale beheerslasten 149.387€          178.077€          127.143€        

4 Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten personeel voorbereiding

Artistieke directie 16.178€            -€                  -€                
Artistiek kader -€                  -€                  140.441€        
Uitvoerend personeel 24.555€            -€                  17.663€          
Productie 66.853€            -€                  40.617€          
Techniek 18.685€            -€                  12.438€          
Publiciteit 46.577€            -€                  27.733€          
Artistieke staf -61€                  -€                  36.737€          
Artistiek kader loondienst 93.495€            -€                  -€                
Artistiek kader honorarium 104.925€          -€                  -€                

Totaal activiteitenlasten personeel voorbereiding 371.206€          377.089€          275.629€        

Activiteitenlasten personeel uitvoering
Artistiek kader -€                  -€                  8.500€            
Uitvoerend personeel 31.392€            -€                  37.982€          
Productie 3.069€              -€                  -€                
Techniek 27.576€            -€                  29.673€          
Publiciteit -€                  -€                  2.333€            
Artistieke staf -€                  -€                  5.166€            
Artistiek kader honorarium 3.500€              -€                  -€                

Totaal activiteitenlasten personeel uitvoering 65.537€            251.392€          83.654€          

Totale activiteitenlasten personeel 436.743€          628.481€          359.283€        

5 Activiteitenlasten materieel
Activiteitenlasten materieel voorbereiding

Decors / kostuums / rekwisieten 23.823€            -€                  20.183€          
Techniek / electronica / huur apparatuur 2.390€              -€                  9.525€            
Transport / reis / verblijfkosten 41.653€            -€                  9.875€            
Huur repetitieruimten 11.920€            -€                  6.342€            
Locatiekosten 822€                 -€                  -€                
Poppen 17.897€            -€                  20.872€          
Overige voorbereidingskosten 13.424€            -€                  7.847€            

Totaal voorbereidingskosten 111.929€          144.624€          74.644€          
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Activiteitenlasten materieel uitvoering
Decors / kostuums / rekwisieten 392€                 -€                  3.792€            
Techniek / electronica / huur apparatuur 4.988€              -€                  7.209€            
Transport / reis / verblijfkosten 40.595€            -€                  23.767€          
Locatiekosten - huur ruimten -€                  -€                  350€               
Immateriële productiekosten 18.988€            -€                  12.649€          
Poppen 13.500€            -€                  41€                  
Programma kosten 12.868€            -€                  -€                
Overige uitvoeringskosten 11.054€            -€                  3.339€            

Totaal uitvoeringskosten 102.386€          72.312€            51.147€          

Marketing
Publiciteit 122€                 -€                  13.019€          
Randprogramma 211€                 -€                  416€               
Overig specifieke publiciteitskosten 18.159€            -€                  5.911€            

Totaal specifieke publiciteit 18.492€            24.104€            19.346€          

Totaal activiteitenlasten materieel 232.807€          241.040€          145.137€        

6 Lasten Coproducties 562.641€          -€                  62.403€          

7 Totale activiteitenlasten 1.232.190€      869.521€          566.823€        

8 Totale Lasten 1.381.577€      1.047.598€      693.966€        

9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 7.439€              -€                  51.804€          

10 Saldo rentebaten/lasten 13€                    -€                  74€                  

12 Exploitatieresultaat 7.452€              -€                  51.878€          
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2019 Begroot 2018
Producties 
Nieuwe Productie 1 2
Reprises Productie 2 1
Nieuwe Co-productie 6 3 3
Reprise Co-productie 2 5 2
Totaal aantal uitvoeringen 11 8 8
Bezoekers per categorie producties 
Nieuwe Productie 79
Reprises Productie 0
Nieuwe Co-productie 11801 5461
Reprise Co-productie 2851 5291
Totaal aantal bezoekers 14731 13045 10752
Regionale spreiding van voorstellingen/concerten 

Noord 61 6 2
Oost 6 7 2
Midden 1 3 3
West 4 9 7
Zuid 4 10 13
Amsterdam 7 19 33
Rotterdam 1 4 2
Den Haag 0 5 1
Utrecht 0 4 1
Buitenland 39 33 26
Totaal 123 100 90
Waarvan in standplaats 7 19 33
Waarvan schoolvoorstellingen 0
Regionale spreiding van bezoekers 
Noord 4011 136
Oost 447 127
Midden 88 187
West 354 734
Zuid 242 1164
Amsterdam 702 2984
Rotterdam 48 308
Den Haag 0 105
Utrecht 0 127
Buitenland 8760 4750 4880
Totaal 14652 13045 10752
Waarvan in standplaats 702 2984
Waarvan schoolvoorstellingen 0
Aanvullende gegevens bezoekers 
Reguliere voorstellingen 14652 12000 10752
Schoolvoorstellingen 0 0 0
Totaal 14652 13045 10752
Waarvan betalend (regulier) 14286 11500 9331
Waarvan niet betalend (regulier) 366 500 1421
Totaal aantal bezoekers regulier 14652 12000 10752
Aanvullende gegevens bezoeken 
Educatieve activiteiten 16 21
Inleidingen 3 10
Anders/Overige (toe te lichten in verslag) 4 5 62
Totalen 23 15 83
Aantal voorstellingen over de drie circuits (kleine zaal, midden, 
grote zaal) 

grote zaal 11 10
kleine zaal 112 80 80
Totaal aantal uitvoeringen 123 80 90

7. Prestatieverantwoording volgens model III
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8. Speellijst volgens model IV Totaal aantal bezoekers 15518

Datum Productie Locatie
Aantal 

bezoekers
Betalende 
bezoekers Capaciteit

28-feb-19 Coco Chanel Bühnen Halle 60 0 81
1-mrt-19 Coco Chanel Bühnen Halle 81 81 81
2-mrt-19 Coco Chanel Bühnen Halle 81 81 81
8-mrt-19 Coco Chanel Bühnen Halle 81 81 81
8-mrt-19 Love of Seven Dolls Theater Waidspeicher - Erfurt 113 112 124
9-mrt-19 Coco Chanel Bühnen Halle 81 81 81
19-mrt-19 Coco Chanel CC Amstel, Amsterdam 117 41 154
23-mrt-19 Coco Chanel ECI Cultuurfabriek, Roermond 40 33 230
28-mrt-19 Coco Chanel De Meerse, Hoofddorp 105 95 270
30-mrt-19 Coco Chanel Cultura, Ede 58 21 169
3-apr-19 Coco Chanel De Harmonie, Leeuwarden 93 93 312
11-apr-19 Coco Chanel Bühnen Halle 81 81 81
12-apr-19 Coco Chanel Bühnen Halle 81 81 81
13-apr-19 Coco Chanel CC de Grote Post, Oostende, Belgie 124 124 183
28-apr-19 Coco Chanel Bühnen Halle 81 81 81
3-mei-19 Coco Chanel Bühnen Halle 81 81 81
4-mei-19 Coco Chanel Bühnen Halle 81 81 81
7-mei-19 Coco Chanel Danning Theater, Shanghai 342 342 998
8-mei-19 Coco Chanel Danning Theater, Shanghai 288 288 998
11-mei-19 Coco Chanel XiXi Art Centre, Hangzou 305 305 400
12-mei-19 Coco Chanel XiXi Art Centre, Hangzou 201 201 400
18-mei-19 The Fairy Queen Theater Erfurt 675 675 800
25-mei-19 The Fairy Queen Theater Erfurt 675 675 800
5-jun-19 The Fairy Queen Theater Erfurt 675 675 800
8-jun-19 The Fairy Queen Theater Erfurt 675 675 800
10-jun-19 The Fairy Queen Theater Erfurt 675 675 800
14-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 14 14 100
14-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 25 25 100
14-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 56 56 100
14-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 60 60 100
14-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 17 17 100
14-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 55 55 100
14-jun-19 The Fairy Queen Oerol Festival 675 675 800
15-jun-19 Coco Chanel Bühnen Halle 81 81 81
15-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 50 50 100
15-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 74 74 100
15-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 90 90 100
15-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 100 100 100
15-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 100 100 100
15-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 100 100 100
16-jun-19 Coco Chanel Bühnen Halle 81 81 81
16-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 90 90 100
16-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 100 100 100
16-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 100 100 100
16-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 81 81 100
16-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 49 49 100
16-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 94 94 100
16-jun-19 The Fairy Queen Theater Erfurt 673 673 800
17-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 67 67 100
17-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 100 100 100
17-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 100 100 100
17-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 60 60 100
17-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 20 20 100
17-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 99 99 100
18-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 48 48 100
18-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 100 100 100
18-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 97 97 100
18-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 77 77 100
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18-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 35 35 100
18-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 100 100 100
19-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 30 30 100
19-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 97 97 100
19-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 82 82 100
19-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 58 58 100
19-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 34 34 100
19-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 96 96 100
20-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 19 19 100
20-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 56 56 100
20-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 63 63 100
20-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 71 71 100
20-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 19 19 100
20-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 54 54 100
21-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 26 26 100
21-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 62 62 100
21-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 100 100 100
21-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 60 60 100
21-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 37 37 100
21-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 100 100 100
22-jun-19 Love of Seven Dolls Theater Waidspeicher - Erfurt 79 77 124
22-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 28 28 100
22-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 99 99 100
22-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 100 100 100
22-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 97 97 100
22-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 48 48 100
22-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 70 70 100
23-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 23 23 100
23-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 87 87 100
23-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 19 19 100
23-jun-19 Technostalgia Oerol Festival 43 43 100
7-sep-19 The Art of Walking Odeon de Spiegel Theaters, Zwolle 132 132 198
7-sep-19 The Art of Walking Odeon de Spiegel Theaters, Zwolle 145 145 198
8-sep-19 The Art of Walking Odeon de Spiegel Theaters, Zwolle 41 41 198
8-sep-19 The Art of Walking Odeon de Spiegel Theaters, Zwolle 79 79 198
17-sep-19 De Droomlozen Theater Bellevue, Amsterdam 91 84 254
18-sep-19 De Droomlozen Theater Bellevue, Amsterdam 79 69 254
19-sep-19 De Droomlozen Theater Bellevue, Amsterdam 173 68 254
20-sep-19 De Droomlozen Theater Bellevue, Amsterdam 82 70 254
21-sep-19 Love of Seven Dolls Theater Waidspeicher - Erfurt 32 32 124
27-sep-19 De Droomlozen Theaters Tilburg 42 35 165
2-okt-19 Coco Chanel Bühnen Halle 81 81 81
4-okt-19 Coco Chanel Hong Kong Cultural Centre 246 246 303
4-okt-19 Coco Chanel Bühnen Halle 81 81 81
4-okt-19 De Droomlozen De Meervaart, Amsterdam 75 72 275
5-okt-19 Coco Chanel Hong Kong Cultural Centre 236 236 303
5-okt-19 Coco Chanel Hong Kong Cultural Centre 236 236 303
6-okt-19 Coco Chanel Hong Kong Cultural Centre 236 236 303
8-okt-19 De Droomlozen Theater Junushoff, Wageningen 19 19 196
10-okt-19 De Droomlozen Toneelschuur, Haarlem 62 56 130
12-okt-19 The Art of Walking Theater Bouwkunde, Deventer 54 54 120
17-okt-19 De Droomlozen Corrosia, Almere 88 86 202
19-okt-19 De Droomlozen ECI Cultuurfabriek, Roermond 45 37 240
23-okt-19 De Droomlozen Cool kunst en cultuur, Heerhugowaard 147 147 600
24-okt-19 The Art of Walking Theater aan de Rijn, Arnhem 64 64 84
29-okt-19 De Droomlozen SPOT, Groningen 13 13 750
31-okt-19 De Droomlozen Schouwburg Amstelveen 40 36 239
2-nov-19 De Droomlozen Schouwburg de Lawei, Drachten 69 63 220
6-nov-19 De Droomlozen Chassé theater, Breda 115 112 225
21-nov-19 Coco Chanel Bühnen Halle 81 81 81
22-nov-19 Coco Chanel Bühnen Halle 81 81 81
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22-nov-19 The Art of Walking CC Amstel, Amsterdam 85 85 154
23-nov-19 Coco Chanel Bühnen Halle 81 81 81
4-dec-19 Coco Chanel Bühnen Halle 81 81 81
6-dec-19 Coco Chanel Bühnen Halle 81 81 81
15-dec-19 The Art of Walking Theater Babel, Rotterdam 48 48 60
26-dec-19 Coco Chanel Bühnen Halle 81 81 81

Educatieve activiteiten
24-jan-19 Voor het blok Ulrike Quade Company - Spiegelzaal 40 0 40
28-jan-19 Workshop (r) Lola Luid 14 0 14
29-jan-19 Workshop (r) Lola Luid 14 0 14
30-jan-19 Workshop (r) Lola Luid 14 0 14
31-jan-19 Workshop (r) Lola Luid 14 0 14
1-feb-19 Bunraku presentatie Ulrike Quade Company - Spiegelzaal 40 0 40

28-feb-19 Coco Chanel / BÃ¼hnen Halle 60 0 81
16-jun-19 Technostalgia Midsland 100 0
18-jun-19 Technostalgia Haven West 100 0
30-sep-19 Workshop (r) De Watergraafsmeerse Scholenvereniging (WSV) 24 0 24

6-okt-19 Coco Chanel (r) Hong Kong Cultural Centre 7 0 303
11-dec-19 Workshop (r) Studio Houthaven 14 0 14
12-dec-19 Workshop (r) Studio Houthaven 14 0 14
13-dec-19 Workshop (r) Studio Houthaven 14 0 14
14-dec-19 Bunraku presentatie Ulrike Quade Company - Spiegelzaal 40 0 40
14-dec-19 Workshop (r) Studio Houthaven 14 0 14

Overige activiteiten
4-okt-19 De Droomlozen Meervaart 75 0 275

10-okt-19 De Droomlozen Toneelschuur 10 0 130
31-okt-19 De Droomlozen Schouwburg Amstelveen 10 0 239
14-okt-19 De Droomlozen Theater Bellevue 80 0 254
17-nov-19 Maanlanding Splendor Amsterdam 10 7 80
19-nov-19 Maanlanding CC Amstel 10 7 154
26-nov-19 Maanlanding CC Amstel 3 3 154

Totaal reguliere voorstellingen 14797 14431
Totaal educatieve activiteiten 523 0
Totaal overige activiteiten 198 17

15518 14448
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9. Overzicht subsidiabele en gerealiseerde prestaties volgens model V

Klein/Midden Groot Totalen

Bedrag gemiddeld subsidie per prestatie 4.100€             -€                  nvt

aantal subsidiabel tot en met verslagjaar 240 240

Aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar 265 44 309

Aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar (herverdeeld) 309 309

Eventuele onderprestatie tot en met verslagjaar 0 0 0

Tegenwaarde eventuele onderprestatie -€                -€                  -€                
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