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THEATERGROEP KWATTA: AANVRAAG PROVINCIE GELDERLAND 

Gelderland ligt in de wereld en de wereld ligt in Gelderland 

 
 
Algemeen 
 
Het gezelschap 
 
Met een jong en vernieuwd team is Kwatta met grote stappen beleid aan het ontwikkelen en 
stevigheid in de organisatie aan het blazen. De instabiliteit op organisatorisch terrein ligt achter haar. 
De sporen van anderhalf jaar onrust en frictie zijn verdwenen. Kwatta heeft als organisatie een 
streep getrokken. Wat er onder aan die streep overblijft, is een ambitieus gezelschap met veel 
ervaring, een rijke geschiedenis, een groot netwerk, gevestigd in een prachtig theater in Nijmegen, 
dat eigendom is van de stichting.  Het nieuwe team van Kwatta leert van de geschiedenis, maar 
bouwt ook voort op de geschiedenis. En het wil vooral laten zien dat Kwatta ook in de toekomst hét 
jeugdtheatergezelschap van Gelderland is! In deze aanvraag zet Kwatta haar plannen uiteen; hierin 
neemt zij tevens de consequenties van het advies van de Raad voor Cultuur mee.  
 
Kwatta en de toekomst 
 
Achttien jaar Kwatta heeft een stevige verankering opgeleverd in de regionale infrastructuur. Kwatta 
beschikt over een uitgebreid netwerk van scholen, theaters en steunpunten.  
Artistiek is Kwatta ook al achttien jaar lang een betrouwbare partner voor programmeurs, 
schouwburgen, theaters, scholen, cultuurpunten en vrij publiek. Ook in de toekomst staat Kwatta 
garant voor deze hoge artistieke kwaliteit. 
 
De komende vier jaar zet Kwatta in op vernieuwende regionale plannen. Daarnaast werkt ze aan de 
interne groei van het artistieke team. Artistiek directeur Josee Hussaarts heeft in de afgelopen 18 
jaar het gezelschap artistiek op hoog niveau gebracht. Ze zal dit de komende jaren blijven doen, maar 
tegelijk wil ze ook graag haar kennis en ervaring overdragen op een nieuwe generatie. Het werken 
met een artistieke raad (Jibbe Willems, Simon Weeda, Wieke ten Cate) is daarin een eerste stap om 
vers bloed door de aderen te laten stromen. Met deze verbreding en verdieping creëert Kwatta een 
toekomstbestendig fundament.  
 
Achttien jaar Kwatta heeft veel moois opgeleverd, veel bezoekers, veel succes. In onze ogen verdient 
Kwatta het om aan een nieuwe toekomst te bouwen.  
 
Onbegrensd theatermaken in de regio 
 
Kwatta is geworteld in Nijmegen, in Gelderland, in Landsdeel Oost, in Nederland en in de wereld. 
Gelderland is in de wereld en de wereld is in Gelderland. Dat is ons motto, waar we ons de komende 
jaren op zullen baseren.  
 
Kwatta maakt ‘onbegrensd theater’. Dat is wie wij zijn, dat is wat we zullen blijven doen, ook al ligt 
de focus vanaf nu vooral op de regio. ‘Onbegrensd’ betekent namelijk niet alleen dat wij met onze 
producties de wereld over vliegen. Nee, het betekent dat wij wereldburgers zijn, dat wij theater 
maken voor jonge wereldburgers, dat wij diversiteit en inclusiviteit hoog in het vaandel hebben 
staan, dat wij geen onderscheid maken tussen ‘wij’ en ‘zij’. Dat wij als jeugdtheatergezelschap in 
Gelderland ons er bewust van zijn dat wij onderdeel uitmaken van een groter geheel.   

Josee hussaarts
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Nu Kwatta niet meer in de BIS zit, moet zij een aantal keuzes maken.  Zowel artistiek-inhoudelijk als 
op zakelijk gebied. Eén ding staat echter als een paal boven water: De hartenklop van het gezelschap, 
de noodzaak van kunst maken voor kinderen in een wereld waarin we liever zoeken naar verbinding 
dan naar dat wat ons van elkaar scheidt, blijft leidend. Net zoals het hoge artistieke niveau waar 
Kwatta al achttien jaar garant voor staat.   
 
De actualiteit: coronaproof theater  
 
Covid-19 laat ons zien wat er gebeurt als kunst niet meer vanzelfsprekend toegankelijk is. Als 
eigenlijk niets meer vanzelfsprekend is. Covid-19 is een test-case voor een organisatie. Kwatta is zich 
nog bewuster geworden van haar rol en de noodzaak van kunst, juist voor kinderen.  
 
Want….hoe maken we onbegrensd theater, in een wereld die zich terugtrekt, die verdeeld is en ons 
laat zoeken naar betekenis en nieuwe vormen? Kwatta is die uitdaging onmiddellijk aangegaan en 
heeft haar plannen hierop aangepast. Daardoor is Kwatta, nu in deze corona-tijd, volop in bedrijf:  
 

o We spelen grote series schoolvoorstellingen in ons eigen theater en bereiken daar, naast ons 
vrije publiek, grote aantallen leerlingen/scholen mee. Deze voorstellingen toeren ook 
coronaproof door het land. 

o We komen op de scholen zelf, met onze speciaal daarvoor ontwikkelde Kwattaklas-
voorstellingen. Uiteraard ook coronaproof. 

o We presenteren Luistertheater: Een nieuw concept tussen hoorspel en theater, waarvoor we 
aangepast educatiemateriaal ontwikkelen.   

o Met De Holle Bolle Worreld Rondo ontwikkelen we video’s, waarmee we de wereld 
binnenshuis en binnen het klaslokaal halen.  

 
Bij al onze producten leveren we educatiemateriaal op maat. Dat is onze nieuwe coronaproof praktijk 
van vandaag. De jarenlange expertise van Kwatta heeft het mogelijk gemaakt om als team in deze 
onzekere tijden snel te kunnen schakelen naar bruikbare nieuwe concepten.  
 
 
Plannen 
 
Nadruk op provinciale ambities en activiteiten 
 
Kwatta legt haar focus de komende vier jaar op Gelderland en maakt plannen op maat. Zo wil ze een 
basisrepertoire ontwikkelen, dat ze aan kan passen aan doelgroep en locatie. Voorstellingen die in 
jaar 1 ontwikkeld worden, blijven op het programma staan: Een model als een groeidiamant. Ieder 
jaar wordt een nieuw facet geslepen en toegevoegd aan het palet. Zo bouwt Kwatta haar regionaal 
programma in 4 jaar uit. 
 
Dat doet ze op verschillende manieren: 

o Kwatta ontwikkelt een Donkerdam-project 
o Kwatta richt zich op regionaal erfgoed 
o Kwatta werkt samen met regionale partners 

 
Donkerdam 
 
Donkerdam is een nieuw theaterconcept, exclusief ontwikkeld voor Gelderland: Donkerdam is een 
fictieve stad met herkenbare problematieken, maar dan nét anders. Waar ligt die stad met een eigen 
krant, een eigen televisiestation, een burgemeester, scholen vol kinderen die zich net als alle andere 
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kinderen druk maken over klimaat, toekomst en elkaar? ‘Ergens’ in de provincie Gelderland, op de 
grens van fictie en werkelijkheid. 
 
Met Donkerdam wil Kwatta een universum ontwikkelen waarin we met z’n allen belangrijke vragen 
kunnen stellen en waar Gelderse kinderen volop bij betrokken kunnen zijn. De burgemeester van 
Donkerdam heeft een spreekuur speciaal voor kinderen, kinderen ontwerpen in samenwerking met 
het architectuurcentrum nieuwe wijken, Kwatta-schrijvers laten zich daar weer door inspireren, en zo 
ontstaat er een stad waarin alles ontdekt moet worden, iedere vraag gesteld kan worden en theater 
gevierd kan worden. Op maat. In de klas, in de trailer, op locatie, in het theater en in je hoofd. Met 
Donkerdam creëert Kwatta een plek waar jong talent op aan kan haken en zo de eerste stappen kan 
zetten in het jeugdtheater van de toekomst. 
 
De voorstellingen en projecten zijn interdisciplinair; er wordt samengewerkt met diverse regionale 
partners (Architectuurcentrum Nijmegen, Erfgoed Gelderland, Gelderse Streken, maar bijvoorbeeld 
ook met ArtEZ). Interdisciplinair betekent ook een kruisbestuiving van kunstbeleving en educatie. 
Met onze randprogrammering wordt een verbinding wordt gemaakt tussen de belevingswereld van 
het publiek en de belevingswereld van de voorstelling. Literatuur, muziek, zang, muziektheater, 
toneel, beeldende kunst, educatie komen aan bod en vloeien in elkaar over. 
 
Met Donkerdam maakt Kwatta een raamwerk dat zij uit kan spreiden over de regio.  
Participatie is een belangrijk onderdeel van het programma. Van amateurkoren en orkesten tot 
schoolklassen die mee kunnen spelen. Kunst consumeren en erin participeren horen in dit project bij 
elkaar. 
 
Regionaal erfgoed 
 
Gelderland is een grote provincie, met veel diversiteit op verschillende gebieden. Ze telt een groot 
aantal kinderen onder haar inwoners. Gelderland kent ook een rijke geschiedenis, die we terug 
kunnen vinden in haar erfgoed. Al dat erfgoed bestaat in het hier en nu. Het maakt onderdeel uit van 
ons dagelijks leven, het ademt geschiedenis, maar ook actualiteit. Kwatta wil theater maken op 
plekken die niet voor de hand liggend zijn; op locatie, met de adem van de geschiedenis binnen 
handbereik. Kwatta wil geen saaie geschiedenislessen vertellen. Ze wil de verbeelding inzetten om 
deze plekken te delen, om de gebouwen, de omgeving voor zich te laten spreken. Nieuwe ogen 
bieden voor datgene waar we dagelijks langs fietsen zonder op of om te kijken. Nieuwe oren bieden 
voor bekende en onbekende geluiden die terugkaatsen van oude muren. Wie fris om zich heen kan 
kijken, ontdekt een nieuwe wereld.  
 
Kwatta heeft een ruime ervaring op dit terrein. Ze maakte eerder succesvolle voorstellingen, die 
herhaaldelijk hernomen zijn, in de beeldentuin van het Kröller-Müller museum, museum Het Valkhof, 
achter de schermen van het Musis Sacrum, op locatie in Lent, en in de openluchttheaters van 
Gelderland. Deze voorstellingen waren interdisciplinair en een combinatie van beeldende kunst, 
muziek, muziektheater en toneel. Kwatta wil op ‘landmarks’ in de regio theaterprojecten initiëren. Zij 
ontwikkelt daarvoor ingrediënten afkomstig uit de disciplines muziek, zang, dans en toneel, die in het 
kader van duurzaamheid op meerdere plekken ingezet kunnen worden. Aan iedere locatie wordt wel 
een specifiek thema of verhaal gekoppeld. Zo ontwikkelt Kwatta ervaringstheater op locatie in het 
regionaal erfgoed in Gelderland en landsdeel Oost. De eerste erfgoedvoorstelling op locatie staat 
ingepland voor 2022. 
 
Regionale partners 
 
Kwatta werkt graag samen met haar partners in de regio. Dat deed zij al veelvuldig in het verleden en 
dat zal zij blijven doen. Zo staat met Carnaval een productie op stapel in samenwerking met Phion en 
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Introdans. Een grote zaalvoorstelling waarin jeugdtheater, dans en muziek samenkomen voor 
kinderen in heel Landsdeel Oost. Een ambitieus en spraakmakend project met een libretto 
geschreven door de Gelderse schrijver Jibbe Willems. 
 
Daarnaast werkt Kwatta samen met ArtEZ Muziektheater, Toneelschool en Docent Theater.  
Ook is Kwatta, samen met haar collega’s van Oostpool, Introdans, Phion, Sonnevanck en De Nieuwe 
Oost, onderdeel van 025. Kwatta neemt in dit verband, samen met haar collega’s van Sonnevanck, 
onder andere deel aan de proeftuin Jeugddans en -theaterproductienetwerk (regioproeftuin OCW).  
 
Landsdeel Oost is een erg groot gebied, waarin met name in het Gelderse deel een groot aantal 
kinderen wonen. Hoewel Kwatta haar focus in eerste instantie richt op de provincie Gelderland, 
kunnen haar programma’s natuurlijk verbreed worden naar heel Landsdeel Oost.   
 
Landelijk 
 
Om ook de aansluiting met het bestaande landelijke netwerk te onderhouden, wil Kwatta jaarlijks 
één productiesubsidie aanvragen bij het Fonds Podiumkunsten, eventueel aangevuld met andere 
fondsen. Deze voorstellingen zijn een plus boven op onze vaste regionale programmering. Met deze 
jaarlijkse voorstelling bespeelt Kwatta de Gelderse theaters, maar ook de landelijke.  
 
Met het oog op de toekomst en om de kans te vergroten dat Kwatta in 2025-2029 weer deel kan 
uitmaken van de Basisinfrastructuur, ziet zij het als haar taak om haar nationale rol zichtbaar te 
houden. Juist nu is en blijft het van enorm belang om kunst en jeugdtheater buiten de regionale 
grenzen te brengen en de Gelderse kwaliteit landelijk te laten zien. Kruisbestuiving werkt niet alleen 
interdisciplinair, maar ook interprovinciaal. Ook hier staat de verbinding tussen diverse 
belevingswerelden centraal. Het repertoire wordt uitgevoerd binnen de grenzen van een meerjarig 
businessplan, maar is inhoudelijk onbegrensd; Gelderland ligt in de wereld en de wereld ligt in 
Gelderland. Daarnaast versterkt een jaarlijkse landelijke voorstelling tevens de zakelijke positie van 
Kwatta; het vergroot immers de afzetmarkt. 
 
Een tweede optie die we willen onderzoeken is om, naast ons jaarprogramma, eventuele bekroonde 
succesvoorstellingen als Mismuis, Hou van die Hond en Jabber te hernemen. Deze voorstellingen 
hebben alle drie hoge ogen gegooid, zowel nationaal als internationaal. Zij zullen zeker opnieuw veel 
publiek trekken. Ook afnemers zullen deze voorstellingen graag weer programmeren. In het kader 
van duurzaamheid betekent het ook dat we decors kunnen hergebruiken en tegen relatief lage 
kosten toch hoge kwaliteit kunnen leveren.  Deze optie onderzoeken wij voor de periode 2022-2024.  
 
Talentontwikkeling 
 
Jeugdtheater maken is een andere tak van sport dan theater maken voor volwassenen. Als 
jeugdtheaterproducent maak je immers theater voor een doelgroep die vaak ook nog in 
schoolverband naar voorstellingen komt. Of je maakt voorstellingen die exclusief op scholen 
gespeeld worden. Er zijn verschillende leeftijdsgroepen, etc. 
Kwatta heeft een enorme expertise op al deze gebieden en een rijke geschiedenis aan begeleiding 
van jong talent. Talloze jonge talenten, van jonge schrijvers, regisseurs, acteurs, componisten, 
makers tot educatie-medewerkers, hebben in de afgelopen achttien jaar in Kwatta’s thuisbasis Het 
Badhuis gewerkt aan hun eerste jeugdtheaterprojecten, waarbij ze intern intensief begeleid zijn. 
 
Veel van deze talenten zijn doorgestroomd, of hebben aan vervolgprojecten meegewerkt bij Kwatta. 
Zo heeft Kwatta een solide basis opgebouwd.  
Kennis en ervaring is een onzichtbaar kapitaal dat belangrijk is om door te geven aan een nieuwe 
generatie makers. Daarom zal Kwatta ook bij al haar nieuwe regionale projecten zoveel mogelijk 
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jonge makers blijven betrekken en hen intern ‘opleiden’ om hen warm te laten lopen voor het 
jeugdtheaterveld. Ook blijft ze hierin zoveel mogelijk samenwerken met ArtEZ, HKU en Codarts. 
Zo wil Kwatta ook de komende vier jaar een vruchtbare voedingsbodem zijn waarin zaadjes geplant 
worden en nieuw talent de kans krijgt om te groeien.  
 
Educatie 
 
Met de voorstelling als hoofdgerecht, is de educatie het verrassingstoetje (of aperitief). Iedere 

leerkracht krijgt educatiemateriaal dat voor én na de voorstelling in de klas gebruikt kan worden. Dit 

educatiemateriaal geeft de leerkracht handvatten om leerlingen op de beste manier voor te bereiden 

op een theaterbezoek, en na afloop suggesties en tips om met de leerlingen inhoudelijk op de 

voorstelling te reflecteren. Daarnaast bestaat het educatiemateriaal altijd uit verschillende 

opdrachten voor leerlingen, zodat zij niet alleen napraten over de voorstelling, maar ook vooral actief 

aan de slag gaan. Op deze manier wordt de theaterervaring van de kinderen duurzamer.  

 

Jaarlijks bereikt Kwatta zo’n 18.000 kinderen met haar educatieve aanbod. Haar docententeam blijft 

zich uitbreiden en verdiepen, met theaterdocenten die gespecialiseerd zijn in gedragsproblematieken 

alsook theaterdocenten met een multidisciplinaire achtergrond. Naast het educatieaanbod voor 

Gelderse basisscholen ontwikkelt Kwatta randprogrammering en workshops bij vrije Kwatta-

voorstellingen.  

 
Vanaf seizoen ’20-21 pakt Kwatta haar educatie nóg grootser en brutaler aan. Donkerdam is hét 
ultieme project waarmee Kwatta haar educatie inzet voor participatie. Kinderen kunnen meedenken, 
meedoen, meebouwen. Ze hebben invloed op de voorstellingen. Ze worden als de Inwoners van de 
Toekomst gevraagd om actief mee te denken en mee te ontwikkelen. Daarmee betreedt Kwatta een 
bijzonder terrein. Op de grens van fictie en werkelijkheid vragen wij ons jonge publiek naar hun 
dromen voor de toekomst. Het theater en de educatie die daaruit ontstaat, leidt tot vernieuwing en 
verdieping. Het theater wordt de plek waarbij de werkelijkheid opnieuw wordt uitgevonden, mede 
door het publiek. 
  
Tot slot is er DoeHetZelfTheater. Speciaal voor kinderen die nóg meer Kwatta willen: geïnspireerd op 

een recente Kwatta-voorstelling maken kinderen hun eigen ‘schaduwproductie’. Deelnemers 

repeteren in Kwatta’s huistheater Het Badhuis, kijken mee achter de schermen en gaan in gesprek 

met acteurs. Hiermee geeft Kwatta sinds 2013 haar jonge publiek de kans om niet alleen als 

toeschouwer, maar ook als maker of speler aan de slag te gaan. Zij werken onder begeleiding van een 

professioneel regisseur en werken toe naar een voorstelling die afsluitend in Het Badhuis wordt 

gespeeld. Voor een écht publiek. 

 
Jaarplanning 

 
Donkerdam: 
 
De Leugenaar: Een serie hoorspelen, 4 afleveringen voor in de klas. 
Over fake news en misinformatie. Er komt een leugenaar naar Donkerdam, iemand die zelfs liegt 
over de kleur van zijn eigen haar. Niemand weet hoe ermee om te gaan. Dit terwijl er juist een 
wereldveranderende ontdekking wordt gedaan: de rivier stijgt. 
 

o Schrijver: Simon Weeda 
o Regie: Josee Hussaarts 



 
6 

o Periode: oktober – december 2021 
 

Kwattaklas Kwadraat: Donkerdambewoners die later op zullen duiken in verhalen en voorstellingen, 
komen op bezoek in de klas. Vier Kwattaklasverhalen verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (groep 1/2, 
groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8). 
 

o Schrijver: Simon Weeda 
o Regie: Josee Hussaarts/Wieke ten Cate 
o Periode: oktober – december 2021 

 
De Donkerdamkrant: Om op de hoogte te blijven van alle laatste nieuwtjes uit Donkerdam. Een 
educatieve krant waarmee scholen direct aan de slag kunnen en die leerlingen laat nadenken én laat 
meedenken over hun eigen leefomgeving. 
 

o Vormgeving: Studio Another Day 
o Periode: oktober – december 2021 

 
Landelijke en regionale theaters: 
 
De Familie van Nielie 4 – Alleen Thuis: Het laatste deel van het vierluik rond de familie van Nielie. 
Een atypische, moderne en dus zeer Nederlandse familie. ALLEEN THUIS stelt de vraag: wat moet je 
doen als je het gewoon niet eens kan worden? En wat gebeurt er als mensen uit je omgeving ineens 
verdwijnen? Een muzikale familievoorstelling vol verrassingen, voor iedereen vanaf 6 jaar.   
 

o Schrijver: Simon Weeda 
o Regie: Josee Hussaarts 
o Spel: (o.a.) Max Laros en Rosita Segers 
o Decor: Sanne Danz 
o Kostuums: Annelies de Ridder 
o Periode: januari – februari 2021 

 
Blote konten: een beeldende, muzikale kleine zaalvoorstelling voor iedereen vanaf 4 jaar, geschreven 
door Jibbe Willems die hiermee zijn eerste tekst voor kleuters schrijft. Blote Konten wordt een 
onbeschaamd kletterend muzikaal taalfeest, over het laatste kwartier voor je naar bed toe moet… en 
het spel het leukst is… en het spannendst… en niet af mag lopen… omdat morgen nog zó ver weg is. 
Daarom, nu spelen! Nee, nu naar bed! NU spelen! NU naar bed! NU! 
 
Blote konten blote konten 
klets klats kladderedatsj 
blote konten blote konten 
klappen klap klap flats! 
 

o Schrijver: Jibbe Willems 
o Regie: Josee Hussaarts 
o Spel: Len Pillen, Élène van Zuidmeer, Judith Schuur 
o Periode: mei 2021, oktober 2021 
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In de klas:  
 
Donderbuikjes (reprise): Alle attributen worden klaargelegd. Maar hoe meer ze uitleggen Hoe Het 
Hoort (van tafel dekken en uitleggen waar de lepel moet liggen tot ‘scheten laat je niet’), des te vaker 
hoor je vanuit hun nette jurk en keurige pak kleine stemmetjes. 
 
Meneer en Mevrouw luisteren er niet naar en doen alsof de stemmetjes er niet zijn. Maar de 
stemmetjes worden steeds luider. Ze roepen NEE! en IK MAG HET MEEST! of IK HEB GELIJK! en DAT 
IS NIET EERLIJK! 
 

o Schrijver: Malou de Roy van Zuydewijn 
o Spel: Lotte Vogel, Jeroen van Venrooij 
o Periode: januari – februari 2021 

 
Talentontwikkeling en educatie:  
 
KwattaLAB: Het KwattaLab bestaat uit twee voorstellingen van elk een half uur die samen worden 
aangeboden: Job (onderbouw PO) en Ik wou (bovenbouw PO). Beide voorstellingen kunnen 
tegelijkertijd spelen voor verschillende klassen. Aansluitend is er voor het publiek een workshop. 
Het KwattaLab is onderdeel van Kwatta’s talentontwikkelingstraject voor jonge theatermakers. 
Nieuwe talenten krijgen de kans zich onder de vleugels van Kwatta’s professionele werkomgeving te 
ontwikkelen. 
 

o Met en door: Mirthe Dokter, Tim Schouten, Tim Hammer, Inga Rothammel, Manuel Engel, 
Tonio Geugelin 

o Periode: januari 2021 
 
Theatergroep Kwatta X Cultuur Commissie Zaltbommel-stad: Theatergroep Kwatta verzorgt in 
opdracht van zes basisscholen in Zaltbommel een theaterproject voor alle bijna 1200 leerlingen. De 
leerlingen zien een voorstelling (4 verschillende voor de diverse leeftijdsgroepen) en krijgen 3 
dramalessen in de klas (48 groepen). Deze lessen worden gegeven door lokale theaterdocenten. 
Kwatta begeleidt deze docenten, waarbij de focus ligt op het professionaliseren van de 
theatereducatie van lokale aanbieders. 
 

o Coördinatie: Sara Bouman (Kwatta) en Evelien Baudoin (Bommelerwaard) 
o Voorstellingen: Donderbuikjes / KwattaLAB (Ik wou & Job) / Bos van Benen, Stad van Stenen 
o Periode: januari 2021 & mei 2021 

 
Theater na de Dam: Komend Kunstenplan neemt Kwatta deel aan Theater na de Dam. Nijmeegse 
kinderen verdiepen zich samen met theatermakers in de geschiedenis van Nijmegen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog en interviewen ouderen uit de buurt over hun herinneringen. Door kinderen 
in gesprek te brengen met ouderen en van daaruit naar een voorstelling toe te werken, wil Kwatta 
een bijdrage leveren aan de betekenis van de Dodenherdenking. 
 
NB. Voor dit programma wordt bij diverse fondsen een aanvullende projectsubsidie aangevraagd, en 
derhalve is het niet opgenomen in de bijbehorende begroting. 
 

o Regie: Sara Bouman 
o Periode: mei 2021 
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Organisatorische, financiële en bestuurlijke gezondheid 

 

In het advies van de Raad voor Cultuur op 4 juni 2020 adviseert de raad het Ministerie van OCW de 

aanvraag van Jeugdtheater Kwatta voor de BIS af te wijzen. De raad geeft als onderbouwing voor dit 

besluit dat Kwatta als gezelschap de afgelopen periode organisatorisch en financieel door te zwaar 

weer is gegaan. Hierdoor voldoet de aanvraag op het vlak van een gezonde bedrijfsvoering niet aan 

de vereisten om in de BIS te blijven voor de periode 2021-2024. Weliswaar geeft de raad Kwatta op 

het gebied van de artistieke kwaliteit een positief advies.  

Kwatta kan stellen dat op moment van deze aanvraag, de financiële positie hersteld is ten opzichte 

van het peilmoment van de BIS-aanvraag. Met peildatum 1 september 2020 als uitgangspunt, laat de 

balans € 394.556,62 als exploitatieresultaat zien. Het exploitatieresultaat is gebaseerd op de 

geboekte lasten (€ 654.345,63) en de geboekte baten (€ 1.048.902,25). Een berekening van het 

verwachte resultaat per 31 december 2020 laat de volgende cijfers zien:  

Prognose Exploitatieresultaat 2020    €                542.411,05 

minus Eigen vermogen 2019  € - 52.000,00  €                490.411,05 

minus Egalisatiereserve (zie begroting)  € 124.193,50  €                366.217,55 

minus Reserve Coronasteunfonds (zie begroting)  € 112.100,00  €                254.117,55 

minus verwachte Lasten jaarrekening 2020 € 10.000,00 €                 244.117,55 

Prognose Resultaat 2020  €                 244.117,55 

 

Uiteraard wordt de financiële situatie in het laatste kwartaal van 2020 zorgvuldig gemonitord, zodat 

het eigen vermogen op een positief resultaat zal uitkomen.  

Een groot aandachtspunt voor het monitoren zijn de verminderde publieksinkomsten, welke 

vanwege de uitbraak van Covid-19 lager zullen uitvallen dan begroot. Logischerwijs laat in 2020 de 

subsidieafhankelijkheid van Kwatta een stijging zien in vergelijking met 2019. Idealiter wordt een 

drempelnorm van 20% aangehouden, maar gezien de omstandigheden in de theatersector sinds de 

uitbraak van Covid-19 is dat streven bijgesteld. Desondanks laat 2020 in verhouding geen slecht 

resultaat zien. De eigen inkomsten laten een maandelijks gemiddelde zien dat gelijk is aan 2019, 

ondanks de drie gesloten maanden tijdens de lockdown (maart t/m mei). Voor de begroting van 2021 

is percentueel een vergelijkbare inkomstenstroming (eigen inkomsten) voorzien als in 2020. Dit 

vanwege de inschatting dat we in 2021 nog niet van Covid-19 af zullen zijn.  

Kwatta is zich ervan bewust dat deze raming voorzichtig is. In de praktijk zet zij zich in 2021 drastisch 

in op het verhogen van de eigen inkomsten. Hierin wordt Kwatta gesteund door de recente 

ervaringen met verkoop aan scholen, die zeer welwillend zijn om het programma van Kwatta af te 

nemen; voorstellingen die artistiek van hoge kwaliteit én coronaproof zijn.   

Voor het genereren van een hoger percentage eigen inkomsten zijn de volgende plannen opgesteld 

voor 2021 (en voor 2021-2024):  

 

 

 



 
9 

Cultuurpunten, PO, VO, Speciaal Onderwijs 

Onverminderd belangrijk als afnemer zijn de cultuurpunten van Gelderland. Kwatta heeft contact 

met alle 26 cultuurpunten. Omdat veel cultuurpunten elk jaar met een ander kunstdomein werken 

(theater, muziek, dans, beeldende vorming) worden er jaarlijks afspraken gemaakt. Een globale 

berekening op basis van 26 cultuurpunten en 4 kunstdomeinen laat zien dat jaarlijks gemiddeld 6,5 

cultuurpunten het domein theater afnemen. In 2020 is dit gemiddelde al behaald, met een 

afnemersaantal van 7 cultuurpunten (waaronder bjivoorbeeld CESN). In 2021 houdt Kwatta datzelfde 

aantal aan als minimaal streven.  

De groeimogelijkheden zitten met name in de directe verkoop aan scholen. Kwatta zet hiervoor in op 

standplaats Nijmegen en op diens directe regionale omgeving. Kwatta heeft in kaart gebracht welke 

stadsgebieden de afgelopen kunstenplanperiode de meeste directe afname kenden, en in welke 

stadsgebieden groei te behalen is. Basisscholen uit deze stadsgebieden vormen het focuspunt voor 

acquisitie in 2021. Momenteel is er bijvoorbeeld reeds een wederzijdse toezegging voor 

samenwerking met NT2 Basisschool De Bloemberg.  

 

Aanvullend wordt er in het primair onderwijs in 2021 een verdiepende acquisitie gestart voor 

speciaal-onderwijsinstellingen. In Nijmegen zijn er momenteel 9 speciaal-onderwijsinstellingen, aan 

wie elk een passend programma wordt aangeboden.  

Daarnaast breidt Kwatta de acquisitie uit naar het Voortgezet Onderwijs (onderbouw, 

leeftijdscategorie 12-14). De reprise van de succesvoorstelling Perenbomen bloeien wit in 2020 laat 

zien dat de voorstellingen van Kwatta goed aansluiten bij de doelgroep. Kwatta is ook Cultuurkaart-

acceptant, en derhalve een interessante partner voor aangesloten scholen. Standplaats Nijmegen 

kent 17 schoolinstellingen Voortgezet Onderwijs. In 2021 liggen daar mogelijkheden binnen de 

Kwattaklas-voorstelling van Donkerdam; en aanvullend het Donkerdam-project als geheel.  

Voor de verkoop in de regio blijft Kwatta investeren in haar samenwerking met diverse partners, 

zoals Pr8 (cultuuraanbod Arnhem) en cultuurpunt Bommelerwaard, alsook Cultuur Oost. Kwatta is lid 

van de stuurgroep van Pr8. Daarnaast werkt Kwatta samen met Bommelerwaard voor de 

professionalisering van het kunstonderwijs voor jeugd. Kwatta is onderdeel van de aanvragen voor 

CMK 2021 -2024 door Cultuur Oost.   

Vrije voorstellingen 

Naast acquisitie op maat bij schoolvoorstellingen richt Kwatta zich in 2021 ook op publiekswerving op 

maat in relatie tot de vrije voorstellingen. Een groot deel van het plan van aanpak omtrent deze 

marketing-doelen richt zich op professionalisering en digitalisering van publieksdata.  

Zo heeft Kwatta in 2020 een CRM-systeem aangekocht, met het doel om klantenservice persoonlijker 

en doelgerichter in te richten en uit te voeren. Om te weten of ons aanbod aansluit bij onze 

bezoekers, moeten wij eerst in kaart brengen wie deze bezoekers zijn. Op termijn biedt dit de 

volgende voordelen:  

o Publiekswerving en publiekswerking worden structureel in plaats van incidenteel   

o Verbetering van publiekservice: een gepersonaliseerde benadering wordt mogelijk 

o Formuleren van gerichte targets en dito afstemming bij marketingcampagnes 
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Verbonden aan deze doelen is het overstappen naar een digitaal ticketing-systeem. Per 1 januari 

2021 stapt Kwatta van een online reserveringsysteem over naar een online ticketing systeem. Het 

systeem is risicobeperkend en kostenbesparend: minder no-shows tijdens de voorstellingen, minder 

kans op fouten met het verwerken van de reserveringen (wat nu nauwelijks geautomatiseerd was) en 

minder personeelskosten in de voorbereiding en uitvoering. Daarnaast biedt online aankoop de 

mogelijkheid tot dataverzameling van ons publiek. Dit laatste argument is doorslaggevend om de 

kaartverkoop niet bij een andere instelling of theater onder te brengen, omdat Kwatta hiermee haar 

contact met het eigen publiek zou verliezen.  

Dataverzameling en de bijbehorende analyse van de publieke afnemers zijn tevens essentieel voor de 

verkoopmogelijkheden aan regionale podia. Van alle vrije voorstellingen die in 2019 in de 

Nederlandse theaters werden uitgevoerd (exclusief internationale voorstellingen en nationale 

schoolvoorstellingen) vond 24% plaats bij Gelderse podia (exclusief Kwatta’s eigen theater, Het 

Badhuis). In 2021 ligt, vanwege de inhoudelijke invulling van het programma en vanwege Covid-19, 

de focus op het uitvoeren van schoolvoorstellingen. Hiervoor wordt nadrukkelijk ingezet op een 

programma in ons eigen theater, maar ook op locatie en bij diverse podia in de regio. Met deze 

ontwikkeling wordt in 2021 de basis gelegd van een acquisitie-netwerk voor de periode 2021-2024. 

Ook voor deze tak van acquisitie wordt het CRM-systeem ingezet; om het Gelderse theaterstelsel in 

kaart te brengen en om contacten en afspraken te inventariseren en te stroomlijnen.  

Regionale partners 

 

Zoals eerder benoemd is de educatie-afdeling van Kwatta lid van diverse stuurgroep in de regio (Pr8, 

Retourtje Cultuur). De artistieke en zakelijke directie is daarnaast als partner betrokken bij 

Cultuurregio 025, en uitvoerend partner van de proeftuin Jeugddans en -theaterproductienetwerk 

(regioproeftuin OCW). Ook is Kwatta partner van Cultuur Netwerk Nijmegen (CNN). CNN is het 

netwerk in Nijmegen van culturele organisaties die zich hard maken voor een sterk cultureel klimaat 

(Doornroosje, De Lindenberg, Stadsschouwburg Nijmegen en de Vereeniging, LUX, Bibliotheek 

Gelderland, Music Meeting, Go Short, De Wintertuin, Museum Het Valkhof.  

Fondsenwerving 

Om, aanvullend op het jaarprogramma en de huidige begroting voor 2021, activiteiten te 

ontwikkelen, richt Kwatta zich in 2021 tevens op fondsenwerving bij diverse landelijke en regionale 

fondsen. Zo wordt er in 2021 fondsen geworven voor het project Theater na de Dam, en voor de 

plannen voor activiteiten op erfgoedlocaties.  

 

Naar verwachting worden (o.a.) de volgende fondsen aangeschreven:  

o Fonds Podiumkunsten (productiesubsidie / subsidie Talentontwikkeling in de regio 

o Prins Bernard Cultuurfonds  

o Fonds voor Cultuurparticipatie 

o VSB Fonds 

o Fonds21 

 

Het Badhuis 

 

Kwatta verkeert, in vergelijking met andere (jeugd)theatergezelschappen, in een unieke positie. De 

stichting is namelijk eigenaar van een eigen theater, dat tevens als kantoor- en repetitieruimte 
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fungeert. Bovendien is het pand hypotheekvrij. Absoluut een rijkdom, en zeker ook in tijden van 

corona. De afgelopen maanden heeft Kwatta haar programma snel kunnen aanpassen naar de Covid-

19-omstandigheden; een groot deel van deze aanpassingen waren mogelijk doordat er direct beroep 

gedaan kon worden op de werkruimte. Zo kon er snel een online prequel van Jabber gerepeteerd en 

gefilmd worden (De Holle Bolle Worreld Rondo) en is de theaterproductie Zoek als luistertheater 

(hoorspel) geproduceerd. Daarnaast is Het Badhuis essentieel voor buitenschoolse theaterervaringen 

van diverse scholen uit Nijmegen (en erbuiten). Het theater is goed toegankelijk en relatief klein 

waardoor (bus)vervoer voor een schoolinstelling praktisch haalbaar is voor het aantal leerlingen, al 

dan niet in samenwerking met Retourtje Cultuur.  

 

In de BIS-aanvraag 2021-2024 werd door Kwatta het plan naar voren gebracht om het eigen pand 

Het Badhuis te verkopen. Nadere analyse van het plan liet zien dat dit op een korte termijn een 

oplossing kan zijn voor een tekort aan liquide middelen, maar op de lange termijn een groot risico 

betekent voor het eigen vermogen. Bovendien is de liquiditeit van Kwatta inmiddels dermate 

hersteld, dat een verkoop als noodmaatregel niet meer van toepassing is. De directie en het bestuur 

van Kwatta ziet daarom af van verkoop van het eigen onroerend goed, ook vanwege het hierboven 

genoemde artistieke belang van Het Badhuis.  

Het Badhuis blijft beschikbaar voor verhuur, als mogelijkheid om de bekendheid van het pand en van 

Kwatta te vergroten. Kwatta ziet het niet als een exponentiele aanvulling op de eigen inkomsten.  

Verhuur van het pand, voor onder andere vergaderingen, externe voorstellingen, workshops of 

concerten, is enkel een incidentele vorm van eigen inkomsten. De praktische beperkingen (weinig 

parkeerplaatsen en geluidsoverlast voor de buurt) in combinatie met het veelvuldige eigen gebruik 

van het pand beperken de mogelijkheden.  

Bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed vraagt Kwatta instandhoudingssubsidie aan voor onderhoud 

van Het Badhuis. De aanvraag kan tussen 1 februari en 31 maart 2021 ingediend worden. Deze 

subsidie kan jaarlijks aangevraagd worden voor een periode van 6 jaar. De subsidie betreft 60% van 

de jaarlijkse onderhoudskosten.  

Voor exploitatie van de bar tijdens voorstellingen gaat Kwatta momenteel gesprekken aan met 

horecaprofessionals uit de buurt, om een betere service aan te kunnen bieden.  

Op de lange termijn (doeldatum: 2024) kijkt Kwatta naar de herbestemming van de foyer als horeca-

uitbating. Zo’n herbestemming van de foyer betekent niet alleen meer inkomsten, maar ook meer 

bekendheid van Het Badhuis en derhalve van Kwatta. Kwatta zal zelf niet als uitbater fungeren, maar 

de ruimte verhuren aan een externe partij. Voor eventuele verbouwingen van de foyer en/of de 

bijbehorende kelder kan financiering aangevraagd worden bij het Restauratiefonds, dat zich specifiek 

richt op financiering van (rijks)monumenten.   

Bestuur 

Het bestuur van Kwatta zet onherroepelijk in op het voortzetten van de rijke 18-jarige geschiedenis 

van Kwatta. Het bestuur bouwt, samen met de directie en het Kwatta-team, aan een 

toekomstbestendig Kwatta dat een belangrijke bijdrage kan blijven leveren aan de vernieuwing en 

groei van het jeugdtheater in Landsdeel Oost. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen van de 

afgelopen maanden is de noodzaak groter dan ooit om volop in te zetten op de ontwikkeling van 

jeugdpodiumkunsten in de regio; in samenwerking met andere instellingen en makers, met de regio 

en met het Kwatta-publiek.  
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In de periode februari – juni 2020 is het huidige Kwatta-bestuur aangetreden:  

o Voorzitter 

Chris Cusack  

Onderzoeker en docent bij het Departement Moderne Talen en Culturen van de Radboud 

Universiteit Nijmegen.  

https://www.linkedin.com/in/ccusack 

o Penningmeester 

Koen van Vliet  

Adviseur KplusV 

https://nl.linkedin.com/in/koenvliet 

o Secretaris 

Cansu van Gageldonk 

Exhibition Curator JetBrains  

https://www.linkedin.com/in/cansuvangageldonk/ 

o Bestuurslid 

Şaban Ol 

Artistiek directeur Theatergroep Rast 

https://www.linkedin.com/in/saban-ol-030a7145/  

Statutair gezien volstaat een bestuur bestaande uit drie leden, maar Kwatta geeft de voorkeur aan 

een bestuur van vijf leden. Derhalve is er momenteel een vacature voor Algemeen Bestuurslid. Een 

bestuur met vijf leden biedt, in vergelijking met een driehoofdig bestuur, de mogelijkheid om een 

nóg breder palet aan kennis en ervaring te vertegenwoordigen en een diverse samenstelling te 

bewerkstelligen op het gebied van gender, (culturele) achtergrond en leeftijd.  

De directie van Kwatta voelt zich gesteund en ondersteund door de rijke professionele en 

persoonlijke achtergrond van haar huidige bestuur, én door de passie en inzet van het bestuur voor 

(het behoud van) Kwatta en jeugdtheater in Provincie Gelderland. Het bestuur geeft op haar beurt 

aan juist vanwege het belang van dit behoud te zijn aangetreden.  

In het Kunstenplan 2021–2024 en het begeleidend schrijven Code Cultural Governance heeft Kwatta 

uitgesproken in de aankomende kunstenperiode over te stappen naar een Raad van Toezicht-model. 

Op basis van de ontwikkelingen in 2020 is besloten dit plan tot nader orde uit te stellen. Door de 

veranderde subsidierelaties met de diverse overheden en de onzekerheden in de sector door Covid-

19 is gekozen voor continuïteit en stabiliteit, met het oog op consolidering van de herstelde 

organisatorische gezondheid.  

Bestuur en directie hernieuwen voor 1 januari 2021 het bestuursreglement en de directiestatuten;  

het laatste om te voorzien in een betere scheiding tussen de taken van de artistiek en zakelijk 

directeur. Daarnaast wordt in het eerste kwartaal van 2021 het Beleidsplan 2021/2022 - 2023/2024 

afgerond, waarin de toekomstvisie van Kwatta wordt uiteengezet; zowel wat betreft artistiek beleid, 

als het zakelijk beleid inclusief uitwerking van de diverse (financiële) scenario’s met bijbehorend plan 

van aanpak.  

https://www.linkedin.com/in/ccusack
https://www.linkedin.com/in/cansuvangageldonk/
https://www.linkedin.com/in/saban-ol-030a7145/

