


Kwatta maakt onbegrensd theater. Dat is 
de kern van de inhoud van alle producties 
en activiteiten die Kwatta de afgelopen 
18 jaar heeft geproduceerd en in de 
toekomst zal produceren. 

Dat is wie wij zijn, en dat is wat we zullen blijven doen. Diverse factoren stellen ons in 
het behalen van dit doel voor een uitdaging en vragen om aanpassingen en flexibili-
teit. Ten eerste, het niet continueren van Kwatta’s positie in de Basis Infrastructuur; 
helaas is Kwatta in de periode 2021-2024 geen onderdeel van de BIS jeugdpodiumkun-
sten. Dit heeft artistiek inhoudelijke en financiële gevolgen; deze worden verder in dit 
rapport besproken (zie pagina 27, 34-39). Daarnaast heeft de Covid-19-pandemie, die 
de gehele kunstensector hard treft, ook impact op Kwatta. De impact is enorm, maar 
desondanks niet alleen in negatieve zin. De uitbraak van Covid-19 heeft laten zien dat 
wij als sector veerkrachtig, flexibel, innovatief en optimistisch zijn. Dat is een groot 
goed. Ook Kwatta heeft als organisatie haar koers bijgesteld vanwege Covid-19. Welke 
koerswijzigingen dat waren en zijn, wordt uiteengezet op pagina 9-10 .

Ondanks, of wel misschien dankzij, deze uitdagingen, kijkt Kwatta met trots terug op 
2020. Trots zijn we op de behaalde artistieke resultaten, waarin met name de reprise 
van Perenbomen bloeien wit een groot succes genoemd mag worden. Trots zijn we ook 
op de moeilijke beslissingen die genomen moesten worden: in 2020 konden niet alle 
artistieke plannen volledig ontwikkeld worden. Ook dat is onderdeel van 2020. Maar het 
meest trots zijn we op de ontwikkelingen van het team en de inhoudelijke groei van de 
organisatie; het fundament dat gelegd werd in 2019 met de aanstelling van het nieuwe 
team en verder versterkt is in 2020. En tot slot kunnen we met trots stellen dat we 
2020 financieel positief afsluiten vanuit een stabiele positie 2021 in zijn gegaan.
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EEN TERUGBLIK 
OP JAARVERSLAG 
2019

Voordat we in dit verslag dieper ingaan 
op alle gebeurtenissen en ontwikkelingen 
van 2020, willen we eerst nog stilstaan bij 
het jaar 2019.

In het jaarverslag 2019 hebben we dat jaar bestempeld als crisisjaar. De naweeën van 
deze crisis waren nog sterk voelbaar en merkbaar in het eerste kwartaal van 2020. Het 
was de periode waarin de laatste grotezaalvoorstelling van Kwatta’s kunstenplan op 
tournee ging. Het was de periode waarin een zeer eenzijdig artikel in de Theatermaker 
werd geplaatst, waarop een reactie (in de vorm van een interview met Josee Hussaarts) 
pas in de zomer van 2020 kon volgen.1   Het was de periode waarin het toenmalige 
‘noodbestuur’ haar taken neerlegde (met uitzondering van bestuurslid Şaban Ol), 
en er een nieuw bestuur samengesteld moest worden. Het was de periode waarin de 
boekhouder van Kwatta uit een langdurige periode van ziekteverlof weer aan het werk 
ging. Het was de periode waarin de zakelijk directeur samen met de nieuw aangestelde 
penningmeester orde in de administratieve chaos moest scheppen. Het was de 
periode waarin de jaarrekening opgesteld moest worden. Het was de periode waarin 
directie en bestuur in het jaarverslag diende te reflecteren op alle gebeurtenissen en 
ontwikkelingen van 2019. 

Om goed te kunnen reflecteren is, bij een crisis als deze, allereerst tijd nodig. Maar wat 
vooral een noodzakelijk goed is, is afstand. Wij realiseren ons nu, dat wij deze afstand 
op het moment van schrijven in 2020 nog niet hadden. Wat overheerste was met name 
een gevoel van blijdschap, van opluchting, en van haast. Wat waren we goed bezig! Wat 
hadden we al veel bereikt! En nu door met de volgende crisis (Covid-19)! Nu we in dit 
verslag terugkijken op 2020, en het vergelijken met ons jaarverslag 2019, begrijpen we 
heel goed dat de reflectie in 2019 als onvoldoende werd ervaren. Dat er scepsis over-
heerste over de stabiliteit van Kwatta, en haar financiële stabiliteit. We zaten na 2019 
nog steeds in de overleefmodus, zeker nog in dat eerste kwartaal van 2020. Te weinig 

1. In 2020, ook in het kader van de 
groeiende aandacht binnen de sector 
voor het thema machtsmisbruik op 
de werkvloer, kreeg Hussaarts in de 
Theaterkrant de gelegenheid om in een 
interview de gebeurtenissen uit 2019 te 
beschrijven en de suggestieve en feite-
lijke onjuistheden uit eerder publicatie 
te weerleggen. Met instemming van 
het nieuwe bestuur maakte zij daarbij 
gebruik van bij Kwatta beschikbare 
concrete informatie. De eerder door 
haar ingediende klacht tegen de The-
atermaker en de betrokken journalist, 
op basis van diezelfde informatie en op 
dat moment in behandeling bij de Raad 
voor de Journalistiek, heeft ze daarbij 
ingetrokken.
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tijd, te weinig afstand en te weinig reflectie. 
Nu we dit schrijven, zitten we in het eerste kwartaal van 2021. Na een eerste kwartaal 
in 2020 in de overlevingsstand, volgde een tweede kwartaal van haast, maar uiteinde-
lijk, en gelukkig, ook een derde en vierde kwartaal van controle en grip. Dat heeft zich 
vertaald naar de volgende kengetallen, waarmee Kwatta in 2021 het eerste kwartaal 
is gestart: 

Signaleringswaarden 2016 2017 2018 2019 2020

Liquiditeit < 0,80 0,17 0,34 0,48 0,69 1,29

Solvabiliteit < 0,30 -0,94 -0,54 -0,11 -0,18 0,22

Rentabiliteitsratio < 0% -13,6% 2,6% 1,5% 1,8% 14,3%

Weerstandsvermogen < 5% -11,2% -7,5% -5,2% -3,5% 10,3%

Overhead 16,6% 20,9% 20,5% 24,1% 27,2%

Inhuur 31,4% 34,2% 34,2% 33,0% 29,4%

Subsidieafhankelijkheid 
OCW

47,2% 45,0% 47,4% 43,4% 46,6%

-  Liquiditeit = mate waarin de instelling kan voldoen aan de kortlopende schulden = vlottende 
 activa/vlottende passiva
-  Solvabiliteit = mate waarin op langere termijn de schulden voldaan kunnen worden = eigen 
 vermogen/totale vermogen
-  Rentabiliteitsratio = (totale baten - totale lasten)/totale baten x 100%   
- Weerstandsvermorgen = Eigen vermogen/totale baten x 100%    
-  Overhead = (beheerslasten/totale lasten) x 100%     
-  Inhuur = (inhuur/personeelslasten) x 100%      
- Subsidieafhankelijkheid = (structurele subsidie OCW/totale baten) x 100%   
 

Stichting Theater Groep Kwatta - 
Kengetallen 2020
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PRODUCTIES 
2020

Onbegrensd theatermaken betekent 
buiten de geijkte paden gaan. Kwatta 
(en met ons vele anderen) maakte door 
Covid-19 de overstap naar digitaal – in 
verschillende vormen en maten. 
 

Zo trapten we af met registraties van bestaande voorstellingen op YouTube en later op 
het nieuwe platform PodiumKids Thuis. Daarna gingen we via Facebook internationaal 
met de miniserie Holle Bolle Worreld Rondo. De voorstelling Zoek, in 2019 geproduceerd 
voor de kleine zaal met een geplande reprise in 2020, werd getransformeerd tot 
hoorspel: Zoek Luistertheater. Het jaarlijkse talentontwikkelingstraject met studenten 
van de schrijfopleiding Writing for Performance aan de HKU werd afgesloten met een 
besloten voorstelling voor twee schoolklassen in het Badhuis, en was tevens thuis te 
bezoeken via een livestream. 

Gelukkig werd de grote theaterzaal niet geheel overgeslagen. In 2020 hebben we met 
de productie Familie van Nielie in alle Staten in januari en februari de grote zalen van 
de Nederlandse schouwburgen aangedaan. We waren niet alleen in Nederlandse za-
len te zien: met Jabber bezochten we het Young at Arts - Belfast Children’s Festival in 

ALLEEN THUIS - foto: Laura Luca
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Noord-Ierland. Helaas kon de geplande Broadway-tour van Jabber in mei in New York 
niet doorgaan wegens de door de Amerikaanse overheid ingestelde lockdown. 

De Broadway-tour was niet het enige programma dat door Covid-19 is komen te ver-
vallen. Door de (gedeeltelijke en gehele) lockdowns in Nederland werden we genood-
zaakt Kwatta-programma’s te verplaatsen en in sommige gevallen ook te annuleren. 
Het project Bos van Benen, Stad van Stenen, van regisseur Joost Dekker, werd meer-
maals verplaatst: van het voorjaar 2020 naar de zomermaanden. Ook werd het concept 
aangepast. De voorstelling zou eigenlijk in de theatertrailer plaatsvinden, maar hierin 
kon geen 1,5-meter afstand tussen acteurs en leerlingen gewaarborgd worden. Der-
halve werd besloten de voorstelling in het klaslokaal te laten plaatsvinden. Echter, de 
vele verschuivingen in zowel planning als concept hadden een negatief effect op de 
voorstelling en het productietraject. Inhoudelijk kwam de productie niet meer goed tot 
zijn recht, een gegeven dat tijdens het repetitieproces steeds zichtbaarder werd. Ver-
plaatsing van het project naar 2021 bleek planningtechnisch geen optie: vanwege de 
volle agenda’s van de betrokken partijen kon er slechts een zeer beperkte speelperio-
de afgesproken worden. Daarnaast was er sterke twijfel aan de verkoopmogelijkheid in 
2021, omdat de voorstelling qua doelgroep overlapte met andere geplande producties. 
Hierdoor zou het risico ontstaan dat Kwatta concurrent van haar eigen programma zou 
worden. Derhalve is uiteindelijk besloten de productie in 2020 niet te continueren en 
ook niet te verplaatsen naar 2021, en is zij van het programma gehaald. 

Het talentontwikkelingstraject KwattaLAB (voorheen: KwattaKweeste), met jonge 
makers Mirthe Dokter en Tim Schouten, zou ook in 2020 plaatsvinden. Ook dit project 
is vanwege de door de Rijksoverheid ingestelde maatregelen meermaals verplaatst. 
Uiteindelijk hebben beide makers een aantal weken in het Kwatta-theater Het Badhuis 
kunnen repeteren en de productie deels kunnen ontwikkelen. In de eerste repetitiefa-
se hebben zij hun voorstellingen kunnen try-outen voor een jong proefpubliek uit het 
primair onderwijs, dat geheel Covid-19-proof, naar Het Badhuis was gekomen voor een 
live-presentatie. De uiteindelijke afronding en korte voorstellingsreeks van KwattaLAB 
voor scholen moesten echter worden verplaatst naar 2021. 

Sommige producties konden echter wel grotendeels volgens planning plaatsvinden. 
De reprise van Perenbomen bloeien wit (verplaatst vanuit 2019) kon voor 30 personen 
publiek per voorstelling in de landelijke theaters spelen, en voor volledige bezetting 
van publiek tijdens schoolvoorstellingen. Uiteindelijk zijn hiervan slechts twee voor-
stellingen geannuleerd, omdat aan het einde van de speelreeks de capaciteit van 
schoolvoorstellingen ook naar maximaal 30 personen publiek ging. Die scholen kon-
den op dat moment niet op dergelijke korte termijn extra tijd en begeleiding vrijmaken. 
Twee andere voorstellingen die we volgens volledige planning hebben kunnen spelen, 
zijn de KwattaKlas-reprises Moeders te koop en Bolletje Troost. 
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DE RESULTATEN 
VAN HET 
ACTIVITEITENPLAN 

Het grootste verschil met het jaar 2019, 
gekeken naar de resultaten van de 
activiteitenplannen, is dat in 2020 de 
producties niet op reguliere wijze naar het 
publiek gebracht werden. 

Het gangbare plaatje van repeteren en produceren, montage, try-out, première en 
tournee in de theaterzalen werd, door Covid-19, een grove halt toegeroepen. Kwatta 
besloot te investeren in het grotendeels continueren van producties, ongeacht of daar 
in 2020 publiekscijfers tegenover konden staan, met als einddoel de voorstellingen in 
2021 te programmeren. Dit leidde helaas niet altijd tot het gewenste resultaat; Bos van 
Benen, Stad van Stenen werd uiteindelijk alsnog geannuleerd in de laatste repetitiefa-
se. Programmering in 2021 bleek planningtechnisch niet mogelijk (zoals toegelicht op 
pagina 10). Dit zijn investeringen die wellicht risicovol zijn, maar deze beslissing heeft 
het mogelijk gemaakt om in 2020 zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden en te 
creëren. Een noodzakelijke investering in deze tijden en in onze sector, zeker als over-
heidsgefinancierde instelling. 

Bij het bewandelen van de digitale theaterweg was ook de geijkte route richting pu-
bliek niet als vanzelfsprekend. Gratis content via bestaande kanalen als Facebook 
en YouTube verliep zonder problemen. Echter, bij betaalde content via nieuwe media 
(cultuurticket.nl en PodiumKids Thuis) bleek het niet makkelijk om hetzelfde publiek te 
bereiken als bij theatervoorstellingen. Hierbij rees de vraag: is ons bestaande theater-
bestand ook het publiek dat online afneemt, of dienen wij daarvoor andere publieks-
groepen aan te spreken? Deze onderzoeksvraag staat momenteel (in 2021) centraal, 
ook bij (marketing)collega’s van andere instellingen.  Zo werd begin 2021 voor Kwatta’s 
luistertheater Zoek in eigen beheer een nieuwe campagnestrategie uitgezet via Spo-
tify, wat direct tienmaal meer conversie opleverde dan de Facebook-campagne (ons 
reguliere medium). Voor platform PodiumKids werkten de marketeers van de aange-
sloten jeugdtheaterorganisaties aan verbreding van content. Het platform startte als 
(betaalde) streamingsdienst voor registraties van theaterproducties uit eerdere sei-
zoenen, met als centrale vraag: Zal er significante publiekswerving en inkomstengroei 
plaatsvinden bij uitbreiding van content met nieuwe theaterregistraties, met van-the-
ater-naar-tv-adaptaties, met voorstellingen gericht op gebruik door onderwijs? 

Met de voorstellingen die ‘regulier’ doorgang hebben gevonden (De Familie van Nielie 
in alle Staten, Perenbomen bloeien wit, Bolletje troost, Moeders te koop) bereikten we 
publieksaantallen die we ook in 2019 gewend waren. Voor zowel scholen en als vrij pu-
bliek gold de gedachte: ‘zodra het weer mag en kan, willen we weer!’. 
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ONDERNEMER-
SCHAP

Een groot aandachtspunt voor Kwatta 
in de afgelopen BIS-periode waren de 
verminderde publieksinkomsten. Door de 
uitbraak van Covid-19 blijft dit een groot 
en belangrijk aandachtspunt. 

Kwatta is hierin als organisatie (en de sector in het algemeen) op dit moment afhan-
kelijk van externe factoren. De theaters worden door overheidsmaatregelen gesloten; 
theaterproducties gaan digitaal, wat andersoortige inkomsten oplevert; uitkoopsom-
men zijn een fractie van de normaal gehanteerde prijs. Een langetermijnaanpak en 
-doel zijn derhalve moeilijk op te stellen. Dit blijkt ook uit de subsidieafhankelijkheid in 
2020, die met 92%2   hoog is, en 4% gestegen ten opzichte van 2019. Voor de begroting 
van 2021 geldt een subsidieafhankelijk van 83%. Deze is relatief lager, omdat het to-
taalbedrag aan subsidies in 2021 lager ligt.

De acquisitie richt zich in 2021 net als in 2020 op schoolvoorstellingen. Daarnaast is de 
wens om in relatie tot vrije voorstellingen te richten op verbeterde publiekswerving op 
maat. Kwatta heeft met dit doel in 2020 een nieuw CRM-systeem aangekocht (zie ook 
pagina 23, Marketing en publiciteit). 

Kwatta verkeert, in vergelijking met andere (jeugd)theatergezelschappen, in een unie-
ke positie. De stichting is namelijk eigenaar van een eigen theater, dat tevens als kan-
toor- en repetitieruimte fungeert. Bovendien is het pand hypotheekvrij. De afgelopen 
maanden heeft Kwatta haar programma snel kunnen aanpassen aan de Covid-19-om-
standigheden. Een groot deel van deze aanpassingen waren mogelijk doordat er direct 
gebruikgemaakt kon worden van de werkruimte. Zo kon er snel een online prequel van 
Jabber gerepeteerd en gefilmd worden (De Holle Bolle Worreld Rondo) en is de theater-
productie Zoek als luistertheater (hoorspel) geproduceerd. Daarnaast is Het Badhuis 
essentieel voor buitenschoolse theaterervaringen van diverse scholen uit Nijmegen 
(en erbuiten). Het theater met kleine zaal is goed toegankelijk (tevens voor rolstoelbe-
zoekers), 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 het (toenmalige) tekort aan liquide middelen, 
maar op de lange termijn een groot risico zou betekenen 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 
zien daarom af van verkoop van het eigen onroerend goed, ook vanwege het hierboven 
genoemde artistieke belang van Het Badhuis. 

2. Op basis van ontvangen subsidie 
van de overheden Ministerie van OCW, 
Provincie Gelderland en Gemeente 
Nijmegen.
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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 exponentiële aanvul-
ling op de eigen inkomsten. Verhuur van het pand, voor onder andere vergaderingen, 
externe voorstellingen, workshops of concerten, is enkel een incidentele vorm van ei-
gen 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. Kwatta heeft 
deze subsidie in 2011 ook aangevraagd, maar de aanvraag is toentertijd niet gehono-
reerd.
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EDUCATIE

Kinderen tekenen ‘live’ mee terwijl ze in de klas luisteren 
naar Zoek luistertheater

Acquisitie en verkoop

Onverminderd belangrijk als afnemer van Kwatta’s programma 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 behaald, met 
7 afnemers: samenwerkingen met Rozet (het Pr8-programma van Arnhem) en CESN 
(Cultuur en School Nijmegen) zijn voortgezet, en nieuwe trajecten zijn begonnen met 
Spel& (Bommelerwaard) en Welcom (Montferland).  

Ook in 2021 blijft Kwatta in de regio investeren in haar samenwerking met diverse part-
ners. Met Bommelerwaard zet Kwatta haar programma voort voor de professionali-
sering van het kunstonderwijs voor jeugd (voorzetting project 2020; zie ook de alinea 
Educatieprogramma). Daarnaast is Kwatta onderdeel van de aanvragen voor CMK 2021 
-2024 door Cultuur Oost.  

Samenwerkingen met scholen in de directe omgeving van Theater Het Badhuis, zoals 
Klein Heyendaal, Sterredans, De Muze en de Sint-Maartensschool, zijn in 2020 voort-
gezet. In 2021 zet Kwatta verder in op de directe verkoop aan scholen. Kwatta zet 
hiervoor onder andere in op standplaats Nijmegen en de directe regionale omgeving. 
Kwatta heeft in kaart gebracht welke stadsgebieden de afgelopen kunstenplanperio-
de de meeste directe afname kenden, en in welke stadsgebieden groei te behalen is. 
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Basisscholen uit deze stadsgebieden vormen het focuspunt voor acquisitie in 2021, 
inclusief instellingen voor speciaal onderwijs. Momenteel is er bijvoorbeeld reeds een 
toezegging voor samenwerking met NT2 Basisschool De Bloemberg. 

Een verkoopuitbreiding die reeds werd gerealiseerd in 2020, is de verbreding naar het 
voortgezet onderwijs (onderbouw, leeftijdscategorie 12-14). De reprise van de succes-
voorstelling Perenbomen bloeien wit, in seizoen 2015-2016 ontwikkeld en verkocht als 
8+ voorstelling, laat zien dat bepaalde voorstellingen van Kwatta goed aansluiten bij 
deze doelgroep. Kwatta is ook Cultuurkaart-acceptant, en derhalve een interessante 
partner voor aangesloten scholen (standplaats Nijmegen kent 17 vo-instellingen). Zo 
hebben onder andere de VO-scholen Montessori College, Stedelijke Scholengemeen-
schap Nijmegen (SSGN) en Jorismavo reeds aangegeven hun samenwerking met Kwat-
ta voort te willen zetten. 

Educatieprogramma

Rond iedere Kwatta-voorstelling wordt een educatieprogramma opgezet waarbij 
onderzoek, spelplezier en het prikkelen van de fantasie centraal staan. Deze 
programma’sworden via een interactieve website aangeboden aan scholen die een 
Kwatta-voorstelling bezoeken. Door middel van creatieve opdrachten kunnen de 
leerkrachten de voorstelling voorbereiden en er op reflecteren. Daarnaast worden 
theaterworkshops met Kwatta-vakdocenten aangeboden waarbij de kinderen 
actief met het thema van de voorstelling aan het werk gaan. In 2020 is er nieuw 
materiaal gemaakt voor De Familie van Nielie Alleen Thuis, Perenbomen bloeien 
wit, Zoek Luistertheater en Holle Bolle Worreld Rondo (het educatief materiaal 
horende bij repriseproducties werd opnieuw geproduceerd, met uitzondering van 
Perenbomen bloeien wit). Bij de twee laatstgenoemde  (digitale) producties werd het 
educatiemateriaal ook online aangeboden: de Zoekplaat bij de voorstelling Zoek is ook 
door thuispubliek te downloaden.  

Kwatta’s educatieafdeling bestaat uit één medewerker en een ondersteunend stagiair. 
Het docententeam voor Kwatta is in 2020 verder uitgebreid met extra professionele 
theaterdocenten. Het is een jong team gecombineerd met meer ervaren docenten die 
eerder met Kwatta hebben samengewerkt. Veel theaterdocenten hebben zich naast 
hun lesbevoegdheid gespecialiseerd in uiteenlopende gebieden, zoals  lesgeven in 
het speciaal onderwijs, aan kinderen met Nederlands als tweede taal of aan kleuters. 
Hierdoor kan de afdeling educatie het netwerk vergroten en het educatief aanbod voor 
alle soorten onderwijs en buitenschoolse activiteiten verbreden, in aanvulling op het 
reguliere aanbod.

In 2020 stond (en in 2021 staat) de professionalisering van theaterdocenten en -on-
derwijs centraal in het project Theatergroep Kwatta X Cultuur Commissie Zaltbom-
mel-stad: Theatergroep Kwatta verzorgt in opdracht van zes basisscholen in Zalt-
bommel een theaterproject voor alle leerlingen, bijna 1200. De leerlingen zien een 
voorstelling (4 verschillende voor de diverse leeftijdsgroepen) en krijgen 3 dramales-

sen 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. Het programma is al deels uitgevoerd in 2020 
maar wordt vanwege Covid-19 voortgezet in 2021. 

Hoofd educatie Sara Bouman neemt ook deel aan de stuurgroep Retourtje Cultuur 
van de provincie Gelderland en het tweejaarlijkse landelijke overleg tussen de 
educatieafdelingen van jeugdtheatergezelschappen. Tot slot staat ze met enige 
regelmaat scholieren te woord over het werken binnen een jeugdtheatergezelschap 
en wordt ze namens Kwatta ook gevraagd voor vraag-en-antwoordsessies met PABO-
studenten over het maken van theater voor en met kinderen.
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MARKETING EN 
PUBLICITEIT

 Kwatta MUPI campagne in Nijmegen, oktober 2020

Publiekswerving

Naast acquisitie op maat bij schoolvoorstellingen heeft Kwatta zich in 2020 ook gericht 
op publiekswerving op maat in relatie tot de vrije voorstellingen. Een groot deel van het 
plan van aanpak omtrent deze marketingdoelen richt zich op professionalisering en di-
gitalisering van publieksdata. In het kader van publiekswerving heeft Kwatta in 2020 een 
nieuw CRM-systeem aangekocht, met het doel om klantenservice persoonlijker en doel-
gerichter in te richten en uit te voeren. Om te weten of ons aanbod aansluit bij onze be-
zoekers, 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 afstemming bij marketingcampagnes

Het doel was om in 2020 het systeem in het najaar volledig ingericht en geïmplementeerd 
te hebben; dit is echter vertraagd door ad-hoc-omstandigheden voortkomend uit Co-
vid-19 en de maatregelen om de pandemie te beteugelen. De afronding staat nu gepland 
voor het einde van seizoen 20/21. 

Verbonden aan bovenstaande marketingdoelen is het overstappen naar een digitaal 
ticketingsysteem. Deze implementatie heeft, om dezelfde redenen als hierboven om-
schreven, vertraging opgelopen en is verplaatst naar het einde van seizoen 20/21. In 
vergelijking met het huidige reserveringssysteem is het digitale ticketingsysteem risico-
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beperkend en kostenbesparend: minder no-shows tijdens de voorstellingen, minder kans 
op fouten bij het verwerken van de reserveringen (wat nu nauwelijks geautomatiseerd 
is) en minder personeelskosten in de voorbereiding en uitvoering. Daarnaast biedt online 
aankoop ons 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 (waarmee in 2020 geëxperimenteerd is middels een pilotsamenwerking bij de 
voorstelling De Familie van Nielie Alleen Thuis) omdat Kwatta hiermee haar contact met 
het eigen publiek verliest – en hiermee ook waardevolle publieksdata. 

Dataverzameling en de bijbehorende analyse van de publieke afnemers zijn tevens es-
sentieel voor de verkoopmogelijkheden aan regionale podia. Van alle vrije voorstellin-
gen 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). Het jaar 2020 is als gemankeerd jaar niet 
representatief voor een dergelijke telling. Daarbij dient echter wel gezegd te worden dat 
zoals hierboven beschreven het eigen theater een essentiële rol heeft gespeeld in wend-
baarheid tijdens de coronacrisis. 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 ge-
legd van een acquisitie-netwerk voor de periode 2021-2024. Het CRM-systeem wordt ook 
voor deze tak van acquisitie ingezet, om het Gelderse theaterstelsel in kaart te brengen 
en om contacten en afspraken te inventariseren en te stroomlijnen. 

In 2020 is Kwatta in zee gegaan met een nieuwe partner voor vormgeving, ontwerpbureau 
Studio Another Day. Zij zijn vanaf 2020 uitvoerende partij voor alle vormgeving voor Kwat-
ta en haar programma en producties en marketing-uitingen. Een voorbeeld van de nieuw 
samenwerking was een zogehete MUPI-campagne in Nijmegen. Deze campagne was het 
startsein van een structurele seizoenscampagne dat via diverse uitingen en mediavor-
ming twee doelen had: de promotie van Kwatta als merk en de promotie van de producties 
afzonderlijk. Daarnaast is in 2020 gestart met de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl, 
met geplande lancering met de aanvang van seizoen 21/22. 

025

Kwatta maakt deel uit van 025. Samen met haar Oost-Nederlandse partners Oostpool, 
Introdans, De Nieuwe Oost, Sonnevanck, Stadstheater Arnhem en Schouwburg Nijmegen 
heeft zij in 2019 een productienetwerk opgericht: Jeugddans- en theaterproductienet-
werk (regioproeftuin OCW). Hierin worden post-emerging en midcareer makers begeleid 
en gefaciliteerd bij het maken van nieuwe verhalen en vormen van theater en dans voor 
een jong publiek van 2 tot 18 jaar. 

In 2020 heeft het netwerk een convenant opgesteld en ondertekend. De proeftuin is 
opgezet om meer doorstroming te creëren in de makers van theater en dans voor een 
jonge doelgroep. Ook was er behoefte vanuit de instellingen om in contact te treden met 

de nieuwe generatie makers zonder dat daar meteen een lang traject aan vastzit van 6 
weken repetitie en een tour met voorstellingen. Daarom is ervoor gekozen om makers, 
instellingen en doelgroep met elkaar kennis te laten maken middels korte onderzoeks-
residenties. In 2021 richt Kwatta zich, samen met Stadstheater Arnhem en Stadschouw-
burg Nijmegen op het ontwikkelen van een onderzoeksmethodiek voor makers. In het 
onderzoek richten wij ons op de pijlers publiek, afzetmarkt en doelgroep in relatie tot het 
maakproces. Zo brengen we ervaringen van ervaren jeugdtheatermakers in kaart over 
maken voor een jonge doelgroep. Tevens gaan we in op nabespreken: hoe ga je in tijdens 
de try-out-periode in gesprek met je jonge kijkers? Daarnaast brengen we de markt in 
beeld door middel van een publieksanalyse. Wie vormen het jeugdtheaterpubliek in Gel-
derland? Daarbij dient opgemerkt te worden dat het resultaat van het onderzoek absoluut 
niet gezien moet worden als een handleiding voor makers, maar als een handreiking ter 
inspiratie en kennisdeling.
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ARTISTIEKE RAAD, 
NIEUWE MAKERS 
EN TALENTONTWIK-
KELING

Artistieke Raad

Om het jeugdtheater van de toekomst vorm te geven, heeft Kwatta eind 2019 een artistieke 
raad gevormd. Doordat de BIS-positie van Kwatta vanaf 2021 niet wordt gecontinueerd, 
is eind 2020 de artistieke raad in de originele hoedanigheid komen te vervallen. Jibbe 
Willems blijft echter ook in 2021 betrokken bij Kwatta als schrijver van de voorstellingen 
Blote Konten en Metamorfosen. De intentie blijft om in Kunstenplan-periode 2021-2024 
met regisseur Wieke ten Cate samen te werken. Het streven is haar kleinezaalvoorstelling 
Laika, Dolly en Lonesome George in de periode 2022-2024 te produceren. 

Nieuwe makers en talentontwikkeling

Bij Kwatta gaan jonge makers aan de slag in de trailer, de Kwattaklas, de kleine zaal, de 
grote zaal, op locatie en in de educatie. De KwattaKlasvoorstellingen zijn kweekvijvers op 
het gebied van tekst, regie en spel. In 2020 zijn twee van deze KwattaKlasvoorstellingen 
hernomen (Bolletje troost en Moeders te koop). (In 2021 staan weer nieuw te produceren 
KwattaKlassen op het programma.) Aan deze voorstellingen zijn tevens jonge, pas 
afgestudeerde, acteurs betrokken. Op deze manier kunnen zij werkervaring op doen en 
in een professionele werkomgeving hun signatuur verder ontwikkelen. Hetzelfde geldt 
voor studenten van de HKU Writing for Perfomance-opleiding, die onder begeleiding 
hun eerste jeugdtheatertekst schrijven. Deze teksten worden vervolgens tijdens een 
projectweek geregisseerd en op de laatste dag gepresenteerd aan een publiek van 
kinderen. 

Het opdoen van werkervaring wordt ook mogelijk gemaakt via stageplaatsen. In 2020 
waren twee Codarts-studenten verbonden aan de grotezaalvoorstelling De Familie van 
Nielie in alle Staten. Achter de schermen werkten stagiairs Scenografie en Kostuumont-
werp mee aan de voorstelling De Familie van Nielie Alleen Thuis. Het Kwatta-kantoor werd 
versterkt door een stagiair Educatie, van de opleiding Docent Theater Leeuwarden. 

De talentontwikkelingssubsidie die in 2018 is toegekend in het kader van Cultuur in een 
open samenleving, is in 2020 ingezet voor het project KwattaLab en de voorstelling Bos 
van Benen, Stad van Stenen. Deze beide projecten zijn, vanwege Covid-19, niet in volle-
digheid uitgevoerd (zoals besproken bij Producties 2020). 
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KWATTA IN 
CIJFERS

Exploitatieresultaat

In 2020 heeft Kwatta het boekjaar met een positief exploitatieresultaat afgesloten. 
Het resultaat is € 184.372 bij totale baten van € 1.288.105.

Bezoekcijfers

In totale publieksbereik van alle Kwatta programma’s in 2020 is 28.324. Dat is een 
stijging van 1.554 ten opzichte van 2019. De vrije voorstellingen werden bezocht door 
2.323 bezoekers, wat een significante daling is ten opzichte van 2019 (7.533). Dit is een 
direct gevolg van de theatersluitingen en aangepaste bezoekerscapaciteit. De daling 
van het aantal bezoekers aan schoolvoorstellingen is minder groot: Kwatta ontving 
in 2020 6.423 leerlingen, ten opzichte van 8.920 scholieren in 2019. Dezelfde tendens 
geldt voor de schoolgebonden educatie-activiteiten, met 6.784 afnemers in 2020 en 
9.349 in 2019.  
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De openbare activiteiten laten in 2020 een enorme stijging zien: 12.794 afnemers in 
2020. In 2019 was het aantal 948. De stijging komt door het online aanbod dat Kwatta 
in 2020 presenteerde, waarvan een groot deel ook vanuit het buitenland werd bekeken 
(de reeks Holle Bolle Worreld Rondo). De fysieke activiteiten in het buitenland kenden 
logischerwijs een daling ten opzichte van 2019. Van alle voorstellingen en activiteiten 
vonden 206 bezoeken plaats in het buitenland, verdeeld over drie schoolvoorstellin-
gen voor het primair onderwijs. In 2019 waren dit 3.584 bezoeken. Het beoogde aantal 
buitenlandse bezoeken in 2020 was beduidend hoger, maar de realisatie valt signifi-
cant lager uit vanwege het annuleren van de Broadway-tour in New York. Bij volledige 
bezetting had deze speelreeks 6.286 bezoeken kunnen genereren. 

Lasten

In 2020 bedroeg de totale som der lasten € 1.103.411. Deze is € 279.701 lager dan 
begroot. Dit komt met name door de vele aanpassingen in het programma in het jaar 
2020. Tijdens de eerste lockdownperiode is het programma op de schop genomen en is 
een groot deel van de producties in duur en/of vorm aangepast. 

Een voorbeeld is het programma Zoek. Deze stond begroot als kleine zaal voor een 
speelperiode van 6 weken (begrote lasten: € 44.900), en is uitgevoerd als digitaal 
programma in de vorm van een hoorspel met productielasten à € 26.000. Een andere 
grote kostenpost die in 2020 wegviel, was de buitenlandse tour naar Broadway te New 
York, met begrote lasten à € 83.000. 

Een ander groot verschil tussen begroting en realisatie komt voort uit de personele 
lasten van het Kwatta-kernteam. Deze kosten waren in de begroting van 2020 
gebaseerd op de lasten van 2019. Met de teamwisseling eind 2019 zijn de daadwerkelijke 
personeelslasten aanzienlijk gedaald. Ter vergelijking: de begroting was ingesteld op  € 
420.400, en de realisatie laat als werkelijke lasten € 341.7003   zien. Eenzelfde uitleg is 
op de beheerlasten materieel van toepassing:  de begroting van 2020 was gestoeld op 
de kosten van 2019, maar de hoge lasten van 2019 vormden een uitzondering vanwege 
eenmalige lasten zoals mediationkosten en ontslagvergoedingen. Derhalve laten 
begroting en realisatie een verschil zien van € 61.000. 
 

Baten

De totale baten in 2020 bedroegen € 1.288.105. De totale baten zijn € 183.705 lager 
dan begroot. Enerzijds is dit verschil het resultaat van de publieksinkomsten die zijn 
behaald in 2020. Deze waren significant lager dan begroot: Enerzijds door het wegvallen 
van voorstellingen wegens Covid-19 (Bos van Benen, Stad van Stenen,  Jabber, 
KwattaLAB, Familie van Nielie Alleen Thuis, en Zoek in de kleine zaal), en anderzijds door 
tegenvallende inkomsten van de KwattaKlas-voorstellingen omdat scholen huiverig 
waren de speelreeks in september 2020 te boeken. Het verschil tussen begroting en 
realisatie telde over het jaar 2020 € 90.530.  

Anderzijds is dit verschil het directe resultaat van de in de jaarbalans opgenomen ‘nog 
te besteden bedragen voor 2021’. Vanwege het aangepaste activiteitenplan van 2020 
en het verplaatsen van programma’s naar 2021 heeft Kwatta subsidiegelden van 2020 
gealloceerd voor 2021. Dit bedrag is gebaseerd op de berekening egalisatiereserve 
Provincie Gelderland (€ 91.043), steunfonds OCW (€ 112.100), het onbestede 
subsidiebedrag Talentontwikkeling (€ 4.225), de subsidie-inkomsten Private Fondsen 
(€ 7.000), en het verschilbedrag à 20% in begrote en gerealiseerde Activiteitenlasten 
Personeel (zie hiervoor ook pagina 47, Fair Practice Code).
Daarbij dient nog aanvullend opgemerkt te worden dat het totaalbedrag aan 
subsidieresultaten van 2020 zoals opgenomen in de balans ook deels weer positief 
bijgesteld wordt; dit vanwege de verhoging ‘loon- en prijsbijstelling 2020’, die in de 
begroting van 2020 niet was meegenomen.  Deze verhoging bedroeg in 2020 een 
bedrag van € 147.958.

3. Dit bedrag is in de jaarrekening 
verdeeld onder Activiteitenlasten perso-
neel – Artistieke leiding (totaalbedrag), 
Ondersteunend personeel publiciteit en 
educatie (totaalbedrag) en Ondersteu-
nend personeel productie en techniek 
(deelbedrag), en Beheerlasten Beheer 
(totaalbedrag).  Zie Jaarrekening 2020, 
Staat van Baten en Lasten over 2020
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FINANCIËLE 
POSITIE

Het boekjaar 2020 werd gestart met een 
negatief eigen vermogen van €51.990. In 
het opstellen van de begroting van 2020 
en in het monitoren van de realisatie van 
de uitgaven gedurende het jaar, is het 
negatieve saldo van het eigen vermogen 
meegenomen, met als doel om eind 2020 
met een positief resultaat af te kunnen 
sluiten. 

Een groot deel van de baten van 2020 is door Kwatta geoormerkt als ‘nog te besteden 
bedragen voor 2021’, voor het activiteitenprogramma 2021 (zoals hierboven uiteen-
gezet). Inzet van deze middelen maakt het mogelijk om in 2021 een jaarprogramma 
te produceren dat gelijkwaardig is aan de programma’s die Kwatta in de BIS-periode 
produceerde. Op deze manier kunnen wij als organisatie een hoogwaardig programma 
aanbieden aan zowel regionale als landelijke theaters, en aan scholen in de provincie 
Gelderland en landsdeel Oost. Tevens kan Kwatta door uitbreiding van de programma’s 
en van productiegrootte een grotere werkgelegenheid faciliteren. Ter vervollediging 
van het programma voor 2021/2022 wordt een projectsubsidieaanvraag ingediend bij 
Fonds Podiumkunsten; dit valt onder de begroting van 2022.   

Stichting Theater Groep Kwatta is eigenaar van het Theater Het Badhuis, wat als pand 
in 2020 een WOZ-waarde heeft van € 565.0004   en hypotheekvrij is.

Subsidie (en afspraken) Ministerie OCW

Voor de subsidieperiode 2017-2020 was Kwatta opgenomen in de culturele 
basisinfrastructuur van het Ministerie van OCW (besluit 19 mei 2016, beschikking 
1060914). Kwatta heeft een vierjaarlijkse instellingssubsidie van € 2.374.608 toegekend 
gekregen. In 2020 is er een loonbijstelling berekend op € 17.520. De prijsbijstelling 
van 2020 is € 3.896. Inclusief genoemde bijstelling is voor 2020 de hoogte van het 
subsidiebedrag bepaald op € 762.111. Daarnaast heeft het Ministerie van OCW een 
eenmalige aanvullende subsidie toegekend van € 112.100 (uitwerking steunpakket 300 
miljoen d.d. 15 april 2020). 

4. De WOZ-waarde van het pand is 
in 2021 reeds bepaald op € 480.000. 
De WOZ-waarde is lager ingesteld door 
Gemeente Nijmegen om belasting-
verlaging door te kunnen voeren, als 
Covid-19-steunmaatregel. 
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Provincie Gelderland

Bij de Provincie Gelderland is een subsidieaanvraag ingediend bij het Programma: 
Cultuur & Erfgoed voor de periode januari 2020 - december 2020. Op 16 december 2019 
is op grond van zaaknummer 2019-013266 voor het kalenderjaar 2020 een subsidie 
toegekend van € 496.774.

Gemeente Nijmegen

Tenslotte is Theatergroep Kwatta verzekerd van een subsidie voor 2020, toegekend op 
10-12-2019, van € 60.000 van de Gemeente Nijmegen.

Belangrijke gebeurtenissen na de 
balansdatum

In het eerste kwartaal van 2021 ontving Kwatta twee belangrijke berichten voor 2021. 
Van het Ministerie van OCW ontvingen wij de bevestiging van de in 2020 aangekondigde 
overgangssubsidie, ter overbrugging van de overgang naar een positie buiten de 
BIS. Daarnaast werd door Provincie Gelderland bevestigd dat Kwatta tot en met 
september verzekerd is van provinciale subsidie (zie ook pagina 37, ‘Continuïteit en 
risicobeheersing’). 

Qua publieksinkomsten kende Kwatta in 2021 een valse start. Voor de periode stond een 
landelijke tournee gepland van de kleinezaalproductie van De Familie van Nielie Alleen 
Thuis. Wegens de lockdown en bijbehorende theatersluiting is de volledige speellijst 
komen te vervallen. Hetzelfde lot leek de KwattaKlas-voorstelling Donderbuikjes 
beschoren. Echter, bij heropening van het primair onderwijs eind februari, kon alsnog 
het laatste staartje van de speellijst uitgevoerd worden. Scholen waren meer dan 
bereid theater in hun klas te ontvangen. 

De eerstvolgende openbare voorstellingen van Kwatta staan momenteel gepland 
voor juni 2021 (een periode van één week in eigen theater) en vanaf september 2021 
(nationale reeks van 9 weken). Met de huidige vaccinatiesnelheid en (voorzichtige) 
versoepelingen van de Covid-19-maatregelen lijkt het erop dat deze voorstellingen 
doorgang kunnen vinden. 

Door de langdurige theatersluiting kon  (achterstallig) onderhoud uitgevoerd 
worden aan de theaterzaal en technische materialen, alsook facilitair onderhoud. 
Deze werkzaamheden worden in het eerste kwartaal van 2021 afgerond. Dit is een 
noodzakelijke investering voor zowel materieel als financieel behoud. Daarnaast bood 
het onderhoud bood aan technici vervangende of aanvullende werkuren tijdens de 
theatersluiting. 
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CONTINUÏTEIT EN 
RISICOBEHEERSING

Theatergroep Kwatta heeft in 2021 van het 
Ministerie van OCW een overgangssubsidie 
toegekend gekregen (zoals hierboven 
aangegeven). 

Het bedrag, € 435.886, is toegekend om in het jaar 2021 wegvallende publieksinkomsten 
vanwege Covid-19 op te vangen. Omdat Kwatta in 2021-2024 geen onderdeel uitmaakt 
van de Basisinfrastructuur, biedt de overgangssubsidie meer zekerheid in onzekere 
tijden. 

Daarnaast heeft Kwatta in februari 2021 de bevestiging ontvangen dat de stichting 
voor een periode van 9 maanden subsidie zal ontvangen van Provincie Gelderland 
(t/m september 2021). Momenteel is het nog onduidelijk hoe het provinciale beleid 
betreffende jeugdpodiumkunsten met ingang van het vierde kwartaal 2021 vorm zal 
krijgen. Hetzelfde geldt voor het beleid van de Gemeente Nijmegen. Zowel het beleid 
van de provincie als van de gemeente wordt gebaseerd  op de conclusies het onderzoek 
naar jeugdpodiumkunsten in Provincie Gelderland. Dit onderzoek, uitgevoerd door 
adviesbureau BMC, is op 5 maart in conceptversie aan de opdrachtgevers (gemeente 
en provincie) gepresenteerd. Op het moment worden de vervolgstappen door de 
opdrachtgevers en BMC nog intern besproken en zijn deze hierdoor voor andere 
betrokken partijen nog onbekend. 

Het is gezien deze onzekerheid voor Kwatta geen optie geweest om de organisatie 
in de pauzestand te zetten in afwachting van de onderzoeks- en subsidie-uitslagen. 
De verkoop voor het seizoen 21/22 aan landelijke theaters startte reeds in januari 
2021, de verkoop aan scholen volgt in het voorjaar van 2021. Indien er besloten was 
om in seizoen 21/22 niet een volledig programma aan te bieden en de organisatie 
op pauze te zetten, zouden de financiële middelen enkel in steen zijn gaan zitten: in 
het pand, in de maandelijkse onderhouds- en beheerlasten en overige vaste lasten. 
Het zou niet doorvloeien naar waar het daadwerkelijk voor bedoeld is: het creëren 
en tonen van hoogwaardige jeugdpodiumkunsten. Het zou geen werkgelegenheid 
bieden aan de doelgroep die het, zeker ten tijde van Covid-19, het hard nodig hebben: 
acteurs, technici, decorontwerpers, componisten, et cetera. Het mogelijk maken van 
meervoudige culturele waarde zou ontbreken. Risicobeheersing op het gebied van een 
andere waarde dan enkel een financiële waarde. 

Aanvullend op de subsidie van Provincie Gelderland en de overgangssubsidie van 
OCW vraagt Kwatta voor 21/22 een projectsubsidie aan bij Fonds Podiumkunsten, en 
specifiek voor de productie Metamorfosen. In het geval dat deze subsidie niet wordt 
toegekend, of in het geval dat er in het derde kwartaal 2021 nog geen duidelijk is omtrent 
het subsidiebeleid van provincie dan wel gemeente, zullen dergelijke ontwikkelingen 
direct consequenties hebben voor de inrichting van de organisatie. Door het afbouwen 
van het originele programma zal het aantal beschikbare fte’s wordt verkleind (binnen 
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het kernteam bestaat 2,15 fte uit tijdelijke arbeidsovereenkomsten, die aflopen in 
de periode november – december 2021), en zal het aantal opdrachturen aan ZZP’ers 
aangepast worden. Indien noodzakelijk zullen ook de vaste overeenkomsten aangepast 
dienen te worden (beslaan momenteel 1,75 fte). De liquide positie van Kwatta is sterk 
genoeg om niet direct per 1 januari 2022 problemen te geven. Indien in het ergste 
geval alle programma’s geannuleerd dienen te worden, heeft Kwatta vanaf 2022 in die 
situatie de marge van een afbouwperiode van drie maanden (en dus zes maanden na de 
laatste subsidie-uitkering in september 2021). Hierin zijn de middelen die vrijkomen bij 
de eventuele verkoop van het pand, bij opheffing van de stichting, niet meegenomen.  
Voor belastingjaar 2021 kent het pand een WOZ-waarde van € 480.000.  

Concreet ziet Kwatta bij afbouw van de organisatie en/of opheffing van de stichting de 
volgende scenario’s en stappen voor zich: 

Scenario 1

De subsidierelatie met Provincie Gelderland en/of Gemeente Nijmegen wordt 
gecontinueerd. Echter, het totale bedrage van de subsidiebeschikking is significant 
lager dan in Kunstenplanperiode 2016-2020. Kwatta is genoodzaakt om het programma-
aanbod en aantal activiteiten te verminderen. 

o De organisatie behoudt de huidige inrichting en structuur. 
o Het personeel in loondienst krijgt een contractverlenging met verkleining van 
het huidige aantal fte’s. 
o Het personeel in loondienst met vaste aanstelling gaan over op een kleinere 
aanstelling (op gronde van economische redenen)
o De opdrachtomvang aan ZZP’ers wordt aangepast en verkleind in aantal uren. 

Scenario 2

De subsidierelatie met Provincie Gelderland en/of Gemeente Nijmegen wordt 
gecontinueerd. Echter, het totale bedrage van de subsidiebeschikking is significant 
lager dan in Kunstenplanperiode 2016-2020. Kwatta is genoodzaakt om het programma-
aanbod en aantal activiteiten te verminderen, en om de structuur van de stichting aan 
te passen. 

o De organisatie verandert de huidige inrichting en structuur
o Een deel van personeel in loondienst krijgt een contractverlenging met verkleining 
van het huidige aantal fte’s; het zogenoemde kerndeel van de organisatie.
o Een deel van personeel in loondienst met vaste aanstelling gaan over op een 
kleinere aanstelling of ontvangt een vaststellingsovereenkomst (op gronde van 
economische redenen).
o Een deel van de vaste kernfuncties in loondienst komen te vervallen en krijgen 
een ZZP-invulling. 

o Kwatta deelt het kantoorpand en theater met een andere organisatie voor 
beperking van beheerlasten en overige vaste lasten. 

Scenario 3

De subsidierelatie met Provincie Gelderland en/of Gemeente Nijmegen wordt niet 
gecontinueerd. Kwatta richt zich als organisatie in op projectmatig werken en is hierin 
afhankelijk van projectsubsidies. 

o De organisatie verandert de huidige inrichting en structuur
o Vaste aanstellingen worden ontbonden; arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd worden niet verlengd. 
o De gehele organisatie werkt projectmatig op freelancebasis. 
o Kwatta deelt het kantoorpand en theater met een andere organisatie voor 
beperking van beheerlasten en overige vaste lasten. 
o Of: Het kantoorpand/theater wordt verkocht en Kwatta huurt op projectbasis 
een werkruimte op een externe locatie. 

Scenario 4

De subsidierelatie met Provincie Gelderland en/of Gemeente Nijmegen wordt niet 
gecontinueerd. Kwatta gaat niet verder op projectmatige basis en heft de stichting op. 

o Vaste aanstellingen worden ontbonden; arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd worden niet verlengd. 
o Het kantoorpand/theater wordt verkocht. 

KWATTA JAARVERSLAG 2020 CONTINUÏTEIT EN RISICOBEHEERSING 38 39KWATTA JAARVERSLAG 2020



PERSONEEL
Vaste medewerkers (Kwatta-team) 

Josee Hussaarts (Artistiek Directeur, 1 fte), Wilma van Nispen (Boekhouding en 
Administratie, 0,75 fte)

Tijdelijke contracten in dienstverband of 
als opdrachtovereenkomst (Kwatta-team) 

Sara Boumans (Educatie, 0,6 fte), Martijn Ceulemans (Technische Productie, 
freelance), Huib van der Grint (Huismeester, freelance), Peggy Loch (Productie, 
freelance), Ilse Peeman (Zakelijk Directeur, 0,8 fte), Marc Puyol-Hennin (Marketing en 
Publiciteit, 0,75 fte)

Tijdelijke contracten in dienstverband 
of als opdrachtovereenkomst (Artistieke 
teams) 

o De Familie van Nielie in alle Staten
Gustav Borreman (acteur, freelance), Marieke van Leeuwen (acteur, 1 fte), Lieneke Le 
Roux (acteur, 1 fte), Billy de Walle (acteur, 1 fte), Pleun de Roode (acteur, 1 fte), Joost 
Dekker (acteur, freelance), Quinten de Smedt (acteur, stage), Callina Knappmann 
(acteur, stage), Jonathan Baan (acteur & regie-assistent, 1 fte), Sanne Danz (decor 
en rekwisieten, freelance), Marlyn Kist de Ridder (assistentie decor, stage), Rogier 
Bosman (componist, freelance), Annelies de Ridder (kostuum, freelance), Cecile 
Brommer (dramaturg, freelance), Arjan Lienaerts (repetitor, freelance), Bram 
Visser (technisch producent, freelance), Paul van Laak (lichtontwerp, freelance), 
Thijs Kempers (technicus licht, freelance), Bart-Jan van Dongelen (technicus video, 
freelance), Ceder Ex (technicus decor, freelance), Ludo Vlaar (chauffeur, freelance)

o Jabber
Rogier van Erkel (acteur, freelance), Lucas Schilperoort (acteur, freelance), Jochem 
Smit (acteur, 1 fte), Sarah Bannier (spel, freelance), Edzo Bos (piano, freelance), Thijs 
Kempers (techniek, freelance)

o KwattaKlassen
Eva van der Post (acteur, 1 fte), Elène Zuidmeer (acteur, 1 fte) / Lynn Schutter (regie, 
freelance) / Quiah Esther Shilue (acteur, 1 fte), Daisy Hagendoorn (acteur, 1 fte)) 
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o HKU projectweek 
Wieke ten Cate (regie, freelance), Leendert de Ridder (acteur, freelance), Sarah Bannier 
(acteur, freelance), Denzel Goudmijn (acteur, freelance), Judith Schuur (acteur, 1 fte), 
Minne Koole (acteur, freelance), Jiska de Wit (acteur, freelance), Jeroen van de Putten 
(videotechniek, freelance)

o Holle Bolle Worreld Rondo
Jibbe Willems (tekst, freelance), Sarah Bannier (acteur, freelance), Wieke ten Cate 
(dramaturgie, freelance), Rogier Bosman (compositie, freelance), Studio Another Day 
(video-ontwerp, freelance) NIEK&NENA (montage, freelance), Bart-Jan van Drongelen 
(montage, freelance), Klikklakbam (animatie, freelance). 

o Bos van Benen, Stad van Stenen
Gert-Jan Janssens (tekst, freelance), Joost Dekker (regie, freelance), Michiel Bijmans 
(acteur, freelance), Joey Schrauwen (acteur, freelance), Nike van Essen (vormgeving, 
freelance), Ceder Ex (techniek en spel, freelance)

o KwattaLAB Ik Wou
Mirthe Dokter (concept en acteur, freelance), Tim Hammer (acteur en muziek, 
freelance), Tonio Geugelin (muziek, freelance), Helena Hoogenkamp (muziektekst, 
freelance) 

o KwattaLAB Job
Tim Schouten (concept en acteur, freelance), Inga Rothammel (muziek, freelance), 
Manuel Engel (muziek, freelance), Malou Palmboom (vormgeving, freelance)

o Perenbomen bloeien wit
Joost Dekker (acteur, freelance), Rogier van Erkel (acteur, freelance), Leendert de 
Ridder (acteur, freelance), Tomer Pawlicki (acteur, freelance)

o De Familie van Nielie Alleen Thuis
Simon Weeda (tekst, freelance), Max Laros (acteur, freelance), Rosita Segers 
(acteur, 1 fte), Jan Elbertse (acteur, 1 fte), Len Pillen (acteur, freelance), Marloes 
van den Heuvel (stemacteur, dagcontract), Sanne Danz (decor, freelance), Annelies 
de Ridder (kostuum, freelance), Ineke Duivenvoorde (poppen, freelance), Paul van 
Laak (lichtontwerp, freelance), Jolle Roelofs (geluidontwerp, freelance), Alan Evans 
(compositie, freelance), Ceseli Josephus Jitta (affiche-ontwerp, freelance)

o Zoek Luistertheater
Maaike Bergstra (tekst, freelance), Jolle Roelofs (muziek en geluidontwerp, freelance), 
Jan Elbertse (stemacteur, 1 fte), Leendert de Ridder (stemacteur, freelance), Wendell 
Jaspers (stemacteur, 1 fte), Sarah Bannier (stemacteur, freelance), Bart-Jan van 
Drongelen (animatie en montage, freelance)

o Vaste opdrachtnemers (bedrijfsvoering/beheer en artistieke producties)
Marloes de laat (vormgeving), Studio Another Day (vormgeving), Laura Luca 
(fotografie), Gosha Tchiriaev (film), Glossy Cleaning (schoonmaak), CJ Financiële 
Service (loonadministratie), BGH Accountants & Adviseurs (accountant)

Wet normering topinkomens

Kwatta is op de hoogte van de Wet Normering Topinkomens. De directieleden ontvangen 
minder dan deze norm. De bestuursleden zijn onbezoldigd. Er zijn geen verplichtingen 
richting oud bestuurs- en directieleden. (zie ook: Zie ook Jaarrekening 2020, WNT-
verantwoording 2020 Stichting Theatergroep Kwatta.) 

Bestuur

NAAM 
FUNCTIONARIS

FUNCTIE BENOEMD PER BENOEMD TOT UITGETREDEN 
PER

E. Bouwer Voorzitter 08-11-2019 07-11-2022 14-02-2020

C.J.F. Jansen Bestuurder 08-11-2019 07-11-2022 14-02-2020

H.M.J. Jansen Penningmeester 08-11-2019 07-11-2022 14-02-2020

J.J.A. Schmitz Secretaris 08-11-2019 07-11-2022 14-02-2020

Ş. Ol Bestuurder 15-12-2019 14-12-2022 N.v.t.

C.T. Cusack Voorzitter 28-02-2020 27-02-2023 N.v.t.

W.G. Kleisterlee Secretaris 
Penningmeester

28-02-2020 27-02-2023 10-06-2020

C. van Gageldonk Secretaris 07-04-2020 06-04-2023 N.v.t.

K. van Vliet Penningmeester 18-05-2020 17-05-2023 N.v.t.
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DE DRIE CODES
Code cultural governance 

Theatergroep Kwatta past de principes en aanbevelingen van de Governance Code
Cultuur 2019 toe.

De stichting Theatergroep Kwatta heeft ten doel theater te maken voor jonge mensen. 
Dit doen we door gebruik te maken van speciaal voor de stichting geschreven stukken; 
door het bewerken van bestaande theaterteksten en ander literair materiaal; door 
het produceren van theatervoorstellingen; en door alle overige wettige middelen 
(uit: de stichting-statuten van Kwatta, 2002). Ook tijdens de Covid-19-crisis in 2020 
heeft Kwatta dit als allerhoogste goed gezien, en daar naar gehandeld. We hebben 
volop ingezet op het uitvoeren van onze plannen en op het uitvoeren van onze 
maatschappelijke rol. Wij zijn programma’s blijven produceren, ook al wisten we niet 
zeker wat daar tegenover kon staan (publieksaantallen of publieksinkomsten). Dat was 
de opdracht die we als stichting aan onszelf hebben gegeven, elk jaar opnieuw: in 2002 
én in 2020. Juist in onzekere tijden, is het van groot belang om culturele waarde te 
blijven creëren. En als het in de theaterzalen niet kan, dan online! En dat bleek in meer 
vormen mogelijk dan wij van te voren konden overzien. 

In de beslissingen omtrent het wel of niet en in welke vorm doorgang laten vinden 
van programma’s en producties, is de directie in 2020 continu de dialoog aangegaan 
met het bestuur. Hierin werd nauw overlegd over zowel de financiële kaders alsook 
de artistieke kernwaarden van een programma. Zo werd Holle Bolle Worreld Rondo 
geproduceerd als alternatief voor de geannuleerde New York-tour van Jabber; en werd 
Zoek van theaterproductie omgeturnd tot luistertheater. Produceren in onzekere 
tijden werd derhalve een kwestie van in plaats van: wat kunnen we wél, binnen de 
maatregelen die zijn bepaald door de Rijksoverheid en RIVM, en binnen de (financiële) 
risico’s die de beperkingen van de Covid-19-uitbraak met zich mee brengen? Een ander 
belangrijk gesprek dat in 2020 centraal heeft gestaan tussen directie en bestuur, 
is het herijken van de directiestatuten. Deze dateerden uit 2004, en waren aan een 
update en aanscherping toe. Hierover zijn in het laatste kwartaal van 2020 gesprekken 
gevoerd en in februari 2021 is de nieuwe versie vastgesteld door bestuur en directie en 
door voorzitter en beide directieleden ondertekend. 

Het bestuur zorgde er tevens voor dat zij, naast de directie, ook direct in gesprek 
kwam met het vaste Kwatta-team. Zo stuurt het bestuur regelmatig een nieuwsbrief 
naar de medewerkers, waarin deze op de hoogte gebracht worden van de laatste 
ontwikkelingen. Het bestuur nodigt de medewerkers uit om bij eventuele vragen of 
opmerkingen, direct met hen contact op te nemen. Hun contactgegevens zijn dan ook 
bekend bij de medewerkers. 

Fair Practice Code

Kwatta onderstreept solidariteit op het gebied van Fair Practice door in de beloning en 
vergoeding de cao Toneel en Dans aan te houden. Daarnaast ziet Kwatta het belang in 
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van het vastleggen van afspraken omtrent producties: (auteursrecht)afspraken worden 
eenduidig contractueel vastgelegd. 

Het FPC-beleid is niet aangepast door de Covid-19-crisis. Openheid en transparantie 
blijven leidend in de communicatie met de medewerkers, freelance-partners en partner-
instellingen. Kwatta is zich bewust van het vertrouwen en geduld dat de crisis met 
name vraagt van freelancers. Afspraken en planningen blijven voor een lange periode 
onder voorbehoud, waar open over wordt gecommuniceerd, maar wat desondanks 
onzekerheden voor de betrokken partijen met zich mee brengt.   

Het is soms zoeken voor ons als organisatie om de juiste werkverhouding te vinden 
met opdrachtnemers/ZZP’ers: hoeveel verantwoordelijkheid kan een instelling 
dragen voor het bedrijfsrisico van de zelfstandige? Tegenover de rechten die een 
werknemer in loondienst ontvangt, staan heldere, afgebakende plichten. Dit leidt tot 
een duidelijke machtsverhouding, waarin de kaders voor elke partij helder zijn. In een 
opdrachtgeverschap lopen deze verhouding vaak door elkaar: wij dragen op dezelfde 
manier zorg voor onze zelfstandigen, maar wij hebben niet het totale zeggenschap 
over de opdracht omdat opdrachtgever en opdrachtnemer op gelijke voet staan. Een 
zelfstandige is ondernemer; maar het bedrijfsrisico ligt toch geheel bij de opdrachtgever, 
indien bijvoorbeeld de opdrachtnemer halverwege een opdracht stopt; of op de vloer 
artistieke keuzes ter discussies stelt; of niet beschikbaar is vanwege andere opdrachten. 
Wij maken vaak mee dat het tijdens het werkproces aftasten blijft wat de rechten en 
plichten van de opdrachtnemer en opdrachtgever zijn. Wat kun je van elkaar verwachten 
en vragen? Zeker als er zowel medewerkers in loondienst zijn als medewerkers die 
middels een opdrachtovereenkomst werken. Wij hebben daarom een voorkeur voor het 
in loondienst nemen van medewerkers, in plaats van een opdrachtovereenkomst, ter 
bescherming van beide partijen. 

We benoemen altijd bij het aanstellen van nieuwe tijdelijke medewerkers (met name 
acteurs) dat zij in loondienst kunnen werken. Dit hebben wij ook benadrukt in de afgelopen 
Covid-19-maanden. Bij annuleren van opdrachten geeft dit hen als werknemer meer 
zekerheid. Indien men op basis van een opdrachtovereenkomst aan het werk ging, werd 
duidelijk gecommuniceerd wat de annuleringsvoorwaarden waren. Soms werd hiervan 
afgeweken. Zo heeft Kwatta zich bijvoorbeeld afgelopen december niet beroepen op de 
in de opdrachtovereenkomst opgenomen overmachtsclausule van de opdrachtnemers 
van De Familie van Nielie Alleen Thuis. Dit ter navolging van het (later) ingestelde advies 
van de brancheorganisatie NAPK om deze clausule niet meer in overeenkomsten op te 
nemen. 

De adviesrichtlijnen van NAPK voor uitbetaling aan zzp’ers zijn niet volledig overgenomen. 
Kwatta kende in 2020 een omzetverlies van 37% (berekend op basis van de eigen 
inkomsten, met 2019 als benchmark). Daarnaast bleef de financiële toekomst van Kwatta 
in 2020 lang onzeker. Per 1 januari 2021 was de uitslag van de aangevraagde jaarsubsidie 
2021 bij Provincie Gelderland nog niet bekend. De in november 2020 aangekondigde 
overgangssubsidie van het ministerie van OCW was weliswaar een welkome en zeer 
aangename verrassing, maar ook dat tijdspad was op dat moment nog onzeker. 
Derhalve heeft Kwatta zop basis van deze onzekerheid en het percentage omzetverlies 
besloten om de adviesrichtlijnen niet één-op-één over te nemen, maar een 

annuleringstermijn van 2 weken aan te houden: indien een programma/voorstelling 
binnen een periode van twee weken voor de uitvoeringsdag wordt geannuleerd, wordt 
de volledige vergoeding uitbetaald. De beschikking uit het Covid-19-steunfonds (het 
€ 300 miljoen-pakket) is in het percentage omzetverlies niet meegenomen; deze is 
gereserveerd voor het kalenderjaar 2021. Het grootste financiële risico ligt in dit jaar in 
het eerste kwartaal, met de geplande speelperiode van de kleinezaalvoorstelling Familie 
van Nielie Alleen Thuis. Deze financiële buffer zorgt ervoor dat Kwatta in kan zetten op 
het voorzetten en/of aanpassen van producties, ondanks het (eventueel) wegvallen van 
publieksinkomsten. 

Tot slot: Kwatta heeft 80% van de begrote activiteitenlasten personeel tot realisatie 
gebracht. Het verschil van 20% is ontstaan in de periode april/mei 2020, voorafgaande 
de beschikking uit het coronasteunfonds. In die periode zijn de voorstellingen Jabber 
(buitenlandse tournee) en Zoek (kleinezaalvoorstelling) geannuleerd. 

Diversiteit en inclusie

Kwatta neemt grote maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het diversiteitsbeleid.  
Kwatta houdt in haar artistieke beleid al enige jaren ‘kleurenblind’-casten als beleid aan, 
om zo open en divers mogelijk te casten en in voorstellingen een brede representatie 
te kunnen bieden. Kwatta is zich bewust van het feit dat het kernteam en de directie 
een Westerse achtergrond hebben. Het bestuur dat afgelopen jaar geïnstalleerd is, 
heeft wel een cultureel diverse achtergrond. Tenslotte wil Kwatta benadrukken dat de 
samenstelling van het bestuur alsmede het kernteam ook op een andere manier divers 
is, namelijk in de zin van gender en leeftijd.

Er komen regelmatig vragen bij onszelf op over het beleid dat we voeren in relatie 
tot onze eigen etniciteit. Door het meedoen met themasessies en workshops op het 
gebied van diversiteit, ziet Kwatta de mogelijkheid om hierover in gesprek te gaan met 
andere instellingen maar ook met ervaringsdeskundigen.  
De grootste uitdaging ligt in het werven van personeel met een niet-Westerse 
culturele achtergrond voor de werkzaamheden achter de schermen. In gesprekken 
met collega-instellingen in Nijmegen komt naar voren dat dit een gedeelde zorg is. De 
wil is er, maar de handvatten om het wervingsbeleid dusdanig in te richten dat het een 
bredere selectie aan kandidaten oplevert, ontbreekt. De behoefte voor Kwatta hierin 
is concrete hulp en concrete praktijkvoorbeelden. Wij onderstrepen het belang en de 
noodzaak van de richtlijnen aangaande diversiteit en inclusie, en om hierin stappen te 
ondernemen heeft Kwatta zich aangemeld voor cursussen bij Cultuur Academy (i.s.m. 
Schakel 025). Zo heeft de zakelijk directeur onlangs de workshopreeks ‘Diversiteit en 
Inclusie: schrijf een plan van aanpak’ gevolgd. Daarmee is niet gezegd dat we er als 
organisatie zijn, maar daarmee geven we aan dat we de eerste stappen zetten; en dat 
we nog een lange weg te gaan hebben. Bestuur en directie hebben als doel gesteld om 
halverwege 2021, als er duidelijkheid is over de (gesubsidieerde) toekomst van Kwatta 
als organisatie, het nieuwe beleidsplan voor de periode 2021-2024 afgerond te hebben. 
In het beleidsplan wordt tevens een stappenplan en planning betreffende diversiteit 
en inclusie vastgelegd. 
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FAMILIE VAN 
NIELIE 3 – IN 
ALLE STATEN 
GROTE ZAAL De Familie van Nielie in Alle Staten - foto: Laura Luca

Grotezaalvoorstelling. Try-out en première, 28 en 29 december 2019 te 
Stadsschouwburg Nijmegen. Speelperiode 2020: 1 januari t/m 24 februari 2020.

Kalkoenen, woestijnen, wolkenkrabbers, filmsterren! Amerika is het land van de 
onbegrensde mogelijkheden. De familie van Nielie gaat naar Los Angeles, waar vader 
Theo is uitgenodigd voor Het Uitvinderscongres. Maar al op het vliegveld van New York 
raakt het gezin elkaar kwijt en zetten ze alles op alles om elkaar terug te vinden.

Wat volgt is een avontuur in het land van de hiphop, een roadtrip vol vreemde 
ontmoetingen met rare snuiters en een race tegen de klok.

Zal Theo op tijd komen om zijn uitvinding op het congres te laten zien? Waarom is Saar 
zo stil? Wat is toch die vreselijke puberteit waar Jonathan last van lijkt te hebben? 
Is het besmettelijk, zal hij er ooit vanaf komen? Is het waar dat Pam gaat verhuizen? 
Waarom mag Oma Amerika niet in? En kan iets dat verkeerd is, soms toch goed zijn?

Credits
Tekst: Jibbe Willems
Regie: Josee Hussaarts
Componist: Rogier Bosman
Dramaturgie: Cecile Brommer
Spel: Jonathan Baan, Gustav Borreman, Billy de Walle, Joost Dekker, Marieke van 
Leeuwen, Pleun de Roode, Lieneke Le Roux, Callina Knappmann, Quinten de Smedt
Decor: Sanne Danz
Kostuums: Annelies de Ridder
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JABBER 
KLEINE ZAAL, 
REPRISE, 
INTERNATIONAAL

foto: Laura Luca

Muziektheatervoorstelling in de kleine zaal. Gespeeld op 10 en 11 maart in Brian Friel 
Theatre te Belfast, tijdens het Young at Arts - Belfast Children’s Festival (Noord-
Ierland).

Sommige vogels bouwen een nest en willen daar altijd blijven. Andere vogels hebben 
geen rust en vliegen steeds weer af en aan. In de zomer zijn ze hier en in de winter dan 
weer daar. Flierefluiters, dwaalgasten, binnenvetters, gelukszoekers en holbewoners. 
Maar wat gebeurt er als vreemde vogels elkaar ontmoeten. Kunnen ze met elkaar 
praten? Kunnen ze elkaar verstaan? Vinden ze elkaar vreemde vogels? Vechten ze 
elkaar het nest uit? Of dromen ze dezelfde dromen en maken ze ruimte voor elkaar?

Jabber is een voorstelling over vier vogels en één nest, in een taal die niemand kan 
verstaan. Maar wat nou als we elkaar niet verstaan, en toch begrijpen? Dan zijn we voor 
je het weet, geen vreemde vogels voor elkaar. Een jabbertalkopera voor de hele familie 
die, zoals het hoort bij vogels, geheel wordt gezongen.

Schrijver Jibbe Willems ontving in 2019 een Gouden Krekel  voor zijn Jabber-libretto in 
de categorie ‘meest indrukwekkende podiumprestatie in het jeugdtheater’.

Credits
Libretto: Jibbe Willems
Regie: Josee Hussaarts
Componist: Rogier Bosman
Decor en kostuums: Barbara Kroon
Spel: Sarah Bannier, Rogier van Erkel, Lucas Schilperoort, Jochem Smit
Piano: Edzo Bos
Lichtontwerp: Paul van Laak
Techniek: Thijs Kempers
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CARTA A JUBBLEBABBLE (sic)

For me, a good play is one that touches the spectators, leaving us in a space to feel, think but 
also showing us a path to recover our self-worth.

After many years seeing plays in my country and in Latin America and now travelling 5 months 
visiting festivals like Ipay (USA), Krokus (Belgium) and now North Ireland (Young at art), I have 
to say that when someone finds a play like “Jabblebabble” one feels grateful not only on its 
simplicity but also for its artistic quality. The piano and the acting transferred me to the The 

Threepenny Opera from Bertolt Brecht. However, you together with your director go beyond, 
you achieve to globalize language speaking French, English, Spanish, Dutch and that is unique.

I wanted to congratulate you for this play because it is really a master piece of modern 
theater; it is maybe the best play I have seen in these 5 months of travelling. The contribution 
of the piano and the interpretation which is organic, honest and sincere is brilliant. The story 
has everything, good and bad, love and heartbreak, etc… Everything happens as it happens 
in real life, where we have to learn to lose in order to win, to accept in order to understand, 

resign in order to love and fight in order to share.

The two times that I have seen this play, I have felt touched and I think that it creates that 
emotion because you enjoy your work. I hope to be a contribution bringing this play to Chile.

Thanks to “Jubblebabble” and especially to Eibhlín de Barra who had the lucidity and 
intelligence to bring the play to Young of Arts in Belfast. Plays like this, encounters with one 

of the most important things, the force of life.

Thank you and keep it up!

— Per e-mail ontvangen van de Chileense programmeur Diegos Bustos Wilson —
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MOEDERS TE KOOP 
KWATTAKLAS, 
REPRISE, TALENT- 
ONTWIKKELING) Foto: Laura Luca

Klas 1 en 2. Gespeeld 13 januari – 21 februari 2020 in landsdeel Oost.  

Ik en Jij zijn jarig. Jarig zijn is de leukste dag van het jaar, maar niet voor Ik en Jij. Ze 
mogen de klassen rond om te trakteren, maar hun snoeptrommel is leeg. 

Wat ze wél hebben, dat zijn verhalen, verhalen over hun zeven gekke moeders. Dan 
delen ze die maar uit.  Ik en Jij hebben meer dan hun hartje begeert: zeven japonnen 
en zeven katjes, zeven ditjes en zeven datjes. Maar zeven moeders, is dat niet veel te 
veel? 

Credits
Tekst: Jet Landsaat 
Regie: Noufri Bachdim 
Spel: Eva van der Post, Elène Zuidmeer 
Decor en kostuums: Pluck Venema 
Muziek: Anne van Brunschot 

Ik + Jij: 
En met z’n tweeën zingen wij 
Een lied 
Het lied van Ik en Jij 
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HKU WRITING FOR 
PERFORMANCE – 
PROJECTWEEK 
TALENTONTWIK-
KELING, INCLUSIEF 
LIVESTREAM

Repetitieweek met afsluitende voorstellingsdag. Van 22 juni t/m 26 juni 2020, in 
theater het Badhuis.   

Kwatta zette ook in 2020 haar samenwerking met de HKU Writing for Perfomance-
opleiding voort. Onder begeleiding van Josee Hussaarts schreven 5 studenten hun 
eerste jeugdtheatertekst. Tijdens de projectweek werden deze teksten geregisseerd 
en op de laatste dag gepresenteerd aan een publiek van kinderen, in Het Badhuis. Dit 
jaar werd de voorstelling ook via een livestream gepresenteerd en was deze tevens 
buiten het theater te bekijken. 

Credits
Teksten: Maxine de Jongh, Guido Scheepe, Loïs Luca, Hannah Suurmond, Sem Anne van 
Dijk. 
Regie: Josee Hussaarts, Wieke ten Cate
Spel: Leendert de Ridder, Sarah Bannier, Denzel Goudmijn, Judith Schuur, Minne Koole, 
Jiska de Wit. 
Livestream: Martijn Ceulemans, Jeroen van der Putten
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“Aanstormend talent en professionele schrijvers ontmoeten elkaar bij Kwatta.” Zo stond 
het in 2017 op de website van Kwatta. Het was de eerste samenwerking met HKU Writing 

for Performance, en mijn kennismaking met het gezelschap. Ik heb Jasper de uil en 
vleermuis Bram mogen laten rondvliegen in het Badhuistheater en ze ook mogen delen 

met kinderen en collega’s. Het traject was spannend, maar werd me dierbaar. Met één been 
op de toneelschool en met het andere in het werkveld kwam de samenwerking precies 
op het goede moment. Inmiddels is de eerste speelperiode van Een bolletje troost, de 

klassenvoorstelling die ik in opdracht voor Kwatta schreef achter de rug, maar de reprises 
staan al gepland. Het traject was niet alleen leerzaam, het bleek dus ook vruchtbaar. 

— Just Rijntjes, deelnemer editie 2017, Over de HKU Projectweek —
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HOLLE BOLLE 
WORRELD RONDO  
ONLINE, 
INTERNATIONAAL Internationale miniserie (4 afleveringen), gepresenteerd via Facebook.com en 

YouTube.com. Beschikbaar vanaf 15 juni 2020.  

De wereld is in lockdown! Alle makers en artiesten zitten thuis. Maar ze zijn niet alleen, 
want Kwatta’s witte Jabbervogel Quattre gaat naar hen toe. Ze duikt op in Shanghai, 
Caïro, Melbourne, Zuid-Afrika, New York en Rotterdam. Quattre kan twee dingen die wij 
nu niet kunnen: overal naartoe vliegen én een taal spreken die niemand kent, maar 
iedereen wel begrijpt. Naargelang Quattre nieuwe oorden ontdekt, volgen er meer 
afleveringen…

Credits
Tekst: Jibbe Willems
Regie: Josee Hussaarts
Spel: Sarah Bannier
Spel Episodiunio uno: Isra El-Ghazali, Nannan, Christine Johnston
Spel Episodiunio two: David Chu, Lucas Schilperoort, Malena Dayen
Spel Episodiunio three: Toon Kuijpers, Aml Youssef, Christopher en Annie Evelyn Domig
Spel Episodiuno supratastica mega finala-ja!: Jefferson Garcem, Mato Grosso
Dramaturgie: Wieke ten Cate
Compositie: Rogier Bosman
Kostuum: Barbara Kroon
Ontwerp: Studio Another Day
Montage: NIEK&NENA, Bart-Jan van Drongelen
Animatie: Klikklakbam
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BOS VAN BENEN, 
STAD VAN STENEN   
TRAILERVOORSTEL-
LING/KLASSEN-
VOORSTELLING, 
TALENTONTWIKKE-
LING – 
VOORSTELLINGEN 
GEANNULEERD

Oorspronkelijk gepland als trailervoorstelling voor seizoen 20/21, herontwikkeld als 
klassenvoorstelling. Geannuleerd wegens Covid-19.  

Mensen. Die lopen. Mensen die lopen. En spullen. Die ze dragen. Spullen die ze dragen. 
En woorden, die ze uitspreken. Uitgesproken woorden. Dus. Lopende mensen, 
meegedragen spullen, uitgesproken woorden. En bruggen. Veel bruggen. Bruggen van 
lucht. Luchtbruggen. Bruggen tussen mensen en spullen en woorden. En weer en weer 
en weer.

Credits
Tekst: Gert-Jan Janssens
Regie: Joost Dekker
Spel: Michiel Bijmans, Joey Schrauwen
Vormgeving: Nike van Essen
Techniek en spel: Ceder Ex

hehehehe
kom hier zeg ik
trap in de grap die ik bedacht
ik ben de mop
ikzelf ja
hier lig ik op straat
voor jullie
kom
ik lig hier warm en nat en sappig

KWATTA JAARVERSLAG 2020 BOS VAN BENEN, STAD VAN STENEN 64 65KWATTA JAARVERSLAG 2020



KWATTALAB    
REGIONAAL, KLEI-
NE ZAAL, TALEN-
TONTWIKKELING – 
VERPLAATST NAAR 
2021

Talentontwikkelingstraject met regionale theatermakers. Repetitieproces heeft in 
2020 plaatsgevonden: Ik wou in juni 2020, Job in oktober 2020. De voorstellingsreeks 
is verplaatst naar 2021 vanwege Covid-19.   

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.

Job 6+
Job is een interactieve beeldende voorstelling met livemuziek, gebaseerd op een 
oeroud verhaal: Het verhaal van Job. Maker Tim Schouten: “Ik wil een voorstelling 
maken waarin ik samen met de kinderen op de vloer een verhaal beleef. We hebben 
livemuziek en een hele stapel bouwstenen. Samen bouwen we een toren die steeds 
hoger wordt. Als hij af is vieren we feest, wat een prachtige toren hebben we gebouwd! 
De muziek doet mee. We dansen en lachen tot… de toren instort. Weg is het feest, 
weg is het bouwsel, alles zijn we kwijt… Ook de muziek verandert, de sfeer verandert, 
het wordt verdrietiger, het wordt stil. Zwijgend ruimen we op. Dan doemt er vanuit 
het niets, iets nieuws op, een enorm object. Zoiets hebben we nog nooit gezien. We 
verbazen ons, we snappen er niets van maar vieren het samen!” Job is een theatraal 
en muzikaal ritueel, waar iedereen zijn steentje aan bijdraagt. Samen beleven we een 
nieuw avontuur.

Try-out van Job (najaar 2020)
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Ik wou 8+
Ik wou is een muzikale en beeldende voorstelling gebaseerd op teksten van Toon 
Tellegen. Maker Mirthe Dokter wil met Ik wou kinderen laten zien dat zij een speciale 
kracht hebben: de onbevangen blik. Als je met deze blik de gedachtes die andere 
mensen in jouw hoofd hebben gestopt kan bekijken, kan je een supertalent ontwikkelen 
voor de toekomst. Met muziek en verf en projectie laat ze je naar gedachten kijken. Zo 
ontstaan er beelden en zo ontstaat een voorstelling als een beeldend kunstwerk.

Credits

Ik wou
Concept/artistieke leiding: Mirthe Dokter
Spel: Mirthe Dokter en Tim Hammer
Muzikale ondersteuning composities: Tonio Geugelin
Begeleiding: Josee Hussaarts
Songteksten: Helena Hoogenkamp
Uitgangspunt teksten: Toon Tellegen, bundel Ik Wou
Vormgeving: Mirthe Dokter, Martijn Ceulemans, Malou Palmboom

Job
Concept: Tim Schouten
Spel: Tim Schouten, Inga Rothammel & Manuel Engel
Vormgeving: Malou Palmboom
Begeleiding: Josee Hussaarts
Met dank aan: Master Muziektheater ArtEZ & Mart van Berckel
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PERENBOMEN 
BLOEIEN WIT     
KLEINE ZAAL, 
CO-PRODUCTIE,
REPRISE Reprise in de kleine zaal, in co-productie met theater Gnaffel. Gespeeld in landelijke 

theaters van 1 september t/m 20 november 2020. In dezelfde periode in de regio 
gespeeld in regionale theaters voor onderbouwklassen VO.

De tweeling Klaas en Kees en hun jongere broer Gerson spelen al heel lang źwart :́ een 
spel waarbij de belangrijkste regel is dat ze hun ogen niet mogen opendoen. Maar als op 
een zondagochtend de broers en de hond Daan in het autootje van hun vader stappen, 
verandert alles in één klap. 

Perenbomen bloeien wit is een aangrijpend verhaal, dat door de lichtheid van de taal 
naast tragiek ook humor in zich draagt. Het is door de West-Friese nuchterheid van 
Klaas en Kees, de onhandigheid van vader Gerard en de aandoenlijkheid van de hond 
Daan dat deze geschiedenis levensecht, kwetsbaar en onontkoombaar wordt. Naar het 
gelijknamige boek van Gerbrand Bakker.

Credits
Tekst: Gerbrand Bakker
Bewerking en regie: Josee Hussaarts
Spel: Joost Dekker, Rogier van Erkel, Leendert de Ridder en Tomer Pawlicki
Poppen: Elout Hol
Decor en kostuums: Jacqueline van Eeden
Muziek: Jolle Roelofs
Lichtontwerp: Paul van Laak

Foto: Edwin Deen

Kees  Vroeger speelden we het
Klaas We hebben het jarenlang gespeeld
Kees  We begonnen altijd buiten, bij de oude beuk
Klaas De beuk was het startpunt
Kees  Meestal was het Klaas die aftelde
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BOLLETJE TROOST      
KWATTAKLAS,
REPRISE, TALEN-
TONTWIKKELING Klas 3 en 4. Gespeeld van 11 september t/m 25 september 2020 in landsdeel Oost 

(reprise).

Als je bladert in het boek van alle landen en alle plekken, dan kom je er vast wel achter 
waar Hayah is, toch? Als Hayah zoek is, dan ga je ervanuit dat je beste vriendin je wel 
helpt met zoeken. Toch?

Lieve en Tess reizen door stad en land en stoppen in elk klaslokaal dat ze tegenkomen. 
Zit ze soms bij jullie in de groep? Heeft ze zich misschien hier verstopt? Welke kant is ze 
opgegaan? En waarom smaakt dat ijs zo raar?

Credits
Script: Just Rijntjes
Regie: Lynn Schutter
Spel: Quiah Esther Shilue, Daisy Hagendoorn
Begeleiding: Josee Hussaarts

Foto: Laura Luca

Lieve:               
omdat jij en Hayah en ik vriendinnen zijn
en ze is al tien dagen weg
en jij bent niet eens verdrietig
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FAMILIE VAN NIELIE 
4 – ALLEEN THUIS       
KLEINE ZAAL – 
REPETITIEPERIODE Familievoorstelling in de kleine zaal. Geplande première en speelreeks vanaf 18 

december 2020 geannuleerd vanwege door Rijksoverheid ingestelde lockdown en 
theatersluiting. 

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?

Het is bijna Kerst wanneer Pam en Jonathan voor het eerst alleen thuis zijn. Ineens is 
niets meer verboden, en niets moet. Jonathan wrijft in zijn handen: uren ongehinderd 
Minecraft spelen! Pam ziet intussen haar kans schoon om het huis eindelijk milieu-
bestendig te maken. Warmtepompen, zonnepanelen, en een hometrainer voor stroom: 
met een beetje pritstift en plakspuug is dat zo in elkaar gezet.
Maar als Pams werken minder voorspoedig dan gehoopt verlopen en Jonathan zijn 
verantwoordelijkheid niet wil nemen, is de lol er al gauw van af…

Credits
Tekst: Simon Weeda
Regie: Josee Hussaarts
Spel: Max Laros, Rosita Segers, Jan Elbertse en Len Pillen
Voice-over: Marloes van den Heuvel
Decor: Sanne Danz
Kostuums: Annelies de Ridder
Poppenmaker: Ineke Duivenvoorde
Lichtontwerp: Paul van Laak 
Underscore: Jolle Roelofs
Arrangementen en opnames: Alan Evans
Affiche-ontwerp: Ceseli Josephus Jitta

Foto: Laura Luca

Pam:
Alles waar papa en mama de hele tijd over praten, maar 
nooit doen. De wereld redden. Mooier achterlaten. Wij 
hebben de toekomst, toch? Nou hier. Jonathan leert dat 
hij voor de kleintjes kan zorgen. Het huis wordt honderd 
procent goed voor het milieu.
En dan, daarna…
*Zjoef*
Ontdekken wie ik ben. Dat is vandaag. Dus hup, vingers uit 
je bilspleet: die kabel moet achterstevoren.
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ZOEK        
LUISTERTHEATER

Oorspronkelijk ontwikkeld voor de kleine zaal, in 2020 uitgebracht als hoorspel. Te 
beluisteren vanaf 16 oktober 2020. 

Kwatta brengt het beste jeugdtheater naar je huiskamer! Letterlijk: Zoek is immers 
Kwatta’s allereerste hoorspel. Of beter: luistertheater. Zoek is een sfeervol modern 
sprookje over verlies, vol rondslingerende wijsheden en bijzondere figuren.

Bregje kan al een tijd niet goed slapen. Elke nacht heeft ze het koud. IJskoud. Haar 
ouders verzinnen het ene sprookje na het andere om haar in slaap te krijgen.
Maar het helpt niets. Op een avond ligt Bregje weer te rillen in haar bed als plotseling 
de muur van haar slaapkamer openscheurt. Ze stapt er doorheen, een ijzige vlakte 
tegemoet. Aan de andere kant ontmoet ze Torben. Hij is op zoek naar zijn vrouw die 
de rivier is overgestoken. Maar de rivier is moeilijk te vinden en lijkt zich steeds te 
verplaatsen. Samen beginnen ze aan een avontuurlijke reis.

Zal Bregje de gevaarlijke overtocht met de IJsveer maken? En is haar vriend Alex ook 
aan de overkant? Komt ze wel weer thuis? En moet je iedereen altijd maar opvrolijken 
of mag iemand ook wel eens stampvoeten en huilen omdat het leven niet altijd een 
sprookje is?

Credits
Tekst: Maaike Bergstra
Regie: Josee Hussaarts
Muziek en geluidseffecten: Jolle Roelofs
Stemacteurs: Jan Elbertse, Leendert de Ridder, Wendell Jaspers en Sarah Bannier
Opnames: Holland Studio’s te Oss, Martijn Ceulemans en Paul van de Veerdonk
Mixage en mastering: Studio MCAudio te Cuijk, Martijn Ceulemans
Animatie en Montage: Bart-Jan van Drongelen
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DOE HET ZELF         
EDUCATIE

Een uniek cursusaanbod waarbij kinderen en jongeren zelf aan de slag gaan in de 
professionele omgeving van huistheater Het Badhuis. Geïnspireerd op een bestaande 
Kwattavoorstelling maken zij hun eigen ‘schaduwproductie’.  

Deelnemers kijken mee achter de schermen en gaan in gesprek met acteurs en 
regisseurs. Onder leiding van een regisseur werken zij toe naar een voorstelling die 
afsluitend in het Badhuis gespeeld wordt voor publiek. Een bijzondere ontmoeting 
tussen amateurs en professionals.

In 2020: Zoek & Familie van Nielie Alleen Thuis. 
In het voorjaar van 2020 speelden twee groepen kinderen hun eigen schaduwvoorstelling 
van ‘Zoek’ tijdens de ‘DoeHetZelf’-cursus voor familie en bekenden in het Badhuis. In 
het najaar begonnen zij met hun eigen versie van de voorstelling ‘Familie van Nielie 
Alleen Thuis’

Theatereducatie in Het Badhuis.

”Ik ken jullie nog niet maar nu ken ik jullie wel. Hallo 
allemaal!”

— Deelnemerquote —
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THEATER
REGISTRATIES          
ONLINE

In de eerste Covid-19-periode (maart 2020) hebben diverse theatergezelschappen, 
waaronder Kwatta, het mogelijk gemaakt voor publiek om theaterregistraties 
gratis online te bekijken. Dit als geste tijdens de eerste lockdown, om de verbinding 
en het contact met het Kwatta-publiek te behouden in een tijd waarin onze wereld 
onverwachts op zijn kop werd gezet. 
Vanaf 18 december 2021 worden theaterregistraties aangeboden via het platform 
PodiumKids Thuis. Het platform is een verlengde van PodiumKids, het collectief van 
Nederlandse jeugdpodiumgezelschappen. De registraties zijn 48 te streamen tegen 
een betaling van € 2,99 per voorstelling. 

YouTube

o Dissus, verdwaal mee in de Odysee
o Mariken
o Hou van die hond
o Mismuis
o Ik zeg toch sorry!
o Nathans kinderen
o De Familie van Nielie barst van de liefde
o Tsar Saltaan
o Fabian, of het land dat niet bestond
o Van drie oude mannetjes die niet dood wilden
o De Familie van Nielie breekt de tent af

Podiumkids THUIS

o Mismuis
o Hou van die hond
o Mariken
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www.kwatta.info


