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2.4.1. Korte typering schrit_tmacher 
 
schrit_tmacher: waar dans telt 
Elk voorjaar brengt schrit_tmacher uit alle windstreken de laatste ontwikkelingen in de moderne 
hedendaagse dans naar de Euregio Maas-Rijn. Nergens in Nederland komt zo veel internationale 
topdans samen als hier gedurende vijf weken. Zie programmering 2019: 30 producties uit 13 landen, 
4 Nederlandse premières, randprogramma met 42 onderdelen. 
Dit jaarlijkse festival, met podia in Heerlen, Kerkrade (NE), Aken (DE) en Eupen (BE): 

- overstijgt landsgrenzen, danstradities en 
kunstdisciplines, 

- legt nadruk op kwaliteit, vernieuwing, 
verdieping, duiding, context en niet-
westerse perspectieven 

- is sterk gericht op verbinding van:  
* vernieuwing met traditie 
* choreografen met een groot, breed 
publiek 
* dans met omgeving (postindustrieel en 
sociaal-maatschappelijk) 
* gerenommeerde met aanstormende 
generaties. 

 
schrit_tmacher: waar dialoog telt 
Dit open minded dansfestival: 

- scout artistieke vernieuwing in danstalen vanuit hele wereld 
- gaat dialoog aan met actuele vraagstukken van deze voormalige kolen- en staalregio 
- onderzoekt hoe artistieke ontwikkelingen, nieuwe technologie, modernisme en urbane 

cultuur betekenis geven aan vernieuwde stedelijke samenlevingen, zoals manifest in 
Parkstad Limburg en Euregio 

- vormt belangrijk presentatiemoment voor (inter)nationaal werkende makers en 
programmeurs 

- groeit als ontwikkelplatform voor nieuw danstalent. 

 
schrit_tmacher: waar duiding telt 
Dit krachtige totaalpalet: 

- plaatst relevante ontwikkelingen in historische, 
sociaal-maatschappelijke en/of (dans)culturele 
context. 

- Duidt met thematische salons, inleidingen, 
reflectiemomenten, cinema, tentoonstellingen, 
workshops. 

In 2019: 3xGiselle: 3 interpretaties van balletklassieker 
Giselle (1841), waaronder spraakmakende van Zuid-
Afrikaanse Dada Masilo. 
In 2018: rebelse punkdans (‘80) verbonden aan 
punkmentaliteit van performers-van-nu (SCHUNCK-
tentoonstelling Punk + dans + kunst: angry movements) 

FAR, Company Wayne McGregor; opening 2020, Aken 

https://www.schrittmacherfestival.de/nl/
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Sinds 2017: jaarlijks hedendaagse reflectie op iconische Sacre door makers uit andere danstradities. 
Tijdens jubileumeditie 2020 (opening premier Mark Rutte!): gedurfde versie van Phoenix Dance 
Theatre (Groot-Brittannië) door Haïtiaanse choreograaf Jeanguy Saintus. 
 
schrit_tmacher: waar publiek telt 
Dit jubilerende festival: 

- rust op sterke traditie van wereldwijde dans als gedeelde grond voor brede 
publiekspresentatie van dans én aan dans gerelateerde kunstvormen (originele subtitel: tanz 
und tanzARTiges). 

- heeft met succesvolle publieksbenadering generaties danstoeschouwers opgevoed en 
uitgebouwd  

- betrekt instappers, liefhebbers, kenners, programmeurs, jeugd, ouderen én amateurs en 
gaat met hen in dialoog 

- groeit iedere editie boven verwachting in publieksaantallen (12.000 verkochte kaarten in 
2010 naar 18.606 in 2019) 

- mijlpaal 20.000 is in zicht! 
 
Bij 25ste editie (maart 2020) wederom speciaal ontwikkeld programma voor jong publiek en 
families (interactie, educatie, schoolvoorstellingen, workshops).  
 
schrit_tmacher: waar ontwikkeling telt 

Dit onderzoekende festival: 

- bouwt aan coproductie en talentontwikkeling  
- heeft hongerig publiek naar dansontwikkelingen (van (post)academisch tot urban, die met 

‘buur’ The Notorious IBE direct voorhanden is) 
- initieert uitwisseling tussen vakgenoten 
- benut festivalfunctie voor iedereen: kunstenaars, vakgenoten, talent, omgeving én publiek 
- heeft dankzij ondersteuning van Provincie Limburg, gemeente Heerlen en Fonds 

Podiumkunsten belangrijke impuls kunnen geven aan vernieuwing en symbiose van 
verschillende percepties op veld, programmering, context, ontwikkeling en dansklimaat. 

 
Komende kunstenplan: meer landelijke zichtbaarheid afdwingen, ontwikkelrol uitbouwen en de 
samenhang in de programmering sterker uitdragen. Met partners uit Proeftuin dans: Right Now! en 
Stedelijke Cultuur Regio Zuid (SCRZ) laten zien dat in het zuiden een belangwekkende dansagenda 
wordt gevoerd! 
 

Proeftuin dans: Right Now!: een van vijftien proeftuinen, door  Ministerie OCW aangemerkt om bij te 
dragen aan regionale samenwerking en ontwikkeling 
op cultureel vlak. De Proeftuin heeft als doel om, met 
steun van Provincie Limburg, het dansklimaat in en 
vanuit de Stedelijke Cultuurregio Zuid (Heerlen, 
Maastricht, Sittard-Geleen) verder te verstevigen. In 
de Proeftu in worden diverse programma’s uitgevoerd, 
gericht op bereiken van nieuw (internationaal) 
publiek, ontwikkeling van nieuwe faciliteiten voor 
dansers en makers met focus op jong urban danstalent 
en mid-career makers, en op stimulering van 
samenwerking tussen dansfestivals, podia en culturele 
organisaties. 

https://www.plt.nl/site/assets/files/23073/schrit_t_20_pro_screen.pdf
https://www.cultuurregiozuid.nl/assets/files/proeftuin-dans-right-now-scrz.pdf
https://www.cultuurregiozuid.nl/
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2.4.1.1. Missie en hoofddoelstelling 
 

Missie 
schrit_tmacher haalt belangwekkende danskunst vanuit alle windstreken naar Euregio: 

- plaatst actuele producties binnen historisch, sociaal-maatschappelijk en/of cultureel kader 

en werk van meesters in nieuwe, actuele context 

- draagt bij aan dialoog tussen kunstvormen, generaties en tradities 

- programmeert interdisciplinaire cross-overs 

- daagt jonge makers uit 

- koestert de internationaal hoog aangeschreven Nederlandse dans. 
 

Hoofddoelstelling 

• tonen van actuele, kwalitatief hoogwaardige 
vernieuwende, internationale 
dans voor groot, breed, divers publiek; 

• impulsen geven aan ontwikkeling/toekomst 
van dans; 

• opbouwen van inspirerende 
gemeenschappen van dansmakers, 
vakgenoten en toeschouwers; 

• bijdragen aan duurzame culturele 
samenwerking in Euregio Maas-Rijn (3,9 mln. 
inwoners); 

• ontwikkelen en profileren van Euregio als structuur voor dans.  
 
Kernactiviteiten: presenteren, programmeren, ontwikkelen, coproduceren en verbinden van 
dansmakers, professionals en publiek, op lokaal, nationaal, Euregionaal en internationaal niveau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kenmerkende functies:  
 

(1) Presentatiefunctie 
voor actuele, vernieuwende, internationale dans, waaronder niet-westerse perspectieven, 
performancekunst en interdisciplinaire cross-overs, van opkomende, eigenzinnige en gevestigde 
choreografen/performers, in de breedste definitie van dans.  

to a simple, rock 'n roll... song, Michael Clark 
Company, opening 2018 

White Noise, Vertigo Dance Company, opening 2020 
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(2) Ontwikkelfunctie 
coproduceren en uitdagen tot artistieke dialoog met (Euregionale) historie, ontwikkelkansen bieden 
aan (toekomstig) choreografietalent, opbouw dansstructuur; wordt komende periode sterker 
uitgebouwd  
 
(3) Netwerkfunctie/Inbedding 
sterke banden met internationale dansmakers, gezelschappen en vakgenoten; springplankfunctie 
voor dansprofessionals; interactieve samenwerking met partners in Euregio (musea, cinema, podia, 
culturele instellingen, onderwijs en educatie) voor optimale begeleiding van jonge talenten, 
gevestigde makers en publiek van alle leeftijden en kennisniveaus. 
 
(4) Publieksontwikkeling en educatie 
bouwen aan duurzame relaties met breed geschakeerd publiek en met educatie en participatie aan 
publiek-van-de-toekomst; toeschouwers volgen open en ontvankelijk de internationale danskunst.  

 

2.4.1.2. Festivalprofiel 
 

Internationaal 
schrit_tmacher doet zijn naam (‘pionier, 
stappenteller en wegbereider’) eer aan: het 
ontwikkelt zijn breed internationaal 
perspectief steeds meer richting voorlinie. De 
wereld als zoekgebied: naast West-Europa en 
Verenigde Staten ook Oost-Europa, Afrika, 
Zuid-Amerika en Azië. schrit_tmacher-
programmeurs onderhouden lange-termijn-
relaties met gezelschappen binnen en buiten 
Europese netwerken, zoals banden met jonge 
dansscene in Zuid-Afrika en Congo en 
aansluiting bij projectontwikkelingen als van 
Gregory Maqoma (SA), Florent Mahoukou 
(Congo) en beroemde Market Theatre 
Johannesburg. In Latijns-Amerika verdiept 
schrit_tmacher de samenwerkingsband met 
Cuba (Internationale Fundaciòn Ludwig/Danza Abierta/Danza Contemporanea) en als enige in Europa 
(!) met Mexico (Jaciel Neri/Moving Borders Festival of New Choreography and Dance Research). In 
Canada samenwerking met The Pacific Coast Scenes Vancouver, voor een breder netwerk dan het 
internationale dansestablishment in Quebec/Montreal.  
 

Nationaal 
Nationaal groeit de erkenning: schrit_tmacher schaart zich onder de grootste dansfestivals met 
(inter)nationaal boeiend dansaanbod; substantieel deel is niet elders in Nederland te zien. Het wordt 
bezocht door dansliefhebbers, scouts en programmeurs uit binnen- en veel buitenland. Het focust op 
modernistische vernieuwingsprincipes en fysieke danstalen uit (post)academische, urban en niet-
westerse dans(tradities). Radicale experimenten nemen in aantal toe, zoals kleine opdrachten aan 
dansvernieuwers (Fernando Belfiore en Florentina Holzinger in Punk+ Dans+ Kunst). Waar passend 
integreren we aanbod uit Explore Festival. Met Cultura Nova (focus: internationaal beeldend theater) 
wordt praktische expertise gedeeld. 

Giselle, The Dance Factory, choreografie Dada Masilo, 
schrit_tmacher 2019 
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schrit_tmacher onderscheidt zich van Julidans (Amsterdam, 2 weken, signatuur: overwegend 
Westers georiënteerde theaterdans), tweejaarlijkse Holland Dance Festival (Den Haag e.o., 20 dagen, 
signatuur: internationaal, virtuoze esthetiek en erfgoed), SPRING (Utrecht, 10 dagen, signatuur: 
radicalere, experimentele dans/performances en interventies-in-public-space).  
In Limburg zijn schrit_tmacher, NDD en IBE onderscheidend en complementair. Lang functioneerden 
de drie pijlers gescheiden. NDD (ruime week, Maastricht) presenteert staalkaart van Nederlandse 
dans. IBE (Heerlen, 3-daags) opereert in urban/hiphopcultuur en komt voort uit battle-scene. 
schrit_tmacher richt zich vijf weken op internationale dans, featuring Nederlandse dans (85/15%). In 
de Proeftuin dans: Right Now! (pilot tot 2021) zoeken we elkaar actief op met gedeelde inspanningen 
voor een sterke ontwikkeling van het dansklimaat in het zuiden.  
 

Euregionaal 
De euregionale positie van schrit_tmacher is uniek. Het nabije buitenland behoort tot het daily urban 
system van Euregio-inwoners; grensovergangen zijn vloeiend: er wordt gewoond, gewerkt en gereisd 
aan beide zijden. Deze dynamiek, met binnen 40 km een verzorgingsgebied van 3,9 miljoen inwoners, 
biedt volop kansen voor internationale samenwerking, afzetmarkt en publieksbereik. 
schrit_tmacher heeft een belangrijke artistieke positie verworven in Parkstad Limburg (ca. 255.000 
inwoners op 8km.) en Zuid-Limburg (ca. 607.000 inwoners binnen 30 km.), een van Nederlands 
meest verstedelijkte gebieden. Stedenregio Aachen (555.000 inw.) ligt direct verbonden, binnen 25 
km  bevinden zich 1.150.000 inw..  
schrit_tmacher speelt in op regiotradities, voortkomend uit industriële bloeiperiodes: open 
oriëntatie op internationale avant-garde met modernistische architectuur, mondaine warenhuizen, 
moderne kunstcollecties, vermengd met diep verankerde volkscultuur. Belangstelling voor 
wereldwijde kunstontwikkelingen wortelt in de mijnindustrie; mijnwerkers en ingenieurs kwamen 
van ver en vormden hier een multiculturele samenleving avant la lettre. Hetzelfde geldt nu voor de 
zich sterk ontwikkelende kenniseconomie (Brightlands Chemelot Campus). Het festival is goed 
verbonden met Euregionale kenniscentra, filmhuizen, musea, onderwijsinstellingen, universiteiten, 
festivals, talentontwikkelingsorganisaties, amateurdansinstellingen en vooropleidingen. 
 
Dansinfrastructuur 
Het festival wint sterk aan betekenis voor de Nederlandse dansinfrastructuur en fungeert steeds 

vaker als ‘springplank’ voor gezelschappen die hoogstzelden hier zijn te zien. ‘Nu ze er toch zijn’ 

koppelen ze schrit_tmacherbezoek aan Nederlandse of West-Europa tournee. Omgekeerd vliegen 

Nederlandse gezelschappen (Scapino Ballet Rotterdam, Nanine Linning en Sally Dansgezelschap 

Maastricht) met succes via schrit_tmacher uit naar podia in België en Duitsland (voorbeeld editie 

2020: Scapino’s wereldpremière The Square in Aken).  

Jaarlijks organiseert schrit_tmacher in Aken met steun van NRW Kultur een internationaal 

bezoekersprogramma voor dansprofessionals (vakgenoten, makers, programmeurs, zakelijk 

vertegenwoordigers). Komende jaren breidt dit uit naar Heerlen. Ook heeft schrit_tmacher een 

uitzonderlijk, exclusief samenwerkingsverband met Internationale Tanzmesse Düsseldorf NRW 

(toonaangevende beurs voor hedendaagse dans in West-Europa). schrit_tmacher fungeert als 

showcaseplatform i.h.k.v. tweejaarlijkse Tanzmesse-dynamiek, met bezoek van scouts en 

programmeurs uit Wolfsburg, Leverkussen, NRW Dance en andere festivals.  

 

2.4.2. Terugblik 
 
Geschiedenis 
De basis ligt in 2010: Bas Schoonderwoerd (directeur/hoofdprogrammeur Parkstad Limburg Theaters 
(PLT) Heerlen/Kerkrade) en Rick Takvorian (Programmadirecteur Kulturbetrieb Stadt 
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Aachen/oprichter schrit_tmacher) sloegen de handen ineen om hedendaagse dans volop in de 
schijnwerpers te zetten in Nederlands/Duits grensgebied. Daarvoor bestond het festival als avant-
garde-experiment in museumzalen van Ludwig Forum Aken. De Armeens/Amerikaanse danskenner 
Takvorian zette hier in 1993 tegenstroom in beweging met een (nog niet jaarlijkse) underground-
dans-programmering. In Euregio werkte Schoonderwoerd aan versterking en zichtbaarheid van dans, 
via eigen producties en internationale coproducties (Opera Luik, Stadstheater Aken). In 2010 gaven 
PLT en schrit_tmacher de culturele mobiliteit in Euregio een ongekende boost. In Aken verhuisde 
schrit_tmacher naar de industriële ruimte Stahlbau Strang, in Heerlen betrok het PLT. In 2016 droeg 
PLT de festivalorganisatie in Nederland over aan de nieuw opgerichte Stichting StEP by StEP (SbS). In 
2017 is met succes een derde podium toegevoegd: het Alter Schlachthof Eupen (BE). Met de 
heropening van het gereviseerde Theater Kerkrade is wederom een podiummaat bijgekomen. Vanaf 
2018 beschikt schrit_tmacher voor iedere voorstelling/project over het juiste podium: van museale 
installatie, schoolvoorstelling en educatieworkshop tot danssalon, performance en grootschalige 
ensembledans. Waar decennia machines werden gebouwd en delfstoffen gewonnen, gaan 
choreografen en dansers nu de dialoog aan met de bijzondere sfeer, historie én bevolking van 
Euregio. De inbedding van schrit_tmacher in danskunst, leven en stedelijk ritme van SCRZ en Euregio, 
is van voorbeeldbelang binnen het (landelijke) discours over de verbinding van kunst en samenleving. 

 

2.4.2.1. Ontwikkeling 
 
Op het fundament van de pluriforme oriëntatie op de danskunst is een internationaal prestigieus en 
betekenisvol platform gecreëerd voor presentatie, ontmoeting, kennisdeling, talentontwikkeling en 
(co)creatie. Het museumexperiment is uitgegroeid tot een jaarlijks internationaal dansfestival van 
topniveau in crossing-border omgeving. De afgelopen periode is schrit_tmacher doorontwikkeld met 
werk van grote namen als Hofesh Shechter, Wayne McGregor, Michael Clark, Crystal Pite, Marie 
Chouinard, Akram Khan, Sidi Larbi Cherkaoui, Carolyn Carlson, Ohad Naharin, Marco Goecke, Gregory 
Maqoma, Susanne Linke en Sharon Eyal & Gai Behar, alsook midcarreers als Anne Nguyen, Hervé 
Koubi en Rami Be’er en minder bekend: Yin Yue, Dada Masilo, Ran Bagno, Okareka Dance, HUI, 
Amaury Lebrun en Wang Ramirez (= Honji Wang & Sébastien Ramirez). Van Nederlandse bodem 
keren Scapino Ballet Rotterdam, 
Nederlands Dans Theater en Het 
Nationale Ballet (plus Junior Company) 
regelmatig terug, plus internationale 
exposure voor Nanine Linning 
(Duits/Nederlands), Sally 
Dansgezelschap Maastricht en 
choreograaf Stephen Shropshire.  
In 2018 is het schrit_tmacher gelukt als 
partner van NDT The Hole 
(meesterwerk Ohad Naharin) naar 
Nederland te halen. De flexibele 
LIMBURGzaal werd vier dagen 
omgebouwd tot uniek locatiepodium 
met 360o-structuur vol technisch 
vernuft: postindustriële context als 
bron voor dans! 

https://www.plt.nl/site/assets/files/23073/expertise_en_samenwerking.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4RRe3Ipe4Xo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4RRe3Ipe4Xo&feature=emb_logo
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2.4.2.2. Programmalijnen ‘17/’19  

 
In ons omvangrijke internationale spectrum is afgelopen kunstenplanperiode meer samenhang 
aangebracht (mede n.a.v. kritiekpunt FPK-adviescommissie). Met onderstaande programmalijnen 
vertrekt schrit_tmacher vanuit cross-overs op 4 terreinen, plus 5e programmalijn voor educatie en 
talentontwikkeling, en sterke contextprogrammering. Deze keuzes hebben het festivalprofiel sterk 
verhelderd. 
 

Programmalijn 1. Cross-overs in internationale dans 
Vernieuwing in verschillende danstalen en esthetische tradities uit Azië, Afrika, Noord- en Zuid-
Amerika, Angelsaksische wereld, Europa en Nederland. Focus op dans die actief meeschrijft aan 
sociaal/maatschappelijke thema's en makers met interculturele (migratie-)achtergrond.  
 
Programmalijn 2. Cross-overs tussen generaties, canon & vernieuwing 
Uitlichten van verrassende dialoog tussen generaties en danstradities; jonge makers dagen oudere 
generaties uit met nieuwe energie en betekenisgeving en andersom. Vernieuwingsdrang krijgt volop 
ruimte binnen herkenbare kaders als periode, plek, erfgoed en contextprogrammering. Ieder jaar  
actueel gereviseerde choreografieën uit de danscanon, met eigentijdse reacties.  
 
Programmalijn 3. Cross-overs tussen dans en urbane omgeving 
Verbindingen met artistieke en architecturale omgevingen en andere kunstdisciplines, ook tijdens 
thematische tentoonstellingen en kunstinstallaties; dans verlaat traditionele, gevestigde kaders. 
Soms letterlijk: op verrassende locaties zonder podium, zoals musea (motto: out of the black box, 
into the white cube), theaterfoyers, voormalige slachthuizen en rangeerstations.  
 
Programmalijn 4. Cross-overs tussen disciplines 
Interdisciplinaire onderzoeksprojecten in samenhang met andere kunstvormen (architectuur, 
muziek, beeldende kunst, theater, videokunst, mode), i.s.m. kunstenveld en museumlandschap 
(Ludwig Forum, SCHUNCK, IKOB International Art Centrum Oost-België). 
 
Programmalijn 5. GENERATION2 en Co-Laboration 
Afgelopen kunstenplanperiode tweeledige programmalijn toegevoegd: 

- GENERATION2 met op jeugd, jongeren en families 

gericht, grensoverschrijdend programma, vaak 

eerste kennismaking voor publiek-van-de-

toekomst. Blijkt waardevolle aanvulling op regulier 

aanbod van dans- en muziekscholen in regio. 

- Co-Laboration voor dans(ers)- en makers-van-de-

toekomst. Coproducties met VIA ZUID 

(talentmakelaar podiumkunsten), Huis voor de 

Kunsten Limburg, ARTbewegt en Theater Aachen. 

Groeit als belangrijk ontwikkelplatform. 

 

Contextprogrammering 

Hoofdprogramma werkt steeds beter door naar contextprogrammering: workshops, 
tentoonstellingen, danscinema, lezingen, bezoekersprogramma’s, cursussen en danssalons, met 
thema’s als ‘hedendaagse reacties op canon-klassiekers’ en ‘diversiteit & inclusie’. Plus aandacht 
voor ontwikkelingen in danskritiek, dansdocumentatie en dansarchivering.  
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2.4.2.3. Publieksontwikkeling ‘17/’19 
 
De afgelopen kunstenplanperiode bereikte schrit_tmacher een kernpubliek van 25% (bezoeken 
jaarlijks 10 voorstellingen of meer) en liefst 1/5 nieuw publiek! Uitbouw naar Eupen en Ludwig 
Forum, vanaf 2017, vond gretig aftrek, met uitverkochte voorstellingen. Dankzij uitgekiende 
programmering op hoog niveau in alle segmenten van dansaanbod – toegankelijk, complex, 
conventioneel, onconventioneel –  heeft schrit_tmacher dit brede publiek uit wijde omtrek en 
groeiend jong publiek weten te binden.  
Ook de afgelopen periode slaagde schrit_tmacher erin publiek grensoverschrijdend te laten reizen. 
Onze toeschouwers zijn erop gebrand erbij te zijn: veel voorstellingen zijn uitverkocht. Het 
internationaal samengestelde publiek komt uit Nederland, Duitsland, België (binnen cirkel van 1 uur 
reistijd) met uitschieters naar Amsterdam, Frankfurt, Brussel, Parijs en verder weg. In Heerlen is de 
verhouding Duits-Nederlands publiek ongeveer 50/50%, behoudens 3% Belgische bezoekers. In Aken 
komt 1/3 deel uit Nederland.  
 
 

Toelichting: voor 50% van jeugddansbezoekers: leeftijd onbekend; doorgaans bestellen ouders kaarten. 

 
 

Bestellersprofiel Heerlen 2017-2020: 25% kernpubliek, 20% nieuw publiek.  
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2.4.3. Artistiek 
 

Programma en artistieke positie zijn het resultaat van werken met hecht kernteam. Jarenlange 
expertise en ervaring komen samen, alsook een brede, internationale blik op het dansveld; 
schrit_tmacher heeft dit vruchtbare partnerschap verheven tot programmeringskunst.  
 
kernteam:  

• Rick Takvorian festivalleider/artistieke/zakelijke leiding 

• Bas Schoonderwoerd zakelijke/artistieke leiding 

• Stefanie Gerhards programmeur/marketing/projectleiding Duitsland 

• Janneke Schmeitz programmeur/marketing/projectleiding Nederland 
 
adviseurs:  

• Karin Post gastcurator contextprogrammering/beleidsadvies 

• Yvonne Eibig (ArtBewegt), vanuit Duitsland GENERATION2 en Co-Laboration 
 
Voor educatie en talentontwikkeling ondersteuning van: 

• Annemarie Huntjens (cultuureducatie PLT, randprogrammering VO) 

• Ivette Plummen (programmeur jeugdtheater PLT, PO) 

• VIA ZUID, o.l.v. Jackie Smeets, talentontwikkeling 
 
Tijdens ‘21/’24 brengt het team schrit_tmacher naar een next level door nieuwe stappen in de 

programmering van een omvangrijk internationaal danspalet volgens genoemde programmalijnen. 

 

2.4.3.1. Artistieke uitgangspunten, programmeringsambities ‘21/’24 
 
Naast de black box, verkennen we alternatieve presentatieplekken. We geven makers (Nanine 
Linning, Tero Saarinen en Yin Yue) festivalopdrachten voor voorstellingen met onverwachte 
publieksopstelling. We gaan een sterkere aanjagende en coproducerende rol vervullen.  
We willen in ‘21/’24 weer een coproducerend huzarenstukje uithalen als The Hole. We zijn in gesprek 
met Scapino Ballet Rotterdam en Het Nationale Ballet voor een uniek jubileumprogramma rond Hans 
van Manen, ter ere van 90ste verjaardag. 
 
We kiezen per editie een landenfocus. We gaan ontwikkelingen dichterbij centraal stellen door meer 
aandacht voor de sociaal-culturele ontwikkeling in Europa, met vernieuwing uit België, Wales, 
Duitsland, Polen, Bulgarije, Hongarije. We versterken het Belgisch aandeel in programmering. We 
scouten het en programmeren het gekaderd. 
De actuele dansstaat in Oost-Europa is nog onderbelicht gebleven maar maakt wel nieuwsgierig 
(zoals de bekroonde Hongaars Compagnie Pál Frénak, editie 2016). Australië en Afrika blijven opties 
voor landenfocus. We bieden de Chinees-Amerikaanse Yin Yue een vervolgtraject, koppelen de Fin 
Tero Saarinen aan sport en vragen Kader Attou (Accrorap) als choreograaf-in-residence (i.s.m. IBE) – 
Accroraps voorstelling behoorde tot best gewaardeerde editie 2019. 
We blijven nieuwe makers steunen, met VIA ZUID en Sally, zoals Jennifer Romen en Roshanak 
Marrowatian. We willen talent in de provincie behouden en Euregio profileren als dansregio. 

 

Het opgewarmde publiek is hongerig naar inhoudelijke verdieping en experiment. 
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In ‘21/’24 verdiepen we het dansaanbod, 

d.m.v. 4 inhoudelijke danssalons (één p/j). 

We blijven naast grootschalige 

podiumprogrammering ook solodans laten 

zien en kleinschalig grassroots aanbod. We 

nodigen choreografen en kunstenaars uit 

voor artistieke interventies, in dialoog met 

onze postindustriële regio. We maken een 

verbredingsslag met communityprojecten. 

En streven naar groeiende aandacht bij 

landelijke kranten, cultuurfondsen en 

dansprofessionals in Randstad. 
 

2.4.3.2. Programmakeuze/programmeringsaanpak 
 
Bovengenoemd kernteam programmeert met oog voor samenhang, continuïteit en regionale 
verbondenheid, vanuit een bijzondere artistieke interpretatie van het klassieke basisbeginsel ‘dans = 
beweging in tijd en ruimte’ als programmeringsvisie: 
 
Dans: ‘taal’ van het lichaam 
Onder de internationaal georiënteerde kunstvorm dans - taal v/h lichaam - verstaan we vele 
danstalen. schrit_tmacher durft risico’s te nemen en put voor zijn zorgvuldige, eclectische 
programmering niet uit één biotoop: 

- van pure tot beeldend theatrale dans 
- van autonoom tot geëngageerde performance 
- van gezichtsbepalende grote gezelschappen tot opwindende jonge groepen 
- van bekende namen tot onbekende makers 
- van radicale doordouwers tot innovatieve (onder)zoekers.  

 
Beweging: grensoverschrijdende verbinding van mensen aan dans, motieven en ontwikkeling 
schrit_tmacher: 

- veroorzaakt grensoverschrijdende beweging in de ‘metropool’ Parkstad/Aken/Euregio Maas-
Rijn (Eutropolis genoemd), met podia in drie landen verbindt het de esthetische pluraliteit 
van de danskunst aan de diversiteit van een 
drie-landen-publiek; 

- steunt beweging in talentontwikkeling 
- brengt beweging in dansDNA van SCRZ met 

langdurige verbindingen met danskunstenaars 
en partners als VIA ZUID, Huis v/d Kunsten 
Limburg, Jop Vermeesch (HFC Dansstudio 
Heerlen), NDD, IBE en Sally 

- benadrukt beweging tussen kunstenaars uit 
verschillende metiers: beeldende kunst, video, 
muziek, circus, theater, etc. 

- creëert sociale beweging omdat het lukt 
publiek te genereren uit verschillende 
bevolkingslagen. 

Yin Yue Dance Company, schrit_tmacher 2018 

Kata, Compagnie Par Terre; choreografie: Anne Nguyen, 
schrit_tmacher 2020 
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Tijd: grensoverschrijdende verbinding van (dans)generaties 
In conserverende zin (overdracht historie en erfgoed) hechten we belang aan tonen en bevragen van 
de danscanon. Wat betekenen vernieuwing/ontwikkeling? Hoe verandert de omgeving? hoe worden 
generaties in dialoog gebracht? We verbinden grootheden uit periodes met hedendaagse, 
aanverwante richtingen, koppelen de historie van de dans aan actuele ontwikkelingen en 
onderzoeken raakvlakken tussen digitale en analoge dansvormen.  
 
Ruimte: grensoverschrijdende verbinding van mensen aan hun omgeving 
schrit_tmacher geeft concreet vorm aan de programmeringsnoodzaak van de Euregio, waar van 
oudsher mogelijkheden beperkter zijn voor actieve en passieve kunst- en cultuurbeoefening op hoog 
niveau. In de contextprogrammering gaan we meer domeinen betrekken zoals sport, zorg, welzijn en 
ruimtelijke ordening. schrit_tmacher luistert naar wat leeft in stad en omgeving, een sterk urbaan 
landschap ingebed in een rustieke omgeving, waar het verdwijnen van traditionele industrieën een 
nieuw licht werpt op wat een stedelijke samenleving inhoudt. Parkstad Limburg, Nordrhein-
Westfalen en Oost-Vlaanderen worden vanwege hun aanpak van vraagstukken als ‘kolen-en-
staalregio’ ten voorbeeld gesteld voor vergelijkbare postindustriële knooppunten-in-transitie. ‘Kolen-
en-staal’ zijn getransformeerd in ‘cultuur-en-samenleven’. Zoals Heerlen met zijn innovatieve sub- en 
straatcultuur koploper en trekpleister is in internationale streetart, urban dance en hiphop, pioniert 
schrit_tmacher in wat mensen beweegt in deze regio met een zo eigen geschiedenis en erfenis, ook 
van specifieke migratie. We vatten de vraag internationaal op: tot welke globaliserende wereld 
behoren we? Met die bewustwording neemt schrit_tmacher een bijzondere positie in het landelijk 
bestel in. 
 

2.4.3.3. Voorgenomen programmering 

Programmalijn 1. Culturele cross-overs in internationale dans 

• Batsheva Dance Company/The Young Batsheva 

• Innovatief Canadees gezelschap: Rubberband Dance Company, verrassende kettingreacties 
en elastische hiphopflow 

• Kiss The Sky door New Zealand Dance Company (i.s.m. HDF): krachtig eigentijds gezelschap 
met Asia-Pacific drieluik over natuur en tijd 

• landenfocus op Dancing Down Under: Australian Dance Theatre/Garry Stewart en Chunky 
Move/Anouk van Dijk 

• Hofesh Shechter, veel geprezen vitale choreograaf/componist/drummer, Israël/Londen 

• Taiwanese Floating Flowers (Taiwanese religieuze ceremonies) en Yang Zhen (jonge 
choreografe Peking) 

• Canadese Louise Lecavalier (flame on legs LaLaLa Human Steps); nieuwe voorstelling Fou 
Glorieux 

• National Dance Company Wales (voorheen Diversions), up & coming vernieuwend 
gezelschap 

• Richard Alston Dance Company (The Place) 

• Afrika-focus: Zuid-Afrika/Congo, choreograaf Florent i.s.m. Gregory Maqoma /werk van 
veelgeprezen Zuid-Afrikaanse choreografe Robyn Orlin /maatschappelijk-betrokken werk van 
Faso Danse Théatre/Serge Aimé Coulibaly over actuele issues 

• ontwikkelingen Oost-Europa, met kenner Bulgaar Assen Assenov 
 
 Programmalijn 2. Cross-overs tussen generaties, canon & vernieuwing 

• Nationale Ballet, jubileumprogramma 90ste verjaardag Hans van Manen. 
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• voor Aken (2021) Silent Lines van Brit Russel Maliphant, spannende verhouding tot klassiek 
balletverleden 

• canon-stukken uit oeuvre Maguy Marin/gezelschap May B. en reacties daarop 

• exclusieve première Michael Clark, Schotse choreograaf (rebelse, satirische punkmentaliteit 
gekoppeld aan stilistisch lijnenspel) 

• Sasha Waltz, Duitse choreografe, opgeleid in Nederland en New York (Schaubühne Berlijn), 
internationaal toonaangevend theatraal, beeldend werk/groots opgezette dansopera’s 

• meerjarige, hedendaagse reflectie door jonge makers uit andere danstradities op iconische 
Sacre; de Zuid-Afrikaanse danseres/choreografe Dada Masilo werkt aan een Rite of Spring. 
Mogelijk The Rite of Spring van Chinese choreografe Yang Liping 

• hedendaagse interpretaties Swan Lake door (jonge) makers 

• Drumming (2023) door Britse Candoco Dance Company, professionele dansers mét en 
zonder beperking; inclusieve herinterpretatie van fenomenaal werk De Keersmaeker op 
percussiemuziek Steve Reich 

 
Programmalijn 3. Cross-over tussen dans en urbane omgeving: beweging & architectuur 

• seriebespelingen in Fabrik Stahlbau Aken, LIMBURGzaal Heerlen en Ludwig Forum Aken, met 
nieuwe publieksbeleving. Opdrachtwerken 2022-2023 

• vervolg samenwerking choreograaf Wayne McGregor, magische combinatie 
dans/architectuur/techniek 

• A Million Miles Away van Huang Yi, Taiwanese choreograaf/danser, over eenzame jeugd in 
miljoenenstad en interactie nieuwe technologie 

• installatieproject Nanine Linning (Double Helix) op meerder plekken 

• veranderende luchtsculpturen Japanse danser/choreograaf Saburô Teshigawara 

• artist-in-residentie Franse hiphopchoreograaf Kader Attou (Cie Accrorap) 
  
Programmalijn 4. Interdisciplinaire cross-overs 

• rockzanger/muzikant Peter Gabriel gevraagd muziek te maken, speciale festivalproductie 
met choreograaf; ambitie 2022 

• compositieopdracht voor performancekunstenares/musicus Laurie Anderson, 
festivalproductie 

• samenwerking met WOMAD festival (World of Music, Arts and Dance) 

• makers uit Centre for the Less Good Idea van William Kentridge, Zuid-Afrika 
  
Programmalijn 5. GENERATION2 en Co-Laboration 

• presentatiemogelijkheden, langlopende 
ondersteuningstrajecten en 
doorgroeimogelijkheden voor talent en jonge 
makers uit Limburg zoals BNG Bank Dansprijs 2020-
winnaars Mami Izumi & Roshanak Morrowatian, 
Heerlense Sharon Wesseling (fascinatie inclusie in 
dans),  Venlose (dans)kunstenaar Simon Bus en 
Sally-danseres Jennifer Romen; 

• onderdeel Co-Laboration: voorstelling gemaakt met 
talent uit drie deelnemende landen. 

• proeftuin voor experiment en vrije denkruimte voor 
jong choreografietalent uit Limburg 

• onderzoek naar samenwerking met RIDCC 
Rotterdam International (duetcompetitie). 
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CONTEXTPROGRAMMERING 
 
Ons uitgebreide contextprogramma bestaat uit educatie, communityprojecten, dansworkshops, 
tentoonstellingen, lezingen, bezoekersprogramma’s, danscinema, cursussen en DansSalons. Het 
thematische dansfilmprogramma i.s.m. CineDans Fest groeit naar gezamenlijke urbanistische 
presentaties in Heerlen/Aken, Amsterdam en mogelijk Berlijn. 
 
Educatie 
Met schoolvoorstellingen, educatie-activiteiten, rondleidingen backstage en introducties in Theater 
Kerkrade koppelt schrit_tmacher professionele dans aan leerlingen (BO, VO) backstage haken 
jongeren vaak anders aan, bijvoorbeeld via fascinatie voor techniek en/of magie van the making of. 
Met dansgezelschappen wordt gekeken naar passende voorstellingen en lesmateriaal; 
schrit_tmacher bedient met VIA ZUID, Huis v/d Kunsten Limburg, Cultuurhuis Heerlen en PLT een 
wijdvertakt netwerk van basisscholen in Parkstad Limburg en Heuvelland; binnen Stichting Abel vindt 
afstemming plaats t.o.v. reguliere cultuur-educatieve activiteiten. Netwerk aan Duitse en Belgische 
zijden is in opbouw. 
I.s.m. regionale educatiecentra en dans-vooropleidingen creëren we ontwikkelmogelijkheden voor 
dans- en choreografietalent-van-de-toekomst.  
schrit_tmacher biedt bij nagenoeg alle voorstellingen inleidingen aan, om toeschouwers met open 
blik het avontuur aan te laten gaan en werk in context te kunnen laten plaatsen.  
In ‘21/’24 wil schrit_tmacher via communityprojecten en Key of Life-initiatieven inzetten op meer 
deelname van mensen die zich buitengesloten voelen van cultuurparticipatie. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expositie: Double Talents 
T.g.v. 90ste verjaardag Hans van Manen benadrukt schrit_tmacher zijn tweede liefde: fotografie en 
kunst-verzamelen. Zijn kunstcollectie, fotowerken en visie vormen basis voor Double Talents, 
aangevuld met dubbeltalenten Jirí Kylián, Ton Simons, William Forsythe en (nieuwe generatie) oud-
Scapino danseres Brindis Brinjolfsdottir. I.s.m. o.m. Jan van Eyck Academie.  
 
Communityprojecten: 
Dans herbergt een enorme kracht tot verbinding. In weerwil van vooroordelen dat dans slechts 
virtuositeit en perfectie zou nastreven, loopt de danswereld voorop in divers en inclusief denken (zie 
Codes). We onderzoeken communityprojecten met overeenkomsten tussen sport en dans; 
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Pleindansen (geïnspireerd door Japanse sport ‘synchronised walking’), Choreografie Clogs van Hans 
van Manen (1987, i.s.m. HvM Foundation), urban opdracht voor variant op Van Manens beroemde 
klompendans, Stadswandelingen stad door dansersblik m.m.v. Tyrone van der Meer (IBE). 
Laagdrempeligheid en topkwaliteit komen samen, mede gericht op nieuwe doelgroepen.   
 
Danscursus DANCE EXTRA /New Encounters   
Vervolg van zesdaagse cursus van initiator/curator Karin Post (n.v.v. interdisciplinaire 
Gulbankiancourse) voor multidisciplinaire makers uit o.a. (BIS)gezelschappen, met extra aandacht 
voor interactie tussen makers uit neo-academische dans, urban dans en beeldende kunst.  
 

Opblaasbare Schone Koeltoren 
Op plein voor Theater Heerlen verrijst 
tijdens schrit_tmacher een gloednieuw, 
flexibel, mobiel podium: een opblaasbare 
‘Koeltoren’ – naar concept van Post i.s.m. 
Studio NL-D (Rotterdam). Platform voor 
battles, performances, expertmeetings, 
verdieping etc. Mijnverleden gekoppeld 
aan discussies over vermindering CO2-
uitstoot. M.m.v. Brightlands, IBE, 
Technische Hochschule Aachen. 
 
 
 

 
Vier DansSalons, p/j één, verbonden met hoofdprogramma: 
‘ROMANTIEK 2.0.‘ 
Onderzoekt positie van ‘de kunstenaar', bezien vanuit nieuwe perspectieven op kunst(participatie). 
Waar kunstenaarschap een West-Europese uitvinding is, gericht op individuele expressie, komen veel 
internationaal werkende choreografen uit een gemeenschapscultuur, zoals Dada Masilo, Akram Khan 
en Hofesh Shechter. Welke invloed heeft dit op werk, denken en communicatie? Wat betekent 
(West-Europees) kunstenaarschap in huidige wereld? 

‘New Urbanities & New Technology 2.0.’ 
Opvolger DansSalon New Urbanities & New Technology, dans en urbanisatie gerelateerd aan 
sportieve ‘straatkunst’ (freerunning en parkour). Hoe verrijken dans, sport, architectuur en omgeving 
elkaar? I.s.m. IBE. Met Kay Schroder (Brightlands) werken we aan Dance & DataVisualisatie. Inzicht, 
data en verbeelding komen samen.  

Capturing Hands  
Over uitdrukken en herkennen van emoties, die mensen verbinden, ongeacht afkomst of tijdgeest. 
Bewegende portretten van uiteenlopende mensen, geïnspireerd op beroemde Iconologia van 15e-
eeuwse Cesare Ripa en ontworpen door dansmakers en portretkunstenaars. Van wufte pantomime 
in 19e-eeuwse romantische dans tot gebarentaal van rappers en slam poets.  
 
Key of Life 
Gericht op educatie en participatie. Oud, jong, zwart, blank, rijk, arm, in onze (door computers-
aangestuurde) levens dreigen we onszelf  ‘in het hoofd op te sluiten’. Maar beweging vervult de 
behoefte aan andere perspectieven, letterlijk door van positie te veranderen. Hoe kunnen we m.b.v. 
dans gezond oud worden? M.m.v. gezelschap met seniordansers, zoals Dance On (Berlijn). 
Samenwerking met zorginstellingen. 

https://www.schrittmacherfestival.de/nl/event/salon-new-urbanities-and-new-technology/
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Concerning Movement 
Aan de hand van omvangrijke LiMA-Collectie en oeuvre William Forsythe bespreken choreografen, 
kunstenaars en theoretici visies op fysieke expressie en verstedelijkte omgeving, één aflevering p/j: 
m.m.v. Stephen Shropshire, Manja Topper, Calliope Tsoupaki, Aernout Mik, Francesca Raimondo.  
 

2.4.4. Publiek 
 
Op marketinggebied ondersteuning van: 

• marketingspecialisten Kulturbetrieb Aken/Stadt 
Aachen 

• marketingspecialisten PLT 

• tijdelijk ingehuurde marketingmedewerkers 
 
Dankzij een uitgekiende programmering op hoog niveau in 
alle segmenten van dansaanbod bindt schrit_tmacher een 
breed publiek uit wijde omtrek en groeiend jong publiek. 
Onze neus voor actueel aanbod is onlosmakelijk 
verbonden met ons zintuig voor publieksopbouw. 
Nadrukkelijk bouwen we langdurige relaties: met ‘typisch 
kunstpubliek’ alsook met minder ingevoerde 
toeschouwers die wel hongerig blijken naar wat 
internationale kunstenaars te vertolken hebben. Bovenal 
staat naast kunstenaar en publiek de verbinding tussen 
hen centraal, als katalysator van culturele ontwikkeling en 
maatschappelijke dynamiek.  
Deze publieksbenadering vraagt om consistentie, 
continuïteit en lange adem; alleen zo bouwen we van onderaf aan een groeiende (inter)nationale 
danscommunity.  
 
Marketing en communicatie zijn gericht op een brede publieksgroep (inwoners reiscirkel/Euregio, 
cultureel divers publiek, professioneel netwerk (makers, dansers, programmeurs, cultureel 
producers, fondsen en pers), nieuwe doelgroepen en jong publiek (via ons meerjarige programma 
GENERATION2). 
Het publiek van schrit_tmacher bestaat uit: 

• algemene cultuurliefhebbers  

• geïnformeerd danspubliek cultureel- en/of festivalpubliek  

• liefhebbers en beoefenaars van dans 

• bezoekers en cultuurtoeristen 

• instromers en nieuw publiek 

• bedrijven, netwerken  

• studenten binnen/buiten onderwijs, hogescholen, (volks)universiteiten 

• kinderen, jeugd, jongeren, leerlingen (PO/VO), studenten 

• dansprofessionals in regio, landelijk, internationaal: jonge talenten, choreografen, dansers, 
gezelschappen, programmeurs, producers 

• beleidsmakers op gebied van dans, cultuureducatie, onderwijs en cultuur 

• dans(voor)opleidingen en danseducatie in regio 

• internationale, landelijke, (eur)regionale en lokale pers 
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2.4.4.1. Huidig publiek en publieksverbreding 

 
Om ons publiek verder te verbreden 
staan in de marketing- en 
communicatiestrategie ‘informeren, 
verleiden en mobiliseren’ centraal. Doel: 
breed publiek optimaal informeren, 
interactief bij festivalprogramma 
betrekken, verleiden tot bezoek, kennis 
laten maken met internationale dans en 
specifieke onderwerpen van 
(verschillende generaties) 
choreografen/gezelschappen. Welke 
verhalen delen kunstenaars via 
hedendaagse dans? Ook praktische 
informatie over interne en externe 
factoren (verkeersdrukte, vooraf eet- en drinkmogelijkheden). We faciliteren een totaalbeleving. We 
zetten nieuwe, spannende stappen – o.a. in data-analyse - om sneller behoeften van bezoekers te 
vervullen. We blijven inzichten verwerven én verwerken over bezoekersgedrag, zoals voorkeuren en 
bezoekfrequenties.  
 

Onze communicatieambities zijn gericht op imagoverbetering bij potentiële nieuwe bezoekers 
(helder uitleggen dat moderne dans geen ongrijpbaar begrip is maar alom tegenwoordig is in 
hedendaagse samenleving), verdere publieksgroei, bestendigen kernpubliek en verdere verankering 
Oost-België. We bouwen programma en locaties verder uit, om geen nee te hoeven verkopen. We 
streven naar grotere aantrekkelijkheid voor bezoekers van buiten regio en cultuurtoeristen.  
We gaan samenhang en achtergrond van programmakeuzes in toekomstige programmaboekjes en 
communicatiekanalen sterker profileren. 
Steeds meer programmaonderdelen zijn erop gericht publiek te activeren en te betrekken. Hiervoor 
proberen we mogelijke barrières bij toeschouwers weg te nemen door: 
 
- Communicatie op maat 
Begrip van uiteenlopende alsook generieke publieksbehoeften – Duits/Belgisch/Nederlands – helpt 
ons om gericht en waardevol in dialoog te gaan, passend bij ieder individu (nationaliteit, gender, 
leeftijd, herkomst, opleidingsniveau, etc.). Daarom leggen we meer nadruk op het nauwkeurig in-
kaart-brengen van ervaringen, om daarop in gedifferentieerde communicatie te anticiperen. 
 
- Content op maat 
in content strategie houden we rekening met de wens van bezoekers niet meer te worden 
aangesproken als klant maar als persoon. De wijze van interactie wordt hieraan streng getoetst.  
 
- Afgewogen mediamix (online & offline): 

▪ festivalpromotie via eigen festivalwebsite, media en festivalbrochure 
▪ Social media (Facebookpagina’s, Facebook-ads, twitter-ads en YouTube-ads, 

Instagramaccount met o.m. foto’s-achter-schermen’ 
▪ festivalvlogger en gastbloggers 
▪ PLT magazine (3x pj) 
▪ schrit_tmacher-videokanaal op Tanzweb Euregio 
▪ festivalmagazine/e-zine artistiek programmerende podia in Euregio. 
 

https://www.tanzweb.org/euregio/kritik-und-nachtkritiken
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2.4.4.2. Publieksverdieping & publieksvergroting 
 
Luisteren naar én observeren van onze bezoekers worden belangrijker. Mensen lijken 24/7 
‘verbonden’ en bewegen horizontaal in (app)groepen. Publiek vertrouwt eerder op ervaringen van 
familie/vrienden dan op traditionele marketingcommunicatie (advertenties). Content moet daarom 
uitnodigen tot delen (iets dat je graag snel wilt laten zien!). We stimuleren bezoekers schrit_tmacher-
ervaringen te delen. Met de juiste content vindt dans zijn weg naar nieuw publiek binnen community 
’s. Focus op verdieping en verspreiding publiekservaringen vormt ‘21/’24 een cruciaal onderdeel van 
communicatie- en marketingstrategie. Uitwerking: zie bedrijfs- en marketingplan. 
 
Evaluatie  
Het in kaart brengen en analyseren van toeschouwerservaringen zit diep in ons DNA. We enquêteren 
uitvoerig tijdens en na iedere editie ter verkrijging en verwerking van toeschouwersbevindingen. 
Direct na afloop evalueren we met kernteamleden en blikken vooruit; wat moet aangepast, wat 
voortgezet, wat wordt nieuwe focus, etc.? 4x per jaar bespreken we strategie, beleid en voortgang. 

 

2.4.5. Omgeving/Inbedding 
 

schrit_tmacher is uitstekend ingebed. Vele partners dragen bij aan de artistieke positie. 

schrit_tmacher is aanjager, pionier en pijler in langlopende samenwerking met producenten, makers, 

podia, festivals, academies, sponsors en andere (sociaal-maatschappelijke) instellingen en 

organisaties, van HDF, Julidans en Explore Festival tot Van Baasbank & Vos, Quaternaire, Claudia 

Bauer/Ecotopia Dance en Menno Plukker. Van VIA ZUID, Huis v/d Kunsten en CineDans tot 

Tanzmesse, IBA Parkstad en Brightlands. I.s.m. collega-theaters halen we belangwekkend aanbod 

(Stadsschouwburg Groningen, Zuiderstrandtheater, Luxor Theater Rotterdam, Stadsschouwburg 

Utrecht, ITA, Theaters Tilburg). Alleen zo is de wereldtop te boeken. In de gunst om premières 

werken we coöperatief. Soms start een Nederlandse tournee in Heerlen, soms hebben we een 

gezelschap een jaar voorafgaand aan een Europese tournee, zodat programmeurs komen scouten.  

schrit_tmacher is als belangrijke speler betrokken bij culturele samenwerking in de regio, ter 
stimulering van een complementair aanbod voor talentontwikkeling, educatie, scholenaanbod en 
aanbod voor specifieke publieksgroepen.  

https://www.plt.nl/site/assets/files/23073/bedrijfs-_en_marketingplan_schrit_tmacher_2021-2024.pdf
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Met veel dansscholen in Limburg hebben we intensieve contacten over deelname van amateurs aan 
schrit_tmacherprojecten en workshops. We dagen hen uit zich o.l.v. professionele dansers verder te 
ontwikkelen; ze komen in aanraking met danstalen uit diverse culturen en tradities. 
Met communityprojecten zetten we in op doelgroepen (o.m. jongeren/twintigers) die wel van 
sport/beweging houden en via social media populaire dansuitingen tot zich nemen, maar niet (snel) 
in aanraking komen met eigentijdse dans. We willen hen als persoon/deelnemer bij onze 
danscommunity betrekken. Zo werken we mee aan de invulling van het Nederlandse en Europese 
danslandschap en versterken we professionele en amateurdansnetwerken van makers, dansers, 
programmeurs, cultureel producers, fondsen en pers. 
 

2.4.5.1. Positie in culturele en maatschappelijke infrastructuur 
 

schrit_tmacher is een belangrijke speler in de Euregionale maatschappelijke en culturele 

infrastructuur. We maken deel uit van Overleg Directeuren Cultuur Parkstad Limburg, zijn betrokken 

bij culturele initiatieven in Euregio, zowel inhoudelijk als qua planning, ook m.b.t. Jaar van de Mijnen, 

Internationale Bau Ausstellung IBA Parkstad en de Regiodeal met het zittende kabinet. Regelmatig 

planningsoverleg en afstemming tussen programmeurs van o.m. talentontwikkeling, scholenaanbod, 

aanbod voor specifieke publieksgroepen. 

Als belangrijke grensoverschrijdende speler verbindt schrit_tmacher zich aan de economische, 

ruimtelijke, sociaal-culturele transitieagenda van Euregio, met partners uit bedrijfsleven, Brightlands 

en IBA Parkstad. Ook zijn we betrokken bij bedrijfsnetwerken, waaronder de net opgerichte 

businessclub Stichting Bijzondere Culturele Activiteiten. We willen onze inbedding tijdens ‘21/’24 nog 

effectiever maken door meer inzet op sponsoring. Voor bijzondere projecten, zoals 

‘superinternationaal’ grootschalig aanbod, zoeken we sponsoring en marketingsamenwerking met 

bedrijfsleven. In samenwerking met provinciale media (L1 en Media Groep Limburg) entameren we 

voorstellingbezoek alsook discussie/debat. Sinds 2017 is er een constructieve samenwerking met 

website TANZweb via een speciaal websitedeel gewijd aan schrit_tmacher.  

 

2.4.5.2. Partners en samenwerking 
 

Contextprogrammering i.s.m.: 

• CineDans Fest 

• Filmhuis De Spiegel 

• Cinesud 

• LiMA  

• Diehl + Ritter Berlin  

• Tanz im August Berlin 

• Dutch Mountain Film Festival 

• Huis v/d Kunsten Limburg 

• Volkshochschule Aachen 

• SCHUNCK 

• University College Maastricht 

• Dans- en muziekscholen  

• Brightlands 

• Jan van Eyck Academie 
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Invulling: schrit_tmacher werkt samen met culturele organisaties in Provincie Limburg, zoals PLT 

Heerlen/Kerkrade, SCHUNCK (lezingen, films, exposities), Cultuurhuis Heerlen, Jan van Eyck 

Academie (voorstellingen van talenten tijdens GENERATION2 en Co-Laboration), Volkshogeschool 

Aken, Huis v/d Kunsten Limburg, Apollo Kino+Bar Aken, Filmhuis De Spiegel Heerlen en 

themovingcinema.  

VIA ZUID en Huis v/d Kunsten Limburg zijn belangrijkste partners in talentontwikkeling en educatie, 

met daarnaast Vooropleiding Venlo (ArtEZ), Vooropleiding Maastricht (Codarts) en Tanzpakt Theater 

Aachen, Sally Dansgezelschap Maastricht en Stephen Shropshire. Voor een duurzaam platform voor 

talentontwikkeling is samenwerking in de hele keten noodzakelijk. 

Als uniek interstedelijk georganiseerd, grensoverschrijdend dansfestival trekken we Euregionale op 

met vele partners: o.m. Kulturbetrieb Stadt Aachen, Tanzpakt Theater Aachen, Fabrik Stahlbau Strang 

Aachen, firma Strang GmbH&Co.KG, Ludwig Forum für Internationale Künst Aachen, Kulturzentrum 

Alter Schlachthof Eupen, IKOB International Art Centrum Oost-België, Tanzmesse en Volkshochschule 

Aachen (Duitse gedeelte jongerenprogramma GENERATION2). 

 

 

2.4.5.3. Ambities samenwerking 
 

• doorontwikkeling van samenwerkingsstructuur voor regionale en (inter)nationale dans 

gesitueerd in Limburg, gedragen door bovengenoemde (dans)partners, met schrit_tmacher 

als hét danspodium van Euregio Maas-Rijn, Zuid-Nederland, Noordrijn-Westfalen en Oost-

België 

• sterkere profilering onderzoekende, coproducerende en ontwikkelende kant 

• samenhang in programmering sterker communiceren naar publiek, pers en partners 

• verkenning mogelijkheden voor sponsoring & donateurs/vriendenstructuur 

• samenwerkingspartners worden daadwerkelijke matchingpartners in artistieke 

programmering, organisatiekracht, marketing/pr en investering 

• bouwen aan duurzame verankering bij publiek, fondsen, sponsoren, pers en in 

maatschappelijke, economische en culturele infrastructuur.  

 

 


