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ORKATER 2017-2020
In 2017-2019 speelde Orkater 23 producties, had het 656 speelbeurten en 146.158 bezoekers.
Hiervan waren 4 producties, 132 speelbeurten en 17.752 bezoekers van De Nieuwkomers.
In coproductie met het Amsterdamse Bostheater werd Julius Caesar gemaakt met een grote en
jonge cast. Aansluitend op de voorstellingen in het openluchttheater ging de voorstelling op
tournee langs de grote zalen van de Nederlandse theaters. “Dit is het soort muziektheater dat
Orkater heeft groot gemaakt”, schreef het Parool.
Woiski vs. Woiski over muzikant Max Woiski Sr. sloeg aan bij pers en publiek. Herkenning bij veel
Surinaamse Nederlanders, verbazing bij anderen. Na een succesvolle tournee werd de voorstelling
in 2019 in Paramaribo gespeeld en volgde een reprisetournee door Nederland. Michiel
Blankwaardt werd voor zijn rol als Woiski Jr. genomineerd voor de Arlecchino en de voorstelling
was de Keuze van de Wijkjury 2017/2018. De intensieve samenwerking met Bijlmer Parktheater
bracht een nieuw en diverser publiek. Uit het publieksonderzoek bleek dat 21% van het Woiski vs.
Woiski publiek in Nederland van Surinaamse komaf was.
Over de coproductie Lost Tango met Via Berlin, Ragazze Quartet en bandoneonist Carel
Kraayenhof en zijn trio schreef Trouw: “Met ijzersterk spel oude en nieuwe tangomuziek en haast
poëtische teksten verdient deze voorstelling vijf sterren”. De productie trok op Oerol en in de
theaters volle zalen. Samen met Amsterdam Sinfonietta dook Orkater met Kreutzer vs. Kreutzer in
de sonates van Beethoven en Janáček. Dit verhaal over liefde, jaloezie en overspel werd in
concertzalen door Nederland gespeeld.
In 2017-2020 zijn drie nieuwe Nieuwkomers gestart. More Dogs speelde met het concept van tijd
in hun debuutvoorstelling Zeitgeber. De Morgen: "Een excentrieke trip waar het spelplezier van af
spat". In 2020 spelen ze hun tweede voorstelling Real Boys in de kleine zaal.
Sir Duke debuteerde met De Blackout van ’77. Dionne Verwey werd voor haar rol genomineerd
voor de Colombina. In hun tweede voorstelling, Hatta & De Kom, lieten ze Anton de Kom en
Mohammad Hatta aan het woord. Twee verzetsstrijders die in de Nederlandse
geschiedenisboeken ontbreken. In 2019 ging Sir Duke’s Guilty until proven in première.
Nieuwkomerscollectief Konvooi bewerkte voor hun debuutvoorstelling Ilias van Homerus. “De
must-see van Oerol”, schreef NRC. Vijf mannen in de duinen van Terschelling, in een loods op de
NDSM-werf en in theaters door het land met overal volle zalen.
Orkater maakte samen met Nineties Productions het succesvolle Merkel. Iona&rineke debuteerde
in 2017 als Nieuwkomer met Rumspringa en maakte in 2019 Kill all Kids in het kader van de
Nieuwe Makersregeling van het FPK. In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 gaf
Orkater met Lost in the Greenhouse gezicht aan de arbeidsmigratie en werkomstandigheden in de
kassen van Sexbierum. Met een Pools-Nederlandse cast trok deze locatievoorstelling bijna 18.000
bezoekers, waarvan 67% nieuwe theaterbezoekers.
Leopold Witte en Geert Lageveen speelden 237 redenen om door te gaan bijna 80 keer. Lars
Doberman gaf in De Vrouw het publiek inkijk in hun muzikale en poëtische universum. In De
Wereldvergadering werd de mensheid uitgenodigd om met elkaar de wereldproblemen te
bespreken en in coproductie met ITA produceerde Orkater samen met acht theatercollectieven
Boulevard of Broken Scenes. Steeds vaker worden producties langer op het repertoire gehouden.
Voorbeelden hiervan zijn 237 redenen om door te gaan, Hatta & De Kom en De Onzichtbare Man.
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ORKATER 2021-2024
Orkater, dat is orkest en theater. Theater waar muziek in het DNA zit, gemaakt door
geëngageerde en gedreven makers.
Orkater komt voort uit Hauser Orkater dat tussen 1972 en 1980 een niet eerder vertoonde vorm
van muziektheater bracht dat het publiek direct aansprak. Het is een gezelschap dat in wisselende
mate van collectiviteit kunst maakt in de vorm van theater, van muziek, maar vooral in de vorm
van het grote gebied daartussen: muziektheater. De producties worden gespeeld in het hele land,
in de grote zalen van de schouwburgen, in de vlakke vloertheaters en veelvuldig op de
zomerfestivals.
Waarom je theater maakt is heel persoonlijk. De een wil iets vertellen, de ander wil verwarren,
weer een ander wil vermaken of verleiden. Orkater bestaat uit makers van verschillende
leeftijden, gender en afkomst. Zij vormen de belangrijkste bron bij het maken van
programmakeuzes. Met als basisprincipe de artistieke autonomie van de makers is het de
organisatie van Orkater die hun werk op elkaar afstemt, tegenover elkaar zet of met elkaar
verbindt. Het bereik van het gezelschap is op die manier groter dan dat van de individuele makers.
Zij maken elkaars werk mogelijk door zich in vorm en inhoud van elkaar te onderscheiden. Hoe
verschillend de makers ook zijn, ieder toont op zijn manier betrokkenheid bij de mens en de
wereld waarin die leeft. Er zijn voor de makers geen vooraf gestelde voorwaarden aangaande
onderwerp, doelgroep of educatief karakter. Het programma van Orkater als geheel getuigt van
een mix van kunstzinnige en maatschappelijke drijfveren. De verbondenheid van de makers komt
tot uitdrukking in de onderlinge dwarsverbanden en de collectief gemaakte grote producties.
MISSIE EN VISIE
Orkater staat voor ontwikkeling, productie en presentatie van hedendaags muziektheater voor
een wijdverspreid publiek. Het maakt energieke, muzikale, performatieve, veelal montagevoorstellingen. Alle makers doen dat op hun eigen manier. Daarin is Orkater uniek: qua stijl zijn de
voorstellingen altijd anders, maar qua 'in your face'-inhoud altijd gelijk. Ze roepen vragen op,
positieve en kritische, en zetten het publiek aan het denken terwijl ze tegelijkertijd verleid worden
door de hoogwaardige muzikale kwaliteit. Vanaf de oprichting is Orkater een broedplaats voor
jong talent. Het staat garant het voor een eerlijke beroepspraktijk, stimuleert samenwerking en is
een bevlogen en actieve pleitbezorger voor de collectieve belangen van de culturele sector.
Orkater zoekt onverminderd de polsslag van de tijd in een maatschappij die onophoudelijk in
beweging is. Het is zich er daardoor ook van bewust dat niet iedereen kunst en cultuur
vanzelfsprekend vindt. De relatie tussen makers en publiek is toe aan een nieuw elan. Een
toekomstbestendige verhouding vraagt om tweerichtingsverkeer, om makers die het gesprek
aangaan met het publiek. Orkater wil toonaangevend zijn met artistieke onafhankelijkheid en
vakmanschap als kernwaarden vanuit een divers en inclusief huis dat uit zijn voegen barst van
energie en creativiteit.
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Orkater 2021-2024:
❖ Productie en presentatie van onderscheidende muziektheaterproducties.
❖ Structureel stimuleren, ontwikkelen, begeleiden van nieuw en gevestigd talent.
❖ Doorstroom van een nieuwe generatie muziektheatermakers en nieuw publiek naar de
grote schouwburgzalen.
❖ Nieuwe samenwerkingsprojecten.
❖ Uitbreiding van randprogrammering en educatieve activiteiten gericht op kennismaking
met hedendaags muziektheater en creëren van structurele leer- en stageplekken.
HET ENSEMBLE
Het ensemble van Orkater bestaat uit divers en dynamisch collectief van makers die bij elkaar een
optelsom van kwaliteiten zijn. Mede dankzij het bewezen Nieuwkomersprogramma dat Orkater in
2006 is gestart blijft het makersensemble van Orkater zich constant op organische wijze
vernieuwen en verjongen. De talentvolle makers van Sir Duke, waaronder Dionne Verwey, Gery
Mendes en Nita Kersten sloten zich recent aan bij Orkater, en eerder Reinout Scholten van
Aschat, Matthijs van de Sande Bakhuyzen, Mattias Van de Vijver en Jip van den Dool. Ook
regisseur Belle van Heerikhuizen en dramaturg Floor Houwink ten Cate maken sinds dit jaar
onderdeel uit van het ensemble. Samen geven de makers de voorstellingen vorm; door naar
elkaars ideeën te luisteren, verbindingen te maken, gezamenlijk plannen vorm te geven en elkaar
de ruimte te geven om talenten en kwaliteiten tot uiting te laten komen. Muziektheater is bij
uitstek een kunstvorm waarbij makers elkaar de ruimte moeten geven en waarbij iedereen zich
bewust toont van de kwaliteiten van een ander om tot iets moois te komen.
Orkater heeft geen regisserende directeur. Hij vormt samen met de creatief technisch producent
en zakelijk leider de dagelijkse leiding. Gezamenlijk vervullen zij feitelijk de rol van intendant. Zij
zijn verantwoordelijk voor programmakeuzes, het aangaan van samenwerkingsverbanden en, niet
onbelangrijk, voor draagvlak bij alle betrokkenen.
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MUZIEKTHEATER
Muziektheater is niet alleen de oudste vorm van theater, maar ook de meest complete. Muziek
voegt een laag toe in voorstellingen, naast personages, tekst en beeld. Hier vindt muziek zijn
functie in opera, musical en film. Echter, er zijn oneindig veel meer manieren waarin muziek een
rol speelt in het theater. Orkater is onafgebroken op zoek naar de geëigende combinatie van
muziek en theater. Zo hoeft muziek gedurende de duur van de voorstelling niet per se steeds
dezelfde functie te hebben of kunnen woorden soms koudweg door melodieën worden
vervangen. Muziek kan begeleiding zijn, maar ook een kracht in de dramaturgie, een symbolische
functie hebben of zelfs een personage zijn. Muziek is bij Orkater nooit behang, nooit een effect en
niet eens altijd een taal, maar is ook vibrerend, architectonisch, niet-redenerend en bovenal altijd
onderdompelend. Omdat met elke maker er ook weer een andere muzieksoort het huis betreedt,
moet het speelveld van hoe en waar muziek en theater tot de interdisciplinaire kunstvorm komen
die betekenisvol is, telkens opnieuw vormgegeven worden.

“De belangrijkste ontwikkeling in de theater- en muziekpraktijk van de afgelopen jaren is het in
elkaar overvloeien van genres en disciplines. Orkater is een plek waar sinds jaar en dag
voorstellingen worden gemaakt door makers die muziek niet gebruiken als begeleiding of
decoratie, maar als inhoudelijke motor van, en onmisbare kracht binnen de dramaturgie. Orkater
laat zien dat het zich inzet voor een muzikale inclusiviteit en ze levert een belangrijke bijdrage aan
het theaterlandschap van hedendaagse muziek.”
Micha Hamel, schrijver/componist
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TALENT & GENREONTWIKKELING - ORKATER/DE NIEUWKOMERS
“Orkater/De Nieuwkomers is een unieke en ideale plaats om onze dromen en ambities als jonge
theatermakers waar te maken en te ontwikkelen. Zij hebben een gigantische bak ervaring en
expertise in huis en een nuchter en betrouwbaar team dat ons ondersteunt en begeleidt. Zij
creëren een veilige omgeving waarin wij de vrijheid krijgen om te maken waar wij in geloven. Met
hun vertrouwen nemen ze een risico, hetgeen onontbeerlijk is om als autonome maker aan de slag
te kunnen gaan. We hebben onze eerste voorstelling bijna zestig keer gespeeld, tot drie keer toe
geperfectioneerd en een groot publiek weten te bereiken. Op onszelf was dit nooit gelukt. De
waanzinnige kans die Orkater/De Nieuwkomers je biedt is uniek in het huidige theaterlandschap.”
Jacob de Groot, Nieuwkomerscollectief Konvooi
Orkater heeft zich als gerenommeerd en ervaren gezelschap altijd verantwoordelijk geacht en
gevoeld voor instroom, doorstroom en professionele begeleiding van iedere keer weer een
nieuwe generatie muziektheatermakers. Dat doet Orkater sinds 2005 binnen het effectieve
talentontwikkelingsprogramma op het gebied van hedendaags muziektheater: Orkater/De
Nieuwkomers. De enige twee voorwaarden voor deelname aan het programma zijn dat makers
professioneel zijn opgeleid en dat het plan op één of andere wijze een combinatie is van theater
en muziek. Of dat nou met pop, rock, techno, hiphop, urban of klassiek is, het staat de makers
geheel vrij. Projecten worden vervolgens beoordeeld op originaliteit, productionele haalbaarheid,
afzetmogelijkheden en vakmatige kwaliteit van de betrokkenen.
Het realiseren van een Nieuwkomersproductie is maatwerk, net als de selectie en begeleiding van
de jonge professionals. De artistiek autonome producties worden onder verantwoordelijkheid van
Orkater geproduceerd, begeleid en ondersteund. De organisatie van Orkater staat
onvoorwaardelijk ten dienste van de Nieuwkomersprojecten. De makers van Orkater zijn nauw
betrokken bij selectie en coaching.
Bijzonder aan het programma is de nauwe samenwerking met de zogenaamde alliantiepartners,
vooraanstaande theaters en festivals die het concept van de Nieuwkomers steunen en direct
betrokken zijn bij het selectieproces. Hun kennis en betrokkenheid zijn van grote waarde. Zij zijn
als geen ander op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in het podiumkunstenveld.
De alliantiepartners zijn: Theater Bellevue/Amsterdam, Het Nationale Theater/Den Haag,
Toneelschuur/Haarlem, Chassé Theater/Breda, De Nieuwe Vorst/Tilburg, Bijlmer
Parktheater/Amsterdam, Stadsschouwburg/Utrecht, Oerol Festival/Terschelling, De
Verkadefabriek/Den Bosch, De Weijer/Boxmeer, Jonge Harten/ Groningen, Musis &
Stadstheater/Arnhem, Over het IJ/Amsterdam, reizend festival de Parade, TAQA De Vest/Alkmaar,
Theater De Verbeelding/Purmerend.
MUZIEKTHEATERTALENTEN OP WEG NAAR DE GROTE ZAAL
Het belang van het Nieuwkomersprogramma voor de sector is evident. Het zorgt voor doorstroom
en verjonging. Het biedt kansen aan talentvolle makers zoals recent Dionne Verwey, Gery
Mendes, Nita Kersten en al eerder Reinout Scholten van Aschat, Matthijs van de Sande
Bakhuyzen, Matthias Van de Vijver en Jip van den Dool. Talloze collectieven zijn doorgegroeid
naar zelfstandige gezelschappen die door het hele land spelen, zoals Via Berlin, Goldmund,
iona&rineke en Zoutmus. Veelzeggend was de vertegenwoordiging van oud-Nieuwkomers in de
festivalprogrammering van afgelopen zomer: naast Orkater/Lars Doberman (Nieuwkomer 2013)
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speelde Konvooi (Nieuwkomer 2019) Ilias op Oerol. Het festival opende met Lost Tango: een
coproductie met Via Berlin (Nieuwkomer 2009). More Dogs (Nieuwkomer 2018) en Zoutmus
(Nieuwkomer 2012) stonden op Lowlands. Iona&rineke (Nieuwkomer 2017) speelde Kill all
Kids op Theater aan Zee in België en op het Jonge Harten Festival in Groningen.
Orkater/De Nieuwkomers draagt bij aan de doorstroom van nieuwe makers, van festivalspeelplekken via de kleine naar de grote zaal en grootschalige locatievoorstellingen. Een kwaliteit waar
Orkater op toegerust is en waarin het gezelschap zich onderscheidt van ander productiehuizen.
Julius Caesar in 2017 en Fabel in 2020 zijn goede voorbeelden waar een grote groep nieuwe
makers de stap naar de grote zaal maakt. Ook voor regisseurs is het een kans: oud-Nieuwkomer
en winnares van de Erik Vos Prijs 2018 Suze Milius maakt met Fabel haar debuut in de grote zaal.
ZICHTBAARHEID
Orkater onderscheidt zich door het bieden van zichtbaarheid aan haar makers. Nieuwkomers
debuteren bij samenwerkingspartner theaterfestival Oerol waar ze tien dagen lang, doorgaans
uitverkochte, voorstellingen spelen en toeren daarna door het land. Waar veel makers bij
productiehuizen een kleine tournee langs de vlakke vloertheaters met een bescheiden achterban
doen, worden de makers van Orkater zichtbaar voor een breed publiek. Ook lukt het vanwege de
naamsbekendheid van Orkater veel persaandacht te genereren. Zo veroveren Nieuwkomers snel
een plek binnen het muziektheaterlandschap en kan het publiek dankzij Orkater kennis maken
met de nieuwste talenten op het gebied van muziektheater.
Naast muziektheatermakers ontwikkelen ook schrijvers, componisten, regisseurs, theatertechnici,
decor- en kostuumontwerpers en zakelijk leiders zich als nieuwkomer. Belle van Heerikhuizen was
bijvoorbeeld regisseur van Nieuwkomervoorstelling Ilias en gaat in 2020 De Mens Deugt van
Geert Lageveen en Leopold Witte regisseren in midden en grote zaal. Rineke Roosenboom van
iona&rineke ontving in 2020 het TheaterTekstTalent stipendium van Prins Bernhard Cultuurfonds.
Zo draagt het Nieuwkomersprogramma bij aan talentontwikkeling in de breedste zin. Het
gezelschap biedt ook buiten het Nieuwkomersprogramma ruim plaats voor stagiaires op gebied
van spel, regie, techniek, publiciteit, productie en decor. Het decoratelier van Orkater is een
officieel erkende leerplek, geschikt voor leerlingen van VMBO en MBO.
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KUNSTVAKOPLEIDINGEN
Zowel bachelor- als masterstudenten van de opleiding Muziektheater ArtEZ richten zich op het
hedendaags/experimenteel muziektheater. Het artistieke profiel van Orkater sluit naadloos aan
bij deze missie. In samenspraak met Orkater ontwikkelt Muziektheater ArtEZ de komende vier
jaar een muziektheaterblok dat jaarlijks aan studenten gegeven gaat worden door Orkatermakers.
Samenwerking met de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie (ATKA), de Hogeschool
voor de Kunsten Utrecht en de Toneelacademie Maastricht wordt geïntensiveerd. Daarmee wordt
ook de aansluiting met het talentontwikkelingsprogramma van Orkater geoptimaliseerd.
“Orkater is uniek in het voortdurende onderzoek naar hoe muziek het theater kan verrijken en
andersom. Orkater is een begrip en toont een voortdurende vernieuwingsdrang. Deze partner is
van groot belang voor de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie (ATKA) waarin de
muzikale kleinkunst traditie via de nieuwe generatie nieuwe theatrale vormen vindt. Orkater
inspireert de studenten en als instituten werken we graag en gemakkelijk samen, acteurs zijn
gastdocenten en studenten stagiaires. Orkater is een voorbeeld in de omarming van nieuwe
verhalen en nieuwe publieken. “Diversiteit moet je doen” sprak Marc in het Bijlmer Parktheater.
Uit ons hart gegrepen. Niet langer praten, maar theater maken dat divers en inclusief is. Via het
traject van Orkater/De Nieuwkomers laat het gezelschap al jaren zien dat het de ontwikkeling van
jong talent echt serieus neemt. De inbedding in de structuur van het gezelschap is uniek.
Kleinschalig, zeer persoonlijk en met een belangwekkende missie.” Yvette Fijen, artistiek directeur
ATKA
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PRODUCTIES IN HET KADER VAN ORKATER-ONTWIKKELINSTELLING
Orkater als geheel presenteert jaarlijks acht voorstellingen, waarvan een deel coproducties. Het
jaarprogramma bestaat uit: 2 Orkater/De Nieuwkomers producties, één grote zaal voorstelling, 2
producties voor kleine/middenzaal, 1 locatie/festivalproductie en 1 bijzonder (locatie)project.
In de periode 2021-2024 worden jaarlijks twee nieuwkomerproducties gerealiseerd. De selectie
voor de nieuwe lichting van 2021 vindt plaats in februari 2020. Daarnaast produceert Orkater
jaarlijks 1 productie specifiek gericht op genreontwikkeling van hedendaags muziektheater en de
het bereiken van nieuw publiek.
2021 WAARHEID Orkater/De Nieuwkomers - Konvooi - festival, kleine zaal
De tweede Nieuwkomersvoorstelling van Konvooi wordt een poging om de wereld te begrijpen in
een tijd waarin opinie belangrijker is geworden dan feiten. De wetenschap heeft vrijwel alle
mysteries opgelost, God is in de westerse wereld op sterven na dood, maar toch is het aanbod
aan verschillende waarheden nog nooit zo groot geweest. Iedereen klampt zich wel vast aan iets.
Feiten zijn niet belangrijk meer, overtuiging is alles. Konvooi creëert een absurd universum waarin
alles kan, maar wel met eigen regels en logica. Konvooi bestaat uit: Belle van Heerikhuizen
(regisseur), Jacob de Groot, Jasper van Hofwegen, Victor IJdens, Jesse Mensah en Bart Sietsema.
2021 DE GEDACHTENLEZERES middenzaal
De Gedachtenlezeres is een doorgecomponeerde muziektheatervoorstelling van
componist/librettist Micha Hamel. Onder begeleiding van Leopold Witte onderzoekt Hamel de
mogelijkheden om zijn poëtische teksten volledig met zijn modern klassieke composities te
versmelten. Hiermee levert Orkater een bijdrage aan de ontwikkeling van het genre hedendaagse
muziek. Een man en een vrouw vechten hun eigen crisis uit, terwijl de wereld buiten in brand
staat. Waar de ecologische effecten van klimaatverandering al ruim aandacht krijgen, gaat Hamel
met deze post-apocalyptische voorstelling juist in op de psychologische en emotionele effecten.
Première tijdens de Operadagen Rotterdam 2020 en tournee najaar 2021.
2021 DE COLLECTIEVEN Oerol
In 2016 sloegen de collectieven Nineties Productions, Lars Doberman, Urland en BOG. de handen
ineen voor een eenmalige collectieve happening in Casco, Amsterdam. Tien dagen lang sloten de
collectieven zich met elkaar op om van elkaars werkwijze te leren, samen te maken en als grande
finale samen éénmalig te spelen. De Nacht van de Collectieven werd een paar maanden later al
een beruchte avond genoemd. Lang is er gepraat over een vervolg. In januari 2019 produceerden
Orkater samen met ITA al een spin-off met 8 collectieven (Boulevard of Broken Scènes), maar in
2021 komt er een echt vervolg op die legendarische eerste Nacht van de Collectieven. Met Oerol
als gastheer en playground van een nieuw megalomaan experiment zullen de vier initiërende
groepen zich samen buigen over datgeen wat hen als theatermakers in de kunst verenigt:
eenmaligheid. Uitgangspunt: tien unieke avonden, die niet na te vertellen zijn.
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2022 BORBOLETAS festival, kleine zaal
Borboletas (vlinders) vertelt het verhaal over Jose, de vader van de uit Kaapverdië afkomstige
muzikant/acteur Gery Mendes. Zijn vader vocht als dienstplichtige militair voor de Portugezen in
de koloniale oorlog in Angola. Zijn peloton bestaat uit twaalf Portugezen en vier Kaapverdianen.
Afwisselend tussen jungle en de militaire basis is het een kwestie van overleven en - in hoeverre
dat mogelijk is in tijden van oorlog - een zo normaal mogelijk leven proberen te leiden. Een
theatrale, muzikale autobiografische reconstructie waarin ritme, melodie, dans, taal en
storytelling in elkaar verweven raken.
“Wat voor gevolgen hebben armoede en een enorme drang om te overleven in tijden van oorlog
op iemand? Hoeveel invloed heeft zo’n periode op vandaag de dag? Het lijden komt soms jaren of
decennia later, nadat de slachtoffers zijn begraven en vergaan. Borboletas is een reis door trots,
spijt, zelfreflectie en tijd. Over oorlog, ontworteling, discriminatie, hoop en dromen. Altijd weer
durven dromen.” Gery Mendes, acteur/muzikant
Borboletas zal in 2022 op Oerol spelen en in seizoen 2021-2022 in de kleine zaal spelen.
2022 EN 2024 COPRODUCTIES MET JEUGDTHEATERGEZELSCHAP BONTEHOND
Orkatervoorstellingen zijn vaak toegankelijk voor een publiek van alle leeftijden, maar het blijft
soms lastig het echt jonge publiek te bereiken. Jeugdtheatergezelschap BonteHond merkt juist op
dat zij bijvoorbeeld met een 12+ voorstelling het publiek van 20+ uit lijkt te sluiten. In deze twee
coproducties wordt afgerekend met deze hokjes. Twee coproducties zonder leeftijdsgrens of
instapeis: de labelloze voorstelling. Voor iedereen.
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PUBLIEK – MARKETING, EDUCATIE, PARTICIPATIE
ORKATERPUBLIEK
Orkater gebruikt een uitgebreide mix van middelen om producties onder de aandacht te brengen.
Online marketing speelt hierin een prominente rol. Sterke content en grote betrokkenheid van
makers zorgen voor veel interactie met publiek op sociale media. Producties van Orkater worden
gezien, (h)erkend, gevolgd en gerecenseerd in alle relevante dag- en weekbladen, op radio, tv en
op het internet. De gemiddelde waardering is hoog.
Dankzij het doorlopende publieksonderzoek door Motivaction, weet Orkater veel over haar
publiek. Het onderzoek maakt duidelijk dat er een trouwe publieksgroep is die regelmatig kaarten
koopt op basis van de naam Orkater (66,7%). Deze groep is overwegend Nederlands, hoog
opgeleid en van middelbare leeftijd. Het valt op dat leeftijd, afkomst en opleidingsniveau van het
publiek sterk samenhangen met het onderwerp en de samenstelling van de cast. Een groot nieuw
en divers publiek werd bijvoorbeeld bereikt dankzij coproducties met het Bijlmer Parktheater
(meer etnische diversiteit) en LF Culturele Hoofdstad 2018 (middelbaar opgeleid en veel
bezoekers die voor het eerst een theatervoorstelling bezochten). Nieuwkomersvoorstellingen
trekken op veel plekken een relatief jong publiek.
In de periode 2017-2019 zijn er grote stappen gezet in het professionaliseren en uitbreiden van de
educatie en randprogramma-activiteiten. Meer jonge mensen (van middelbare scholen,
theaterscholen of de IMC Weekendschool) brachten een bezoek aan de voorstellingen of het huis
Orkater.
PUBLIEKSBEREIK EN -BEHOUD 2021-2024
Orkater legt nog meer de nadruk op het bereiken, binden en behouden van nieuw, jong en divers
publiek. Deze publieksgroepen zijn te verdelen onder:
❖ Bezoekers met een diverse achtergrond en opleidingsniveau.
Deze groep komt vooral op thema of locatie van de voorstelling af.
❖ Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
❖ Studenten en jongeren, 18-24 jaar:
deze groep is op zoek naar goedkope en toegankelijke mogelijkheden om cultuur te
beleven.
❖ Culturele festivalliefhebber, 18-30 jaar:
Van laag tot hoogopgeleid, heeft een modaal inkomen, houdt van laagdrempelige sociale
en culturele events waar de nadruk ligt op verrassing, onderscheiding, geestdrift.
❖ Breed geïnteresseerde cultuurliefhebber, 29-44 jaar:
Welwillend, maar weinig vrije tijd. Geen frequente theaterbezoeker.
De afgelopen maanden heeft extern marketeer Pien van Gemert in samenwerking met Orkater
een strategisch marketingplan ontwikkeld. Er zijn een aantal nieuwe strategische doelen met
betrekking tot het bereiken van dit publiek opgesteld. De uitkomsten van het doorlopende
publieksonderzoek van Motivaction en het organisatieonderzoek uit 2017 van Koen van Dyck zijn
meegenomen in haar analyse en advies.
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1. Betrokkenheid en loyaliteit vergroten
Orkater wil nieuw en bestaand publiek ontmoeten. Dat gebeurt al in het land bij voorstellingen,
door randprogrammering, door makers die vaker met het publiek in gesprek gaan en fysiek in het
huis van Orkater.
De nieuwe website (2020) moet een online community rondom Orkater vormen, waar door
video’s en verhalen meer over voorstellingen en makers verteld wordt. Zo kan de website dienen
als gidsfunctie voor verschillende doelgroepen. Met deze nieuwe, verdiepende online content wil
Orkater de ook de breed geïnteresseerde cultuurliefhebber aan zich binden; een drukbezette
doelgroep die zo online betrokken blijft bij Orkater in een periode dat het theaterbezoek bij hen
tijdelijk op een lager pitje staat.
2. Meedoen in een veranderend medialandschap.
Orkater heeft goede contacten met en krijgt veel aandacht van de pers. De focus voor de
komende periode ligt erop een nieuwe generatie journalisten en opiniemakers aan zich te binden
zodat via nieuwe platforms studenten, jongeren en culturele festivalliefhebbers bekend raken
met het werk en merk Orkater.
3. Aangescherpte en gedifferentieerde PR-campagnes
De diversiteit van het werk én merk Orkater zal meer terug worden gezien in de PR-campagnes
die Orkater uitzet: differentiatie per voorstelling wordt belangrijker. Met meer gelaagde
boodschappen kunnen via verschillende communicatiekanalen meer groepen bereikt worden.
Met samenwerkingen als met Bijlmer Parktheater en Schouwburg de Lawei wordt door
thematiek, cast en een toegespitste campagne een nieuw en divers publiek bereikt. Borboletas
bijvoorbeeld zal door de thematiek aansluiting vinden bij nieuwe doelgroepen.
4. Het Merk Orkater uitdragen
Wie, wat en waarom is Orkater? Voor een grote groep en generatie 45+ is Orkater ‘beroemd’,
maar voor de jongere mensen is die bekendheid niet vanzelfsprekend. Naast promotie voor de
voorstellingen gaat Orkater óók communiceren over waarom Orkater doet wat het doet:
talentontwikkeling, diversiteit, vernieuwing, samenwerking, engagement. Vanzelfsprekende
waarden voor de organisatie. In de communicatie naar een nieuw publiek moet dit scherper
worden geformuleerd. Om Orkater beter in de markt te zetten, zet Orkater een strategische
denktank van makers en marketeers op en verbetert het de interne communicatielijnen.
RANDPROGRAMMERING
Orkater gelooft dat verdieping leidt tot een groter en loyaler publiek. Hiertoe zijn de afgelopen
jaren in toenemende mate passende inleidingen uitgedacht en zijn er geschikte moderators voor
nagesprekken gevonden. Er zijn twee succesvolle podcasts ontwikkeld: Pawel, de Poolse Plukker
(Lost in the Greenhouse, winnaar Radio Regie DIRECTORSNL Awards voor Maartje Duin) en Radio
Merkel (Merkel, door Sophie Derkzen). Rondom Hatta & De Kom is een tentoonstelling
georganiseerd in samenwerking met The Black Archives.
Deze randprogrammering krijgt een meer continu karakter. Orkater laat haar makers met elkaar
in gesprek gaan in een eigen podcastserie. Er zal op de nieuwe website ruimte zijn voor online
impactprogramma’s, achtergrondverhalen en de archivering van voorstellingen. Ook wil Orkater
het archiefmateriaal meer toegankelijk maken voor haar publiek en zal muziek van producties
beschikbaar worden gemaakt.
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“Ama is anderhalf jaar geleden bij ons de in de klas gekomen. Ze was een 'nieuwkomer' uit Ghana
Ama is heel stil en rustig en zit vaak alleen in de pauzes, ondanks herhaaldelijk bespreekbaar
maken dat niemand in de weekendschool alleen hoeft te zijn. Vandaag nam ze haar plekje in, als
flauwvallende actrice had ze haar eigen rol gecreëerd en had ze opeens een duidelijke plek, binnen
de groep actrices. Het was heel kort maar ze ging helemaal op in haar rol. Na de les van Orkater
trok ze me aan m`n mouw: "Juf... kan u alstublieft aan mijn vader zeggen dat ik het vandaag heel
erg leuk vond en dat ik theater heel leuk vind om te doen?" zei ze met een stralend gezicht.” Tati,
Coördinator IMC Weekendschool Amsterdam Noord
EDUCATIE ACTIVITEITEN
Orkater breidt in 2021-2024 haar educatieactiviteiten verder uit. De relatie met scholen en
educatieafdelingen van theaters wordt verduurzaamd en verder uitgebouwd. Orkater ontwerpt
een algemeen basislespakket voor het voortgezet onderwijs met het onderwerp Orkater: muziek
en theater. Dit pakket gaat in op de geschiedenis van het gezelschap Orkater, geeft context bij de
term muziektheater en behandelt de plek van muziek in het theater. Het bevat muzikale en
theatrale opdrachten die in de klas, voorafgaand aan de voorstelling worden gegeven en biedt
ruimte voor eigen onderzoek en creativiteit.
Dit educatiepakket is bij iedere voorstelling inzetbaar, ondanks de diversiteit van de producties.
Vanaf 2021 is doorlopend een educatieprogramma beschikbaar. Per voorstelling is er de
mogelijkheid - in samenwerking met makers en aansluitend bij het thema en de vorm - verdieping
in het lespakket aan te brengen en workshops op maat te ontwikkelen. Eerder werd dit in nauwe
samenwerking met de makers gedaan voor bijvoorbeeld Julius Caesar (2017) en Ilias (2019).
EDUCATIEVE SAMENWERKINGSPARTNERS
Orkater werkte eerder samen met de educatie-afdeling van ITA (Julius Caesar) en Theater
Bellevue (Ilias) voor de ontwikkeling van educatieprogramma’s. Dergelijke partners worden
ingezet ter ondersteuning en verdieping van het lesmateriaal. De nieuwe samenwerking met
jeugdtheatergezelschap BonteHond is een belangrijke schakel om jong en nieuw publiek in heel
Nederland op een toegankelijke manier kennis te laten maken met Orkater en het genre
muziektheater. Het biedt Orkater de kans een netwerk van middelbare scholen op te bouwen.
Orkater verdiept de samenwerking met de Amsterdamse Jeugdtheaterschool en de
Jeugdtheaterschool Zuidoost. Deze structurele samenwerking is gericht op uitwisseling: Orkater
maakt gebruik van de expertise van de docenten van de scholen en de educatiemedewerkers. De
jeugdtheaterscholen maken op hun beurt gebruik van het werk van Orkater, haar makers, haar
kennis (o.a. in werkgeverschap), expertise en waar mogelijk faciliteiten.
Orkater intensiveert de samenwerking met de IMC Weekendschool. In 2017-2020 is de
samenwerking al uitgebreid tot alle Weekendscholen in Amsterdam en werd, in samenwerking
met de educatie-afdeling van ITA, een programma ontwikkeld voor drie zondagen met alle
Weekendscholen tegelijk, die werd afgesloten met een voorstelling in de Grote Zaal van ITA.
Groepen leerlingen komen bij Orkater in huis kijken bij muziek- en theaterrepetities, zijn getuige
van het hele werkproces, verdiepen zich in het werk van Orkater, gaan mee op onderzoek of
tonen zelf werk. Hier wordt nog meer ruimte voor gemaakt. Orkater werkt sinds 2017 samen met
Het 4e Gymnasium in Amsterdam. Speciale educatieprogramma’s worden ieder jaar op maat
gemaakt.
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POSITIE IN HET LAND
In opdracht van Orkater deed organisatiecoach Koen Vandyck een onderzoek naar de positie van
het gezelschap. Een belangrijke uitkomst daarvan is de rol die Orkater in het landschap op zich
neemt, namelijk die van de innovator (“op een uitdagende manier met af en toe erg gedurfde
experimenten omgaan”) en van valorisator (“op een toegankelijke en meer publieksgerichte
manier waarde geven”). Daarmee neemt Orkater volgens het rapport een onderscheidende plek
binnen het veld in. Bijzonder is dat vrijwel alle voorstellingen nieuw geschreven en nieuw
gecomponeerd zijn. Daarmee neemt Orkater risico’s die groter zijn dan bij de gezelschappen die
voornamelijk een gekend repertoire presenteren.
Orkater maakt grote producties voor schouwburg of locatie mogelijk door samenwerkingen aan te
gaan met andere culturele instellingen en is in staat om bij uitzonderlijke projecten substantiële
aanvullende financiering te realiseren. Het werkt samen met De Lawei/Drachten, Leeuwarden
Culturele Hoofdstad Triënnale 2022, Oerol en schouwburgen en vlakkevloertheaters in het hele
land.
POSITIE IN DE METROPOOLREGIO AMSTERDAM
Orkater is het tweede en oudste gezelschap van Amsterdam. Het speelt door heel Amsterdam,
van Noord naar Zuid en van Centrum tot Nieuw- West. Er staan zowel voorstellingen in de grote
zaal van ITA en Meervaart Theater, als in de vlakkevloerzalen van Theater Bellevue en Bijlmer
Parktheater. Orkater speelt op locatie op festival Over het IJ en een zomer lang in het
Amsterdamse Bostheater. En dan is er, niet te vergeten, het huis in de Houthavens. Hier worden
de voorstellingen bedacht en gecreëerd.
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft een inwonertal van meer dan 2,5 miljoen. Orkater
bespeelt alle belangrijke theaters in de MRA; in Haarlemmermeer, Haarlem, Velsen, Purmerend,
Zaandam, Amstelveen, Almere en Lelystad. Met Theater Bellevue, Bijlmer Parktheater, ITA,
Theater na de Dam, Via Berlin, Nineties Productions, Amsterdam Sinfonietta en Amsterdamse
Bostheater als partners is Orkater stevig geworteld in de stad. Dankzij deze samenwerkingen
breidt het zijn publieksbereik uit, in aantal en in diversiteit.
Op het gebied van verjonging en educatie werkt Orkater samen met de Amsterdamse Hogeschool
voor de Kunsten, IMC Weekendschool en De Jeugdtheaterschool, waardoor jongeren actief met
Orkater in contact worden gebracht. Orkater werkt samen met de educatieafdeling van Theater
Bellevue voor de ontwikkeling van op maat gemaakt lesmateriaal en met BonteHond in Almere
vanwege hun gespecialiseerde kennis op gebied van presentatie van schoolvoorstellingen door
het hele land.

INTERNATIONAAL
Orkater blijft werken aan het zorgvuldig opgebouwde internationale netwerk. Voor zowel de
ervaren als de beginnende maker is het inspirerend om te spelen voor een publiek dat kijkt en
luistert vanuit een andere theater- en muziektraditie. Voor de internationale ambities ligt het
accent bij de producties van de Nieuwkomers en bij oud-Nieuwkomers, zoals More Dogs, Sir
16

Duke, Lars Doberman, iona&rineke en Via Berlin. Hun eigenzinnige, interdisciplinaire en
“behapbare” producties blijken aantrekkelijk voor buitenlandse programmeurs.
De afgelopen jaren heeft Orkater met name in Vlaanderen voet aan de grond gekregen, onder
andere bij Monty, Nona en Theater aan Zee. Orkater wil haar speelbeurten de komende vier jaar
in Vlaanderen uitbreiden. Om dit te realiseren gaat het samenwerken met het muziektheatergezelschap LOD uit Gent. De samenwerking omvat kennis- en netwerkdeling met als streven extra
speelbeurten in Vlaanderen (Orkater) en Nederland (LOD). Woiski vs. Woiski speelde in de zomer
van 2019 in het Thalia Theater in Paramaribo, Suriname.
De voorstelling Borboletas wordt ontwikkeld in het kader van het Fast Forward traject van FPK. Dit
maakt een internationale samenwerking mogelijk, waarover maker Gery Mendes in gesprek is
met partners bij Contract Theatre in Manchester (UK) en in Boston. Uit het thema van de
voorstelling volgt vanzelfsprekend de ambitie dit verhaal ook te vertellen op Kaapverdië en in
steden als Lissabon en Boston waar een Kaapverdiaanse gemeenschap prominent aanwezig is.

BEDRIJFSVOERING
Goed werkgeverschap, professionele arbeidsvoorwaarden, transparantie, betrouwbaarheid en
vertrouwen zijn grondprincipes voor de bedrijfsvoering. Orkater wordt gewaardeerd door makers,
medewerkers en collega’s om haar aangename bedrijfscultuur. Arbeidsomstandigheden en
eerlijke beloning zijn gewaarborgd in de CAO Toneel en Dans, evenals andere collectieve
auteursrechtelijke en beloningsafspraken. Deze worden door Orkater onverkort nageleefd, zowel
direct (vast personeel, zzp’ers, stagiaires) als indirect (coproducenten en samenwerkingspartners).
Er zijn functieomschrijvingen en wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken en opgevolgd.
Orkater handelt met open vizier, zowel in haar eigen organisatie als daarbuiten. Ze stelt haar
medewerkers en makers in staat zich te ontwikkelen door opleidingen te faciliteren en de
mogelijkheid te bieden binnen de organisatie door te stromen. De dagelijkse leiding betrekt
iedereen in de organisatie bij de ontwikkeling van het gezelschap. Orkater heeft vertrouwen in
haar makers, zowel voor als achter de schermen. Uit het onderzoek van Koen van Dyck (2017)
werd geconcludeerd dat weinig cultuurorganisaties zo’n stabiele interne omgeving hebben als
Orkater.
Naast het structureel toepassen van de CAO, schuift Orkater ook aan bij de onderhandelingstafel
over deze CAO. Collectieve initiatieven worden actief geïnitieerd. De directeur en zakelijk leider
nemen deel aan het gesprek over de ontwikkelingen in de sector als actief lid van NAPK en
Kunsten ’92.
Orkater staat midden in het veld en is verwant met zowel onafhankelijke makers, alsmede
fondsgezelschappen en BIS-gezelschappen. Daarnaast is Orkater een verbindende factor tussen
deze stakeholders. Orkater adviseert en informeert (beginnende) onafhankelijke makers en
freelancers over regelgeving en ontwikkelingen in de sector. Achterliggende gedachte is dat een
gelijkwaardig gesprek pas start als iedereen voldoende geïnformeerd is.
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