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Theater Sonnevanck

MISSIE
Theater Sonnevanck wil met actueel muziektheater bijdragen aan de groei van kinderen en 

jongeren uit alle lagen van de samenleving tot ruimdenkende volwassenen, die in staat zijn met 

tegenstrijdigheden en meervoudige waarheden om te gaan. Zo versterken we het creatief en 

probleemoplossend vermogen van de maatschappij.

Inleiding
2021 was voor Theater Sonnevanck een jaar waarin veel flexibiliteit, vindingrijkheid en veerkracht 

werd gevraagd. Het was tevens een nieuw begin: Daniël van Klaveren volgde Flora Verbrugge 

op als artistiek directeur. Na ruim dertig jaar droeg Verbrugge het stokje over. Flora’s visie 

op en ideeën over het jeugdtheater nu en in de afgelopen decennia werd opgetekend in het 

boek “Schakelen tussen ratio en intuïtie, het jeugdtheater van Flora Verbrugge”. Een belangrijk 

document als inspiratiebron voor zowel de (jonge) theatermaker als de liefhebber.

Op 1 januari 2021 startte van Klaveren als kersverse Enschedeër in een wereld die er wezenlijk 

anders uitzag dan toen het beleidsplan 21-24 gezamenlijk geschreven werd. 

Zoals voor iedereen beheerste het coronavirus onze dagelijkse werkpraktijk. Grofweg bestond het 

jaar uit twee delen: 

Van januari tot half mei waren we gesloten en konden we geen live publiek ontvangen. Een 

periode die bestond uit annuleringen en verplaatsingen maar ook uit het ontwikkelen van 

inspirerende alternatieven en nieuwe werkvormen. We verdiepten ons digitale aanbod voor 

de scholen. We experimenteerden met coronaproof theaterconcepten. We zochten onze 

samenwerkingspartners actief en veelvuldig op en kwamen nader tot elkaar, met vruchtbare 

toekomstplannen tot gevolg.

Van half mei tot 1 december hebben we - met wisselende maatregelen – een deel van onze 

geplande activiteiten met succes kunnen uitvoeren. We gingen op tournee, ontvingen publiek in 

onze eigen zaal en huisden verschillende jonge makers residenties.

Toen de coronabeperkingen in december weer werden aangescherpt waren onze tournees reeds 

geëindigd zoals gepland. Deze maand richtten we ons alweer volop op voorbereidingen van 

nieuwe producties die in het voorjaar van 2022 uit zullen komen. 
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We zijn er trots op hoe creatief en ondernemend Sonnevanck zich getoond heeft. We zijn blij 

dat we de band met ons (scholen)publiek stevig hebben weten te onderhouden. We prijzen ons 

gelukkig dat we zowel ons vaste personeel als onze freelancers altijd eerlijk en volgens afspraak 

hebben kunnen belonen. En we zien uit naar een toekomst waarin beperkingen en maatregelen 

niet meer de dagelijkse werkpraktijk bepalen, maar waarin we wél de flexibiliteit en artistieke 

vernieuwing meenemen die dit jaar ons (desondanks of des te meer) gebracht heeft. 

Hieronder volgt allereerst een beschrijving van onze voorstellingen en projecten in 2021 en de 

manier waarop die output, als gevolg van de wisselende maatregelen, vorm kreeg. Vervolgens 

beschrijven we de ontwikkelingen per werkgebied. Zo beschrijven we achtereenvolgens: 

• Activiteiten in 2021

• Artistieke ontwikkeling

• Activiteitenoverzicht

• Educatie

•  Exploitatie en financiële positie

•  Publiek en bereik

• Organisatie

•  Directie en Raad van Toezicht 
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Activiteiten in 2021

Sonnevanck bracht in 2021 drie nieuwe voorstellingen (waarvan één met uitgestelde tournee), 

twee hernemingen én een door jongeren gespeelde livestream-voorstelling uit. 

Daarnaast onderzochten we alternatieve theatervormen: van twee geannuleerde hernemingen 

maakten we nieuwe theaterfilms die we met een uitgebreid educatief pakket naar de scholen 

brachten. We ontwikkelden een luister-voorstelling-zonder-live-performers voor de basisschool. 

En we werkten aan talent- en genreontwikkeling: Sonnevanck hoste twee onderzoek residenties 

van jonge makers, participeerde actief in een Oost-Nederlands zakelijk talentontwikkelingstraject 

en begeleidde meerdere studentenprojecten.

PRODUCTIES JANUARI – JULI ‘21: STRENGE BEPERKINGEN EN LOCKDOWN
Ons jaar begon met de repetities van Liegebeesten, een nieuwe 6+ voorstelling in regie van 

Ada Ozdogan. Gedurende de repetitieperiode werd de hoop op het spelen van een tournee 

steeds kleiner. Toen duidelijk werd dat de lockdown-maatregelen met betrekking tot de live 

publieksaanwezigheid tijdens de geplande première op 14 februari nog zouden gelden hebben we 

proactief besloten om de daarop volgende tournee te annuleren. Achteraf een goede keuze; de 

maatregelen hebben tot 17 mei geduurd. Repetities en montage van Liegebeesten zijn doorgezet, 

er is een videoregistratie gemaakt en met het team is gezocht naar een vervangende periode: in 

het voorjaar van 2023 zullen we Liegebeesten tonen aan ons publiek. Tot die tijd ligt ze volledig 

afgemonteerd op de plank.

In februari stonden tevens 2 hernemingen gepland: GOD?, een coproductie met Toneelgroep 

Oostpool voor 14+ in de vrachtwagentrailer, en Orfeo, een coproductie met de Nederlandse 

Reisopera voor 8+ in basisschool-speellokalen. Beide tournees hebben we als gevolg van de 

beperkingen moeten annuleren. We besloten om met beide teams vervangend aanbod te 

genereren dat digitaal alsnog de scholen zou bereiken. Dit bood ons de mogelijkheid om artistiek 

te experimenteren met cross-overs van film en theater. Van beide voorstellingen zijn op basis van 

de bestaande enscenering theaterfilms ontwikkeld, die met een uitgebreid educatief pakket naar 

de scholen werden gebracht. Deze theaterfilms zijn niet vanuit publieksperspectief gefilmd zoals 

bij reguliere registraties gebruikelijk is: in samenwerking met filmmakers hebben we gezocht naar 

een cinematografische vertaling waarbinnen de bestaande dramaturgie tot zijn recht zou komen.

GOD? is op 13 scholen bekeken door 2127 leerlingen en Orfeo is 30 maal in klassen vertoond. 

Het alternatieve aanbod is op de scholen als zeer positief ontvangen; als essentiële brandstof 

naast het reguliere lesprogramma in tijden waarin bar weinig mogelijk was. Voor Sonnevanck 

was het artistieke onderzoek naar deze alternatieve vormen erg interessant. Het vergrootte onze 

knowhow en gaf nieuwe impulsen.



4 

De maanden waarin we niet konden toeren gebruikten we ook om geheel nieuw coronaproof 

aanbod voor de toekomst te ontwikkelen. We vroegen een aantal jonge theatermakers (een 

schrijver, vormgever en componist) om samen met ons een voorstelling voor de basisschool te 

ontwikkelen, zónder live performers. Een beeldende, bewegende installatie waar het publiek in 

plaatsneemt en waarin het via koptelefoons luistert naar een hoorspel. Dit werd de productie 

Wakkerland. In november spraken zes acteurs de teksten in en in december werd het hoorspel 

voltooid. Vanaf voorjaar 2022 zal de hoorspelvoorstelling Wakkerland voor scholen te boeken zijn.

Ook ontwikkelden we in coproductie met Toneelgroep Oostpool een klassenvoorstelling voor de 

middelbare school. Dit bood de acteurs van GOD? - die tot begin juni in dienst waren - inspirerend 

vervangend werk en gaf de nieuwe artistieke teams van beide gezelschappen de kans elkaar te 

leren kennen. Zo ontstond de voorstelling Alles wat theater is. Een voorstelling met 2 acteurs 

en minimaal decor rondom het spelen van ‘rollen’; rollen op het toneel en in het echte leven. 

Een kennismaking met theater en een gesprek over actuele vraagstukken rondom identiteit en 

intersectionaliteit. Voor de zomer speelde Alles wat theater is 17 keer voor scholen, gevolgd door 

een uitgebreide tournee van 70 voorstellingen dit najaar met meerdere casts. Deze voorstelling 

blijft de komende jaren op het repertoire.

In maart startte de zaterdagrepetities voor Club Z., ons jaarlijkse ‘Coming of Age’ project. Een 

voorstelling gespeeld door jongeren, te zien in de meivakantie. Omdat we ons realiseerden 

dat de coronamaatregelen hun tol eisten onder de huidige generatie tieners besloten we dit 

project koste wat kost doorgang te geven. In de toen geldende regels mochten jongeren niet 

in de binnenruimte repeteren, maar wél in de openlucht: daarom zetten we een grote tent op 

achter ons gebouw om in de openlucht te kunnen repeteren. Onze jonge spelers toonden zich 

bloedfanatiek en vastberaden. Toen bleek dat we begin mei nog geen publiek mochten ontvangen 

hebben we snel geschakeld en het concept omgevormd tot een livestream-voorstelling die we 

2 avonden voor 195 views hebben gespeeld. Naar schatting hebben 265 mensen de live stream 

bekeken. Ruim twee keer zoveel als dat we in reguliere tijden met de ‘Coming of Age’ in onze zaal 

konden ontvangen.

PRODUCTIES AUG – DEC ‘21: VERSOEPELINGEN MET CORONATOEGANGSBEWIJS
Vanaf de zomervakantie was er een kentering in het landelijke coronabeleid. Met gebruik van het 

Coronatoegangsbewijs was veel meer mogelijk. Daarom durfden we het  risico te nemen om onze 

geplande najaar producties voort te zetten.

In september maakten we een nieuwe 4+ productie voor de theaterzalen: Koning Bowi, de eerste 

regie van Daniël van Klaveren als artistiek directeur met een artistiek team van midcareers en een 

ploeg jonge acteurs en muzikanten. Koning Bowi is door pers en publiek zeer goed ontvangen. 

De tournee van 31 speelbeurten kon op een enkele annulering na (vanwege een besmetting in 

de crew) geheel worden afgemaakt zoals gepland. De laatste voorstelling op 28 november was 

daarbij de enige waar geen volledige zaalbezetting meer was toegestaan. 
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Tegelijkertijd hernamen we Crazy Stupid voor de middelbare scholen, in coproductie met 

Toneelgroep Oostpool. Waar normaliter 60 leerlingen tegelijk in de vrachtwagentrailer naar een 

voorstelling keken (in tijden van corona onmogelijk) werd in najaar 2020 een alternatief concept 

ontwikkeld dat onder alle omstandigheden door kon gaan, zolang als de scholen open bleven. Bij 

Crazy Stupid spelen de acteurs namelijk buiten op het schoolplein, terwijl het publiek vanachter 

de ramen van hun klaslokaal naar de voorstelling kijkt en door een koptelefoon de stemmen van 

de acteurs, muziek en geluidseffecten hoort. Een intense beleving met aandachtige leerlingen. 

Omdat deze succesvolle coronaproof productie een langere tournee verdiende dan destijds 

mogelijk was besloten we Crazy Stupid te hernemen. Er was wel een verschil: de scholen gaven 

weer volledig fysiek les en de grotere drukte ter plaatse bracht nieuwe uitdagingen. Het bleek zeer 

arbeidsintensief voor scholen om de speellocatie gedurende de hele voorstelling vrij te houden 

van passerende leerlingen. Dit lukte niet altijd. Dat gaf soms een gevoel van onrust en (sociale) 

onveiligheid bij de acteurs. Gedurende de tour zijn we hier strengere eisen aan gaan stellen 

wat tot enkele annuleringen heeft moeten leiden. In die gevallen is de betreffende scholen een 

voorstellingsregistratie of de nieuwe klassenvoorstelling Alles wat theater is aangeboden. Crazy 

Stupid heeft desondanks de tour kunnen voltooien en 47 voorstellingen voor 1948 leerlingen 

gespeeld.

In december startte hiphoptheatercollectief DIEHELEDING met het schrijfproces van De Baron van 

Münchhausen, een 7+ productie die in februari 2022 in première gaat. Daarnaast werkten we aan 

de aanstaande herneming van ons meedoe-concert Broer door met een nieuwe acteur de filmpjes 

van het educatie-materiaal opnieuw op te nemen.

Ook is de solovoorstelling De Kleine Berenjacht weer hernomen. De Kleine Berenjacht is in 2016 

gemaakt, speciaal voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking en een mentale 

leeftijd vanaf 4 jaar. We spelen deze voorstelling het hele jaar door, op aanvraag van scholen voor 

kinderen met een beperking. Ook in 2021 is De Kleine Berenjacht 44 keer gespeeld. 

TALENT- EN GENREONT WIKKELING

Muziektheaterlab Nieuw Geluid

Nieuw Geluid is een onderzoekslaboratorium voor genreonderzoek. Een safe space waarin de 

grenzen van muziektheater worden onderzocht, specifiek voor een jong publiek.  Dit is een 

initiatief van Sonnevanck en partners KASKO, De Nieuw Oost en de opleiding muziektheater ArtEZ. 

Binnen deze constructie vervult Sonnevanck een voortrekkersrol. 

In het voorjaar deden we een open call en uit meer dan 50 interessante aanmeldingen 

selecteerden we het plan van Noufri Bachdim. In een twee weken durende residentie bij Theater 

Sonnevanck ontwikkelde Noufri samen met componist Setareh Nafisi en poppenmaker Matt 

Jackson een muziektheater proeve voor een publiek van 2+. Derdejaars muziektheaterstudenten 

waren uitvoerders en onderdeel van het onderzoek. Het proces kende drie toetsmomenten voor 
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een publiek van tweejarigen met hun ouders. Een productieve eerste editie van het lab en voor 

Sonnevanck extra interessant omdat zowel het werken met poppen als het spelen voor 2+ niet bij 

onze reguliere activiteiten hoort. Nieuw Geluid zal jaarlijks plaatsvinden.

Alliantie Muziektheater ArtEZ

Sonnevanck is alliantiepartner geworden van de opleiding Muziektheater aan ArtEZ in Arnhem 

(naast Orkater en Orkest de Ereprijs). Masterstudenten krijgen de kans om een deel van hun 

jaar bij ons stage te lopen en/of onder onze begeleiding een eigen muziektheaterproject uit te 

voeren. Masterstudent Anne Reitsma was de eerste om een dergelijk traject te doorlopen. Van 

september tot december liep ze bij ons stage als regieassistent van diverse projecten en deed 

ze een eigen onderzoek. Samen met medestudent Emre Varlik onderzocht ze de periode waarin 

de textielfabrieken in Enschede sloten en met name het effect daarvan op de net gearriveerde 

mirgantenarbeiders. Dit onderzoek werd afgerond met de kleine voorstelling Spinning Jenny die 

Anne en Emre samen speelde. 

In juni deden tweedejaars Bachelor studenten Muziektheater een week “DNA-onderzoek” bij 

ons. Zij waren een week in huis, onderzochten de visie en signatuur van het gezelschap, keken 

registraties en maakten ‘in de geest van Sonnevanck’ eigen scenes. Een manier om heel concreet 

onze kennis over te dragen op de nieuwe generatie en voor de studenten een goede kennismaking 

met muziektheater voor jeugd. Dit “DNA-onderzoek” zal jaarlijks worden herhaald.

Vooronderzoek Ravi de robot

Onder begeleiding van docent en robotbouwer Dr. Ir. Edwin Dertien deed Rover Vos, student 

aan de Universiteit Twente, opleiding Creative Technology, vooronderzoek voor onze in ‘22 

geplande productie Ravi de robot. Hierin speelt een echte robot de hoofdrol. De student maakte 

verschillende prototypes van deze robot op basis van een eerste tekstversie en legde een basis 

voor de koppeling van de stem van een live-acteur aan diverse expressiemogelijkheden van de 

robot-in-wording. Zijn bevindingen worden door Edwin Dertien in het uiteindelijke ontwerp 

meegenomen.

Proeftuin productienetwerk jeugdtheater en -dans

Sonnevanck is één van de kernpartners in de Proeftuin productienetwerk jeugdtheater en 

-dans (hierna te noemen: Proeftuin Jeugd) in Landsdeel Oost, naast Toneelgroep Oostpool, 

productiehuis De Nieuwe Oost, Kwatta, Introdans, en de schouwburgen in Nijmegen en Arnhem. 

Dit in 2020 opgerichte gezamenlijke netwerk begeleidt en faciliteert post-emerging en midcareer 

makers, choreografen en schrijvers in het maken van theater en dansproeves voor een jong 

publiek van 2-18 jaar. De partners in deze proeftuin willen dit doen in netwerkverband en daarbij 

de beschikbare kennis en faciliteiten inzetten in plaats van daarvoor een aparte organisatie 

op te tuigen. Er waren dit jaar twee residenties. Allereerst deed choreograaf Ruben Chi een 

residentie bij De Nieuwe Oost/Introdans waar hij een combinatie van moderne dans en hiphop 

onderzocht voor een jong publiek van 6-9 jaar. Zie ook: Making-of (5 minuten) : https://vimeo.

com/475771606/d3daf39ebe
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In juni volgde Mart van Berckel met een residentie bij Sonnevanck. Samen met schrijver Lisanne 

van Aert en componist Tijn Wybenga deed Mart onderzoek naar de thematische interesses van 

een publiek van 12+. Ze hielden interviews, zowel individueel als klassikaal in workshopvorm. Op 

basis hiervan maakten ze een indrukwekkende proeve met acteur Denzel Goudmijn en drummer 

Mats Voshol, die tweemaal aan publiek is getoond. Deze proeve was zo succesvol dat deze in 2023 

een vervolg krijgt in de vorm van een productie. Zie ook: Korte making-of (6 minuten) : 

https://vimeo.com/manage/videos/616164513/c7205c78ad 

De Generator

Het thema ‘zakelijke mogelijkmakers’ is iets wat al vroeg ter sprake kwam in de doelstellingen 

van de Proeftuin productienetwerk jeugdtheater en -dans. De nood aan zakelijk talent is echter 

breder dan alleen in de jeugdpodiumkunsten. Daarom werd dit thema vanaf 2021 ondergebracht 

in een zelfstandig project genaamd De Generator, dat een vliegende start kent. Na een eerste 

onderzoek onder de vleugels van de proeftuin, is de programmaleiding nu in handen van Cultuur 

Academy Nijmegen en Schakel 025 Arnhem. De Generator wordt gedragen door een groeiende 

alliantie van partners in Oost-Nederland, op dit moment zijn dat Toneelgroep Oostpool, Introdans, 

Phion, Theater Sonnevanck, Musis & Stadstheater Arnhem, Stadsschouwburg Nijmegen en 

Concertzaal De Vereeniging, Zwolse Theaters en De Nieuwe Oost. Mede door een eerste 

bijdrage van €25.000 van de Provincie Overijssel (medio 2021) kon De Generator voortvarend 

van start. We kregen 27 aanmeldingen uit landsdeel Oost voor het eerste Generator-traject, per 

half september 2021 zijn de eerste 8 geselecteerde kandidaten gestart. Zij volgen een eenjarig 

programma waarin de praktijk (hun huidige werk én een betaalde werkervaringsplek bij één van 

de partners) wordt gecombineerd met wekelijkse workshops en trainingen, intervisie, coaching en 

netwerkverbreding. Sanne Oostenga werkt seizoen ’21-’22 als trainee bij Sonnevanck.

Talentontwikkeling van (jonge) kunstenaars

Sonnevanck hecht belang aan een goede mix van mid career- en beginnende makers. In 2021 

werd wederom veel ruimte gegeven aan stagiairs en recent afgestudeerden:

In Liegebeesten: regisseur Ada Ozdogan, de jonge acteurs Momo Samwell, Jip Smit en Gijs de 

Corte (stage Amsterdamse Toneelschool) en regie-assistent Verle Weijering (stage ArtEZ, opleiding 

Theaterdocent). 

In Club Z.: componist Felix Ruiter en regieassistent Anouk van Lith (stage ArtEZ, opleiding 

Theaterdocent).

In Koning Bowi: de jonge acteurs Isabelle Kafando, Bart Sietsema en Sam van Hulst (stage ArtEZ, 

Toneelschool), slagwerker Laura Trompetter en geluidstechnicus Tom de Haas.

In Wakkerland: jonge schrijver Marthe van Bronkhorst, vormgever Vera Selhorst, componisten 

Mauro Casarini en Bauke Moerman en educatiemedewerker Ilaya Esajas (stage vanuit ArtEZ 

Conservatorium Zwolle) 
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In Crazy Stupid (herneming): wederom vormgever Vera Selhorst en componist Mauro Casarini, 

naast de jonge acteurs Judith Schrijver, Thomas van Luin en Pepijn Korfage.

Bij Nieuw Geluid: regisseur Noufri Bachdim.

En, tot slot, Anne Reitsma en Emre Varlik (stage Master Muziektheater, ArtEZ)
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Artistieke ontwikkeling

DIVERSITEIT & INCLUSIE
Als jeugdtheatergezelschap zijn de scholen (primair en voortgezet onderwijs) onze belangrijkste 

speelplek. Hier treffen we kinderen en jongeren uit alle lagen van de samenleving; van 

uiteenlopende sociaaleconomische achtergrond, culturele afkomst, kleur, genderidentiteit en 

van alle leerniveaus. Juist daarom is het belangrijk dat alle kinderen zichzelf kunnen herkennen 

in onze projecten. We willen diversiteit tonen als vanzelfsprekend gegeven, zonder die te 

problematiseren: we leven in een diverse samenleving. Sonnevanck wil theater maken voor 

iedereen.

Een juiste representatie van die diverse samenleving is daarom essentieel. Bij de casting is dit een 

belangrijk punt van aandacht, waarmee in seizoen 21/22 een heldere stap is gezet. Een diverse 

cast doet tevens recht aan de grote diversiteit aan talent in ons land. 

Meerstemmigheid binnen de eigen organisatie is van belang om te zorgen dat er werkelijk vanuit 

verschillende perspectieven wordt gedacht, zowel binnen de voorstellingen zelf als daarbuiten. 

Daarom is het belangrijk dat de vaste artistieke kern niet bestaat uit de artistiek directeur 

alleen. Dramaturgische feedback moet meerstemmig zijn en artistieke beslissingen bevraagd. In 

november trad Michiel Bijmans als dramaturg toe tot de artistieke staf van Sonnevanck. Dit vormt 

het begin van een doorlopend artistiek gesprek onderling én met onze artistieke freelancers, in 

losser en vaster verband.

Ook muziektheater als genre vatten we inclusief op. Koning Bowi bevat grotendeels 

doorgecomponeerde scenes (zoals bij opera), terwijl het daarbinnen met diverse muziekstijlen 

flirt. DIEHELEDING schrijft met de Baron van Münchhausen aan een stuk bestaande uit 

grotendeels gerapte tekst, volgens de Brag ‘n Boast hiphop traditie. Met Wakkerland en Crazy 

Stupid werken we met digitale soundscapes waarmee we een filmisch effect nastreven. En 

binnen ons lab Nieuw Geluid werden komische cartoonachtige live soundscapes gecreëerd. Deze 

diversiteit binnen het muziektheatergenre is voor Sonnevanck een essentiële weerspiegeling van 

een pluriforme wereld.

THEMATIEK EN SCHRIJVERS
Sonnevanck vraagt schrijvers en regisseurs welke maatschappelijke vraagstukken voor hen urgent 

en actueel zijn en stelt ze voor de uitdaging om die te vertalen naar de kinderen en jongeren 

voor wie de voorstelling gemaakt wordt. Zowel voor de kinderen als voor hun ouders moet de 

voorstelling interessant zijn. Dat vraagt om een gelaagde aanpak en het vinden van een insteek 

die zowel persoonlijk als maatschappelijk van aard is.
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Terugkijkend op 2021 waren ‘macht’ en ‘machteloosheid’ centrale thema’s.

Wellicht niet vreemd: ‘macht’ was in de media op verschillende manieren een veelbesproken 

thema. En machteloos hebben we ons gedurende de pandemie allemaal regelmatig gevoeld. Toch 

beperkte dit thema zich zeker niet tot de coronacrisis alleen, integendeel.

De zorgen van jongeren over het klimaat waren in meerdere producties aanwezig, gekoppeld 

aan een bepaalde mate van uitzichtloosheid: hoe geef ik mijn eigen handelen zin wanneer ik het 

gevoel heb dat de wereld naar de knoppen gaat?

Crazy Stupid van Sophie Kassies en Tjeerd Posthuma zoomt expliciet in op deze gevoelens van 

zinloosheid die de hoofdpersoon Chuck ervaart. In de podcast die hij live voor ons samenstelt 

toont hij ons de wereld zoals hij hem ziet: een aaneenschakeling van hypocrisie en zinloosheid. 

Een serie ontmoetingen op straat helpt hem stap voor stap zijn energie terug te vinden en terug 

te keren naar zijn dierbaren. Crazy Stupid verkent de vraag: hoe kun je overeind blijven en omgaan 

met je wanhoop als je door zinloosheid overvallen wordt? Zowel in najaar ‘20 als ‘21 heeft deze 

corona-proof voorstelling op scholen gespeeld. De jongeren in het publiek waren opvallend 

geconcentreerd en noemden de voorstelling erg herkenbaar.

In onze ‘Coming of Age’ productie Club Z. gaat schrijver Floor Leene in op de gevoelens van 

machteloosheid onder jongeren ten opzichte van de klimaatverandering. Ze schetst een beeld 

van een generatie die vele malen woker is dan hun ouders en voor wie het oplossen van het 

klimaatprobleem veel te traag gaat. De personages weten hun activistische gevoelens echter 

moeilijk vorm te geven en besluiten tot een impulsieve actie: het ontvoeren van hun oude 

basisschool juf. Zo kunnen ze eisen stellen, zo krijgen ze aandacht. Maar al gauw groeit het 

ze boven de pet. Een activistische komedie over omgaan met de positie van minderjarigheid 

wanneer je al wel een duidelijke visie op de wereld hebt.

Ook onze hoorspelproductie Wakkerland van jonge schrijver Marthe van Bronkhorst speelt met 

deze thematiek. Wakkerland beschrijft de samenleving op een klein eiland, waar op een dag een 

kind aanspoelt, Berber genaamd. Berber is een kind van de zee en dommelt regelmatig weg in 

diens onderbewuste waar Berber een intuïtieve connectie maakt met de zee, natuur en dromen. 

Wanneer de Burgermeester van Wakkerland een plan heeft om de zee te temmen middels een 

grote weg naar het vasteland schiet Berber in paniek. Als enige. Niemand ziet het probleem van 

het temmen van de zee. Dat is toch juist handig? In de vorm van een modern sprookje gaat ook 

Wakkerland over de onmacht die je kunt ervaren wanneer je vanuit je hele wezen voelt dat iets 

niet klopt, maar je (nog) niet de macht hebt om aan tafel te zitten en mee te beslissen.

Koning Bowi van Daniël van Klaveren speelt met het thema macht vanuit het perspectief van een 

kleuterklas. Wanneer Bowi vol verwachting zijn entree in de klas maakt wordt hij direct op zijn 

plek gezet. Onderaan de ladder welteverstaan. Hij moet meedoen in een bestaande structuur 

waarin Ruby bepaalt welke spelletjes gespeeld worden en welke niet. Dit onrecht maakt Bowi zo 

woedend dat hij de koning van de klas wenst te zijn. Zijn wens komt uit. Dit is de start van een 
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magisch-realistische machtscarrousel, waarin er voor elke baas iets of iemand blijkt te zijn die 

nóg machtiger is. De zon over de koning. De wolken voor de zon. Op jonge leeftijd vechten deze 

kinderen iets uit dat als mechanisme in het volwassen leven maar al te herkenbaar is.

In de klassenvoorstelling Alles wat theater is wordt het publiek aangemoedigd de autonomie 

te claimen om te zijn wie ze willen zijn, ongeacht de normen en verwachtingspatronen van de 

maatschappij waarin we leven. Je kan en mag zoveel meer zijn dan dat wat een ander in je ziet, 

vertelt deze voorstelling. Ook dat proces gaat over macht.

ARTISTIEKE CROSS-OVERS
De beperkende maatregelen gaven ons de directe noodzaak om nieuwe vormen te onderzoeken. 

We onderscheiden daarin drie vormen:

Samen en live: het publiek is samen en er wordt live gespeeld. Dit is de theatervorm zoals 

we die van nature kennen. We denken daarin door over flexibilisering van producties, om 

in mindere mate afhankelijk te zijn van theaterprogrammering. Denk bijvoorbeeld aan een 

vormgeving die voor meerdere soorten (en maten) van locaties geschikt is. Of aan alternatieve 

publieksopstellingen en concepten, zoals Crazy Stupid.

Samen, niet live: het publiek is samen, maar er wordt niet live gespeeld. Denk daarbij aan 

onze theaterfilms GOD? en Orfeo. Onze hoorspelvoorstelling Wakkerland is een nog verder 

doorontwikkelde vorm. Daarbij wordt alsnog een theatrale totaalervaring gecreëerd die 

zowel visueel als auditief is en meerdere zintuigen prikkelt. De kinderen nemen plaats in een 

vormgegeven wereld. Centraal daarin staat een hoge vuurtoren met een huid van bewegende 

kleppen. De vuurtoren leeft en beweegt als personage met het hoorspel mee. Deze combinatie 

van muziek, robotische elementen en live publiek is inspirerend voor toekomstige producties.

Live, niet samen: hierbij zit het publiek, individueel of in klein gezelschap, thuis en spelen de 

acteurs live. Dit is de livestream-theater vorm zoals we die met onze ‘Coming of Age’ productie 

Club Z. hebben uitgevoerd. Deze cross-over tussen theater en film smaakte naar meer. We 

denken er dan ook aan om in de toekomst voor specifieke gelegenheden speciaal voor livestream 

gemaakte voorstellingen te produceren, die eenmalig te zien zijn.

Kortom, de lockdown bracht ons versneld in contact met meer hybride vormen van theater die 

ons op artistiek vlak nieuwe impulsen gaf. 

CROSS-TIC
Parallel hieraan verliep de ontwikkeling van CROSS-TIC. Een Twents hybride netwerk van 

diverse culturele instellingen; producenten, theaters en presentatie-instellingen. Sonnevanck 

is hierbinnen één van de kernpartners. Cross-TIC zoekt projectvoorstellen van makers waarin 
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verschillende disciplines gecombineerd worden (een cross-mediale productie) waarin gebruik 

gemaakt wordt van (nieuwe vormen van) technologie, innovatie of creativiteit. We zien er naar 

uit om makers hierin te begeleiden en om onszelf te laten inspireren. In voorjaar 2022 worden de 

eerste residenties verwacht.

LOK ALE SAMENWERKINGEN
Mede als gevolg van de crisis zochten we nog meer nadrukkelijk onze collega instellingen op. Met 

Concordia in het bijzonder (net als Sonnevanck een voortrekker binnen CROSS-TIC) werden de 

gesprekken geïntensiveerd en ontstonden plannen over het gezamenlijk betrekken van een nieuw, 

centraal gelegen pand in de stad. Een plek van cultuureducatie en discipline overstijgende kunst, 

gecombineerd met aantrekkelijke horeca. Film, Beeldende kunst en Jeugdtheater in één huis. Deze 

gesprekken, waarbij ook de gemeente Enschede betrokken is, lopen nog en zijn inspirerend.
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Activiteitenoverzicht

NAAM TYPE PRODUCTIE CO-PRODUCENT PREMIERE TOURPERIODE

Liegebeesten Nieuw

theaterzaal

- 14 februari 

2021 

(vervallen)

Geannuleerd 

(lockdown)

Verplaatst 

naar ‘23

Orfeo –  

theaterfilm

Reprise 

/ nieuwe vorm

Nederlandse 

Reisopera

21-4-21  t/m  

17-8-21

GOD? – 

theaterfilm

Reprise 

/ nieuwe vorm

Toneelgroep 

Oostpool

16 maart 

2021

16-3-21 t/m 

1-6-21

Alles wat theater 

is

Nieuw

klassenvoorstelling

Toneelgroep 

Oostpool

Vanaf 23 april 

2021

23-4-21  t/m  

26-11-21

CLUB Z. Nieuw livestream 

coming-of-age

- 7 mei 2021 7-5-21 t/m 

8-5-21

Proeve Mart van 

Berckel

Residentie 

/ proeve

Proeftuin 

productienetwerk 

jeugdtheater en 

-dans

1 juli 2021 n.v.t.

Koning Bowi Nieuw

theaterzaal

- 10-10-2021 5-10-21  t/m  

28-11-21

Crazy Stupid Reprise Toneelgroep 

Oostpool

10 september 

2021

13-9-21  t/m  

26-11-21

Nieuw Geluid #1 Residentie 

/ lab

KASKO, De Nieuwe 

Oost & ArtEZ

26 november 

2021

n.v.t.

Spinning Jenny Residentie 

/ proeve

ArtEZ 2 december 

2021

n.v.t.

De Kleine 

Berenjacht

Reprise 

/ klassenvoorstelling

- - Doorlopend 

aanbod

Vita Reprise 

/ museumvoorstelling

Rijksmuseum 

Twenthe

- Doorlopend 

aanbod

Wakkerland Nieuw 

/ nieuwe vorm

- Voorjaar 22 Vanaf ‘22
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LIEGEBEESTEN

Een waargebeurd verhaal

Noa weet niet wat hij hoort. Praten zijn ouders nou over een zusje? Maar hij heeft helemaal 

geen zusje. Hij loopt de kamer in en ziet dat zijn moeder tranen wegveegt. “Mam… wat is er?!” 

Zijn moeder kijkt hem aan en lacht plotseling. “Niks, lieverd!” Noa snapt het niet. De radertjes in 

zijn detectivebrein draaien op volle toeren. Zijn moeder liegt, dat is duidelijk. Hij heeft een zusje 

en ze is verdwenen. Waar kan ze zijn? Natuurlijk! Er is maar één mogelijkheid: het doucheputje. 

Die levensgevaarlijke plek in de badkamer. Altijd geweten dat daar iets mis mee was. Zijn zusje is 

weggespoeld en hij moet haar redden.

Samen met zijn onzichtbare vriend Priem trekt Noa moedig de magische wereld onder het 

doucheputje in. Daar blijken wonderlijke wezens te wonen. Maffe figuren die niet te vertrouwen 

zijn. Die zingen als ze boos zijn en huilen als ze blij zijn. Noa besluit om zelf alleen maar de 

waarheid te spreken. Dat is de enige manier om de liegende beesten te verslaan en zijn zusje te 

vinden. Of heb je zo nu en dan een leugentje nodig om je doel te bereiken?

Geïnspireerd op het werk van filmmaker Hayao Miyazaki (o.a. bekend van Spirited Away) 

regisseert Ada Ozdogan een nieuwe tekst van Daniël van Klaveren vol onverwachte wendingen 

en droomachtige situaties. Een opzwepende, muzikale voorstelling over een dapper kind op zoek 

naar de waarheid in een wereld waarin niets is wat het lijkt.

Door de lockdown begin 2021 is de volledige tournee van Liegebeesten geannuleerd. Van 

Liegebeesten is op 14 februari 2021 een video registratie gemaakt. De voorstelling zal in voorjaar 

2023 in première en op tournee gaan.

Regie Ada Ozdogan | Tekst Daniël van Klaveren | Compositie Jip van den Dool | Muziek, spel & 

zang Gijs de Corte, Momo Samwel en Jip Smit | Decorontwerp Morgana Machado Marques | 

Kostuumontwerp Lotte Goos | Lichtontwerp Tim van ’t Hof | Regieassistent Verle Wijering | 

Techniek Christian Toonk en Sander Visser

ORFEO – THEATERFILM

Een interactieve theaterfilm in de klas

Samen met de Nederlandse Reisopera hebben we de rockopera Orfeo verfilmd. Deze interactieve 

theaterfilm, met uitgebreid educatiepakket, zorgt voor een echte theaterbeleving in het 

klaslokaal!
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Iedereen houdt van hem: Orfeo! De fans staan voor hem in de rij. Als Orfeo zingt is het alsof de 

zon gaat schijnen en verdriet niet meer bestaat. Geen wonder dat hij zich onoverwinnelijk voelt. 

Geen wonder dat het mooiste meisje van de wereld, Eurydice, zijn vriendin is. Een stralend duo 

zijn ze. Het leven lacht hen toe, niets kan ze stoppen.

Tot opeens Eurydice sterft, gebeten door een giftige slang. Orfeo weigert het te geloven. In zijn 

leven sterft er niemand! En zeker Eurydice niet. Tot aan de onderwereld reist hij om haar terug te 

vinden. Als het moet zal hij de Dood betoveren met zijn zang. Maar is dat genoeg om haar weer 

mee te nemen?

Een acteur, een zangeres en een muzikant brengen samen de oudste opera van de wereld tot 

leven in een frisse, nieuwe versie voor kinderen vanaf 8 jaar. Spannend, grappig, ontroerend 

muziektheater en een uitnodigende kennismaking met opera.

Marije (leerkracht groep 7-8), Basisschool Dr. Ariëns

‘Ik vind het heel knap wat jullie hebben neergezet! De lessen en de film. Ik ben erg benieuwd 

naar een volgend project. (…) Erg leuk om zowel creatief bezig te zijn als met je dromen. Mooie 

aanleiding tot gesprek. De lengte van de lessen was precies goed.’

Leerkracht groep 8, basisschool Enschede

‘Ik vind dat jullie heel mooi in mogelijkheden hebben gedacht en hiermee de waarde van culturele 

vorming op een fijne manier toch in de school hebben weten te houden.’

Tekst & regie Daniël van Klaveren | Oorspronkelijke muziek Claudio Monteverdi | Muzikale 

bewerking & arrangementen Christoph Mac-Carty | Spel, zang & muziek Bart Sietsema, Merlijn 

Runia en Christoph Mac-Carty | Decor- & kostuumontwerp Morgana Machado Marques | 

Techniek Jeroen van Terheijden | Filmproductie Video voor Theater | Muziekopname & mixage 

Nightsky Studio / Carsten Hölscher ism Christoph MacCarty | Camera Jesse Immanuel Bom & 

Matija Pekic | Editing Jesse Immanuel Bom

GOD? - THEATERFILM

Een theaterfilm voor het VO voor in de klas of thuisonderwijs

Samen met Toneelgroep Oostpool hebben we een filmversie van GOD? gemaakt, zodat de 

voorstelling thuis of in de klas online ervaren kon worden. Een nieuw gemonteerde productie, 

naar aanleiding van de theaterversie van GOD? uit 2020. Aangepast aan de belevingswereld van 

de leerlingen, beidt deze filmversie veel meer dan alleen een theaterregistratie.

Docent Het Slingerbos, Harderwijk

‘Wat een super film. Heel interessant, mooi dat de dialoog zo overeind blijft en het filmisch heel 



16 

eenvoudig is zonder een registratie van een theaterstuk te zijn. Knap. Ook heel spannend. Ik heb de 

film 3x gezien en elke keer kijk je anders, ook een beetje door met welke groep je kijkt. In een klas 

met veel moslims (in ramadan)/katholieke/protestantse/gereformeerde/hervormde leerlingen (ik 

heb ook een Jehova’s getuige in de klas) kijkt de film anders dan in klassen met leerlingen zonder 

deze achtergrond. Ze vonden de ‘film’ wat saai (veel dialoog), sommige stukken heel spannend (kut 

Nikaab), soms wat stichtelijk – je kan het eind ook zien als een pleidooi voor geloof. Echt veel stof 

om het over te hebben met elkaar of het gebied van kunst, cultuur en levensbeschouwing.’

Tekst Magne van den Berg | Regie Timothy de Gilde | Spel Tommie Kinneging, Ayisha Siddiqi en 

Quiah Shilue | Dramaturgie Flora Verbrugge | Vormgeving Julian Maiwald | Muziek Bart Rijnink| 

Kostuums Timothy de Gilde | Camera & editing Wiel Coopmans

ALLES WAT THEATER IS
Twee acteurs in de klas razen door alle facetten van het theater. Ze hebben een eigen korte versie 

van het epische Romeo & Julia van Shakespeare voorbereid. Maar voor ze daar aan toekomen 

ontstaat er een discussie over theater, diversiteit, inclusiviteit en over wie we eigenlijk zijn. Want 

wie speelt Romeo en wie speelt Julia?

Tekst Bart van den Donker | Regie Char Li Chung | Spel Tara Hetharia, Mees Hilhorst, Tommie 

Kinneging en/of Jatou Sumbunu | Dramaturgie Daniël van Klaveren | Coproductie Toneelgroep 

Oostpool & Theater Sonnevanck 

Met dank aan  Quiah Shilue en Ayisha Siddiqi

CLUB Z.

Een broodnodige komedie over de idealen van Generation Z.

Samen met 10 talentvolle jongeren van 12 t/m 15 jaar maakten we dit jaar de Coming of Age-

voorstelling CLUB Z. Een activistische komedie met bizarre situaties en de vaart van een Netflix-

serie. Een ervaring die de wereld hoe dan ook verbetert.

Terwijl de aarde opwarmt, ijskappen smelten en de zeespiegel stijgt komt een groep vrienden 

elke zondag bij elkaar in hun zelfgebouwde clubhuis in het bos. Dit is hun ecologische oase, 

hun safe house voor de toekomst. Hier plannen ze hun verzet. Ze zetten thee van opgevangen 

douchewater, plaatsen zonnepanelen en fantaseren over het bevrijden van varkens. Maar ja… 

gaat dat nou iets veranderen? Laten we eerlijk zijn: wordt er eigenlijk wel naar ze geluisterd? Zijn 

ze niet veel en veel te soft? Moet het niet véél grootser, heftiger, radicaler?

Dan krijgt iemand een gevaarlijk idee… want als die Boomers niet willen luisteren, dan moeten ze 

maar voelen. We want climate justice! Now!
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Door de lockdown was het niet mogelijk om de voorstelling live voor publiek te spelen. Daarom 

hebben we op 7 & 8 mei CLUB Z. gelivestreamd vanuit onze eigen theaterzaal.

Family Knox, Yorkshire, England

‘Loved the youngsters performance last night! Thought they were a great set of young actors! 

Strong message well delivered, we should all be listening! Best wishes for the future to you all 

especially our lovely talented granddaughter Hannah! Hope to visit soon, thank you for all your 

hard work.’

Tekst Floor Leene | Regie Daniël van Klaveren | Muziek Felix Ruiter | Spel Joris Boerboom, Lynn 

Bulthuis, Mees Elfring, Anne van Elk, Lourdes Hammami, Hannah Knox, Jikke ter Laak, Cindy 

Li, Pien Lurvink en Frynja Velders | Gastrollen Magda Nij Bijvank en Marike van Weelden | 

Spelcoach & regieassistent Lukas Schmidt | Regieassistent Anouk van Lith | Decorbouw & 

techniek Jeroen van Terheijden | Geluidstechniek Christian Toonk | Video Bart Majoor en Bart 

Voorbergen | Streamingoperator Jeroen Otten

KONING BOWI

Een magische battle om de baas te zijn

Koning Bowi is een komische familievoorstelling vol livemuziek over het moment waarop je 

leven als kleuter drastisch verandert: de eerste schooldag. Energiek en magisch muziektheater 

gebaseerd op de sprookjesachtige fabel ‘De Steenhouwer’.

Bowi gaat voor het eerst naar school en dat valt hem vies tegen. Thuis kreeg hij wat hij wilde. Nu 

moet hij alles delen, samen spelen en luisteren naar de juf. Hij moet aan tafel zitten met de bazige 

Ruby en Zip. Alles moet op hun manier. Dat wil Bowi helemaal niet. Was hij maar de koning van de 

klas!

En dan gebeurt iets wonderlijks. De klas trilt, licht flitst in alle kleuren van de regenboog… en 

Bowi’s wens komt uit. Hij is koning van de klas! Heerlijk, alles gaat zoals hij wil. Nu moeten Ruby 

en Zip Bowi’s bediendes zijn. Dat vinden ze echt niet te doen. Als de kroon van Bowi smelt door de 

zon, krijgt Ruby een idee. ‘Was ik de zon maar, dan was ik zelfs over de Koning de baas’. Flits! Ook 

haar wens komt uit. Ze brandt zo fel, dat de anderen bijna flauwvallen van de warmte. Puffend 

van de hitte bedenkt Zip iets. Hij weet wie zelfs over de zon de baas is… Komt er een winnaar uit 

deze magische machtsstrijd?

NRC   

‘Bovendien is de muzikaliteit van Koning Bowi adembenemend. Componist Lucas Wiegerink 

verwerkt een enorme variatie aan stijlen in de voorstelling, die steeds interessante tegenkleur aan 

de teksten van Klaveren bieden. De spelers combineren zang en spel tot een virtuoos geheel, en 
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percussionist Laura Trompetter voorziet hen van een rijke en steeds verrassende live soundtrack. 

Koning Bowi is van begin tot eind een feestje.’

De Volkskrant   

‘Koning Bowi is fantasierijk muziektheater met aanstekelijke composities van Lucas Wiegerink, 

uitgevoerd door percussionist Laura Trompetter. De spelers zingen korte, puntige liedjes. In hun 

rollen zijn ze allesbehalve zoetsappig’.

Theaterkrant 

‘Het sterke spel van Sam van Hulst, Isabelle Kafando en Bart Sietsema wordt ondersteund door een 

intrigerende soundtrack van Lucas Wiegerink, gespeeld door percussionist Laura Trompetter. En in 

het ingenieuze draaidecor van Atelier Clement zit niet alleen een batterij ventilatoren verwerkt die 

wind ook in de zaal voelbaar maakt, maar met veel licht ook de warmte van de zon. Met Koning 

Bowi maakt Daniël van Klaveren zo zeer overtuigend zijn debuutvoorstelling als artistiek leider van 

Sonnevanck.’

Tekst & regie Daniël van Klaveren | Compositie Lucas Wiegerink | Spel & zang Sam van Hulst, 

Isabelle Kafando en Bart Sietsema | Slagwerk Laura Trompetter | Vormgeving Atelier Clement | 

Lichtontwerp Mike Evers | Geluidsontwerp Maurits Thiel | Zangcoach Christoph Mac-Carty | 

Regieassistent Anne Reitsma | Techniek Tom de Haas en Jeroen van Terheijden

CRAZY STUPID

Een definitie van bullshit

Chuck is afgehaakt. Bijdehand en provocerend bespot hij iedereen. Waarom je bed uitkomen 

als de wereld toch naar de knoppen gaat? Uiteindelijk ga je dood. En dan heb je niks aan Duitse 

woordjes. Chuck presenteert ons zijn kijk op de wereld in een hilarische, overvolle podcast. Een 

vrolijk-cynische demonstratie van de schijnheiligheid en zinloosheid van het leven. Niemand wordt 

gespaard, hij breekt alles af. Tot er niks meer over is. Dan valt hij stil. En kijkt om zich heen.

Op het plein voor de school heeft Chuck een aantal korte, vreemde ontmoetingen. Rare types, die 

hij niet serieus kan nemen, geven hem elk een blik in hun realiteit. Zo sprokkelt Chuck een paar 

nieuwe gedachten en wat moed bij elkaar. Het begin van een antwoord op de vraag ‘hoe ga je om 

met de zinloosheid van alles?’

Coronabestendig & flexibel

Crazy Stupid werd niet gespeeld in de theatertruck. De leerlingen kregen een koptelefoon en 

luisterden gezamenlijk in de klas naar het eerste deel: Chucks podcast, die live gemaakt en 

gespeeld werd. In het tweede deel keken zij vanuit de school naar de live ontmoetingen die Chuck 

op het schoolplein heeft, die dialoog was te horen via dezelfde koptelefoon. De acteurs speelden 

dus niet in de klas of in de school.
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NRC   

‘Schrijvers Sophie Kassies en Tjeerd Posthuma schetsen in sneltreinvaart een overtuigend beeld 

van een door de klimaatcrisis veroorzaakte neerwaartse gedachtenspiraal, die gerechtvaardigde 

maatschappijkritiek combineert met complottheorieën en een allesverzengend cynisme.’

Theaterkrant

‘Thomas van Luin (Chuck) is niet alleen boos en vol bijtende spot, maar legt ook wanhoop en 

breekbaarheid in zijn spel. Pepijn Korfage is gemaakt stoer en onverschillig als zijn beste vriend, 

maar ook heerlijk over de top Faye Wonderful die in drag Louis Armstrongs ‘What a wonderful 

world’ voor demente bejaarden zingt. Ook Judith Schrijver schakelt gemakkelijk tussen meerdere 

rollen, variërend van het bloggende zusje tot de oprecht met Chuck begane Boa, die de zinloosheid 

herkent, maar ook ziet dat ‘de meeste mensen gewoon hun best doen’

Tekst Sophie Kassies en Tjeerd Posthuma | Regie Flora Verbrugge | Spel Pepijn Korfage, Thomas 

van Luin en Judith Schrijver | Vormgeving Vera Selhorst | Geluidsontwerp en compositie 

Mauro Casarini | Techniek Elmar Neudam | Regieassistent Jade Assink | Coproductie Theater 

Sonnevanck & Toneelgroep Oostpool

DE KLEINE BERENJACHT

Muziektheater speciaal voor Zeer Moeilijk Lerende (ZML) en Ernstig Meervoudig Beperkte (EMB) 

kinderen

De Kleine Berenjacht is op maat gemaakt voor kinderen die extreem gevoelig zijn voor prikkels 

en onrustig worden van nieuwe situaties en locaties. De voorstelling speelt in de vertrouwde 

omgeving van de eigen klas.

Een actrice vertelt, speelt en zingt het spannende verhaal van een kind en haar hond die samen 

op berenjacht gaan. Een voorstelling over moedig zijn, samen dwars door de modder en de 

sneeuwstorm sjouwen, over óvermoedig zijn en samen lekker bang zijn onder de dekens.

Concept Silbersee en Theater Sonnevanck | Regie Flora Verbrugge | Compositie David Dramm | 

Spel & zang Nadieh Graumans-Tigchelaar of Susan Waanders | Decor- en kostuumontwerp 

Morgana Machado Marques

Leerkracht De Twijn, Zwolle

‘De voorstelling sluit goed aan bij het zml-niveau van de leerlingen. De leerlingen hebben 40 

minuten geconcentreerd meegedaan.’

Leerkracht Onderwijscentrum Het Roessingh, Enschede

‘Erg goed aangevoeld wat onze kinderen nodig hebben en interesseert. Ook tijdens de voorstelling 

goed ingespeeld op wat het kind aankan.’ 
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VITA

Theatrale rondleiding in het Rijksmuseum Twenthe

In het museum heeft alles, maar écht alles een mooi plekje, behalve Vita. Ze zoekt een stukje 

ruimte waar ze helemaal zichzelf kan zijn, en waar ze bij de andere kunstwerken past. Maar steeds 

wanneer ze denkt het gevonden te hebben, voelt ze zich toch weer niet op haar plek. Alsof ze een 

puzzelstukje is in de verkeerde puzzel. Kon iemand haar nou maar helpen, dan zou het makkelijker 

zijn.

Vita is een theatrale rondleiding bij de tentoonstelling Ars longa, vita brevis in het Rijksmuseum 

Twenthe.

Tekst Tjeerd Posthuma| Regie Flora Verbrugge | Spel Nadieh Graumans-Tigchelaar of Susan 

Waanders | Kostuum Hanne Pierrot | Coproductie Rijksmuseum Twenthe & Theater Sonnevanck

WAKKERL AND

Een spannende luistervoorstelling waar je middenin zit

Op het eiland Wakkerland is iedereen altijd druk. Het liefst zijn de Wakkerlanders 24 uur per 

dag in de weer. Berber is anders dan de rest, want die valt om de haverklap in slaap. Op een 

stormachtige dag vonden twee vissers het kind dommelend in een bootje op zee. Ze gaven het 

aan de Vuurtorenwachter en sindsdien woont Berber bij hem.

Berber houdt zielsveel van de zee. De Burgemeester niet. Dwars door de zee bouwt hij een 

Weg, zodat het water wijkt en die lastige golven worden getemd. Nu kunnen er dag en nacht 

auto’s naar het Vasteland rijden. Berber ziet dat de dieren vluchten en de zee jammert. Maar de 

Wakkerlanders luisteren niet, die zijn alleen maar blij met de Weg. Er moet iemand in actie komen, 

want de Weg, die is slecht nieuws!

Wakkerland is een modern sprookje over een dromerig en moedig kind dat strijdt voor de natuur. 

In het decor vol visuele verrassingen luistert het publiek via een koptelefoon naar een spannend, 

theatraal hoorspel waarin Wakkerland tot leven komt.

Tekst Marthe van Bronkhorst| Regie Daniël van Klaveren| Vormgeving Vera Selhorst | Sound 

design, compositie & opname Mauro Casarini en Bauke Moerman | Stemmen Simon Boer, 

Titus Boonstra, Steven Ivo, Stefanie van Leersum, Wil van der Meer en Whitney Sawyer | 

Dramaturgie Michiel Bijmans, Anne Reitsma | Decorbouw Jeroen van Terheijden en Daan Jansen

Wakkerland is gedurende 2021 ontwikkeld en zal vanaf voorjaar 2022 spelen in speellokalen van de 

basisschool.



21 

Activiteiten in het kader van TALENT- EN GENREONTWIKKELING

RESIDENTIE MART VAN BERCKEL

In kader van Proeftuin productienetwerk jeugdtheater en -dans

Regisseur Mart van Berckel, schrijver Lisanne van Aert en componist Tijn Wybenga deden een 

onderzoek naar de leeftijdsgroep 12+. In mei hielden ze een week lang interviews (individueel of 

in kleine groepjes van drie kinderen) en bezochten ze een middelbare school waar ze met een klas 

een workshop deden. Geïnspireerd door de film Into the Wild, onderzochten ze het verlangen naar 

avontuur en de wens om de maatschappij te ontvluchten. Leeft dat onder jonge pubers? Of is dat 

meer een romantisch idee dat we op hen projecteren? Op basis van de verkregen input gingen 

schrijver en componist aan de slag. In juni werd het project hervat middels een repetitieweek 

met acteur Denzel Goudmijn en drummer Mats Voshol. Deze 20 minuten durende proeve werd 

2 keer getoond aan een publiek bestaande uit collega’s en 12 tot 14-jarige jongeren. De jongeren 

toonden zich erg onder de indruk en vonden de thematiek herkenbaar. Deze proeve zal in najaar 

2023 uitgewerkt worden tot een trailervoorstelling in coproductie met Toneelgroep Oostpool.

Een proeve van: Mart van Berckel regie, Lisanne van Aert tekst, Tijn Wybenga compositie,  

Denzel Goudmijn spel en Mats Voshol drums.

NIEUW GELUID #1

Muziektheaterlaboratorium gericht op jong publiek

In deze eerste editie onderzochten regisseur Noufri Bachdim, componist Setareh Nafisi en 

poppenmaker Matt Jackson muziektheater voor een 2+ doelgroep en werkten dit uit tot een 

eerste proeve, die op 26 november 2021 gespeeld werd voor het jonge publiek. De focus van 

het lab lag op de vraag waar de grens ligt tussen een levenloos object en een levend wezen. Wat 

heb je voor de suggestie van leven nodig? Hoe minimaal kan dat zijn? Jonge kinderen zijn van 

nature animistisch ingesteld, maar wat moet je doen om hun aandacht te vangen? En wat heb je 

vervolgens nodig om ook hun ouders te betoveren? Ze gingen dit onderzoek aan met de focus 

op de rol van geluid, muziek en ademhaling. De eerste editie van Nieuw Geluid was beeldend en 

muzikaal lab over de grens tussen levend en levenloos. 

Een proeve van: Noufri Bachdim regie, Setareh Nafisi compositie, Matt Jackson poppen & 

objecten en 10 derdejaars studenten muziektheater ArtEZ.
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SPINNING JENNY

Een proeve over Enschede

Masterstudenten ArtEZ Anne Reitsma en Emre Varlik deden onderzoek naar de periode 

waarin de textielfabrieken in Enschede sloten en de gevolgen die dat had op met name de net 

gearriveerde migrantenarbeiders. Ze voerden vele gesprekken met autochtone Tukkers en met 

Turks-Nederlandse families. Anne schreef op basis hiervan een tekst en maakte daar een korte 

indringende voorstelling van over de zoektocht van mensen uit verschillende culturen om met 

elkaar in één stad samen te leven. Emre speelde hierbij muziek op het Turkse instrument de 

bağlama.

Een proeve van: Anne Reitsma spel en tekst en Emre Varlik muziek.
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Educatie

VISIE
Sonnevanck wil kinderen en jongeren een artistieke ervaring geven. Dat doen we zowel met 

voorstellingen als met educatie. Als jeugdtheatergezelschap zien wij onze hele output in het 

onderwijs als kunsteducatie. Centraal staan de voorstellingen. Daarmee bieden we kinderen en 

jongeren direct de ervaring dat muziektheater hun denken even op de kop zet.

We maken educatief materiaal rondom onze voorstellingen om de band tussen voorstelling en 

publiek te versterken, om gesprekken te stimuleren tussen leerlingen onderling, leerlingen en 

leerkrachten of ouders, over de thematiek en de vorm van de voorstelling. Daarnaast willen we 

leerkrachten de mogelijkheid geven de voorstelling in te bedden in het onderwijs. Dit educatieve 

materiaal bieden we grotendeels digitaal aan.

De school kan een prachtige omgeving voor een artistieke ervaring zijn, maar kan die ook 

dempen. Sonnevanck is zich bewust van de grote rol van de leerkracht bij het aankomen en 

beklijven van voorstellingen. Daarom blijven we investeren in deskundigheidsbevordering van 

leerkrachten op het gebied van cultuuronderwijs onder andere door een zeer actieve rol te 

nemen in de langlopende Cultuureducatie Met Kwaliteit projecten, zowel in Enschede als in de 

provincie Overijssel.

EDUCATIE IN DE PRAKTIJK VAN 2021

Voor scholen en leerlingen

Bij elke voorstelling bieden we educatiemateriaal aan de scholen voor wie we spelen aan. Dit 

bestaat uit een voorbereidende opdracht en een leidraad voor een nagesprek met de hele klas. De 

voorbereidende opdracht maakt gebruik van de poster van de voorstelling, en maakt leerkracht 

en leerlingen bewust van hun eventuele voorkennis en verwachtingen van de voorstelling. De 

leidraad voor het nagesprek geeft de leerkracht handvatten om een niet-sturend gesprek met de 

klas aan te gaan over de vragen: ‘wat heb je gezien, wat dacht en voelde je daarbij, wat zou dat 

kunnen betekenen’. 

Daarnaast wordt, afhankelijk van de inhoud van de voorstelling, aanvullend educatiemateriaal 

gemaakt.

Bij de voorstelling Liegebeesten is de waarheid spreken voor de hoofdpersoon Noa heel belangrijk. 

In de educatie voor en na het theaterbezoek onderzoeken de leerlingen met de leerkracht 

hun eigen verwachtingen en ideeën over deze thematiek. Alle leerlingen ontvangen een eigen 

programmaboekje die de leerkracht kan gebruiken in het lesprogramma in de klas. Hoe denken de 

leerlingen over liegen en de waarheid? Herkennen ze zichzelf in Noa? Of juist niet? En wat moet je 

doen als je iemand niet vertrouwt?
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Bij de theater film Orfeo zijn Orfeo en Eurydice hun trouwfeest aan het voorbereiden en 

de klas is uitgenodigd voor de bruiloft! Het educatiepakket arriveert in de vorm van een 

feestelijk huwelijkscadeau. Hierin zitten allerlei materialen om het klaslokaal om te toveren tot 

trouwlocatie, zodat de klas in een zelfgemaakt decor naar de film kijkt!

In het educatiepakket zitten lesbrieven ter voorbereiding op Orfeo en om de theaterfilm na te 

bespreken. Dit bestaat onder andere uit de eerder genoemde poster opdracht, maar ook uit door 

Orfeo geschreven brieven die aanleiding zijn tot verder gesprek.

Bij de filmversie van GOD? werden een aantal ‘godcasts’ gemaakt en digitaal aangeboden aan 

leerlingen die de film in schoolverband zagen: podcasts met daarin interviews met de spelers over 

hun eigen geloof of niet-geloof. 

Bij Crazy Stupid is behalve een online boekje met achtergrondinformatie over de voorstelling 

en korte interviews met de acteurs en het artistieke team, een online enquête gemaakt met 

persoonlijke vragen die je anoniem kon invullen, over de thematiek van het stuk: gevoelens van 

zinloosheid en somberheid over de toekomst. Na het invullen van de enquête kregen de leerlingen 

inzicht in de anonieme antwoorden van anderen. 

Bij de voorstelling Koning Bowi werd ingespeeld op de herkenbaarheid voor zowel leerlingen als 

leerkrachten. Voor het eerst naar school gaan, luisteren naar de juf of meester, eerlijk samen 

spelen en eerlijk samen delen. Was je maar de baas van iedereen, dan hoefde dat alles niet. In de 

voorstelling komt de wens van Bowi uit en wat volgt is een komische machtsstrijd tussen Bowi en 

z’n klasgenoten. Zal er een winnaar zijn?

Voor alle kinderen is er een programmaboekje gemaakt, vol opdrachten, puzzels, testjes en vragen 

over de thematiek van de voorstelling. Dit boekje sluit aan bij de doelgroep en nodigt de kinderen 

uit om samen, op een speelse manier na te praten over de thema’s van de voorstelling. Het geeft 

de kinderen bruikbare handvatten om zelf (theater)rollen te gaan spelen en te onderzoeken wat 

maakt dat iemand de baas over de ander kan zijn.

Uitwisseling jongeren

Tijdens onze coming-of-age productie CLUB Z. zijn we een uitwisseling aan gegaan met een 

jongerentheatergroep van Theater Osnabrück. Deze groep Duitse leeftijdsgenoten maakten een 

voorstelling rond dezelfde thematiek. Omdat een fysieke uitwisseling niet mogelijk was zijn er 

gedurende het proces meerdere momenten op Zoom georganiseerd waarin deze kinderen elkaar 

op speelse wijze konden ontmoeten en ervaringen en gedachten uitwisselden. Beide groepen 

maakten een klein filmpje dat in de voorstelling van de ander gebruikt is.
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Online aanbod scholen

Filmregistratie van een voorstelling thuis of in de klas

In het eerste deel van 2021 waren de theaters gesloten en was het ook niet mogelijk om een 

voorstelling op een school te spelen. Daarom boden we voor ieder leerjaar filmregistraties als 

onderdeel van het (online) onderwijs aan, inclusief het bijbehorende educatiepakket dat thuis of 

in de klas uitgevoerd kon worden.  

- Voor groep 1 & 2: Wij gaan op berenjacht

- Voor groep 3 & 4: Sneue gevallen

- Voor groep 5 t/m 8: Orfeo

VOOR PUBLIEK VAN VRIJE VOORSTELLINGEN
De voorstelling Koning Bowi maakte een tournee langs de landelijke theaters. Steeds vaker 

komt van de theaters de vraag naar voorbereidend educatiemateriaal, om te kunnen inzetten in 

marketing.

Ook bij alle vrije voorstellingen van Koning Bowi werd aan ieder kind het eerder genoemde 

programmaboekje uitgedeeld met opdrachten rond de thematiek en de vorm van de voorstelling. 

Het boekje nodigt kinderen op speelse wijze uit om na afloop van de voorstelling met hun ouders 

in gesprek te gaan over wat ze hebben gezien. 

EVALUATIE 
Tijdens de tournees noteren we van elke schoolvoorstelling hoe het contact met de school verliep 

en hoe de ontvangst van de voorstelling bij kinderen en leerkrachten was. Deze ‘logboeken’ 

worden geanalyseerd door de educatiemedewerker. 

Steeds wanneer nieuw educatiemateriaal wordt gemaakt, wordt dit door een theaterdocent van 

Sonnevanck uitgeprobeerd in meerdere klassen. Feedback van kinderen en docenten wordt ter 

plekke verzameld. Daarna wordt deze verwerkt vóór het uiteindelijke materiaal wordt opgestuurd 

naar alle schoolklassen die tijdens een tournee bezocht zullen worden.

Na afloop van de voorstelling wordt elke leerkracht verzocht de voorstelling en het 

educatiemateriaal op een speciaal formulier te evalueren. In deze evaluatie wordt gevraagd 

naar beoordeling door leerkracht én kinderen van de inhoud, de vorm en de organisatie van 

voorstellingsbezoek en educatie-activiteiten. 

De uitkomst van deze evaluaties wordt door een educatiemedewerker van Sonnevanck 

gebundeld en  geanalyseerd. De analyse wordt besproken met alle leden van het gezelschap 

en de gastregisseur. Lessen voor de volgende voorstellingen en projecten worden benoemd en 

besproken met komende artistieke teams.
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CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT
We zijn ook in 2021 actief partner geweest binnen CMK; Cultuureducatie Enschede. Als lid van de 

stuurgroep en uitvoerend binnen de CMK trajecten die mogelijk waren. De scholen waren een 

belangrijk deel van het jaar gesloten of lieten geen externen toe. We onderhielden actief contact 

met ‘onze’ scholen en gaven waar maar mogelijk (online) ondersteuning aan leerkrachten en ICC-

ers.
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Exploitatie en financiële positie

De exploitatierekening:

2021 2020

Totale baten 1.826.274 1.388.279

Totale lasten 1.305.668 1.228.119

Exploitatieresultaat 516.607 158.872

Het jaar 2021 sluit af met een positief exploitatieresultaat van € 516.607,- 

BATEN
Het totaal aan eigen inkomsten in 2021 is 57% lager dan in 2020. En dat na de daling van 55% waar 

we in 2020 mee geconfronteerd werden. Dit is het directe gevolg van de doorgaande substantiële 

daling van de publieksinkomsten en de vergoedingen van coproducenten. Beide zijn het directe 

gevolg van de Corona crisis. Als we konden spelen was dat voor (door de noodzakelijke Covid 

maatregelen) zeer beperkte publieksaantallen tegen substantieel lagere opbrengsten. 

We hebben in 2021 op grond van de RAOCCC incidenteel € 158.400,- ontvangen.

In de jaarrekening van 2020 is de BIS-subsidie en corona-subsidie in het kader van de RAOCCC 

niet in zijn geheel in de exploitatierekening opgenomen, maar voor een deel op de balans bij 

overlopende passiva. Wij hebben dat vorig jaar toegelicht door aan te geven dat de prestaties 

waarvoor de in 2020 ontvangen subsidiegelden bedoeld zijn nog niet (of niet geheel) zijn verricht 

als gevolg van de COVID-19 maatregelen. Het ministerie heeft ons laten weten dat de Corona 

subsidie verantwoord dient te worden via de exploitatierekening.

Om die reden hebben we een herziening in de jaarrekening 2021 doorgevoerd bij de incidentele 

subsidies van € 230.000,-

Er zijn bestemmingsreserves gevormd voor: 

- Talentontwikkeling: € 39.000

- Mobiele theaterzaal : € 120.000

- Uitgestelde voorstelling Liegebeesten: € 75.000

- Techniek theaterzaal: € 50.000

- Niet doorgegane voorstellingen: € 138.000

L ASTEN
Alle vaste, tijdelijke en freelance medewerkers zijn volledig uitbetaald conform de met hen 

(gedeeltelijk al pre-Corona) afgesloten overeenkomsten: dat is ook te zien in het vergelijk tussen 
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de begrote en daadwerkelijke personele beheers- en activiteitenlasten. 

De incidentele gelden op grond van de RAOCCC hebben dit mogelijk gemaakt bij de sterk 

teruggelopen publieksinkomsten. 

De materiele beheerslasten zijn conform begroting maar iets hoger dan in 2020 door gestegen 

energiekosten en onderhoud/huisvestingskosten.

Bij de materiële activiteitenlasten wordt de grote daling ten opzichte van de begroting  

veroorzaakt door veel minder tournee voorstellingen: de live voorstellingen van Liegebeesten, 

GOD?, Orfeo en Club Z. vervielen. 

Het digitale aanbod van GOD?, Orfeo en Club Z. vroeg een extra investering tijdens de 

voorbereiding maar die weegt niet op tegen de substantiële daling van de tourneekosten. 

Ook de voorstelling Crazy Stupid heeft door de gekozen vorm lagere tourneekosten.

RISICO’S 
In 2020 brak de pandemie uit. Het onvoorstelbare bleek realiteit geworden: de samenleving ging 

op slot, geplande voorstellingen werden geannuleerd, inkomsten vielen scherp terug. 

We hoopten en dachten langere tijd dat we in 2021 weer terug zouden zijn, of in elk geval op 

afzienbare termijn terug zouden kunnen keren, naar een samenleving met weinig tot geen 

beperkingen. Dat bleek niet het geval. 

We hebben ons inhoudelijk wendbaar getoond. In bedrijfsmatige zin was voor onze weerbaarheid 

de steun die we mochten ontvangen op grond van de RAOCCC van groot belang. 

Omdat de te nemen risico’s groot waren. 

We hebben alle voorgenomen projecten doorgezet, in verschillende en aangepaste vormen. We 

hebben een grote, extra opdracht uitgegeven: de productie van Wakkerland.

Alle freelance en vaste medewerkers zijn aan het werk gegaan en hebben volledig betaald 

gekregen.

We verhogen onze wendbaarheid door schaalbaar een breed, pluriform aanbod te produceren. 

We maken nieuwe producties zonder live-performers en voorstellingen met een flexibele 

vormgeving en korte opbouwtijd. Hiermee creëren we meer speelmogelijkheden in tijden met 

én zonder restricties. Dat verstrekt de zakelijke risicobeheersing van ons gezelschap naast de 

doorlopende en geborgde aandacht voor strikte kostenbeheersing. 
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RAOCCC
We ontvingen € 158.400,- aanvullende subsidie op grond van de RAOCCC. 

Deze subsidie is besteed om de sterk teruggelopen publieksinkomsten op te vangen en de 

personele lasten in de uitvoering van met name de voorstellingen Liegebeesten en GOD? (beide 

tournees geannuleerd) en de extra voorstellingen/opdrachten Wakkerland en Alles wat theater is 

op te vangen

Uitgaven aanvullende subsidie RAOCCC

Personele Lasten

Uitvoering Liegebeest € 16.497,00

Voorbreiding Wakkerland € 23.408,00

GOD? € 14.345,00

AWTI € 12.691,00

€ 66.941,00

Materiele lasten

Voorbereiding Wakkerland €      784,00

GOD? €   5.039,00

CS €   6.971,00

AWTI €   2.938,00

€ 15.732,00

Overzicht van de geannuleerde activiteiten in 2021

Voorstelling/project Aantal annuleringen

Liegebeesten 32

GOD? 100

Koning Bowi 1

Club Z 3

Orfeo 22

Kleine Berenjacht 2

Overzicht alternatief ontwikkeld/extra aanbod

Voorstelling/project Aantal bezoekers

Orfeo, de film 732 views

GOD? de film 2127 views

Club Z 265 views

Wakkerland (extra opdracht) Première aanvang 2022

Alles wat theater is (extra opdracht) 87 voorstellingen, 2607 bezoekers

Kleine Berenjacht 2
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De films, Orfeo en GOD? en Alles wat theater is zijn aan het primair en/of voorgezet onderwijs 

aangeboden tegen een vast (uitkoop) bedrag met bijbehorend educatiepakket.

De ervaring heeft geleerd dat het onderwijs in de loop van deze pandemie in toenemende 

mate belangstelling heeft getoond voor digitaal aanbod. We hebben daar zeer positieve 

gebruikersreacties over ontvangen.

EIGEN INKOMSTEN 

Publieksinkomsten

De verkoop van jeugdvoorstellingen aan de podia vindt regulier plaats op basis van uitkoop. Een 

groot deel van het jaar was er sprake van Corona maatregelen waardoor op basis van het advies 

van de Commissie van Wijzen (Regeling schadeverdeling geannuleerde voorstellingen, afspraken 

tussen de brancheverenigingen VSCD, NAPK, VVTP, VVP en VvNO) de specifieke (veel lagere) 

uitkoop/partage afspraken met de podia van kracht zijn geweest.

De opbrengsten van verkoop aan het primair en voortgezet onderwijs laten zich het beste 

kenschetsen als; niet (mogelijk om te) spelen - geen inkomsten. De geannuleerde voorstellingen in 

het primair en voortgezet onderwijs zijn niet bij hen in rekening gebracht. 

De (online of film) alternatieven zijn aan het onderwijs aangeboden op basis van uitkoop, toen live 

voorstellingen niet mogelijk waren.

De opbrengsten van de workshops en online voorstellingen waren € 8.783,-

Totale opbrengsten van (alle vormen van) voorstellingen in 2021 was € 84.699,-. 

Coproducties

De bijdrage van coproducent Tg Oostpool aan de trailervoorstellingen bedroeg € 66.721,- Er zijn 

langjarige afspraken over deze coproducties vastgelegd in een convenant en per productie in een 

coproductieovereenkomst. Baten en lasten worden gedeeld op basis van 50/50.

Overige directe inkomsten

We ontvingen een gift van de Kiwanis, afdeling Enschede, ten behoeve van de vernieuwing van 

het decor van onze voorstelling De kleine Berenjacht van € 2500,- 

We vroegen kijkers om een vrijwillige bijdrage voor het streamen van onze Coming of Age 

voorstelling Club Z. : dat leverde € 679,- op.

Indirecte inkomsten

We detacheren 1 publiciteitsmedewerker voor 0,2FTE bij Cultuureducatie Enschede, het 

samenwerkingsverband van culturele instellingen in Enschede die uitvoering geven aan het 

project CMK. We ontvangen daarvoor een vergoeding van € 15.300,-



31 

Subsidies

Van de gemeente Enschede hebben we in 2021 wederom € 14.444 ontvangen in het kader van de 

regeling combinatiefunctionarissen op basis van de impuls brede scholen, sport en cultuur. Deze 

gelden zijn toegezegd voor de periode 2020-2023.
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Publiek en bereik

Overzicht totaal aantal voorstellingen

Aantal voorstellingen Aantal bezoekers

Schoolvoorstellingen 264 11.084

Vrije voorstellingen 22 2.239

Totaal 286 13.323

Overzicht aantal gespeelde voorstellingen in Overijssel en in landsdeel Oost 

Totaal landsdeel 

Oost

Overijssel Gelderland

Schoolvoorstellingen 183 97 86

Vrije voorstellingen 10 9 1

Totaal 193 106 87

Het goede nieuws is dat we in 2021 meer bezoekers hebben ontvangen dan we in het voorjaar 

van 2021, bij de indiening van het BIS addendum, durfden te hopen. Onze najaar tournees 

konden voor een groot deel doorgang vinden voordat in december de volgende lock down van 

kracht werd. Om die reden konden we in plaats van de geprognosticeerde 5.375 toch nog 13.323 

bezoekers  verwelkomen. Maar de teruggang van bezoekersaantallen heeft in 2021 natuurlijk 

nog volop doorgezet als je dat afzet tegen het reguliere langjarige gemiddelde van ruim 35.000 

bezoekers per jaar.

In onze communicatie zijn we altijd positief gebleven: wat is er wél mogelijk en waarmee zijn 

we bezig. We namen het publiek mee in het maakproces van Liegebeesten, ondanks dat de 

voorstelling uiteindelijk niet kon gaan spelen. Van CLUB Z. maakten we een livestream. Door foto’s 

en filmpjes te delen van het hele proces, konden we laten zien wat er zich binnen de muren van 

ons gebouw allemaal afspeelde. De online mogelijkheden zijn we blijven communiceren, zoals de 

registraties die we aanboden op Podiumkids Thuis. En, toen we in het najaar weer live konden 

toeren met Koning Bowi, was het fijn om te zien dat we voor goedgevulde zalen speelden.

Contextprogrammering

Contextprogrammering blijkt inmiddels voor zowel voor podia, vrij publiek als voor het onderwijs 

een vaste waarde. Al sinds 2019 bieden wij bij zowel school- als vrije voorstellingen uitgebreide 

‘programmaboekjes’ aan. Daarin worden kinderen en volwassenen uitgedaagd en gestimuleerd 

om na te praten over de thematiek van de voorstelling. Wat hebben we gezien, wat vonden we 

daarvan en wat zou dat kunnen betekenen? Daardoor blijft de ervaring niet beperkt tot in de 

theaterzaal en vergroten we de impact van de theaterervaring.
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Online/live

Een deel van 2021 was het niet mogelijk om live voorstellingen te spelen. Daarom zijn we actief 

voorstellingen blijven promoten die we online aanbieden. Via Podiumkids Thuis boden we 

voorstellingen aan in alle leeftijdscategorieën tussen 4 en 12 jaar. De prijs voor het bekijken van 

de streams werd bewust laag gehouden. Op deze manier kunnen we op een laagdrempelige en 

toegankelijke manier de doelgroep kennis laten maken met jeugdtheater. 

Video

We hebben ons op het gebied van video verder geprofessionaliseerd. In deze digitale tijd, die door 

corona nog duidelijker zichtbaar werd, hebben we ervoor gekozen om ook hierin te investeren. 

Met nieuwe video-elementen en het consequenter doorvoeren van onze huisstijl zijn we nu 

in staat om een heldere lijn neer te zetten voor zowel onze educatiefilmpjes, teasers, trailers 

en verkoopfilmpjes. Daarnaast is het maken van een teaser vast onderdeel geworden van de 

communicatie bij een voorstelling.

Podiumkids

Sinds de start van Podiumkids in 2019 is Sonnevanck actief lid. In januari 2021 is de 

marketingmedewerker van Sonnevanck bestuurslid geworden van dit marketingcollectief waar 

ongeveer 25 jeugdgezelschappen bij zijn aangesloten. 

Online

Het aantal gebruikers van de website www.sonnevanck.nl en ook het aantal sessies, is in 2021 

teruggelopen t.o.v. 2020. Dit is te verklaren door het beperkte aantal voorstellingen dat we 

konden spelen. Tijdens het repetitieproces, premières en bij bijvoorbeeld goede recensies stijgt 

het websitebezoek. Daarnaast boden we in 2021 geen online (gratis) registratie meer aan via onze 

eigen website (Sonnevanck Online), maar alleen via Podiumkids.

Het aantal gebruikers op social media is toegenomen. De belangrijkste kanalen waren wederom 

Facebook en Instagram. Gedurende het hele jaar is de doelgroep actief meegenomen in wat er 

allemaal bij Sonnevanck gebeurde. De focus ligt hierbij op het aanbieden van originele content, 

niet op het verkopen van kaarten. 

In 2021 is LinkedIn actiever ingezet, waar een andere doelgroep bereikt kan worden. Dat had 

mede te maken met de communicatie rondom nieuwe projecten als De Generator, Cross-TIC, 

de Proeftuin Jeugdtheater en –dans en Het Muziektheaterlab Nieuw Geluid. Daarnaast is er 

een tendens van mensen die niet meer actief zijn op Facebook en Instagram, maar nog wel op 

LinkedIn. 
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Cijfers

Website

- Gebruikers: 12.075 (14.719 in 2020)

- Aantal sessies: 17.008 (21131 in 2020)

Socials - volgers

- Facebook: 1771 (1616 in 2020)

- Instagram: 1525 (1340 in 2020)

- Twitter: 545 (539 in 2020)

- LinkedIn: 344 (175 in 2020)

Nieuwsbrief

- Abonnees: 1117 (1154 in 2020)
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Continuïteit en functioneren van de organisatie

FAIR PRACTICE
Met overtuiging hebben we ook in 2021 gewerkt vanuit het principe:

Als werkgever, opdrachtgever, stagebegeleider en in het werken met vrijwilligers neemt 

Sonnevanck de verantwoordelijkheid op zich om een eerlijke, veilige en uitdagende werkplek 

te zijn. We volgen de CAO Toneel op alle daarin beschreven gebieden. Medewerkers werken 

altijd op basis van een arbeidscontract. Freelancers op basis van een opdracht overeenkomst. 

We zijn transparant in ons beloningsbeleid.

De koers die we sinds de start van de pandemie hebben ingezet om een betrouwbare 

werkgever en opdrachtgever te zijn én blijven voor alle medewerkers en freelancers met wie we 

contractafspraken hadden en hebben, is doorgezet. We hebben ons samen met alle medewerkers 

en freelancers aangepast, op een corona-veilige manier voorstellingen gemaakt en projecten 

uitgevoerd. We hebben veel aandacht besteed aan werkomstandigheden, mentaal en fysiek 

welbevinden van medewerkers. Ook als de tournee van een voorstelling geheel of gedeeltelijk 

werd geannulerd hebben we alle medewerkers voor de volledige overeengekomen periode 

uitbetaald.

We hebben alle freelancers en tijdelijk medewerkers volledig betaald op basis van de 

overeenkomsten zoals we die met hen hadden afgesproken en contractueel vastgelegd. In 2021 

heeft Sonnevanck als werkgever de volgende inzet gepleegd:

Situatie ultimo boekjaar

Huidig boekjaar Vorig boekjaar

 Aantal 

personen

Aantal 

fte/uren

Bedrag Aantal 

personen

Aantal 

fte/uren

Bedrag

Uren werkweek FTE  38 uur   38 uur  

Werknemers in vaste dienst 

(onbepaalde tijd)

6,98 fte 411.367 7,98 fte 426.669

Werknemers in tijdelijke 

dienst (bepaalde dienst)

4,45 fte 262.261 4,94 fte 231.326

Ingehuurde zelfstandigen /

freelancers

5.600 uur 323.766 5.200 uur 225.721

Fair pay

Bij de bepaling van de beloning volgen we strikt de CAO Toneel. Voor de bepaling van de 

honoraria van schrijvers en componisten volgen we de richtlijnen van de auteursbond en de 

honorariumtabel compositieopdracht. We bieden altijd een eerlijke en redelijke beloning en gaan 
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daarover in goed overleg met alle freelancers. Bij opdrachten aan freelancers houden we, ook in 

de loop van de uitvoering van de betreffende opdracht, scherp in de gaten of er sprake is en blijft 

van een fair uurtarief. 

We bieden altijd de mogelijkheid van een (tijdelijk) dienstverband. We hebben onze technische 

staf specifiek om die reden uitgebreid met een nieuw dienstverband.

Sociaal veilige werkomgeving

We zijn als gezelschap bezig om onze sociale veiligheidsbeleid te formaliseren. Zowel door 

het vastleggen van een beleidskader, door gesprekken met alle medewerkers en als vast 

agendapunt en door de opleiding van 1 medewerker tot vertrouwenspersoon voor alle freelance 

medewerkers. Het in de loop van 2021 ontwikklelde landelijke beleidskader; ‘Veilig de vloer op’ is 

daarbij een belangrijke en bruikbare tool.

DIVERSITEIT & INCLUSIE
In dit bestuursverslag hebben we in het hoofdstuk ‘Artistieke ontwikkeling’ aangegeven hoe we 

in 2021 vorm hebben gegeven aan inclusiviteit en diversiteit in thematiek van de voorstellingen, 

bij de casting en in genre ontwikkeling. Ook de acties om de meerstemmigheid in de vaste 

organisatie door te ontwikkelen zijn daar beschreven. 

In onze plannen 2021-2024 hebben we nog een andere belangrijk actiepunt geformuleerd:

We investeren extra in scholen waar we kinderen ontmoeten met een achtergrond van lagere 

inkomens en opleidingen en in scholen die weinig aan cultuuronderwijs doen. Die scholen hebben 

we regionaal goed in beeld. Binnen landsdeel Oost investeren we extra in scholen in het landelijk 

gebied. 

We hebben een medewerker aangesteld die zich geheel richt op uitbreiding van het netwerk 

binnen het primair en voortgezet onderwijs, met bijzondere aandacht voor achterstand en 

platteland.
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Directie en Raad van Toezicht van Sonnevanck 2020

RA AD VAN TOEZICHT 

Functie Naam In functie sinds 1e periode 

aftreden

2e periode 

aftreden

Voorzitter Dhr. H.J. Nordbeck 22-12-2014 22-12-2018 22-12-2022

Lid, portefeuille 

financiën

Dhr. Drs. P. Bakker 22-12-2014 22-12-2017 22-12-2021

Lid, portefeuille 

educatie

Dhr. B. Blanken 22-12-2014 22-6-2017 Afgetreden 

per 22-6-

2021 

Lid, portefeuille 

juridische zaken

Mevr. mr. I. Kruiders - 

Hazewinkel

1-12-2018 1-12-2022 1-12-2026

Lid, portefeuille 

artistieke zaken

Mevr. B.M.G.P. de Goeij 14-6-2019 14-6-2023 14-6-2027

Lid, portefeuille 

educatie  

Mevr. T. van Ham 3-9-2021 3-9-2025 3-9-2029

FUNCTIES EN NEVENFUNCTIES

Hajé Nordbeck, voorzitter Stichting Lerak, lid Raad van Commissarissen ForFarmers Corporate 

Services, voorzitter bestuur International Charity Foundation, lid bestuur stichting Peter Beets & 

the Henk Meutgeert New Jazz Orchestra

Peter Bakker, directeur Jacob Bakker IJzerhandel B.V. (alsmede Jacob Bakker Holding B.V.

en PHP Holding B.V.), secretaris vereniging van ligplaatshouders Lelystad Haven

Ben Blanken, adviseur Commissie Kunst- en Cultuureducatie, Gemeente Hengelo

Ilse Kruiders – Hazewinkel, Arbeidsjurist bij Landstede Groep Zwolle, eigenaar van Kruiders 

Juridisch Advies, lid Rotary Enschede – Noord, lid beroepenveld commissie HBO rechten Saxion 

Hogeschool, Lid medezeggenschapsraad basisschool Drie-eenheid Oldenzaal

Brigitte de Goeij, eigenaar Cultuur en Zaken en o.a. werkzaam als secretaris voor de Provincie 

Brabant, adviseur KunstLoc Brabant en zakelijk leider TG De Jonge Honden en Tg Goed Gezelschap

Tineke van Ham, bestuurslid Stichting Britten voor muziektalent, bestuurslid Stichting Leergeld 

Oost-Achterhoek, eigenaar TVH Kompas & Compassie en van daaruit het verrichten van 

kwaliteitsaudits voor het CBCT: certificeringsorganisatie Bibliotheken en Cultuureducatie.
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BESTUUR / DIRECTIE

Artistiek directeur Daniël van Klaveren In dienst sinds 1-12-2020 1 FTE

Zakelijk directeur Lieke Bisseling In dienst sinds 1-11-2010 1 FTE

vm. Artistiek directeur

overdracht

Flora Verbrugge In dienst sinds 1-1-1990, op 

eigen verzoek uit dienst per 

30-4-2021

1FTE

Op 1 januari 2021 is het artistiek directeurschap overgedragen van Flora Verbrugge aan Daniël 

van Klaveren en per 1 mei 2021 is Flora Verbrugge op eigen verzoek uit dienst getreden. 

De periode tussen 1 januari en 1 mei 2021 is door Daniël en Flora gebruikt als inhoudelijke 

overdrachtsperiode. 

In het kader van de WNT kunnen wij melden dat de artistiek directeur en de zakelijk directeur een 

contract voor onbepaalde tijd hebben. Aan beide directeuren is een bezoldiging conform CAO 

Toneel uitgekeerd, die ruim binnen de voor onze instelling geldende WNT norm van een bruto 

honorering blijft. 

GOVERNANCE
Sinds 2014 werkt de stichting Theater Sonnevanck op basis van een Raad van Toezicht model. De 

stichting Theater Sonnevanck, Bestuur en Raad van Toezicht passen de principes en aanbevelingen 

van de Governance Code Cultuur toe, waarbij de zogenaamde Best Practice bepalingen in acht 

worden genomen. 

Het overleg tussen Directie en Raad van Toezicht heeft ook in 2021 veel in het teken gestaan  van 

de gevolgen van de Corona crisis. Er zijn 4 formele overlegvergaderingen gehouden.  Belangrijke 

onderwerpen waren daarbij, naast de vaste agendapunten met betrekking tot de artistieke, 

zakelijke en personele ontwikkelingen,  de gevolgen van de Corona crisis voor de continuïteit 

van de organisatie, het ingediende addendum en de reflectie van de Raad voor Cultuur daarop, 

de gekozen vormexperimenten en de voortgang van de werkzaamheden die wél uitgevoerd 

konden worden. Daarnaast waren bespreekpunten de ontwikkelingen in de samenwerking met 

vaste partners, de huisvesting en de ontwikkelingen van een jeugdtheatervoorziening/netwerk in 

Gelderland. De overdracht van het artistiek leiderschap met ingang van 1 januari 2021 naar Daniël 

van Klaveren is door de Raad van toezicht nauwlettend gevolgd. De Raad is zeer tevreden over de 

manier waarop dit belangrijke proces zich heeft voltrokken.  

Directie en voorzitter van de Raad van Toezicht hebben tussentijds structureel bilateraal overleg.

De Raad heeft met de directie aan het eind van 2021 een voortgang en ontwikkelingsgesprek 

gevoerd en de uitkomsten daarvan besproken. Zowel Raad als directie evalueren jaarlijks apart 
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en vervolgens in gezamenlijkheid hun functioneren. Op basis van het structurele overleg tussen 

directie en Raad en op basis van deze evaluaties zijn in 2021 en worden ook in 2022 opnieuw 

verbeteringen doorgevoerd in het bepalen van de agenda van de overlegvergaderingen en het 

tussentijdse overleg.

De Raad van Toezicht is alert op eventuele (neven)functies of belangen van raadsleden die niet 

verenigbaar zijn met de doelstellingen van Theater Sonnevanck. Raadsleden worden benoemd 

voor een periode van vier jaar en een aftredend lid kan éen maal worden herbenoemd. 

Sonnevanck heeft een ANBI status en publiceert alle hiervoor benodigde informatie.

GELIEERDE RECHTSPERSONEN
Op 7 maart 2013 werd de Stichting Vrienden Sonnevanck opgericht. Doel van de stichting is

  ‘het bijeenbrengen en beheren van vermogen ten behoeve van de Stichting Theater 

Sonnevanck’. De stichting tracht haar doel te bereiken middels ’schenkingen, bijdragen van 

donateurs, het organiseren en verzorgen van optredens en andere projecten’.

In deze stichting hebben gedurende het jaar 2021 geen activiteiten plaatsgevonden en bevatte per 

einde boekjaar geen activa en passiva.
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Aldus opgemaakt te:

Enschede,  28 maart 2022

Voorzitter RvT

H.J. Nordbeck

Artistiek directeur 

Daniël van Klaveren

Zakelijk directeur

L. Bisseling
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FINANCIEEL VERSLAG 2021

Stichting Theater Sonnevanck
Walstraat 2
7511 GH Enschede
KvK 41 03 03 39

SMK Audit B.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
HHM | 29.03.2022
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BAL ANS DEBET
BALANS DEBET

31 december 2021 30 december 2020
ACTIVA

I   Immateriële vaste activa -                           -                           

Totaal immateriële vaste activa -                           -                           

II Materiële vaste activa

Inventaris en inrichting 69.725 27.829                     

Andere vaste bedrijfsmiddelen 16.573 16.221                     

Totaal materiële vaste activa 86.298                     44.050                     

III Financiële vaste activa -                           -                           

Totaal financiële vaste activa -                           -                           

TOTALE VASTE ACTIVA 86.298                     44.050                     

I Voorraden -                           -                           

Totaal voorraden -                           -                           

II Vorderingen

Debiteuren 7.985                       5.030                       

Overige vorderingen 88.207                     129.296                   

Overlopende activa -                           -                           

Totaal vorderingen 96.192                     134.326                   

III Effecten -                           -                           

Totaal effecten -                           -                           

IV Liquide middelen 756.594                   460.888                   

Totaal liquide middelen 756.594                   460.888                   

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 852.786                   595.214                   

TOTALE ACTIVA 939.084                   639.264                   

SMK Audit B.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
HHM | 29.03.2022
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BAL ANS CREDIT
BALANS CREDIT

31 december 2021 30 december 2020
PASSIVA

Eigen vermogen

I Algemene reserve 397.336                   263.729                   

II Bestemmingsreserves 422.000                   39.000                     

III Bestemmingfondsen -                           -                           

Totaal Eigen vermogen 819.336                   302.729                   

V Voorzieningen

Overige voorzieningen -                           -                           

Totale Voorzieningen -                           -                           

VI Langlopende schulden

Investeringsbijdragen 1.744                       3.490                       

Totaal langlopende schulden > 1 jaar 1.744                       3.490                       

VII Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen -                           -                           

Schulden aan leveranciers 34.153                     16.115                     

Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.159                       20.256                     

Schulden inzake pensioenen -                           -                           

Overige schulden 20.000                     20.000                     

Overlopende passiva 59.692                     276.674                   

Totaal kortlopende schulden < 1 jaar 118.004                   333.045                   

TOTALE PASSIVA 939.084                   639.264                   

SMK Audit B.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
HHM | 29.03.2022
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CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENINGCATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING

BATEN 2021 Begroting 2020

Eigen inkomsten

1. Publieksinkomsten binnenland 84.699          197.452        
2. Recette 964               485               
3. Uitkoop 73.263          190.880        
4. Partage 1.689            4.241            
5. Overige publieksinkomsten 8.783            1.846            
6. Publieksinkomsten buitenland -                -                
7. Totale Publieksinkomsten 84.699          82.150          197.452        

8. Sponsorinkomsten
9. Vergoedingen coproducent 66.721          180.000        51.894          

10. Overige directe inkomsten 3.179            5.500            14                 
11. Totaal directe overige inkomsten 69.899          185.500        51.908          

12. Totaal directe inkomsten 154.599        267.650        249.360        

13. Indirecte inkomsten 15.308          27.000          22.202          
14. Private middelen - particulieren incl vriendenverenigingen -                -                
15. Private middelen - bedrijven -                -                
16. Private middelen - private fondsen 1.746            1.746            
17. Private middelen - goede doelenloterijen -                -                
18. Totale bijdragen uit private middelen 1.746            1.746            

19. Totaal eigen inkomsten 171.653        294.650        273.308        

Subsidies

21. Structurele subsidie OCW 895.161        877.055        762.111        
22. Structurele subsidie provincie Overijssel 317.616        305.000        317.616        
23. Structurele subsidie gemeente Enschede 39.000          37.000          37.000          
24. Structureel publieke subsidie overig 14.444          14.444          14.444          
25. Totaal structurele subsidies 1.266.221     1.233.499     1.131.171     

26. Incidentele publieke subsidies 388.400        105.000        (16.200)         

27. Totaal subsidies 1.654.621     1.338.499     1.114.971     

TOTALE BATEN 1.826.274     1.633.149     1.388.279     

LASTEN

1. Beheerlasten materieel 170.544        182.250        138.959        
2. Beheerlasten personeel 317.101        264.333        333.070        
3. Beheerlasten totaal 487.645        446.583        472.029        

4. Activiteitenlasten materieel 137.731        296.750        109.192        
5. Activiteitenlasten personeel 680.293        777.275        646.898        
6. Activiteitenlasten totaal 818.024        1.074.025     756.090        

TOTALE LASTEN 1.305.668     1.520.608     1.228.119     

7. Saldo uit gewone bedrijfsvoering 520.605        112.541        160.160        

8. Saldo rentebaten/-lasten (3.998)           (1.287)           

EXPLOITATIERESULTAAT 516.607        112.541        158.872        

Mutatie bestemmingsreserve Mobiele theaterzaal / trailer 120.000        
Mutatie bestemmingsreserve voorstellingen Liegebeesten 75.000          
Mutatie bestemmingsreserve Techniek theaterzaal 50.000          
Mutatie bestemmingsreserve niet doorgegane voorstellingen 138.000        
Mutatie algemene reserve 133.607        158.872        

0 0 0

SMK Audit B.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
HHM | 29.03.2022
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K ASSTROOMOVERZICHT
KASSTROOMOVERZICHT

2021 2020
I Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatiesaldo 516.607    158.872      

Aanpassen voor:
Afschrijvingen materiële vaste activa 20.497      15.056        
Vrijval Overlopende Passiva -            -              
Vrijval Investeringssubsidies -1.746       -1.746         

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten 535.358    172.182      

Mutatie in voorraden (onderhanden activiteiten) -            -              

Mutatie vorderingen 38.135      -79.704       

Mutatie effecten -            -              

Mutatie kortlopende schulden -215.041   246.440      

Netto kasstroom uit operationele activiteiten 358.452    338.918      

II Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -62.745     -24.397       

Desinvesteringen materiële vaste activa -            -              

Investeringen in financiële vaste activa -            -              

Desinvesteringen financiële vaste activa -            -              

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -62.745     -24.397       

III Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Gepassiveerde investeringssubsidie -            -              

Ontvangsten uit investeringsbijdragen -            -              

Aflossing uit langlopende schulden -            -              

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -            -              

Mutatie liquide middelen I+II+III 295.707    314.521      

Liquide middelen einde boekjaar 756.594    460.888      

Liquide middelen begin boekjaar 460.888    146.367      

Mutatie liquide middelen 295.707    314.521      

SMK Audit B.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
HHM | 29.03.2022
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