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1. Voorwoord 
 
Elk voorjaar toont schrit_tmacher just dance! de actuele staat van de hedendaagse internationale 
danskunst op podia in Heerlen, Kerkrade (NE), Aken (DE) en Eupen (BE). Met een rijke, avontuurlijke 
programmering heeft het festival in drie decennia een grote naam opgebouwd bij een breed, divers 
en vooral ook trouw en begripvol publiek. Immers net zoals voor alle andere festivals in ons land geldt 
ook voor schrit_tmacher dat wij in de afgelopen twee jaar niet het programma hebben kunnen 
presenteren, zoals wij dat in aanloop naar de kunstenplanperiode voor ogen hadden. Na een van de 
meest succesvolle edities ooit in 2019 (18.631 bezoekers) moesten wij op 12 maart 2020 - negen 
dagen na de opening van ons festival - onze deuren sluiten, doordat de coronacrisis in alle hevigheid 
losbarstte in ons land. Een jaar later was de situatie niet veel beter. Opnieuw kon ons festival dat 
traditiegetrouw in het voorjaar plaatsvindt niet in volle omvang doorgaan.  

Stilzitten was echter geen optie. Ondanks alle zorgen en onzekerheden zijn wij binnen de complexe 
coronadynamiek qua programmering, organisatie en communicatie zo ondernemend en flexibel 
mogelijk blijven inspringen op de consequenties van telkens veranderende ‘Routekaarten 
Coronamaatregelen’. Met resultaat! In de zomer van 2021 konden we alsnog een aangepaste 26ste 
editie van ons festival organiseren, waarin wij drie weken lang live én online energieke perspectieven 
hebben laten zien, om de broodnodige vensters open te zetten in een anderhalvemetersamenleving.  

Het veilig samenkomen van publiek, makers, dansers, vrijwilligers, medewerkers en deelnemers 
voelde in deze - nog altijd - complexe tijd extra waardevol en bijzonder. ‘Festival schrit_tmacher opent 
met stevige protestdaad en subtiel verzet’ kopte de Volkskrant (28/6/2021) boven een 
vijfsterrenrecensie. Gezelschappen, dansers en makers kwamen graag. En hoewel de uitnodigende, 
bruisende festivalsfeer van pré-corona-edities nog moest worden ingeperkt, gaf ook het publiek aan 
alle mogelijke ‘beweging’ enorm te waarderen. De steun was enorm en een bevestiging dat ons 
vernieuwende en avontuurlijke festival sterk en diepgeworteld is binnen het dansveld. Deze 
waardevolle ervaring nemen wij mee naar de komende edities. Voortdurende vragen als ‘kunnen we 
door of niet?’, ‘op anderhalve meter of een volle zaal?’ en ‘met welke gezelschappen uit binnen- en 
buitenland?’ vroegen om wendbaar ondernemerschap. De doorlooptijd voor aanpassingen bleek vaak 
niet langer dan twee weken. In de woelige en soms wispelturige context van de pandemie hebben we 
nieuwe mogelijkheden benut en ontwikkeld om een zo breed mogelijk publiek op een veilige, 
laagdrempelige en avontuurlijke manier te prikkelen met dans.  
 
De resultaten van deze vernieuwing ziet u terug in onze plannen voor 2023 en 2024. Vanzelfsprekend 
vervolgen wij onze koers: in ons hoofdprogramma halen we aan de hand van 5 programmalijnen vanuit 
alle windstreken de laatste ontwikkelingen op het gebied van moderne hedendaagse dans naar 
Limburg en de Euregio Maas-Rijn; interdisciplinaire cross-overs, ontregelende performances, westerse 
dans met overrompelende virtuositeit alsook niet-westerse dans met verrassende perspectieven. 
Gedurende vijf weken zal er op de podia van Heerlen, Kerkrade, Aken en Eupen volle aandacht zijn 
voor internationale dans. In het programma leggen wij, zoals wij dat in de afgelopen twee jaar ook al 
hebben gedaan, nóg meer nadruk op de dialoog. Het delen van verhalen met behulp van dans: tussen 
dans en andere kunstdisciplines, tussen makers en publiek, tussen traditie en vernieuwing, tussen dans 
en actualiteit, tussen dans en omgeving en tussen gerenommeerde makers en aanstormend dans- en 
choreografietalent.  
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Zoals de naam van het festival het duidt - schrittmacher betekent pionier, grensverlegger - schuwen 
wij hierbij niet de kans om grenzen van kunstdisciplines op te rekken en nieuwe wegen in te slaan. 
Verwacht daarom nieuwe, flexibele formats waarmee wij een zo breed mogelijk publiek willen 
bereiken: laagdrempelige community projecten - onder meer in samenwerking met het WMC - waarin 
iedereen, jong en oud, dansliefhebber of toevallige passant, kan participeren en kennismaken met 
dans. Er komen nieuwe, spannende edities van SIDEWALK, waarmee we de binnensteden van Heerlen 
en Aken opzoeken. Nieuwe, verdiepende programma’s waarmee wij makers en publiek samenbrengen 
in een gesprek over prangende, actuele kwesties. Nieuwe coproducties waarin wij makers uitnodigen 
om in Limburg nieuw werk te creëren en waarin wij ook makers uit verschillende disciplines aan elkaar 
verbinden; altijd met de focus op dans. Nieuwe DansSalons waarin wij vakgenoten uitnodigen om 
kennis met elkaar te delen. Nieuwe educatieve programma’s, waarin kinderen het plezier van dans 
ervaren en leren kijken naar dans; een waardevolle investering in de toekomst van het dansveld en 
danspubliek in de regio. En meer… 
 
Dankzij de steun van de Provincie Limburg, de gemeente Heerlen, het Fonds Podiumkunsten en 
andere partners van het festival - onder meer vanuit de Proeftuin Dans: Right Now! die dit jaar afloopt 
maar in 2022 zeker een vervolg krijgt - kan schrit_tmacher sinds 2010 een belangrijke impuls geven 
aan de ontwikkeling van het dansveld in Limburg en de Euregio. Het is ook dankzij de steun van onze 
subsidiënten dat wij zelfs in coronatijd zichtbaar hebben kunnen blijven maken dat er in het zuiden 
van Nederland een belangwekkende dansagenda wordt gevoerd. Deze lijn zetten wij voort, hopelijk 
wederom met steun van de Provincie. 
 
Wij verheugen ons om met onze partners, de vele internationale alsook nationale en regionale makers 
en gezelschappen die u in dit plan tegen zult komen, en vooral ook met ons publiek samen nieuwe 
stappen in de wereld te zetten. Noem het gerust ambitieus: stap voor stap - schritt für schritt - hopen 
wij zo bij te dragen aan een mooiere wereld waarin wij elkaar vinden in fraaie, verbluffende, 
verbindende en prikkelende dans. 
 
Bas Schoonderwoerd,  
Zakelijke en artistieke leiding schrit_tmacher just dance! in Nederland 
Bestuurder Stichting StEP by StEP 
 

  



6 
 

2. Festivalprofiel  
 
2.1 Uitgesproken, internationaal, grensverleggend, verbindend, grootstedelijk  
Vanuit alle windstreken haalt schrit_tmacher belangwekkende danskunst naar (Zuid-)Nederland, met 
een scherp oog voor choreografen die niet of nauwelijks in Nederland, zelfs in Europa te zien zijn. We 
tonen niet alleen dans ‘van verre’. Het is onze intrinsieke ambitie om actuele producties binnen een 
historisch, sociaal-maatschappelijk of cultureel kader te plaatsen. Deze ambitie klinkt wellicht 
‘abstract’, maar krijgt elke festivaleditie handen en voeten aan de hand van actuele thema’s.  
Neem de openingsvoorstelling Come Out door het Franse Ballet de Lorraine in 2021; dit gezelschap 
verraste ons publiek met een zeer vernieuwende interpretatie van het gelijknamige wereldberoemde 
muziekstuk van Steve Reich uit 1966, over etnische profilering en politiegeweld. In 2021 toonden we 
eveneens de spraakmakende voorstelling Destination, over ‘gelimiteerde seksualiteit’, van het jonge 
Chinese talent Yang Zhen. Traces van Wim Vandekeybus ging over de strijd rond oerbossen in 
Roemenië. Outwitting the Devil van wereldster Akram Khan over wat oude mythes ons kunnen leren 
over de huidige verwoesting van de natuur. En met het interactieve kunstwerk Dance of the city 
warriors en de voorstelling À mon bel amour van Compagnie Par Terre/Anne Nguyen onderstreepten 
we het sociale belang van het betekenisvol samenbrengen van verschillende dansstijlen zoals hiphop, 
gevechtskunst, ballet, voguing, krumping en eigentijdse dans met bijbehorende expressie van fluïde 
identiteiten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aan de hand van programmatische keuzes geven we telkens nieuwe impulsen aan hoe artistieke 
ontwikkelingen, nieuwe technologie en urbane cultuur betekenis kunnen geven aan een vernieuwde 
stedelijke samenleving zoals die in Parkstad Limburg en de Euregio voor iedereen voelbaar aanwezig 
is. Tegelijk geeft dat engagement veel aanknopingspunten om door te praten met publiek en makers, 
hetgeen inspirerende nagesprekken en boeiende videoportretten oplevert - deze zijn deels nog steeds 
online terug te kijken via https://schrittmacherfestival.nl. De komende jaren blijven we investeren in 
nieuwe en/of aangepaste concepten voor uitnodigende, laagdrempelige (participatie)projecten - on 
stage alsook binnen onze contextprogrammering. 
 
  

À mon bel amour van Compagnie Par Terre/Anne 
Nguyen, OFF festival schrit_tmacher ‘21 

 

Destination van Red Virgo/Yang Zhen,  
OFF festival schrit_tmacher ‘21 
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Een podium voor talent uit de eigen regio 
Elke editie draagt schrit_tmacher vanuit verschillende 
perspectieven bij aan de verrassende dialoog tussen kunstvormen, 
generaties en tradities; via jonge makers die oudere generaties 
uitdagen, door werk van ‘bekende meesters’ in een nieuwe context 
te plaatsen, of door disciplinaire cross-overs te organiseren waarin 
dans de gevestigde tradities uitdaagt. Binnen dit veelkleurige palet 
draagt schrit_tmacher de internationaal hoog aangeschreven 
Nederlandse dans een warm hart toe en creëert het festival extra 
ruimte voor actieve deelname van makers uit de regio en projecten 
vanuit de Proeftuin Dans: Right Now!, die vanaf 2022 - als het geen 
proeftuin meer is - onder een andere naam een structureel vervolg 
krijgt. Makers die in deze regionale context te zien zijn geweest, zijn 
o.a. de van oorsprong Iraanse Roshanak Morrowatian 
(choreograaf/danser), de van oorsprong Japanse Mami Izumi (choreograaf/danser) en de van 
oorsprong Amerikaanse Stephen Shropshire (choreograaf/ wetenschapper). Zij werken allemaal vanuit 
Maastricht. Het festival levert zo een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de danspraktijk in 
de cultuurregio Zuid.  
 
Binnen deze artistiek-inhoudelijke context groeit het festival tegelijk als platform voor de ontwikkeling 
van nieuw dans- en choreografietalent en educatie. In 2021 is er een nieuw (familie)programma 
georganiseerd voor (jong) publiek, met extra aandacht voor interactie, participatie en workshops. Het 
festival blijft hierbij sterk inzetten op verdieping; met genoemde (video)inleidingen en nagesprekken, 
alsook met een rijkgeschakeerde contextprogrammering zoals tentoonstellingen, video-installaties, 
een thematische DansSalon, expertmeetings, een vernieuwend cursusprogramma, workshops en 
laagdrempelige community projecten. Die laatste hebben we begin juli binnen de corona- en 
vergunningsvoorschriften slechts beperkt kunnen organiseren in de binnenstad onder de noemer 
SIDEWALKS (Movies, (S)paces, Riet in de Wind – onaangekondigde dans) en SIDETALKS. In de volgende 
edities geven we deze bijzondere projecten een extra impuls. 
 
Dansactiviteiten en dansperspectieven kunnen mensen helpen zelf stappen in de wereld te zetten. Via 
beweging en choreografie ontdekken mensen hoe het voelt om met een woelige wereld om te gaan, 
een wereld die nu vaker weerstand biedt dan generaties lange tijd gewend waren. Door de nadruk op 
fysieke samenwerking in dans, kunnen we bouwen aan een versterking van het bewustzijn om dát te 
ondernemen dat de samenleving verder helpt. Talentontwikkeling, educatie en participatie gaan niet 
alleen over ontplooiing van het individu zelf, maar ook over de ontwikkeling van het samenzijn, het 
samenleven. Als individu word je verleid en aangesproken mee te doen; door de laagdrempeligheid, 
energie, veelvormigheid en collectiviteit van een dansactiviteit zetten mensen makkelijker samen 
stappen in de wereld… Vanuit die visie wil schrit_tmacher het festival- en contextprogramma de 
komende twee jaar doorontwikkelen. De organisatie doet met deze aanvraag bij de Provincie Limburg 
daarom graag een beroep op opname van schrit_tmacher in de Provinciale Subinfrastructuur 2023-
2024. 
 

Sister van Roshanak Morrowatian, OFF 
festival schrit_tmacher ‘21 
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SIDEWALK: Riet in de Wind (curator: Karin Post), OFF festival schrit_tmacher ’21 (foto: Luc Lodder) 

 

2.2 Historische schets 

De basis voor het grensoverschrijdende karakter van schrit_tmacher ligt in 2010. In dat jaar besloten 
Bas Schoonderwoerd (directeur en hoofdprogrammeur van Parkstad Limburg Theaters in Heerlen en 
Kerkrade) en Rick Takvorian (Programmadirecteur van het Kulturbetrieb Stadt Aachen en oprichter 
van schrit_tmacher) de handen ineen te slaan om samen hedendaagse dans in de schijnwerpers te 
zetten in het Nederlands-Duitse grensgebied. Takvorian was het festival in 1993 begonnen als een – 
toen nog niet jaarlijks - underground, avant-garde-experiment in museumzalen van het Ludwig Forum 
für Internationale Kunst in Aken. Met het vernieuwende concept voor schrit_tmacher heeft Takvorian 
een tegenstroom in beweging gezet; Theater Aken was op dat moment gestopt met zijn 
dansprogrammering. 

Rond diezelfde tijd stak Bas Schoonderwoerd als directeur van Parkstad Limburg Theaters (PLT) zijn 
nek uit voor extra aandacht voor dans in de Euregio; o.m. door internationale coproducties op het 
podium te brengen i.s.m. de Opera van Luik en Stadstheater Aken (Euregio Dans Forum/Euregio Tanz 
Forum) en eigen producties te realiseren met choreograaf Itzik Galili en de Heerlense Joost 
Vrouenraets. De samenwerking in 2010 tussen PLT en het Akense schrit_tmacher heeft de betekenis 
van en aandacht voor dans in de Euregio alsook het festival een ongekende boost gegeven. Belangrijke 
factoren voor deze unieke grensoverschrijdende samenwerking liggen in de persoonlijke, 
professionele ‘klik’: twee directeuren die elkaar verstaan, met dito programmeurs, gedreven door 
liefde voor de dans en de verbindende dimensie ervan, en geloof in culturele mobiliteit in de Euregio 
Maas-Rijn. 

 

StEP by StEP: crossing the border 
Vanaf de samenwerking met Heerlen verhuist het festival in Aken vanuit het museum naar de 
fabriekshal van Stahlbau Strang & Co Fabrik in Aken. Vijf weken per jaar verandert deze industriële 
ruimte in een danstheater, op een plek waar bijna een eeuw lang machines zijn gebouwd. In Heerlen 
neemt het festival in eerste instantie zijn intrek in Theater Heerlen. In 2016 draagt de Nederlandse 
partner van het festival, PLT, de organisatie over aan de in dat jaar opgerichte Stichting StEP by StEP 
(SbS). In 2017 dient zich opnieuw een belangrijke ontwikkeling aan: een derde podium in België wordt 
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aan het festival toegevoegd, het Alter Schlachthof in Eupen (BE). Met de heropening van het volledig 
gereviseerde Theater Kerkrade in 2018 komt daar nóg een maat podium bij, dat ook intensief in 
gebruik wordt genomen voor het scholenprogramma. In 2019 keert het festival in Aken vervolgens 
weer terug naar het Ludwig Forum für Internationale Kunst en wordt ook het DEPOT, een voormalig 
rangeerstation, aan de alsmaar groeiende lijst podia toegevoegd.  
Door dit rijkgeschakeerde palet van podia in een brede regio kan schrit_tmacher de juiste match 
realiseren tussen project, publiek en podium, afhankelijk van het karakter en de maatvoering van de 
voorstelling, met een betere profilering voor beoogde doelgroepen: 
- Eupen profileert zich met een mix tussen dans, acrobatiek en circus; 
- Stahlbau Strang in Aken is het podium voor vernieuwende experimenten en cross-overs tussen 

dans en andere kunsten; 
- De RABOzaal in Theater Heerlen biedt perfecte faciliteiten voor de grote dansensembles; 
- De LIMBURGzaal in Theater Heerlen is hét podium voor kleinere tot middelgrote producties; 
- Theater Kerkrade huisvest middelgrote tot grote producties en is, zoals aangegeven, zeer geschikt 

voor schoolvoorstellingen. 
 
Deze profilering helpt toeschouwers, makers en deelnemers de juiste weg te vinden binnen de 
samenhang van het festivalaanbod. Bovendien maakt schrit_tmacher in Parkstad steeds meer naam 
met een verdiepende randprogrammering waaronder laagdrempelige community projecten. De 
oorspronkelijke verwachting dat Luik als Belgische stad zou aanhaken is inmiddels door de tijd 
ingehaald. Artistieke ambities en mogelijkheden vonden geen gelijke tred. Eupen versterkt nu 
organisch het ambitieuze profiel van schrit_tmacher. 
 
De afgelopen edities zijn op het festival wereldwijd bekende en toonaangevende namen te zien 
geweest, zoals Gregory Maqoma, Hofesh Shechter, Wayne McGregor, Michael Clark, Crystal Pite, 
Marie Chouinard, Akram Khan, Dada Masilo, Sidi Larbi Cherkaoui, Maguy Marin, Carolyn Carlson, Ohad 
Naharin, Marco Goecke, Wim Vandekeybus en Sharon Eyal & Gai Behar. Evenals collega’s uit het 
middensegment zoals Anna Nguyen, Hervé Koubi en Rami Be’er alsook minder bekende, bijzondere 
choreografen als Yang Zhen, Ran Bagno, Okareka Dance, HUI, Amaury Lebrun, Wang Ramirez 
(bestaande uit Honji Wang en Sébastien Ramirez) en Yin Yue. Van Nederlandse bodem keren Scapino 
Ballet Rotterdam, Nederlands Dans Theater, Introdans (ook voor de jeugd) en Het Nationale Ballet 
(plus Junior Company) regelmatig in de programmering terug. Daarnaast maken we ruimte voor 
Nanine Linning (Duits/Nederlands), Sally Dansgezelschap Maastricht (jeugddans) en choreograaf 
Stephen Shropshire, alsook jonge makers van Limburgse bodem, zoals Roshanak Morrowatian, Mami 
Izumi en Jennifer Romen. We bieden deze makers belangrijke eerste stappen in (inter)nationale 
exposure.  
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3. Artistieke visie en positie 

The brutal journey of the heart door L-E-V/Sharon Eyal & Gai Behar, OFF festival schrit_tmacher ‘21 

 
Het 26-jarige schrit_tmacher rust op een lange, sterke traditie, waarbij internationale dans als 
gedeelde grond wordt gezien voor een brede publiekspresentatie van dans én aan dans gerelateerde 
kunstvormen. Kernactiviteiten zijn het programmeren, ontwikkelen, coproduceren en verbinden van 
dansmakers, professionals en een divers publiek op lokaal, nationaal en internationaal niveau. 

 
Wat als experiment begon in een Duits museum, is uitgegroeid tot een jaarlijks internationaal 
dansfestival van topniveau in een ware crossing-border omgeving. Op plekken waar bijna een eeuw 
lang machines werden gebouwd en decennialang delfstoffen werden gewonnen, gaan choreografen 
en dansers nu de dialoog aan met de bijzondere sfeer, historie én bevolking van deze regio. Niet door 
letterlijk bestaande verhalen op te halen in de regio en die één-op-één in beweging te vertalen, maar 
door het van oudsher sterk beeldend bewustzijn in deze regio te spiegelen met de verbindende, 
veelzeggende en associatieve kracht van dans en aanverwante kunsten én door mensen uit de regio 
nadrukkelijk bij de dans te betrekken. De dynamiek van de danskunst overstijgt het puur narratieve en 
daagt mensen uit met eigen associaties de geboden perspectieven aan te vullen. Op deze wijze heeft 
dans de gave mensen echt in beweging te zetten. Limburg kent een divers samengestelde bevolking 
met een lange geschiedenis van verschillende nationaliteiten en achtergronden. Voor iedereen biedt 
schrit_tmacher een inhoudelijke instap, van laagdrempelig en beeldend tot avontuurlijk en 
experimenteel, van betoverend en esthetisch tot confronterend en bevragend. Publiek is afkomstig 
uit alle delen van de samenleving en alle delen van Limburg: zuid, midden en noord. Én van verder 
weg. 

 

3.1. Artistieke en maatschappelijke visie en functie 
Op het fundament van de eerste, pluriforme oriëntatie op de danskunst is inmiddels een veelzijdig 
platform gecreëerd voor presentatie, ontmoeting, kennisdeling, talentontwikkeling, educatie, 
participatie en (co)creatie, dat van grote waarde is voor de dansprestatie in binnen- en buitenland en 
specifiek in Limburg. De laatste jaren heeft het festival een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt en 
aan (inter)nationale prestige gewonnen, mede door de erkenning en toekenning van (landelijke) 
meerjarige festivalsubsidies. Danskunstenaars vanuit de hele wereld komen naar Heerlen, Kerkrade, 
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Aken en Eupen om nieuw werk te creëren en te presenteren in de postindustriële context van Parkstad 
Limburg en de Euregio. Dit werk reist vervolgens verder langs podia in binnen- en buitenland, in die 
zin vormt schrit_tmacher ook een belangrijke springplank. In interactie met publiek, deelnemers, 
(internationale) programmeurs en makers biedt het festival ruimte voor verdieping en duiding van 
relevante ontwikkelingen, met de uitwisseling tussen kunstdisciplines als vruchtbaar vertrekpunt. 
Samen met toonaangevende professionals verkent het danspubliek de fascinerende wereld van de 
internationale danskunst. En ontdekt zo telkens de kracht van ‘pionieren’ en ‘stappen zetten’, waar de 
festivalnaam (mede) naar verwijst. 
 
De ambities van schrit_tmacher samengevat: 

1. schrit_tmacher toont en presenteert actuele, kwalitatief hoogwaardige, vernieuwende en 
internationale danskunst in een eclectische programmering met zowel pure dans als beeldende 
theaterdans, autonome en geëngageerde dans voor een groot, breed en divers publiek.  

2. schrit_tmacher draagt bij aan de ontwikkeling en toekomst van de dans. Als coproducent daagt 
het festival makers uit tot een artistieke dialoog met de Euregio en tot experimenten met 
publieksopstellingen en publieksparticipatie. Met het jongerenprogramma GENERATION2 werken 
we aan de ontwikkeling van het (dans)talent van de toekomst. 

3. schrit_tmacher bouwt mee aan een inspirerende gemeenschap van dansmakers, vakgenoten, 
deelnemers en toeschouwers en draagt bij aan duurzame culturele samenwerking in de Euregio 
Maas-Rijn (bijna 3.4 mln. Inwoners, d.d. 12 aug 2021). Het festival onderhoudt goede banden met 
internationale dansmakers, gezelschappen, vakgenoten en vervult een springplank- en 
netwerkfunctie voor dansprofessionals in de Euregio. We werken hierbij samen met vele partners 
zoals, musea, film, podia, festivals, etc. alsook met onderwijs en educatie voor een optimale 
interactie tussen jong talent, gevestigde makers en publiek van alle leeftijden en kennisniveaus. 

4. Met dans als instrument draagt schrit_tmacher bij aan de ontwikkeling en profilering van 
Nederland en Limburg als structuur voor dans, danspubliek, dansparticipatie en danstalent. Met 
zorg bouwen we aan een duurzame relatie met een breed dansminnend publiek, dat open en 
ontvankelijk de (inter)nationale danskunst volgt. 

5. Door middel van schoolvoorstellingen en programma’s voor talentontwikkeling, (cultuur)educatie 
en participatie bereikt schrit_tmacher talent en publiek van de toekomst. Met nieuwe 
(context)projecten bieden we ruimte voor verdieping en verbreding en maken we nieuwe 
doelgroepen warm en ontvankelijk voor beweging en dans. Zo betrekken we instappers en 
liefhebbers, kenners en programmeurs, jeugd en ouderen, amateurs en professionals. 
 

3.2. Programmeringsvisie  
schrit_tmacher programmeert met oog voor continuïteit en regionale verbondenheid, vanuit een 
bijzondere artistieke interpretatie van het modernistische basisbeginsel ‘dans = beweging in tijd en 
ruimte’. De internationaal georiënteerde kunstvorm 'dans' interpreteren we ruim; we verstaan er ook 
menig cross-over onder. We zorgen voor een goede mix in aanbod, van gezichtsbepalende grote 
gezelschappen tot opwindende jonge groepen, van bekende namen tot innovatieve makers, van 
radicale doordouwers tot experimentele (onder)zoekers; schrit_tmacher durft risico’s te nemen en 
put niet uit één biotoop. Wel staat telkens het lichaam centraal als noodzakelijk instrument voor  
grens-, taal- en cultuur-overstijgende communicatie.  
 



12 
 

 

 
Op deze manier is het schrit_tmacher gelukt publiek in beweging te krijgen, van Aken naar Heerlen, 
van Eupen naar Kerkrade, en vice versa. En van verder weg naar onze regio. Het festival stimuleert de 
mobiliteit in de Euregio Maas-Rijn, de Euregionale samenwerking en de synergie. schrit_tmacher 
draagt bij aan het oplossen van grenzen waar het gaat om cultuurdeelname in de ‘metropool’ 
Parkstad/Aken in de Euregio Maas-Rijn (ook wel Eutropolis genoemd). Een pré is dat het festival – met 
podia in drie landen – deze pluraliteit in de danskunst kan verbinden aan de culturele diversiteit van 
het Duitse, Nederlandse en Belgische publiek. Door iedere voorstelling te koppelen aan de juiste maat 
podium en de juiste publieksgroepen is in de ‘driehoek’ tussen Aken, Heerlen en Eupen met partners 
een internationaal georiënteerde structuur voor dans gecreëerd die uniek is in West-Europa. Hierin 
kunnen zowel makers als publiek – coronarestricties daargelaten - zich vrij over grenzen bewegen om 
impulsen te genereren voor de verdere ontwikkeling van de danskunst in (Zuid)Nederland en de 
Euregio. schrit_tmacher helpt hierbij ook talent in de provincie zich verder te ontwikkelen en verstevigt 
samen met danskunstenaars en instellingen het dans-DNA van de provincie, de cultuurregio Zuid en 
de Euregio. Waarbij we opmerken dat wij onze koers voor talentontwikkeling en educatie bepalen 
vanuit onze eigen artistieke ambities (vastgelegd in diverse programmalijnen) in samenspraak met 
experts zoals onder andere Karin Post en Yvonne Eibig. De uitvoering en begeleiding vinden in 
coproductie plaats met het veld en is het resultaat van samenwerking met danskunstenaars en andere, 
in de regio actieve danspartners zoals festival de Nederlandse Dansdagen (Maastricht), The Notorious 
IBE (Heerlen), VIA ZUID, Huis voor de Kunsten Limburg, Jop Vermeesch (HFC Dansstudio Heerlen) en 
SALLY Dansgezelschap Maastricht. Ook is er contact gelegd met Myrthe van Opstal (voormalig 
danseres bij Nederlands Dans Theater 1 en nu coördinator van ArtEZ Vooropleiding Dans Venlo) om 
samenwerking te verkennen tussen schrit_tmacher en de vooropleiding dans in Venlo. Er is een 

 Dance of the city warriors, interactief werk Compagnie Par Terre/Anne Nguyen, OFF festival schrit_tmacher ’21  
(foto: Luc Lodder) 
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nieuwe samenwerking met Jennifer Romen - deze meervoudig (wereld)kampioen urban dance creëert 
met haar Oxygen – Academy of Dance een platform voor getalenteerde urban dansers in Maastricht. 
En wij werken aan een boeiende samenwerking met het WMC (Wereld Muziek Concours) Kerkrade. 
 
De gevolgen van de coronapandemie sterken de organisatie in het grote maatschappelijke belang om 
mensen in beweging te krijgen en hen uit te dagen stappen te durven (blijven) zetten in een woelige 
wereld. De festivalnaam schrit_tmacher krijgt zo een nog diepere betekenis. 
 

In conserverende zin (overdracht 
van historie en erfgoed van de dans) 
hecht schrit_tmacher veel waarde 
aan het tonen en bevragen van de 
canon van de moderne en 
hedendaagse danskunst. Wat 
betekenen vernieuwing en 
ontwikkeling? Hoe verandert 
beweging de omgeving van mensen 
(en kunstenaars)? Hoe kunnen 
generaties choreografen met elkaar 
in verbinding worden gebracht? We 
koppelen de historie van de dans 
aan actuele ontwikkelingen en 

verbinden grootheden uit periodes en stromingen met hedendaagse, aanverwante richtingen. Hierbij 
luistert schrit_tmacher nadrukkelijk naar wat er leeft in stad en omgeving; in dit geval een sterk urbaan 
landschap ingebed in een rustieke omgeving, waar het verdwijnen van traditionele industrieën een 
nieuw licht werpt op wat een stedelijke samenleving inhoudt. Parkstad Limburg, Nordrhein-Westfalen 
en Oost-Vlaanderen worden als voormalige ‘kolen en staalregio’s’ vanwege hun aanpak van 
stedenbouwkundige vraagstukken ten voorbeeld gesteld voor vergelijkbare postindustriële 
knooppunten in transitie. ‘Kolen en staal’ zijn hier getransformeerd in ‘cultuur en samenleven’. Zoals 
Heerlen met zijn innovatieve sub- en straatcultuur koploper en trekpleister is in de internationale 
wereld van streetart, urban dance en hiphop, pioniert schrit_tmacher in wat mensen beweegt in deze 
regio met een zo eigen geschiedenis en erfenis, én een eigen verleden van specifieke migratie. 
Danskunstenaars worden bij hun onderzoek uitgedaagd de verbinding aan te gaan met deze sociaal-
maatschappelijke-culturele context, die zich onder meer uit in de architectuur en interdisciplinaire 
kunstdisciplines in deze regio. Opvallend is de ontwikkeling waarin steeds meer danskunstenaars zich 
in hun werk fysiek verhouden tot de zoektocht naar identiteit en diversiteit en hoe daar uitdrukking 
aan te geven. Hiermee spreken ze ook een jonge generatie aan. Bovendien leent deze invalshoek zich 
extra goed voor een uitnodigende deelname aan onze bijzondere contextprogrammering. 
Waar het festival in het Duitse en Belgische al lang geen onbekende meer is, wint het inmiddels ook 
sterk aan betekenis voor de Nederlandse dans-infrastructuur. Met trots constateren wij de 
toenemende springplankfunctie van ons grensoverschrijdend dansplatform. schrit_tmacher brengt 
gezelschappen naar de Euregio die zelden in onze contreien te zien zijn. Vervolgens combineren deze 
gezelschappen hun bezoek aan Heerlen/Aken vaak met een tour door Nederland of West-Europa. 
Omgekeerd zien wij onze eigen ’thuis’-gezelschappen, zoals Scapino Ballet Rotterdam en SALLY 
Dansgezelschap Maastricht, met succes via schrit_tmacher uitvliegen naar Belgische en Duitse podia. 

Outwitting The Devil – Akram Khan Company, OFF festival schrit_tmacher ’21 
Foto Klaus Tummers 
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Onze programmeringsvisie krijgt elk festival vorm aan de hand van vijf programmalijnen. Deze zijn 
functioneren als een intrinsiek instrument voor het artistieke team om tot evenwichtige keuzes te komen 
in de programmering. Naar buiten toe profileert schrit_tmacher zich als groots internationaal dansfestival 
van topniveau in een crossing border omgeving, met dans als sterke schakel tot verbinding, te beleven via 
een hoofdprogramma, een contextprogramma, workshops, GENERATION2, co-creaties, community 
projecten en online aanbod. Jaarlijks draagt schrit_tmacher zo intensief bij aan de ontwikkeling van de 
danskunst in regionaal, nationaal en internationaal perspectief. 
 
Programmalijn 1: Culturele cross-overs in internationale dans 
Programmalijn 2: Cross-overs tussen generaties, canon & vernieuwing 
Programmalijn 3: Cross-over tussen dans en urbane omgeving: beweging & architectuur 
Programmalijn 4: Interdisciplinaire cross-overs 
Programmalijn 5: GENERATION2 en Co-Laboration 
 
In het volgende hoofdstuk leggen we deze programmalijnen specifieker uit en verbinden we onze 
programma-ambities aan concrete activiteiten. Tijdens de laatste edities van schrit_tmacher hebben we 
daarnaast via een omvangrijke en vernieuwende contextprogrammering nieuwe mogelijkheden 
ontwikkeld om een groeiend publiek op een laagdrempelige en avontuurlijke manier kennis te laten 
maken met de danskunst en -kunstenaars uit ons programma. Deze SIDEWALKS, SIDETALKS, DansSalons, 
dansfilms, nagesprekken, video-introducties, community projecten, dansworkshops, cursussen en 
tentoonstellingen geven we in 2023 en 2024 een stevig vervolg. Omdat juist deze unieke activiteiten ons 
in staat stellen om makers uit allerlei delen van de wereld en uit verschillende disciplines aan elkaar én 
aan (nieuw) publiek te verbinden. 

 
 
 

  

SIDEWALK Movies – OFF festival schrit_tmacher ’21 (Foto: Luc Lodder) 
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4. Activiteiten 2023 en 2024 

Dans als kunstvorm is een sterke schakel - zo leert ook de geschiedenis. Niet alleen binnen de westerse 
kunstwereld, maar ook binnen andere culturen zien we betekenisvolle ontmoetingen en krachtige 
confrontaties van dans met muziek en kunst. Graag nemen we het publiek tijdens schrit_tmacher 2023 
en 2024 mee in nieuwe, fascinerende ontmoetingen, waarin dans – in de breedste zin van de 
kunstvorm – de verbindende factor is1.  
 
De komende periode blijven we ons concept trouw met een omvangrijk internationaal palet aan 
verhalen, danstalen en stijlrichtingen, gevat in ons bewezen concept dat stoelt op 5 programmalijnen 
en een omvangrijk contextprogramma. Met de flinke publieksgroei van de afgelopen jaren en de breed 
gevoelde honger naar méér zetten we nieuwe stappen: naast dans in de black box van het theater, 
verkennen we iedere editie meer alternatieve plekken en presentatievormen (mede in de publieke 
ruimte), passend bij actuele ontwikkelingen in de (dans)kunst. Bovendien ontwikkelen we nieuwe 
formats om in te spelen op onzekere, wisselende gevolgen van de coronapandemie.  

 
4.1 Programmalijn 1. Culturele cross-overs in internationale dans  
Actuele, hoogwaardige en vernieuwende dans uit het internationale spectrum is het leidend 
perspectief voor het hoofdprogramma. schrit_tmacher toont vernieuwing in verschillende danstalen 
en esthetische tradities in de brede zin van het woord: uit Azië, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, 
Angelsaksische wereld, Europa en Nederland. Binnen dit internationale spectrum ligt de focus op dans 
die actief meeschrijft aan sociaal/maatschappelijke thema's en op makers met een bi-culturele of 
migratieachtergrond die verschillende culturen, perspectieven en werelden verenigen.  
 
- In 2023 en 2024 continueert schrit_tmacher 

de Focus Africa met de profilering van 
iconische vrouwelijke choreografen. Zo komt 
in 2023 de provocerende Zuid-Afrikaanse 
Robyn Orlin (66) naar Heerlen – i.s.m. Explore 
Festival – en in 2024 de Senegalese Germaine 
Acogny (77). Beiden grondvesten hun 
ontwikkeling in Westerse eigentijdse dans op 
hun wortels in Afrika en hun kennis van de 
Afrikaanse dansgeschiedenis.  

- De beroemde reputatie van flame-on-legs Louise Lecavalier – haar voorstelling moest vanwege de 
coronapandemie worden doorgeschoven, van editie 2021 naar 2023 – sluit naadloos aan bij deze 
pionierende vrouwen in de dans. De 62-jarige Canadese danser/choreografe was jarenlang het 
boegbeeld van LaLaLa Human Steps. Zij komt in 2023 naar schrit_tmacher met haar eigen 
gezelschap Fou Glorieux en de solovoorstelling Stations, waarin ze verschillende fysieke stadia 
doormaakt, van meditatief tot obsessief en van een vloeiende flow tot strak onder controle. 

 
1 Voor alle activiteiten genoemd in dit programma geldt dat wij uitgaan van een ‘normale’ situatie, die vrij is van 
corona. Wij zijn ons ervan bewust dat wij als gevolg van nieuwe ontwikkelingen in de pandemie mogelijk andere 
keuzes moeten maken.  

 

Acogny/Ecole des Sables – Pina Bausch’ The Rite of Spring 
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- Nog een wereldvermaarde vrouw presenteert schrit_tmacher in 2023: de Canadese choreografe 
en danseres Crystal Pite (51) met haar Canadese gezelschap Kid Pivott. Haar 
danstheaterbewerking Revisor van Nikolaj Gogols satirische komedie De Revisor – over corruptie, 
eigen belang en pseudo-nieuws – werd geroemd door de Amerikaanse en Britse pers vanwege de 
beeldenrijkdom en de visuele impact: “Mind completely blown… yet again”, schreef The Telegraph  

- We proberen de Focus Down Under doorgang te laten vinden in 2023 of 2024 met Kiss The Sky 
door New Zealand Dance Company (i.s.m. Holland Dance Festival); een spannend gezelschap 
onder leiding van algemeen directeur Janine Dijkmeijer en het jonge duo performer/maker 
Victoria (Tor) Colombus & danser/choreograaf James O’Hara. schrit_tmacher is in onderhandeling 
om dit krachtige eigentijdse gezelschap uit Nieuw-Zeeland naar het festival te halen met een Asia-
Pacific drieluik over natuur en tijd, en een tweede, kleiner stuk onder leiding van een andere 
Nieuw-Zeelandse choreograaf. 

- Voor de Focus België onderzoeken we de haalbaarheid van de presentatie in 2024 van een iconisch 
werk van de Vlaamse choreografe Anne Teresa de Keersmaeker (61) met haar gezelschap Rosas. 
Haar Drumming door de Britse Candoco Dance Company staat al langer op ons wensenlijstje. Dit 
gezelschap is wereldleider onder de gezelschappen voor professionele dansers mét en zonder 
beperking. Zij brengen een inclusieve herinterpretatie van het fenomenale werk van De 
Keersmaeker op percussiemuziek van Steve Reich, dat aansluit bij de visie van schrit_tmacher ten 
aanzien van diversiteit en inclusiviteit. Daarnaast onderzoeken we voor deze focuslijn de 
presentatie van Lamenta van choreografen Koen Augustijnen (54, voormalig kernlid Les ballets C 
de la B van Alain Platel) en Rosalba Torres Guerrero (51, Siamese Cie). Hierin vertalen ze 
emotionele ervaringen rond rouw en verlies (die mensen ook altijd sterk lichamelijk beleven) in 
dans en fysiek theater. In alle culturen bestaan rouwrituelen waarin met zang en dans uiting wordt 
gegeven aan deze emoties. Het kan helpen zulke emoties collectief te delen en te herbeleven om 

verdriet te kunnen loslaten. Onze 
hedendaagse samenleving is veel van 
deze rituelen kwijtgeraakt. Siamese 
Cie gaat op zoek naar betekenisvolle 
overblijfselen in specifieke culturen 
en regio’s. Ook in de lijn van Focus 
België ligt de mogelijke komst van 
Drawn from Within; een choreografie 
van de Vlaamse choreograaf, filmer 
en fotograaf Wim Vandekeybus (58) 
voor Rambert uit Engeland, over de 
mondiale paniek rond ons oude 
vertrouwde fysieke contact. 

 
4.2 Programmalijn 2. Cross-overs tussen generaties, canon & vernieuwing 
schrit_tmacher licht de (steevast) verrassende dialoog tussen verschillende generaties en 
danstradities uit: jonge makers die met hun werken oudere generaties uitdagen en aan de 
ontwikkeling van de dans nieuwe energie en betekenis geven. Vernieuwingsdrang krijgt meer reliëf 
wanneer we deze plaatsen binnen kaders als tijdperk, plaats, erfgoed en context. Eens per jaar 
proberen we daarom een choreografie uit de canon van de dans te programmeren, mét eigentijdse 
reacties. Zo sluit schrit_tmacher het festival in 2022 met trots af met de Nederlandse première van 

Drawn from Within (2021) door Rambert X Wim Vandekeybus 



17 
 

The Sacrifice van de Zuid-Afrikaanse choreografe Dada Masilo (37): een verrassende visie vanuit de 
Afrikaanse danscultuur op het iconische Le Sacre du Printemps. 
 
- We vervolgen de dialoog tussen dansgeneraties en danserfgoed in 2024 - binnen de Focus Afrika, 

zie ook vorige pagina - met een interessant project met ‘de moeder van de hedendaagse 
Afrikaanse dans’, de 77-jarige Germaine Acogny, die i.s.m. met de beroemde Pina Bausch 
Foundation eveneens zal reageren op het iconische Le Sacre du Printemps. Een speciaal 
samengesteld gezelschap van jonge Afrikaanse dansers zal de beroemde versie van (wijlen) Pina 
Bausch een nieuwe lading geven. Acogny’s werk staat in het festival naast een voorstelling van de 
73-jarige Malou Airaudo (een voormalig lid van Tanztheater Wuppertal), die eveneens jarenlang 
centrale rollen danste in het werk van Pina Bausch. Beide opmerkelijke choreografen reflecteren 
in een dubbelprogramma Common Ground op hun lange geschiedenis en hun emotionele 
ervaringen en gaan samen op zoek naar gemeenschappelijke grond en rolmodellen voor nieuwe 
generaties. Samen met het 35-minuten durende Rite of Spring vormt dit een dubbelprogramma. 
De voorstelling is door de corona-pandemie alleen nog in Senegal te zien geweest, waar Acogny 
haar bijzondere dansopleiding L’École des Sable heeft gesticht.  

- We continueren onze meerjarige, hedendaagse 
reflectie door makers uit andere danstradities 
op iconisch erfgoed te laten reageren, die met 
actuele perspectieven het verleden opnieuw 
laden. In aanraking komen met andersoortige 
tradities is van groot belang om ontwikkelingen 
in onze polariserende wereld te kunnen volgen 
en begrijpen. Daarom vervolgen we ook onze 
aandacht voor Azië, waar de confrontatie 
tussen traditie en moderniteit tot onverwachte 
perspectieven leidt. In 2022 zien wij uit naar de 
voorstelling North Korea Dance van ‘dare-devil’ Eun-Me Ahn die de precieze disciplinering van de 
volksdans uit haar geboorteland Zuid-Korea mengt met de ontwikkeling van een sjamanistische 
traditie, opgedaan in New York, alsook met het danstheater, dat ze ontdekte door haar 
vriendschap met Pina Bausch. De provocaties van de kosmopolitische, Koreaanse Eun-Me Ahn zijn 
even verrassend als opwindend en weten telkens opnieuw generaties en tradities uit te dagen. 
Aan de oppervlakte lijkt het een op Koreaanse esthetiek gerichte voorstelling, maar onderhuids 
broeit haar commentaar: onder de façade van een dictatuur die alles in het gareel houdt ontdekt 
de goede verstaander haar satirische visie op haar geboorteland. Voor onze aandacht voor Azië 
staat voor de komende twee jaar een nieuwe stem in de Chinese minimal dance op ons lijstje: 
choreograaf Tao Ye, met zijn TAO Dance Theatre uit Beijing: een hypnotiserende, 
hypergeconcentreerde beteugeling van de chaos, geïnspireerd op de oosterse getallenleer, zeg 
maar een Chinees equivalent van Anne Teresa de Keersmaeker. Ook de bewerking van Le Sacre 
du Printemps door de Chinese wereldster Yang Liping (1958), beroemd geworden door haar 
pauwendans, proberen we naar de Euregio te halen in het kader van onze serie iconische nieuwe 
Sacres. De derde naam op ons lijstje is de inventieve Taiwanese choreograaf/danser Huang Yi en 
Saburo Teshigawara (zie programmalijn 3). Ook onderzoeken we de komst van het Beijing Dance 
Theater, dat onder leiding van Wang Yuanyang furore maakt met Chinese herinterpretaties van 
Westerse klassiekers zoals Hamlet. 

North Korea Dance van Eun-Me Ahn, schrit_tmacher 2022 
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- We onderzoeken voor 2023 of 2024 (in Aken) de komst van Silent Lines van de Brit Russell 
Maliphant (60). Deze voormalige danser bij The Royal Ballet koos met steun van Sadler’s Wells 
voor creatieve onafhankelijke dans en verhoudt zich spannend tot het klassieke balletverleden.  

- Eveneens onderzoeken we de presentatie in 2023 of 2024 van canon-stukken uit het oeuvre van 
de Franse Maguy Marin (70) en haar gezelschap May B. en reacties daarop.  

- Choreograaf Itzik Galili (61), die in Nederland een grote naam opbouwde en een sterke band met 
Heerlen had, gaat bij het Boston Dance Theater zijn bedwelmende Bullet Proof Mama (2010, 
Dansgroep Amsterdam) een nieuwe impuls geven. schrit_tmacher haalt deze bedwelmende 
totaalaanvaring op muziek van Simeon Ten Holt graag naar de Euregio om te laten zien hoe een 
belangrijk werk uit de Nederlandse danscanon ruim een decennium later een nieuwe lading krijgt. 

- Tenslotte blijft binnen deze programmalijn de drukbezette Duitse choreografe Sasha Waltz (58) 
op het wensenlijstje van schrit_tmacher staan. Zij is deels in Nederland, deels in New York opgeleid 
en heeft inmiddels grote furore gemaakt in de dans- en operawereld, o.m. met Schaubühne in 
Berlijn. Ze is een veelgevraagd internationaal toonaangevend maker met theatraal, beeldend werk 
en groots opgezette dansopera’s, die altijd reageren op de kunstgeschiedenis. schrit_tmacher 
verricht lange termijn inspanningen om haar naar de Euregio te kunnen halen. 
 

4.3 Programmalijn 3. Cross-over tussen dans en urbane omgeving: beweging & architectuur 
Vanaf zijn eerste editie in 1993 – in de museale context van het Ludwig Forum Aachen – gaat dans tijdens 
thematische kunsttentoonstellingen en kunstinstallaties in schrit_tmacher de verbinding aan met de 
omgeving; zowel met de artistieke omgeving en andere kunstdisciplines (beeldende kunst, muziek, 
vormgeving en performancekunst (zie programmalijn 4) als met de architecturale en sociaal-
maatschappelijke omgeving. Het festival wil dansmakers, professionals en publiek, maar ook kunstvormen 
en culturen en tradities verbinden. Juist omdat die verbinding verrassende dialogen oplevert die de 
kunsten en de verbeelding verder brengen. Daar waar dans de gevestigde en traditionele kaders verlaat, 
helpt schrit_tmacher de danskunst verder. Soms zelfs letterlijk onder het motto out of the black box, into 
the white cube op locaties zonder podium, zoals in leegstaande winkelpanden of musea als SCHUNCK. 
 
- Op ons wensenlijstje staat de inventieve Taiwanese choreograaf/danser en pionier Huang Yi (37) en 

zijn robotcompagnon Kuka. Zijn voorstelling Under the Horizon smaakte in 2018 naar meer. 
schrit_tmacher probeert hem naar Nederland te halen met A Million Miles Away; een interactieve 
voorstelling met nieuwe technologie, over de intrigerende vraag: als je stappen terug kon zetten 
naar een episode uit je leven, welk hoofdstuk uit je geschiedenis kies je dan? Yi groeide op als 
eenzaam kind in een rijke familie, die werd geteisterd door faillissementen en zelfmoordpogingen. Yi 
leerde zichzelf programmeren en oefende de tango en samba in de ballroomstudio van zijn ouders. 
Beide ‘overlevingsstrategieën’ combineert hij in zijn choreografieën vol kunstmatige intelligentie. 

- In samenwerking met totaalchoreografe Nanine Linning (45) tonen we in 2023 of 2024 een 
installatieproject (Double Helix), dat zich op meerdere plekken afspeelt. Linning is vaker te zien op 
ons festival; in 2022 verwelkomen we haar met het bijzondere dansconcert Di Lasso's Tranen van 
Petrus, dat zij maakte i.s.m. het Nederlands Kamerkoor. 

- We blijven ons contact intensiveren in de hoop de komst van de meer dan indrukwekkende, 
veranderende luchtsculpturen van de Japanse danser/choreograaf Saburo Teshigawara (68) te 
kunnen faciliteren. 

- We werken aan een vervolg van de samenwerking met de Britse choreograaf Wayne McGregor (51), 
die magisch werk combineert met interesse voor hedendaagse architectuur, artificiële intelligentie 
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en techniek. In 2020 presenteerde schrit_tmacher een tweeluik van zijn voorstellingen 
(Autobiography en Far) in combinatie met een installatie/performance (Future Self). In 2023 of 2024 
willen we een combinatie presenteren van de voorstelling Out of Nature, die McGregor in 2022 
ontwikkelt en de installatie/performance No One is an island (over de toekomstige invloed van AI op 
de menselijke geest). 

 

Wayne MacGregor - No One is An Island 
 

- Voor 2024 proberen we samen met The Notorious IBE de Franse hiphopgrootheid Kader Attou 
(47, Cie Accrorap) als artist-in-residence en inspirator voor jonge urban makers aan het festival te 
verbinden. 

- We bouwen verder met VIA ZUID en SALLY Dansgezelschap Maastricht aan steun voor nieuwe 
makers zoals de Maastrichtse Jennifer Romen (25, drievoudig Europees kampioen hiphop en in 
2020 winnaar van de Inspiratieprijs Cultuurfonds Limburg). Door zo’n gedreven talent, opgeleid in 
Contemporary/Urban dans aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tilburg en oprichter van 
de dansschool Oxygen, voor onze regio te behouden, profileren we de Euregio als dansregio en 
brengen we schrit_tmacher en Romen samen naar een next level. In 2023 presenteert 
schrit_tmacher de derrière van haar eerste avondvullende voorstelling én de eerste Nederlandse 
tournee van haar nieuwe gezelschap JR Dance Company. In Delusions (waanideeën) creëert ze 
met illuster licht een cross-over tussen dans en illusie. Romen trekt ook een nieuwe, jonge 
generatie publiek door als choreografe zowel werk te maken voor theaterpodia als het 
commerciële circuit. Daarnaast gaat zij op ons verzoek binnen het festival een rol spelen in de 
contextprogrammering. Bijvoorbeeld in de organisatie van workshops en met bijdragen aan 
expertmeetings. Vast staat dat Jennifer in 2023 een inkijkje geeft in haar werkproces. Voor 
continuïteit van een vruchtbare makersbodem in Limburg - van levensbelang voor een 
getalenteerde en internationaal werkende choreografen zoals Roshanak Morrowatian, Jennifer 
Romen en Stephen Shropshire - werkt schrit_tmacher samen met de Nederlandse Dansdagen en 
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The Notorious IBE. Deze samenwerking is door Proeftuin Dans Right Now! van een sterke impuls 
voorzien. Deze drie dansfestivals willen de uitgezette ‘zaadjes’ samen blijven bemesten.  

- Voor deze programmalijn werken we waar mogelijk ook samen met Brightlands, Van 
Eyckacademie, SCHUNCK en University College Maastricht als stimulans voor 
onderzoeksprojecten tussen creatieve kunsten, academies en technologie. Zo hebben wij in 2021 
de proeven voortkomend uit de Danscursus DANCE EXTRA als SIDEWALK in het stadscentrum van 
Heerlen laten zien; voorbijgangers werden tijdens een doorlooproute hierdoor spontaan verrast! 
Vergunnings-technisch mochten we vanwege corona hiervoor geen publiek werven. Toch was het 
een verrassend, kleinschalig succes. Zo’n doorlooproute langs proeven uit samenwerkingen 
tussen kunstenaars gaan we in 2022 uitbreiden en in 2023 en 2024 verder ontwikkelen. We 
proberen als deel van de verdieping (ook met streaming) meer werksessies publiek te maken. 
Toeschouwers geven aan graag deelgenoot te worden van het creatieve maakproces achter de 
schermen. Deze ingrediënten willen we in 2023 en 2024 door ontwikkelen met meer gratis 
toegankelijke doorlooproutes en wandel/audiopresentaties op tijdelijke, laagdrempelige locaties. 
Hierbij zetten we in op iconische landmarks voor onze regio (zie contextprogrammering). 

 
 
4.4 Programmalijn 4. Interdisciplinaire cross-overs 
Dit programma toont in de contextprogrammering interdisciplinaire onderzoeksprojecten in 
samenhang met andere creatieve kunstvormen zoals architectuur, muziek, beeldende kunst, theater, 
videokunst, film en mode. Hierbij streven we naar een solide samenwerking met het kunstenveld en 
museumlandschap (Ludwig Forum, SCHUNCK, IKOB International Art Centrum Oost-België) en 
reageren we op ontwikkelingen zoals in danskritiek, danscinema, dansdocumentatie en 
dansarchivering. 

- In samenwerking met het mondiale WOMAD festival (World of Music, Arts and Dance) leggen we 
wereldwijd een verbinding tussen artiesten van heinde en ver, in kunst, muziek en dans. Deze 
samenwerking stond twee jaar geleden al op ons wensenlijstje maar is nog niet gerealiseerd. In 
2023 pakken we de draad op. 

- Hetzelfde geldt voor het verlenen van een compositieopdracht voor nieuw werk door 
performancekunstenares/musicus Laurie Anderson en het realiseren van een speciale 
coproductie met nieuwe muziek van rockzanger/muzikant Peter Gabriel. Beide projecten stonden 
oorspronkelijk gepland voor het festival van 2022, maar schuiven door. 

- In 2023 verwachten wij de bejubelde dansvideo-installatie van beeldend kunstenaar Anouk 
Kruithof (40, zij woont en werkt in België, 
Nederland en Suriname en is winnaar Charlotte 
Köhler Prijs 2014, publiekswinnaar Volkskrant 
Beeldende Kunstprijs 2016, Infinity Award New 
York 2012) naar SCHUNCK te halen. Het gaat om 
Universal Tongue (aangekocht door Museum 
Voorlinden in Wassenaar), die schrit_tmacher 
i.s.m. SCHUNCK doorlopend presenteert. Hierin 
toont Kruithof ingenieuze loops van 1000 
dansstijlen van over heel de wereld, van parade-
dansen tot straatsolo’s, van stoelendans tot 
gabber, van limbo tot finger tutting: alles ademt de uitbundige verbondenheid alsook culturele 

Universal Tongue van Anouk Kruithof, schrit_tmacher 2023 
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verscheidenheid van beweging. “Een waar feestje van razend knap gemonteerde dansvideo’s uit 
een megalomane, wereldwijde database”, aldus de Volkskrant.  

- In 2023 presenteert schrit_tmacher het derde deel van de goed ontvangen samenwerking 
(mogelijk gemaakt door de Proeftuin Dans) tussen Zwaan-winnaar en breakdancer Redoaun Ait 
Chitt (Giessenburg, 1989) en de Nederlandse Muziekprijswinnaar en percussionist Dominique 
Vleeshouwers (Weert, 1992). Via een drieluik betrekken deze talenten het publiek in hun 
zoektocht naar hoe mensen gelukkig kunnen worden in een nieuwe werkelijkheid; samen zetten 
ze hun illuster improvisatievermogen in om de ander vrolijk uit zijn comfortzone te lokken. Het 
resultaat is meer dan een optelsom van twee grootheden. Het eerste deel, de digitale voorstelling 
Blurred Lines over het leven met (on)mogelijkheden en de ‘strijd’ om telkens maar weer grenzen 
te verleggen, ging in première tijdens de online editie van de Nederlandse Dansdagen 2020. 
schrit_tmacher Festival, The Notorious IBE en de Nederlandse Dansdagen hebben de makers 
REDO en Dominique Vleeshouwer vervolgens uitgedaagd om dit stuk – in modules – voor zowel 

schrit_tmacher, The Notorious IBE als Nederlandse Dansdagen door te ontwikkelen, waarbij ieder 
festival een kader heeft geschapen, passend bij het eigen profiel. Voor schrit_tmacher betekende 
dit dat er een extra muziekscore aan het stuk is toegevoegd. Vervolgens werkten ze door aan de 
modulaire performance. The Notorious IBE faciliteerde voor de doorontwikkeling een 
onderzoeksdag waarop de makers met een select groepje internationale topbreakdancers uit 
Nederland, Rusland en Japan verder onderzoek hebben gedaan naar het gebruik van improvisatie 
en visuals, met livemuziek en dans. Tijdens de Nederlandse Dansdagen werd onderzocht hoe de 
doorlopende improvisaties en interacties verwerkt konden worden in een dramaturgische vorm 
die voor het publiek interessant is. Het materiaal uit dit onderzoeksproject vormt de basis voor de 
avondvullende live productie A new dawn: for new tomorrows, waarin REDO en Dominique 

Note to self to Hans Nieuwnhuijsenl duet tussen Zwaan-winnaar Redouan Ait Chitt en de Nederlandse Muziekprijs-
winnaar Dominique Vleeshouwers, OFF festival schrit_tmacher ‘21 
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samenwerken met twee Amerikaanse artiesten: het vocalisten en componistenduo Hanna Benn 
& Deantoni Parks. Samen onderzoeken ze wat ons als mens inspireert, waar we gelukkig van 
worden en hoe we in een nieuwe werkelijkheid nieuwe betekenis geven aan onze passies. A new 
dawn: for new tomorrows zal tijdens het Birds of Paradise festival in Tivoli|Vredenburg (verplaatst 
naar juli 2022) in première gaan en in 2023 tijdens schrit_tmacher te zien zijn. Fijne bijkomstigheid: 
Dominique Vleeshouwers is geboren in Weert en trouw aan zijn wortels in Noord-Limburg. De 
continuïteit in het scheppingsproces die de drie festivals aan deze makers kunnen bieden blijkt 
van onschatbare waarde en levert nu al beloftevol resultaat op. 

- Het werk van de Amerikaans-Nederlandse Stephen Shropshire (49, choreograaf, curator, 
dansonderzoeker en momenteel promovendus bij PhDArts Universiteit Leiden en de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten) past naadloos binnen deze programmalijn. Van hem toonden 
we in 2020 en 2022 de wereldpremières van Contrapunctus (while we were waiting) en And 
Everything In Between. Het eerste deel was speciaal gemaakt voor schrit_tmacher 2020 op 
selecties uit J.S. Bachs Kunst der Fuge, dat verder is uitgewerkt naar een drieluik voor het festival 

in 2022. In 2021 creëerde hij voor zijn 
curatorschap samen met fotograaf, 
illustrator en regisseur Daan Brand - Zijn 
werk is te zien in de New York Times, The 
New Yorker, The Atlantic, Liberation, 
Volkskrant magazine, Elle en NRC - onder de 
titel Opening Space een enerverende 
tentoonstellingsreis langs schrit_tmacher 
2021, The Notorious IBE en de Nederlandse 
Dansdagen. De tour startte bij 
schrit_tmacher met een dansexpo in de 
openbare ruimte. Wanneer we denken aan 
ruimte en beweging, lijken fotografie en 
dans misschien tegenstrijdig. Beweging 
maakt ruimte vrij, terwijl fotografie die wil 
vastleggen. Maar fotografie kan ook ruimte 
openen en bewegingen onthullen die we 
anders niet zien. De beelden op 
posterformaat in deze expositie, 
gepresenteerd in abri’s en te zien in 
bushokjes door heel Zuid-Limburg, waren 
dan ook niet alleen bedoeld als een 
weergave van ruimte, maar een verkenning 

van beweging zelf. schrit_tmacher 2022 
bundelde het resultaat van deze enerverende 

tentoonstellingsreis, als onderdeel van Proeftuin Dans: Right Now!. De samenwerking met 
Shropshire - als maker én curator - smaakt naar meer en zal in 2023-2024 zeker een vervolg 
krijgen. 
 

Opening Space, OFF festival schrit_tmacher ’21  
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4.5 Programmalijn 5. GENERATION2 en Co-Laboration 

 
Met GENERATION2 investeert schrit_tmacher in cultuureducatie en bouwt het festival aan de 
ontwikkeling van jong danstalent (dansers en makers) en het danspubliek van de toekomst. Naast een 
(vaak eerste) kennismaking met dans bevat deze op jeugd, jongeren en families gerichte lijn een uniek 
en inhoudelijk grensoverschrijdend programma, waarmee het festival artistiek alsook didactisch een 
waardevolle aanvulling vormt op het reguliere aanbod van dans- en muziekscholen in de regio. Iedere 
editie presenteert schrit_tmacher o.m. de jaarlijkse schrit_tmacher Jeugddag met dans voor jong 
publiek in alle leeftijdscategorieën. 
- Voor 2023 en 2024 zijn we in overleg met gezelschappen met jeugd als specialisatie, zoals De 

Spiegel uit Vlaanderen, Christian & Francois Ben Aïm Dance Company uit Frankrijk, Tout Petit uit 
België, Kaori Ito uit Japan, Tom Dale uit de UK Maas theater en dans uit Rotterdam en Barrowland 
Ballet uit Schotland. Laatstgenoemde staat al een tijdje op ons wensenlijstje, maar is door corona 
nog niet te gast geweest. En natuurlijk met onze experts van SALLY Dansgezelschap Maastricht. 

- In samenwerking met deze jeugddansgezelschappen ontwikkelen we laagdrempelige workshops 
waarin het jonge publiek - direct na de voorstelling - op een leuke en luchtige manier kennismaakt 
met de makers, de dansers én de kracht van dans. 

- Elke editie ontwikkelen we een programma, bestaand uit schoolvoorstellingen en een omlijstend 
educatief aanbod voor leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs. Voor veel leerlingen uit 
met name het basisonderwijs biedt schrit_tmacher hiermee een eerste kennismaking met dans.  

- In samenwerking met de gezelschappen op ons programma organiseren wij ook workshops voor 
jongeren/volwassenen, variërend van dansfans tot gevorderde dansers en semi-professionals. 
Mede dankzij deze mogelijkheid om met bekende namen in de danswereld samen te werken 

schrit_tmacher Jeugddag – OFF festival schrit_tmacher ’21 Foto Klaus Tummers 
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worden de workshops elk jaar zeer goed bezocht; ze zijn een belangrijke inspiratie om door te 
gaan in dans. 

- Tot slot coproduceren we i.s.m. VIA ZUID (talentmakelaar in de podiumkunsten), Huis voor de 
Kunsten Limburg en ARTBewegt (D) elk jaar een nieuwe editie van Co-Laboration. Bij dit 
grensoverschrijdende project gericht op talentontwikkeling maakt jong danstalent (t/m 21 jaar) 
uit de drie deelnemende landen actief met een internationale maker een nieuwe voorstelling. De 
eindwerken zijn tijdens het festival zowel in Theater Kerkrade als in Aken te zien. Eerder werkten 
we voor deze coproducties-voor-nieuw-danstalent samen met onder andere SALLY 
Dansgezelschap Maastricht, Roshanak Morrowatian en Honey Eavis. 

 
 
4.6 Uitgelichte coproducties 
Co-creatie loopt als rode draad door de invulling van zowel de programmering als de gespecialiseerde 
randprogrammering. schrit_tmacher biedt een inspirerende omgeving met laagdrempelige 
mogelijkheden voor artistieke kruisbestuiving met makers, denkers, organisaties en cultureel 
producers in de Euregio. In de programmalijnen duiken spraakmakende producties op die in opdracht 
van of met schrit_tmacher als coproducent tot stand komen. We geven door middel van gerichte 
opdrachten actief ruimte aan dansvernieuwers en nieuw talent uit binnen- en buitenland en zeker ook 
uit onze Euregio. We nodigen hen binnen een enerverende context uit tot een (fysieke) dialoog met 
publiek van hier.  
 
- In 2023-2024 staan nieuwe opdrachten 

uit aan dansvernieuwers uit 
verschillende landen en binnen 
verschillende genres; zie de namen 
genoemd bij de programmalijnen, ook in 
coproductie met de Nederlandse 
Dansdagen en The Notorious IBE. 
Eveneens onderzoeken we in navolging 
van experimenten in de Proeftuin Dans: 
Right Now! (zoals het cureren van een 
hiphop battle-avond door de IBE tijdens 
NDD 2021) hoe we wederzijds als 
gastcurator voor elkaars festival kunnen 
optreden, om publiek te attenderen op 
de spannende meerwaarde en bruisende 
optelsom van deze drie zo verschillende 
en unieke dansfestivals in deze regio.  

- Omdat dit in 2022 door de pandemie 
geen doorgang kon vinden, bereiden we 
voor ons programma in 2024 een speciale serie dansvoorstellingen/coproducties voor, die in de 
rondte (360 graden) worden gepresenteerd in (o.m.) de LIMBURGzaal in Theater Heerlen. Deze 
speciale opstelling zal een unieke, wervelende publieksbeleving tot stand brengen. Hiertoe voeren 
we gesprekken met o.a. Nanine Linning, Tero Saarinen en Yin Yue. 
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- schrit_tmacher weet zich rijk met een artistiek team en dito netwerk in deze omgeving, waarmee 
we nieuwe makers uit de regio kunnen begeleiden in hun ontwikkeling, enige continuïteit kunnen 
bieden en hen een podium voor hun werk kunnen faciliteren. Dit geldt zowel voor makers op het 
snijvlak van verschillende disciplines als voor makers die zich toespitsen op een bepaalde expressie 
van de podiumkunsten. Ook hier kiezen we voor langlopende ondersteuningstrajecten – ieder jaar 
een productie - om hen ruimte te geven voor doorgroei en ontwikkeling en het publiek hierin mee 
te nemen. Voorbeelden zoals bovengenoemd in de programmalijnen zijn Jennifer Romen, 
Roshanak Morrowatian en Mami Izumi. De vruchtbare verbinding met de ervaren Stephen 
Shropshire levert eveneens nieuwe spannende opties voor coproducties op. Ook was Simon Bus, 
geboren in Hoensbroek, en Tanja Ritterbex (Heerlen) te zien in SideWalk (S)Paces tijdens de editie 
2021. In het kader van talentontwikkeling worden eveneens bijzondere coproducties voorbereid; 
meer hierover in hoofdstuk 5. 

- schrit_tmacher werkt als coproducent steeds intensiever samen met Nederlandse 
dansgezelschappen uit de Basisinfrastructuur (BIS). We verwelkomen vanzelfsprekend graag Het 
Nationale Ballet, Nederlands Dans Theater, Introdans (ook voor jeugd) en Scapino Ballet 
Rotterdam, maar we doen meer: schrit_tmacher is in overleg met het Haagse topgezelschap om 
een werk van NDT te presenteren in een andere publieksopstelling en zodoende choreografen uit 
te dagen een intieme dansdialoog te realiseren tussen topdansers en toeschouwers – in reguliere 
tournees is dit niet mogelijk. Zo biedt schrit_tmacher een proeftuin voor experiment en de 
ontwikkeling van jong choreografisch talent van (BIS) gezelschappen, in de context van ons open 
en ontvankelijke publiek in de Euregio. Ambitie is om een jonge generatie choreografen vrije 
presentatieruimte te bieden en work-in-progress te laten zien tijdens doorlooproutes en SideWalk 
(S)PACES.  

- Komende editie 2022 vormt Ballet Mécanique 2.0 de invulling van het concept SIDEWALK (zie 
contextprogrammering). Dit is ook een coproductie: Ballet Mécanique 2.0 wordt geproduceerd 
door schrit_tmacher en gecoproduceerd door Scapino Ballet Rotterdam, Cinedans, WMC 
Kerkrade. Medewerking komt onder meer van VIA ZUID en Maastricht Academy of Fine Arts. Dit 
zijn duurzame samenwerkingen: voor de edities in 2023 en 2024 wordt hieraan een vervolg 
gegeven. We onderzoeken in dit kader ook een samenwerking met het RIDCC (Rotterdam 
International Duet Choreographic Competition) om te kijken of we deelnemers daaruit een plek 
kunnen bieden, bijvoorbeeld in SIDEWALK(S)Paces.  

 
 
4.7 Een omvangrijke en vernieuwende contextprogrammering 
Tijdens de laatste edities van schrit_tmacher hebben we aan de hand van een omvangrijk en 
vernieuwend contextprogramma nieuwe mogelijkheden ontwikkeld om een groeiend publiek op een 
laagdrempelige en avontuurlijke manier kennis te laten maken met de danskunst en te betrekken bij 
het creatieproces. Dit programma met SideWalks, SideTalks, DansSalons, dansfilms, nagesprekken, 
video-introducties, community projecten, dansworkshops, cursussen en tentoonstellingen geven we 
in 2023- en 2024 een verdiepingsslag (zie ook hoofdstuk 5 over participatie, talentontwikkeling en 
educatie). 
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SIDETALK & SIDEWALK(S)PACES 
Naar een concept van en uitgevoerd door curator Karin Post wil schrit_tmacher het format van 
SIDETALK & SIDEWALK(S)PACES verder ontwikkelen – een avontuurlijk contextprogramma bestaande 
uit wandel-performance-route en gesprek. Tijdens de ON/OFF-editie in juli 2021 vonden tijdens twee 
weekenden in het centrum van Heerlen in leegstaande ruimtes korte ‘snelkookpan’-performances 
plaats. Met steun van Weller en HeerlenMijnStad konden lege etalages en ontruimde winkelpanden 
in korte tijd door kunstenaars uit verschillende disciplines tijdelijk tot levendige omgeving worden 
getransformeerd. Publiek maakte tijdens een gratis toegankelijke wandeling kennis met een diversiteit 
aan performances en kreeg een kijkje achter de schermen van het scheppingsproces. Tijdens het 
bijbehorende Riet in de wind ontstonden spontaan korte ontmoetingen tussen dansers en winkelende 
mensen als gevolg van onaangekondigde verrassingsoptredens, geïnspireerd op straatdansoptredens 
uit de jaren zeventig. Tijdens een SIDETALK (tevens gestreamd) vond een thematisch gesprek hierover 
plaats vol artistieke uitwisseling, in dit geval over urbane effecten van menselijke 
bewegingsoplossingen voor navigatie in de anderhalvemetersamenleving. 
 

 
SIDEWALK (S)PACES, OFF festival schrit_tmacher ‘21 

Dit concept daagt iedereen uit samen nieuwe stappen te zetten. Publiek maakt laagdrempelig en 
avontuurlijk kennis met nieuwe creaties. Een groep jonge makers (choreografen, componisten, 
beeldend kunstenaars) krijgt de kans ideeën uit te proberen (zonder de prestatiedruk van een 
avondvullende productie) en interdisciplinair elkaars nieren te proeven. Performers worden 
uitgedaagd hun manier van werken interactief met toeschouwers te delen. Bovendien zorgt zo’n 
speelse eruptie voor een nieuwe beleving van het centrum van Heerlen: de stad als decor én 
onderwerp. 
- In 2023 en 2024 zal schrit_tmacher i.s.m. Karin Post SIDETALK & SIDEWALK(S)PACES verder 

ontwikkelen en de mogelijkheden onderzoeken voor uitbreiding van Heerlen naar Kerkrade en 
Aken. Eerdergenoemde namen van makers vormen opties voor toonmomenten. schrit_tmacher 
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onderzoekt ook mogelijkheden om het doorgaande scheppingsproces creatief in beeld te brengen 
en wellicht te kunnen streamen. 

- Aan de invulling van SIDEWALK verbinden we SIDEWALK movies; een filmprogramma in de 
belangrijkste winkeladers van Heerlen, van gefilmde creaties van skaters, breakdansers, 
hiphoppers, klassiek geschoolde en moderne dansers. 

 
Workshops 
Bij een afgewogen selectie van de voorstellingen vinden i.s.m. de gezelschappen workshops plaats, in 
verschillende dansstijlen, op verschillende dansniveaus en met voor iedereen een instap. Van de 
argeloze beginner tot (semi-)professionals en van de ambitieuze amateur (beginnende tot gevorderd) 
tot dansers-met-een-beperking. Hiervoor werkt schrit_tmacher ook samen met VIA ZUID, Huis voor 
de Kunsten Limburg en lokale dansscholen. 
- In 2023 en 2024 lenen veel voorstellingen zich voor aantrekkelijke workshops in de theatrale 

dansstijlen van talloze grootheden, van Crystal Pite en Louise Lecavalier tot Wim Vandekeybus en 
Germaine Acogny. De komst van gezelschappen biedt een uitgelezen kans voor ambitieuze 
dansers van dichtbij en verder weg, voor een kennismaking op de vloer en een nieuwe stap in hun 
ontwikkeling.  

- Bij alle voorstellingen op schrit_tmachers Jeugddag vinden workshops plaats voor alle 
leeftijdscategorieën. 
 

 
schrit_tmacher Jeugddag, OFF festival ’21 (Foto Klaus Tummers) 

Beweging in beeld: filmprogramma’s en iconische buitenoptredens 
- In 2023 en 2024 ontwikkelt schrit_tmacher i.s.m. Cinedansfestival, Filmhuis De Spiegel en hopelijk 

Eden Palast in Aken wederom een actueel dansfilmprogramma. Om een idee te krijgen van de 
invulling, verwijzen wij naar de invulling van editie 2022 met o.a.: 
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• De veel gelauwerde The sound of masks (IDFA), een dramatische reis door het 
Mozambique van toen en nu aan de hand van en legendarische Mapiko danser: een 
prachtig voorbeeld hoe je de geschiedenis van een land via dans kunt vertellen: 
http://www.thesoundofmasks.com/ 

• Dance or Die / Vlucht, een aangrijpend tweeluik over een jonge danser in Syrië: 
https://witfilm.nl/project/de-wolf-danst-documentaire-dance-or-die/ + 
https://witfilm.nl/project/de-wolf-danst-vlucht/  

• Singin’ in the rain: een hit voor vele liefhebbers, Amerikaanse muziekdansfilm van 70 jaar 
oud, over een historisch punt in de filmhistorie, die nog steeds een iconisch referentiepunt 
vormt voor vele musical-, film-, en dansmakers. 

Doordat we thematisch te werk gaan, doen we graag een beroep op de artistiek-inhoudelijke dialoog 
met Cinedans, die een schat aan expertise en kennis over danscinema in huis heeft plus een 
distributiefunctie. Voor 2023 en 2024 hebben we gezamenlijke urbanistische presentaties in 
Heerlen/Aken en Amsterdam in voorbereiding.  
 
Nieuwe landmarks 
schrit_tmacher zet ook in op het creëren van 
beweging rond landmarks die iconisch zijn 
voor Limburg, zoals bijvoorbeeld de 
koeltoren. Een eerder voornemen om een 
opblaasbare koeltoren als mobiel platform te 
ontwikkelen voor battles, performances, 
expertmeetings, lezingen, verdieping, 
projectie, tentoonstelling, gesprek en 
concerten is voorlopig op de lange baan 
geschoven, mede vanwege opgeworpen 
belemmeringen als gevolg van afstandhoudende maatregelen (capaciteitsproblemen, veiligheid, 
financiële risico’s). Een ‘Schone Koeltoren’ als icoon van duurzaamheid met verwijzing naar het 
verleden, blijft in welke vorm dan ook een grote wens van schrit_tmacher. Voor de editie 2022 hebben 
wij daarom i.s.m. Maurer United Architects uit Maastricht een aantal eerder gemaakte, houten 
koeltorens een tijdelijke herbestemming gegeven als beeldbepalend decor voor beweging. Tijdens het 

festival maken ze deel uit van Ballet Mécanique 2.0. Hierin onderzoekt 
Karin Post hoe nieuwe technologieën onze gedachten over beweging, 
ruimtegebruik en -beleving en geluid, alsook menselijke waarden, 
emoties veranderen. Het project doet daar verslag van met dans, film, 
beeldende- en bouwkunst tijdens een film- en performance route door 
de stad. Het ruimtelijke decor voor dit avontuurlijk theatraal en visueel 
scenario wordt mede gevormd door enkele van de houten koeltorens 
van Maurer United Architects. Hiervoor is een nieuwe, vruchtbare 
samenwerking geïnitieerd met het World Music Concours Kerkrade 
voor de deelname van muziekkorpsen en Show- & Marchingbands. 

 
De naam van de voorstelling verwijst naar het experimentele meesterwerk Ballet Mécanique (1924) 
dat de schilder Fernand Léger en de componist George Antheil bijna honderd jaar geleden 

Houten Koeltorens van Maurer 
United Architects 
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presenteerden tijdens de Ausstellung neuer Theatertechnik in Wenen. Hun abstracte, dynamische 
constellatie was een dadaïstisch experiment om uitdrukking te geven aan de hectiek van nieuwe 
technologische ontwikkelingen – ook toen al. Deze contextprogrammering geeft ook verdieping aan 
onze programmalijn 2 betreffende cross-overs tussen generaties, canon & vernieuwing. 

Na evaluatie van dit project in 2022 willen we hierop zeker voortbouwen in 2023 en 2024, mede om 
tegen de achtergrond van de historie rond landschapsbepalende koeltorens en het mijnverleden van 
Limburg te verwijzen naar een duurzame toekomst en uiting te geven aan vernieuwende 
vooruitgangsgedachten.  

 

Dans & Actualiteit 
Om voor publiek meer focus in de programmering aan te brengen clustert schrit_tmacher sinds editie 
2021 drie tot vier internationale voorstellingen met spraakmakende perspectieven rond een urgent 
actueel thema. Tijdens een inhoudelijk contextprogramma met videoportretten, inleidingen en 
nagesprekken, waarbij de makers (grotendeels) live aanwezig zijn, maken wij de gemene deler tussen 
deze voorstellingen duidelijk zichtbaar en bespreekbaar. Met dans als vertrekpunt betrekken we onze 
toe-schouwers actief in een dialoog over een mondiaal manifest thema, waarop vernieuwende, noem 
het gerust dappere makers pijnpunten blootleggen, bruggen bouwen tussen polariserende 
perspectieven en deuren openen naar werelden die normaliter gesloten blijven. Zo dragen ze bij aan 
een inclusievere wereld.  Aanvullend vertonen we relevante dansfilms ter versterking van het thema.  
 
In 2021 heeft schrit_tmacher een betekenisvolle start gemaakt met het uitlichten van drie 
voorstellingen onder de noemer ‘dans, actualiteit & de invloed van ongeschreven culturele codes’ 
(mede dankzij een toekenning van een internationaliseringssubsidie van het Fonds Podiumkunsten). 
Hiervoor koos schrit_tmacher de jonge Chinese choreograaf Yang Zhen (Destination), de Bengaals-
Britse wereldster Akram Khan (Outwitting the Devil) en de Franse pionier Anne Nguyen (À mon bel 
amour) - over hun verbindende perspectieven op de actualiteit in een veranderende wereld. De 
festivalgesprekken over resp. verschillen tussen west en oost in uiting en omgang met seksuele 
diversiteit (Zhen), menselijke invloed op klimaatverandering (Khan) en spanning tussen polarisatie en 
fluïde identiteit (Nguyen) waren ook online te volgen. (zie: https://schrittmacherfestival.nl/).  

Met het vizier op deze spannende internationale driehoek hebben we de spotlight gericht op een 
contextprogramma rond de vraag hoe ongeschreven cultuurgebonden codes ons perspectief op de 
wereld beïnvloeden. In de praktijk bleken de gesprekken krachtige actuele visies bloot te leggen, 
manifest gemaakt in intrigerend diverse danskwaliteiten. Toeschouwers toonden zich zeer betrokken 
met vragen en opmerkingen. Naast de verbindende thematiek versterkte ook de keuze voor dezelfde 
moderator de samenhang binnen dit speciale onderdeel van het hoofdprogramma. Toeschouwers 
kozen mede hierom voor een combi van deze (voor hen vaak onbekende) gezelschappen. In 2022 
geven we hieraan een ambitieus vervolg, met wederom een eervolle toekenning van het Fonds 
Podiumkunsten. In 2022 is gekozen voor ‘dans, actualiteit & de beweeglijke brug tussen polariserende 
perspectieven’. Met Wakatt van Serge Aimé Coulibaly, The Sacrifice van Dada Masilo, Double Murder 
van Hofesh Shechter en North Korea Dance van Eun-Me Ahn presenteert schrit_tmacher vier 
grensverleggende dansvernieuwers uit respectievelijk België/Burkino Faso, Zuid-Afrika, Verenigd 
Koninkrijk/Israël en Zuid-Korea. Masilo, Ahn en Coulibaly hebben al medewerking toegezegd aan het 
contextprogramma, Shechters deelname is op afstand vanwege creërende verplichtingen. Met hun 
artistiek en sociaal-maatschappelijk bewustzijn onderstrepen deze vier internationaal opererende 
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choreografen nieuwe perspectieven die in een speciaal uitgelicht programma een brug slaan tussen 
polariserende perspectieven. Onder het actuele motto: wat voelt eigen, wat oogt vijandig? Hoe 
verbinden we dit? 
 

Dit thematische programma krijgt in 2023 en 2024 
een vervolg. Bij dit programma ontwikkelen wij 
verschillende activiteiten waarin wij artistieke 
informatie delen met het publiek. We maken 
videoportretten van de makers, die we voorafgaand 
aan de voorstelling met het publiek delen. We 
organiseren inleidingen, die inzoomen op de maker 
en zijn verhaal. En we organiseren aftertalks waarin 
we makers en publiek samen brengen in een 
spannende dialoog na afloop van de voorstelling). 

 

DansSalons 
Iedere editie organiseren we een prikkelende DansSalon, met een thematisch gesprek tussen 
kunstenaars uit verschillende disciplines.  
- In 2023 onderzoeken we de positie van ‘de kunstenaar uit een collectieve community', bezien 

vanuit nieuwe perspectieven op kunst en kunstparticipatie; deze salon is nauw verbonden met het 
hoofdprogramma (zoals met choreografe Germaine Acogny). In dit vervolg wordt de positie van 
de kunstenaar in Europa bevraagd. Wat betekent kunstenaarschap in de huidige wereld? Wat 
betekenen roots? Kunstenaarschap lijkt gericht op de individuele expressie van de mens. Maar 
veel internationaal werkende choreografen komen uit een cultuur waarin de expressie van de 
gemeenschap centraal staat. Wat heeft dit voor invloed op hun werk en de communicatie met het 
publiek? In dit kunstdiscours, met een blik naar rest van de wereld, hebben we oog voor hoe wij 
kijken naar onszelf en de ander en stimuleren we het bewustzijn waar de westerse en niet-
westerse kunstenaar vandaan komt.  

- In 2024 kiezen we voor het thema Capturing Hands. Over uitdrukken en herkennen van emoties, 
die mensen verbinden, ongeacht afkomst of tijdgeest. Bewegende portretten van uiteenlopende 
mensen, geïnspireerd op beroemde Iconologia van 15e-eeuwse Cesare Ripa en ontworpen door 
dansmakers en portretkunstenaars. Van wufte pantomime in 19e-eeuwse romantische dans tot 
gebarentaal van rappers en slam poets. Mede n.a.v. de toegenomen populariteit van gebarentaal 
(o.a. door gebarentolken en signdancers). 

 
Dans & expositie 
Met SCHUNCK werkt schrit_tmacher op structurele 
basis samen om jaarlijks een speciale dansexpositie te 
presenteren. Zo tonen wij in 2022 wij tegen het decor 
van de tentoonstelling Keith Haring: Grace House Mural 
samen de installatie Epochal Songs, geïnspireerd op 
Harings samenwerking met danser/choreograaf Muna 
Tseng. In 2023 vervolgen wij onze samenwerking onder 
andere met de al eerdergenoemde, immersieve 
dansvideo-installatie Universal Tongue van kunstenaar 

Universal Tongue van Anouk Kruithof 
 (foto: Niels Knelis Meijer) 
( 
 

schrit_talk Roshanak Morrowatian, OFF festival ‘21 
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Anouk Kruithof. Zij toont op ingenieus opgestelde videoschermen knap gemonteerde opnamen van 
dansoptredens uit alle uithoeken van de wereld. Gedanst door profs, amateurs, massa’s, eenlingen, 
duo’s. Als iets de verbindende kracht van dans belichaamt en de hoop uitstraalt dat we in staat zijn 
tegenstellingen te overbruggen, is het Universal Tongue (https://www.universaltongue.com/).  
 

 
In 2024 onderzoeken we, zoals ook al beschreven, een nieuwe installatie van Wayne McGregor; No 
One is an island, met daarin een kritische visie op onze geautomatiseerde toekomst en de menselijke 
behoefte zich te verbinden met zijn omgeving. Studio Wayne McGregor (en zijn gezelschap Random 
International) realiseert deze driedelige installatie i.s.m Superbleu en BMW i.  
 

Tenslotte denken wij aan de 
ontwikkeling van een bijzondere 
expositie over Double Talents. Onder 
choreografen bevinden zich vaak 
dubbeltalenten, kijk naar Hans van 
Manen en Jirí Kylián. We willen voor 
de Double Talents de nieuwe 
generatie dubbelkunstenaars 
uitlichten, zoals voormalig Scapino-
danseres Brindis Brynjolfsdottir 
(1977) en de hiervoor genoemde 
curator, wetenschapper, zanger en choreograaf Stephen Shropshire (1972). Dit project komt tot stand 
in samenwerking met o.a Brigitte Bloksma, directeur, curator van The Hedge House Heerlen, de Jan 
van Eyck academie e.a.. In dit project willen we het publiek laten participeren door dubbeltalenten 
onder ambitieuze amateurs op te sporen en een presentatiemogelijkheid te bieden. 
  

No One is an island van Studio Wayne McGregor, Random International, Superbleu en BMWi 
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5. Participatie, Talentontwikkeling en Educatie 

Ontstaan als een toonplek voor hedendaagse internationale dans, ontwikkelt schrit_tmacher zich 
onder de vlag van een breed samengesteld en deskundig artistiek team in toenemende mate als 
broedplaats voor danstalent, participatie en educatie.  
 
Aan de basis van de inspirerende en internationale gemeenschap van dansmakers, vakgenoten, 
vrijwilligers, deelnemers en publiek die schrit_tmacher nastreeft staat de behoefte om artistieke 
interventies te verbinden aan actuele ontwikkelingen in de samenleving. schrit_tmacher luistert naar 
wat er leeft in de stad en geeft met aandacht vorm aan de bijzondere programmeringsnoodzaak van 
onze Euregio. Zo hebben in eerdere edities de Chinees-Amerikaanse choreografe Yin Yue, Wayne 
McGregor (GB) en Anne Nguyen (FR), tijdens schrit_tmacher nieuw werk gecreëerd tegen het decor 
van de urbane en technologische ontwikkelingen die hier plaatsvinden. Deze interactie zet de kunsten 
in beweging, biedt nieuw talent een podium en heeft zijn weerslag op het bereiken van een nieuw 
publiek voor dans.2 
 
5.1 Onze visie 
In 2023 en 2024 willen we de impact van onze educatie te versterken, voor publieksgroepen en 
deelnemers in alle generaties. De diepe verwevenheid met, en verspreiding in de samenleving is voor 
dans kenmerkend. Dans maakt sterkere mensen door ontplooiingskansen te bieden via levenslang en 
levensbreed leren en zorgt voor maatschappelijke groei en innovatie doordat ze belangrijke 
maatschappelijke thema’s en uitdagingen aankaart en aanpakt. Deelnemers en vrijwilligers creëren 
door hun engagement betrokkenheid en bewogenheid in onze samenleving. Samen kunnen ze echt 
een verschil maken. Kijk bijvoorbeeld naar de populariteit van paradedansen, zeker in Limburg met 
zijn jarenlang opgebouwd erfgoed in bijzondere parades zoals World Parade Brunssum en het WMC 
Kerkrade. 

 
Karakteristiek voor de mens (volgens de Duits-
Amerikaans Joodse filosofe Hannah Arendt) is 
dat hij of zij in staat is om zijn leven steeds weer 
een nieuwe wending te geven, om opnieuw te 
beginnen, hoe moeilijk dit in sommige 
omstandigheden ook mag zijn. Dit optimistisch 
inzicht is van groot belang voor hoe we naar 
educatie kijken. Niet zozeer vanuit wat wij zelf 
voor ogen hebben met kinderen, leerlingen, 
toeschouwers of deelnemers, maar eerder 
vanuit de mogelijkheden die het leren in zich 
draagt om, in vrijheid, iets nieuws te beginnen, 

om iets creatiefs te betekenen voor zichzelf en de omgeving. Daar willen we de komende jaren nog 
sterker op in zetten. 

 
2 Veel van de talentontwikkelings-, educatieve en participatieprojecten van schrit_tmacher zijn al beschreven in voorgaande 
hoofdstukken.  
 

DADODANS - Gaia Gonnelli - KLeuR (2+), schrit_tmacher 
Jeugddag 2021 
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- De installatie Universal Tongue van Anouk Kruithof werkt laagdrempelig en uitnodigend, vanwege 
de muzikale selectie uit duizenden (zeker ook door amateurs) geüploade dansfilmpjes van over 
heel de wereld. Kruithof laat zien hoe de universele taal van dans wordt gebruikt door 
verschillende subculturen, vervolgens viraal wordt verspreid over culturele grenzen heen - van 
landen en continenten - en vervolgens een aanstekelijke ontdekkingsreis kan worden naar 
dansstijlen, door de jungle van internet. Wie de installatie bezoekt kan bijna niet stil blijven staan. 
Hiermee geeft schrit_tmacher i.s.m. SCHUNCK betekenis aan het motto: samen stappen zetten! 
Dit motto willen we verbinden aan een educatief programma, waarin wij lesmateriaal ontwikkelen 
in combinatie met scholenbezoeken aan het PO en VO. 

- Elke editie stelt het team van schrit_tmacher een gevarieerd scholenprogramma samen, waarmee 
het festival – zowel actief aan de hand van kijkopdrachten en workshops als receptief – 
professionele dans naar leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs brengt.  

- In samenwerking met regionale educatiecentra en vooropleidingen dans pakt schrit_tmacher de 
handschoen op om met het grensoverschrijdende project Co-Laboration bij te dragen aan de 
ontwikkeling van jong dans- en choreografietalent en publiek van de toekomst. De 
festivalorganisatie heeft hiervoor met o.m. VIA ZUID, Huis voor de Kunsten Limburg en PLT een 
wijdvertakt netwerk opgebouwd van basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en 
educatiepartners. Ook aan de Duitse en Belgische zijde van de grens wordt dit netwerk steeds 
verder uitgebouwd. 
 

Co-Laboration, OFF festival schrit_tmacher ‘21 
 

- Aan Nederlandse zijde is met name in de drukke zaalagenda van Theater Kerkrade ruimte en tijd 
opgenomen voor specifieke schoolvoorstellingen en educatieve activiteiten. Met 
dansgezelschappen maken en programmeren wij geschikte voorstellingen, en ontwikkelen wij 
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hierbij bijpassend lesmateriaal. Zoals 
wij dat eerder in samenwerking met 
Scapino Ballet Rotterdam bij The 
Square voor leerlingen van het 
voortgezet onderwijs hebben gedaan. 
Inhoudelijk stemmen we dit 
programma af met de reguliere 
cultuureducatieve activiteiten van 
PLT, SCHUNCK en Cultuurhuis 
Heerlen, waarmee ook binnen 
Stichting Abel vruchtbaar resultaat 
wordt bereikt.  

 
- Binnen het educatief programma heeft het artistiek team van schrit_tmacher al jarenlang het 

uitgangspunt om bij nagenoeg alle voorstellingen inhoudelijk dedicated inleidingen en 
nagesprekken aan te bieden. Annemarie Huntjens (hoofd educatie bij PLT) bedenkt, ontwikkelt 
en organiseert elke editie een randprogramma voor groepen middelbare scholieren, waaronder 
rondleidingen backstage en introducties, zodat alle toeschouwers met open en avontuurlijke blik 
de voorstelling in kunnen gaan en het werk beter in een context kunnen plaatsen. Door de 
rondleidingen backstage ‘haken’ jongeren vaak op andere manier ‘aan’, bijvoorbeeld vanuit hun 
fascinatie voor techniek of de magie rond the making of van een voorstelling. De beoogde 
intrinsieke ‘werking’ zorgt hierbij voor een waardevolle interactie tussen bezoeker en kunstenaar.  
 

- Met SIDEWALK geven wij sinds 2021 een flinke impuls aan de rol van ons festival binnen de lokale 
en regionale makerscultuur. In dit omvangrijke programma, dat zich in de publieke ruimte in de 
stad afspeelt, creëren wij ruimte voor jonge talenten in diverse disciplines, echter met de focus 
op dans. De eerste editie (2021) stond in het teken van de veranderde beleving van de stad. 
Corona had ons met de nieuwe werkelijkheid van de anderhalvemetersamenleving opgezadeld. 
Dansers/performers (o.a. 
Simon Bus, Anne Nguyen, 
Audrey Apers en Kelly 
Vanneste), componisten (o.a. 
Hugo Morales, Reggy van Bakel) 
en beeldende kunstenaars (o.a. 
Tanja Ritterbex, Rob Birza, Mari 
Loots e.a) anticipeerden daarop 
met de stad als decor. Met veel 
inventiviteit creëerden zij onder 
de titel SIDEWALK (S)PACES in 
het winkelcentrum van Heerlen 
prikkelende dansspaces, waar zij het publiek verrasten op live-performances, onverwachte pup-
ups en boeiende cross-overs. De tweede editie van dit avontuurlijke programma staat - opnieuw 
op locatie in de stad - gepland voor 2022 in het teken van het thema mens en machine. In 2023 
en 2024 volgen versie 3 en 4. Aan het programma hebben verschillende talentenorganisaties uit 
de regio zich verbonden, zoals VIA ZUID, Huis voor de Kunsten, diverse dansscholen alsook 
verschillende onderdelen van ZUYD Hogeschool. 
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5.2 Spil in het dansnetwerk 
Met veel dansscholen in Limburg hebben we intensieve contacten over deelname van amateurs aan 
schrit_tmacher projecten. Ook worden zij, zoals eerder beschreven, op verschillende manieren (o.a. 
in ons workshopprogramma of bij coproducties) uitgedaagd om o.l.v. professionele dansers zich 
verder te ontwikkelen. Hierbij komen ze in aanraking met alle soorten dans uit andere culturen en 
tradities. Om de participatie van nieuwe doelgroepen te vergroten ontwikkelen we community 
projecten en initiatieven als The Key of Life (zie hieronder). Bijvoorbeeld voor doelgroepen die niet 
(snel) in aanraking komen met eigentijdse dans maar wel van sport en beweging houden, zoals 
jongeren, twintigers en sportschoolbezoekers, en via social media wel populaire dansuitingen tot zich 
nemen. We willen hen op een nieuwe manier bij onze danscommunity betrekken, door hen niet als 
klant of potentiële toeschouwer maar als persoon en deelnemer aan te spreken. We proberen hen te 
verleiden hun ervaringen te delen met hun vrienden, familie en volgers.  
 
5.3 Publieksbinding en Participatie  
De programmeringsmix van schrit_tmacher, waarin we toegankelijk, complex, conventioneel en 
onconventioneel aanbod verbinden aan dans voor alle leeftijden, draagt elke editie van ons festival bij 
aan het vasthouden van bestaand publiek en het bereiken van nieuw publiek. Door de brede, 
veelkleurige en goed doordachte opzet van het festival lukt het ons voor veel mensen de deur naar 
dans wijd open te zetten. Inmiddels heeft dit zich ook vertaald naar een steeds betere gidsfunctie voor 
ingevoerde én nieuwe toeschouwers. Daarnaast dragen ook het GENERATION2-programma en onze 
aandacht voor internationale vernieuwers (in de vorm van residenties) en (elk festival nieuwe) 
dansprojecten bij aan het vergroten en vasthouden van ons publieksbereik. Het eerste vanwege de 
focus op nieuw, jong publiek én nieuwe, jonge makers, het ander dankzij de intensieve samenwerking 
met kunstenaars en gezelschappen én lokale dansscholen, sportclubs en wandelverenigingen alsook 
met organisaties voor mindervaliden.  

 
Dance of the city warriors, OFF festival schrit_tmacher ‘21 
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5.4 Community projecten 
Binnen het uitgebreide contextprogramma besteedt schrit_tmacher in de komende jaren ook 
aandacht aan specifieke community projecten. 
Dans herbergt een enorme kracht tot verbinding. In weerwil van het vooroordeel dat dans slechts 
virtuositeit en perfectie zou nastreven, loopt de danswereld voorop in de ontwikkeling van inclusief 
denken (zoals ook benadrukt door de Nederlandse Dansdagen). schrit_tmacher wil eveneens dans 
inzetten als verbindend medium voor iedereen. Daartoe onderzoeken we de volgende community 
projecten, met aandacht voor overeenkomsten tussen sport en dans; na ballroomdans is ook 
breakdance verkozen tot Olympische sport (2024). Deze ontwikkeling biedt aanknoping voor 
community activiteiten waarmee nieuwe potentiële doelgroepen zich aangesproken kunnen voelen 
om te participeren. Groepen die niet vertrouwd zijn met een theaterpodium en uit zichzelf niet snel 
de drempel van een theater overgaan, maar wel enthousiast raken als ze in de publieke ruimte met 
professionele dans in aanraking komen. En dan zien wat beweging allemaal vermag en kan uitdrukken. 
Laagdrempeligheid en artistieke topkwaliteit vinden elkaar bij: 
- In 2022 Ballet Mécanique (zoals boven beschreven). 
- In 2023 vervolgen we dit met locatieoptredens, geïnspireerd door de Japanse sport 

‘synchronised walking’ (een speelse ‘militaire’ parade in absurdistische, grappige vormen, op 
basis van wonderlijke synchrone loopvariaties). We laten door jonge makers dansen ontwerpen 
voor specifieke locaties met een rol voor nieuwe doelgroepen, zoals ouderen, mindervaliden, 
leden van wandelverenigingen en/of leden van sportclubs. Onze goede samenwerking met de 
lokale infrastructuur is van levensbelang voor het welslagen hiervan. We stellen als voorwaarde: 
mensen moeten willen leren tellen en voor- en achteruit bewegen. We betrekken hierbij een 
kritische benadering van het veelvuldig toegepaste fenomeen tracking van bijna al onze 
bewegingen. Synchronised walking is een ideaal en (letterlijk) laagdrempelig instapprogramma 
voor publiek dat niet snel met cultuur in aanraking komt.

 
- Een stadswandeling door de ogen van dansers. schrit_tmacher ontwikkelt een uniek ‘verhaal van 

de stad in de vorm van een stadswandeling, waarbij Tyrone van der Meer de wereldberoemde 
graffiti art (Twin brothers) duidt terwijl een jong choreografietalent de abstracte moderne 
vormentaal van de stad toont. De uitleg vindt plaats met behulp van live dans. Daarnaast komen 
in dit verhaal ook beroemde Heerlenaren aan bod. Denk aan de toneelschrijver Thomas Bernhard 
die in Heerlen geboren is en gewoond heeft. Met medewerking van striptekenaar Tejo Haas (Toon 
Hezeman), Rick Takvorian en Lene Ter Haar.  

- Door de restricties vanwege corona hebben we de introductie van de The Key of Life moeten 
uitstellen tot de periode 2023-2024. Dit wordt een actieve invulling van de randprogrammering, 
meer gericht op levenslange educatie en participatie. Hierin verbinden we lichaam aan geest door 
aandacht te besteden aan wat er ten grondslag ligt aan de menselijke gewoonte om in beweging 
te komen en stappen te durven zetten, ook als de wereld onvoorspelbaarder lijkt te worden. Oud, 
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jong, zwart, blank, rijk, arm, in onze (door computers aangestuurde) levens dreigen we steeds 
minder te bewegen, en onszelf ‘in het hoofd op te sluiten’. De coronapandemie heeft deze neiging 
versterkt. Juist in beweging vinden we echter de nodige verstrooiing, gezondheid en dagdromen. 
Het programma vervult de behoefte aan een ander perspectief op het leven, letterlijk door van 
positie te veranderen. In The Key of Life ontdekken we hoe we door te blijven bewegen gezond 
oud kunnen worden met behulp van dans. In het bovenbeschreven hoofdprogramma voor 2023 
en 2024 valt op dat een toenemend aantal choreografen de seniorleeftijd heeft bereikt maar nog 
steeds nieuwe perspectieven actief vormgeeft! schrit_tmacher nodigt hen uit met hun repertoire 
mensen uit te dagen ook zelf beweging als The Key of Life te zien en stappen te gaan zetten. 

- Bezoekersprogramma voor professionals. In 2020 en 2021 heeft het jaarlijkse internationale 
bezoekersprogramma voor dansprofessionals geen doorgang kunnen vinden door 
reisbeperkingen en dat is nog steeds aan de orde in 2022. In 2023 en 2024 willen we dit opnieuw 
oppakken en live en online vormgeven, met vakgenoten, makers, programmeurs en zakelijk 
vertegenwoordigers. Er blijft grote behoefte aan kennisdeling en uitwisseling. We proberen 
additionele middelen te werven voor de terugkerende organisatie van een internationaal 
ontmoetingsmoment voor dansprofessionals. 

- Voor de op pagina 27 beschreven expositie Double Talents willen we het publiek laten participeren 
door dubbeltalenten onder ambitieuze amateurs op te sporen en presentatiemogelijkheden te 
bieden. 

- De DansSalons - iedere editie één en eveneens boven beschreven - zijn een uitstekend instrument 
om kennis en kunde vanuit verschillende invalshoeken te verbinden aan dans. En 
geïnteresseerden in de verschillende thema’s samen te brengen. Voor ontmoeting, verbreding en 
verdieping. 

Salon New Encounters – OFF festival schrit_tmacher ’21 Foto Luc Lodder 
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6. Bestaande en nieuwe publieksgroepen 
 
Het schrit_tmacher-publiek groeide pre-corona iedere editie boven verwachting, naar 18.595 
bezoekers in 2019. De pandemie die tijdens ons festival in 2020 in Nederland in volle hevigheid 
losbarstte, is van grote invloed op de internationale danswereld en haar publiek. De ervaringen 
opgedaan tijdens ons on- en offline festival in 2021 nemen we mee naar volgende edities, waarbij we 
het ook als opdracht zien het vertrouwen van het publiek in de komst naar een festival weer te 
optimaliseren. En publiek dat niet snel met cultuur in aanraking komt, te verleiden met laagdrempelige 
concepten als synchroon wandelen en The Key of Life.  
 
6.1 Visie: investeren in langdurige relaties 
We hebben een sterk oog voor publieksopbouw. Dat betekent enerzijds consistentie, continuïteit en 
lange adem, anderzijds vernieuwing om elke editie opnieuw nieuw publiek te bereiken. In onze 
marketing staat niet de kunstenaar, noch het publiek centraal, maar de verbinding als katalysator van 
culturele ontwikkeling en maatschappelijke dynamiek: we benadrukken de relatie tussen 
toeschouwers en wat onze kunstenaars te melden en te vertolken hebben. Het effect van deze 
benadering zien wij terug in een constante stijging van onze publieksaantallen van 12.000 
toeschouwers in de jaren tien tot 18.595 toeschouwers in 2019. De bezoekersaantallen van de 
aangepaste edities in 2020 en 2021 geven door capaciteitsbeperkingen en afgelastingen geen 
representatief beeld van een stijging of daling in deze jaren. 

 
De komende jaren vervolgen wij deze koers. Enerzijds door de banden met bestaande bezoekers te 
verstevigen, o.a. middels de opzet van een vriendenprogramma dat wij in 2022 lanceren. Daarnaast 
ligt er een opgave om het publiek dat door corona drempelvrees heeft opgelopen om een drukke 
theaterzaal te bezoeken, terug te winnen. Welke protocollen gelden bij theaterbezoek? Is de beleving 
van een voorstellingsbezoek nog hetzelfde? Deze informatie zullen wij helder communiceren. Ook 
hebben mensen online hun weg gevonden naar dansvoorstellingen - over de hele wereld. Daaronder 

Filmstill Targeted Advertising / SIDEWALK Movies 2022 

 



39 
 

bevindt zich potentieel interessant nieuw publiek om vast te houden. Zijn zij over te halen om ook naar 
een live voorstelling te komen? Deze aspecten spelen een belangrijke rol in de aanpak van onze 
communicatie, zoals in het volgende hoofdstuk beschreven. 
 
Daarnaast zal onze communicatie meer dan ooit gericht zijn op de houding ten aanzien van en 
perceptie van het genre ‘dans’ bij met name potentiële nieuwe bezoekers. Een belangrijke taak in dit 
kader is de uitleg dat hedendaagse, moderne dans geen ongrijpbare kunstdiscipline is, maar dat dans 
juist alom aanwezig is in onze samenleving, tastbaar, herkenbaar en aanstekelijk is (denk aan de 
installatie Universal Tongue) en dat vernieuwing innovatief gestalte krijgt. Programmeurs/marketeers 
van schrit_tmacher hebben daarom een geïntegreerde taak, die met name bij onze community 
projecten perfect samenkomt. We creëren hiervoor ook speciale content voor online platforms, 
bijvoorbeeld filmpjes waarbij mensen van jong tot oud en van ‘fitboy’ tot ‘couchpotato’ met plezier 
deelnemen aan ‘synchronised walking’. Het plezier van het samen (laagdrempelig) bewegen staat hier 
centraal. Deze projecten worden een succes wanneer zo veel mogelijk mensen meedoen en mee 
kunnen doen. Hiervoor werven we niet alleen onder dansliefhebbers maar zoeken wij juist 
samenwerking met instellingen en organisaties (zoals boven bij diverse projecten benoemd) om 
mensen die niet zo gauw in aanraking komen met dans (en theater) te bereiken om met ons mee te 
dansen. Oftewel: samen stappen te zetten… in dans.  

 
 
Enkele cijfers ter onderbouwing  
Dankzij een uitgekiende programmering in alle segmenten van het dansaanbod weet schrit_tmacher 
al jaren een breed publiek uit de wijde omtrek aan zich te binden. Deze lijn in onze marketingstrategie 
zetten wij voort. In de vorige cultuurplanperiode hoorde maar liefst 25% van het schrit_tmacher-
publiek bij het kernpubliek van de podiumkunsten in de Stedelijke Cultuurregio Zuid. Zij bezoeken 
jaarlijks 10 voorstellingen of meer. Ongeveer 1/5 van alle bestellers is jaarlijks nieuw publiek. Dankzij 
een uitgekiende programmering in alle segmenten van het dansaanbod – toegankelijk, complex, 
conventioneel en onconventioneel – op het hoogst mogelijke niveau, weet schrit_tmacher een breed 
publiek uit de wijde omtrek, waaronder ook een groeiend jong publiek (GENERATION2) aan zich te 
binden. Hiermee bouwen we van onderaf aan een groeiende danscommunity. 
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Totaal bezoekersaantallen 2017 2018 2019 2020* 

Aantal bezoekers in Heerlen en Kerkrade  
(incl. jeugdprogramma, inleidingen/workshops/films /expo 
/GENERATION2) 

 

7.790 

 

8.498 9.501 4.045 

Aantal bezoekers in Aachen en Eupen  
(incl. jeugdprogramma, inleidingen/workshops/films /expo 
/GENERATION2) 

 

9.010 

 

10.328 9.580 1.559 

Totaal aantal verkochte kaarten in Aachen, Heerlen, Kerkrade en 
Eupen  
(inclusief jeugdprogramma, lezingen, exposities en films) 

16.800 18.826 18.631 5.604 

Waaronder: 
       

Inleidingen / lezingen / workshops / installatie / workshop 909 1.041 926 342 

Films 222 408 562 319 

GENERATION2 /amateurprogramma / jeugdprogramma / 
schoolvoorstellingen 

 

668 

 

1.702 3.014 

 

730 

Wayne McGregor - Future Self installatie SCHUNCK     600 

Overig bereik schrit_tmacher         

Overige Exposities (Exposities tijdens festival in de foyers van 
festivallocaties- niet meegenomen in totaal bezoekersaantallen)   1.268 24.495 9.028 

Mami Izumi & HFC Dansstudio/ Dreamers - L1 uitzendingen       45.099 

*editie 2020 is na negen dagen noodgedwongen stilgelegd 
*editie 2021 kent vanwege coronamaatregelen grote capaciteitsrestricties, de definitieve resultaten staan op 
het moment van dit schrijven nog niet vast en zijn zodoende ook nog niet in deze tabel verwerkt. 
 
 
6.2 Grensoverschrijdend publiek  
Vooraf: in deze paragraaf baseren wij ons op de ‘reguliere’ edities van ons festival t/m 2019, omdat 
het festival in 2020 na 9 dagen geannuleerd is, later grensoverschrijdend theaterbezoek zo goed als 
onmogelijk was en er in 2021 zelfs geen live activiteiten in Duitsland mogelijk waren. 
 
Over de landsgrenzen 
Het schrit_tmacher-publiek is op diverse manieren grensoverschrijdend. In letterlijke en fysieke zin is 
het bereid tussen Heerlen, Aken en Eupen heen en weer te reizen. Het merendeel is afkomstig uit 
Nederland, Duitsland, België, hoofdzakelijk binnen de cirkel tot 1 uur reistijd, met uitschieters naar 
Amsterdam, Frankfurt, Brussel en Parijs. In Heerlen is het aandeel Duits publiek flink gestegen. In 
Theater Heerlen is de verhouding Duits-Nederlands publiek ongeveer 50/50%, behoudens 3% 
Belgische bezoekers. In Aken is een derde deel afkomstig uit Nederland. De stapsgewijze uitbouw van 
programma en locaties naar Eupen en Ludwig Forum is hoognodig en vindt gretig aftrek, met direct 
uitverkochte voorstellingen.  
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De Euregio biedt de komende jaren voldoende potentie voor schrit_tmacher om door te groeien. De 
komende jaren willen we daarom meer investeren in de bekendheid van het festival in Nederlands- 
en Franstalig België (Vlaanderen en Wallonië). De Focus België in 2024 geeft hier een mooie opmaat 
voor. 
 
Vanuit het centrum naar de periferie  
Tegelijk willen wij inzetten op het trekken van publiek uit het centrumgebied (o.a. Randstad), naar de 
periferie van ons land en de Euregio. schrit_tmacher is nog vaak onderbelicht in de landelijke media 
en het publiek vindt de reis naar de Euregio vaak nog te lang. Het betrekken van de landelijke media 
en het positioneren van schrit_tmacher als een ‘niet te missen festival’ heeft de komende jaren nog 
meer onze aandacht. 
 
Over de grenzen van kunstdisciplines  
Het onderscheidende karakter van schrit_tmacher ten opzichte van andere dansfestivals in Nederland, 
Duitsland en België zit in de internationale hoge kwalitatieve programmering, maar zeker ook het 
opzoeken van cross-overs tussen dans en andere disciplines en de verdiepende 
contextprogrammering. Dit levert unieke projecten op die de honger naar avontuur onder het 
danspubliek aanwakkert, maar zeker ook bij publiek dat zich normaliter in andere disciplines begeeft. 
Cross-overs tussen dans en beeldende kunst, tussen dans en film of fotografie of muziek zijn 
aansprekend voor het publiek dat musea, concerten en/of filmhuizen bezoekt. In samenwerking met 
onze cross-over partners kunnen wij dit publiek steeds makkelijker en concreter benaderen voor dans. 
 
Van on- naar offline en andersom  
Sinds de 2020/2021-editie kennen we zowel online als offline publiek. Het publiek dat schrit_tmacher 
de afgelopen jaren veelal online gevolgd heeft, is grotendeels nieuw publiek. Het zijn bezoekers 
waarvoor de afstand naar de Euregio normaal wellicht te groot was, bezoekers die normaal niet naar 
het theater gaan of mensen die liever thuisblijven in verband met hun gezondheid. De redenen voor 
bezoekers om online van dans en de discussie over dans te genieten zijn uiteenlopend. Het is een 
uitdaging om deze online bezoekers vast te houden en/of te verleiden tot een live bezoek in het 
theater. Hierbij speelt vooral het zichtbaar maken van de ervaring in het theater/op locatie een grote 
rol. Daarnaast willen we live publiek enthousiasmeren online extra verdieping van hun theaterbezoek 
te vinden, bijvoorbeeld met de door schrit_tmacher zelf geproduceerde, laagdrempelige 
videoportretten van makers ter voorbereiding en introductie op voorstellingsbezoek. Of door een 
verdiepend nagesprek te volgen. Daarnaast zit er grote potentie in het online profileren van 
schrit_tmacher onder nieuw publiek. Een eerste positieve online kennismaking met schrit_tmacher 
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kan een live bezoek snel in de hand werken. Zelfs grotere afstanden tot ons festival (vanuit de 
Randstad of andere plek in Europa of in de wereld) worden dan sneller overbrugbaar. 
 
 
6.3 Doelgroepen: een divers profiel 
schrit_tmacher is gericht op een brede publieksgroep; mensen van alle leeftijden en alle 
achtergronden. Het festival weet haar doelgroepen met een passend programma aan te spreken en 
te mobiliseren. Daarbij richten we ons uitdrukkelijk niet alleen op ‘typisch kunstpubliek’, maar bouwen 
aan een langdurige relatie met ons rijkgeschakeerde publiek, dat open en ontvankelijk de 
internationale danskunst volgt of door dans zelf in beweging komt. Behalve voor bewoners binnen de 
directe reiscirkel in de Euregio, streven we ernaar aantrekkelijker te worden voor bezoekers van buiten 
de regio en cultuurtoeristen. Ook richten we ons op het versterken van het professionele netwerk met 
makers, dansers, programmeurs, cultureel producers, fondsen en pers. We zoeken ook aansluiting bij 
de Nederlandse dansprofessionals die zich vooralsnog in de Randstad concentreren. Daarnaast willen 
we met concrete community projecten (zoals boven beschreven) nieuwe doelgroepen betrekken, 
door mensen die bijvoorbeeld van sport of buitenactiviteit houden spontaan met dans in een publieke 
ruimte in aanraking te brengen. We betrekken hierbij actief energieke jongeren, bijvoorbeeld via 
onderwijs en dansscholen, die een voorbeeldrol kunnen vervullen. Ook werken we met vertrouwde 
ambassadeurs als vooruitgeschoven post in het betrekken van specifieke groepen zoals ouderen of 
mensen met een beperking.  
 
We onderscheiden de volgende doelgroepen: 
- algemene cultuurliefhebbers  
- geïnformeerd danspubliek cultureel- en/of festivalpubliek 
- liefhebbers en beoefenaars van dans 
- bezoekers en cultuurtoeristen 
- bedrijven, netwerken  
- studenten binnen en buiten onderwijs, hogescholen, (volks)universiteiten met name in 

Limburg, België, Duitsland 
- kinderen, jeugd, jongeren, twintigers 
- dansprofessionals in de regio, landelijk en internationaal, in de hele keten van de dans, 

waaronder jonge talenten, choreografen, dansers, gezelschappen, programmeurs, producers 
- beleidsmakers op gebied van dans, cultuureducatie, onderwijs en cultuur 
- dansopleidingen, vooropleidingen (Venlo en Maastricht) en danseducatie in regio 
- internationale, landelijke, (eu)regionale en lokale pers 
- online kijkende toeschouwers en volgers 
- geïnteresseerden in sport/beweging 
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schrit_tmacher draagt met zijn internationale en 
vernieuwende programma bij aan de ontwikkeling 
van de danspraktijk in een regio waar de 
mogelijkheden om actief op hoog niveau met kunst- 
en cultuurbeoefening bezig te zijn, beperkt zijn. We 
gaan voort op deze weg. Ons festival in 2022 staat in 
het teken van de ambitie om de ontwikkeling van de 
hedendaagse dans voort te stuwen. Om verrassend 
en innovatief te blijven voor een kritisch publiek én 
aantrekkelijk te zijn voor nieuwe publieksgroepen.  
 

 
6.4. Twee sporen in 2023 en 2024 
We blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden om een groeiend publiek op een laagdrempelige en 
avontuurlijke manier kennis te laten maken met danskunst; o.a. via community projecten, optredens 
en cross-over projecten zoals tentoonstellingen en optredens in de publieke ruimte. Daarnaast willen 
wij - voortbordurend op onze online ervaringen in 2020/2021 - een brug slaan naar nieuw 
digitaalvaardig publiek. Tijdens de pandemie vond een groot publiek online zijn weg naar livestreams, 
ook tijdens schrit_tmacher ‘21. Hierdoor kwamen buitenlandse shows, verdiepende aftertalks en 
portretten van makers binnen handbereik, zijn nieuwe mensen in aanraking gekomen met dans en 
hebben mensen (thuis) van over heel de wereld kennis kunnen maken met ‘onze’ programmering. 
Daarnaast heeft ‘dans’ (zeker in de lockdown-periodes) een prominente plek gekregen op social 
media. Door middel van ‘challenges’ worden jongeren (en ouderen) uitgedaagd dansjes na te doen of 
nieuwe dansen te verzinnen. Vriendjes en vriendinnetjes, ouders en kinderen, zelfs grootouders en 
kleinkinderen zijn op deze manier samen laagdrempelig met dans bezig geweest. Tegelijk heeft in 
diezelfde periode een deel van het publiek drempelvrees opgelopen. De gang naar het theater is lange 
tijd niet meer vanzelfsprekend geweest. Hoe veilig voelt live dans in een zaal vol mensen? Welke 
protocollen gelden bij theaterbezoek? En vooral: is het nieuwe online danspubliek over te halen naar 
een live voorstelling te komen?  
 
In onze marketingstrategie en communicatie zullen wij in aanloop naar volgende edities inzetten op 
het stimuleren en zichtbaar maken van een veilige live dans- en theaterbeleving. Dit doen we onder 
andere door sfeerreportages van het festival in foto en video te delen, waarin ook aandacht is voor de 
randvoorwaarden van een theaterbezoek: ontvangst, ticketcontrole, placering in de zaal etc. Door te 
laten zien hoe gemakkelijk en veilig een theaterbezoek verloopt, geven we de mensen vertrouwen 
hun weg naar het theater weer (terug) te vinden. Tegelijk willen we de online ervaringen doorzetten. 
Indien auteursrechtelijk toegestaan willen we voorstellingen liefs in combinatie met inleidingen en 
aftertalks als livestreams aanbieden. Videoportretten van makers zoals afgelopen editie online en via 
servicemails voorafgaand aan theaterbezoek gedeeld en achteraf blijvend beschikbaar, worden in 
ieder geval gehandhaafd. Deze bieden een krachtige inhoudelijke omlijsting van voorstellingen, alsook 
een kennismaking met grote namen in de dans. Ze zijn ook als zelfstandige mini-documentaires 
interessant voor alle bezoekers en zorgen voor een levende archivering waardoor de thema-clusters 
ook later nog raadpleegbaar zijn. 
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Avontuurlijke formats  
Meer gericht op potentiële nieuwe bezoekers en dansliefhebbers ligt er de belangrijke taak om uit te 
leggen en zichtbaar te maken dat hedendaagse en moderne dans geen abstracte begrippen zijn. Dans 
is alom aanwezig in onze samenleving, is tastbaar en herkenbaar en is de belichaming van inclusief 
denken. De avontuurlijke formats, zoals we die geïntegreerd hebben in zowel ons hoofd- als ons 
contextprogramma, zijn hiervoor zeer geschikt. Die brengen dans heel laagdrempelig naar ‘de stad’, 
maken dans zichtbaar in de publieke ruimte en verbinden dans aan andere kunsten en domeinen in 
het (dagelijks) leven. Het publiek van deze laagdrempelige ontmoetingen wordt ook op een andere 
manier aangesproken. Door middel van o.a. (beach)vlaggen, makelaarsborden, raamstickers met QR-
codes ed. wordt zichtbaar gemaakt dat deze laagdrempelige activiteiten deel uitmaken van 
schrit_tmacher. Door middel van specifieke programmaonderdeel flyers en aanwezige vrijwilligers bij 
de activiteiten, wordt het publiek geïnformeerd over de achtergrond van de activiteit.  
 
Daarnaast willen we in 2023-2024 actieve online content aan gaan bieden in de vorm van 
dansinstructie video’s en ‘challenges’. Er wordt onderzocht of in samenwerking met bijv. Jennifer 
Romen (of een choreograaf van een toonaangevend gezelschap, zoals Wim Vandekeybus) leuke korte 
video’s opgenomen kunnen worden voor de social kanalen van schrit_tmacher. Een ‘synchronised’ 
walking-videoinstructie in de vorm van het tv-programma ‘Nederland in beweging’ zou ook de 
toegenomen oudere doelgroep via Facebook kunnen aanspreken. 
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7. Communicatie en Marketingstrategie en doelstellingen 

In aanloop naar 2023 en 2024 voegen wij twee nieuwe routes aan onze publieksbenadering toe: extra 
aandacht in onze communicatie- en marketingstrategie krijgt het herwinnen van het vertrouwen in 
veilig festivalbezoek. Daarnaast zien wij dat wij door artistiek-inhoudelijke thematisering nieuw publiek 
bereiken. 
 
7.1 Een nieuwe tijd, een nieuw publiek 
We leven in een nieuwe tijd, met een nieuw publiek met nieuwe vragen en behoeften. Nog voordat 
corona uitbrak hebben wij in ons communicatie- en marketingplan voor 2021-2024 nieuwe, 
spannende stappen gezet om de snel ontwikkelende behoeften van onze bezoekers te kunnen 
vervullen. Deze ervaringen nemen we in de komende jaren mee. In de tussentijd blijven we inzichten 
verwerven én toepassen over het bezoekersgedrag, zoals voorkeuren en bezoekersfrequenties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In aanloop naar de kunstenplanperiode 2021-2024 constateerden wij dat bezoekers van 
schrit_tmacher zich op een grensverleggende wijze oriënteren op het culturele aanbod in de 
(EU)regio. Mensen lijken meer dan ooit 24 uur per dag ‘verbonden’, met elkaar en met hun sociale 
netwerken. Onze gasten bewegen zich daardoor niet meer verticaal maar horizontaal en niet 
individueel maar sociaal. Een ontwikkeling inherent aan deze verbondenheid is dat het publiek meer 
dan ooit vertrouwt op de ervaringen van familie, vrienden en influencers; meer dan op traditionele 
marketingcommunicatie, zoals advertenties. Aan deze ‘behoefte’ om ervaringen in eigen kring te 
delen, komen wij tegemoet:  

• Wij stimuleren dat onze bezoekers hun schrit_tmacher-ervaringen delen met vrienden en 
familie. Wij willen onze bezoekers tot ambassadeurs van ons festival maken. Die stimulans 
vormt een cruciaal onderdeel van de communicatie- en marketingstrategie.  

• We bewegen mee met onze bezoekers binnen dynamische bezoekersgemeenschappen 
(community’s).  

• Naast luisteren naar onze bezoekers, treden we meer in dialoog met onze bezoekers.  
• We faciliteren de dialoog tussen onze bezoekers onderling door nog meer in te zetten op een 

internationale community van dansliefhebbers.  
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schrit_tmacher wil barrières slechten en mensen met verschillende culturele achtergronden en 
smaken verbinden. Grenzen overwinnen is voor schrit_tmacher dan ook geen doel op zich, maar een 
middel om een optimaal publieksbereik te kunnen genereren. Het alsmaar groeiende publiek laat zien 
dat dans een uitstekend instrument is om de relatie tussen regio’s (zoals Parkstad en regio Aachen) en 
tussen culturen te versterken. 

 
Vriendenprogramma 
In 2022 lanceren wij – uitstel blijkt geen afstel - de vriendenvereniging van schrit_tmacher. Door onze 
bezoekers de mogelijkheid te bieden zich nog nader aan ons festival te verbinden en tevens diverse 
interessante voordelen te bieden (zoals kortingen, leuke gadgets, blik achter de schermen) hopen we 
onze relatie met ons publiek nog persoonlijker te maken, waardoor zij nog meer als ambassadeurs van 
ons festival naar buiten zullen treden. In de komende jaren willen wij de vriendenvereniging steeds 
verder uitbouwen. 
 
Influencer marketing 
Naast het aanmoedigen van het eigen publiek als ambassadeur willen de komende jaren ook met 
‘influencers’ uit de regio en/of danswereld werken. We willen deze influencers inzetten om hun 
specifieke achterban te enthousiasmeren voor schrit_tmacher. In 2021 deden we een eerste proef 
waarbij dansers van The Notorious IBE als VIPS een bezoek brachten aan een op urban geïnspireerde 
voorstelling. De ‘aftermovie’ van dit bezoek werd o.a. gedeeld met de volgers van The Notorious IBE, 
die op deze manier grotendeels voor het eerst in aanraking kwamen met schrit_tmacher. 
 
Publieksdata 
Een belangrijk aandachtspunt (en steeds belangrijker onderdeel van marketing) zijn de publieksdata. 
Momenteel verzamelt schrit_tmacher publieksdata door middel van een enquête die na afloop van 
het festival uitgezet wordt (o.a. via de schrit_tmacher nieuwsbrief en social media) en via de 
publieksmonitor van Parkstad Limburg Theaters. De publieksmonitor bevraagt bezoekers van de 
voorstellingen in het theater uitgebreid naar hun bezoekerservaring (inclusief aanreizen, horeca etc.). 
Van het publiek dat geen kaart koopt voor schrit_tmacher of voorstellingen bezoekt buiten de ‘black 
box’ zijn minder tot geen data beschikbaar. Momenteel onderzoeken we manieren om ook ervaringen 
van dit publiek te verzamelen zodat we die in de volgende edities kunnen meenemen. In 
samenwerking met een marketingpartner bekijken wij momenteel of wij dit onderzoek kunnen 
uitvoeren bijvoorbeeld met inzet van enquêteurs op straat of dat er ook andere succesvolle (meer 
vrijblijvende) methodes zijn. Bijvoorbeeld d.m.v. QR-codes bij activiteiten en/op flyers in de stad te 
plaatsen of om mensen aan te sporen hun ervaringen online te delen met een specifieke hashtag. 
 
Behalve op community’s focussen wij in onze marketing- en communicatiestrategie op de perceptie 
van de (individuele) bezoeker. Het ‘informeren, verleiden en mobiliseren’ van het publiek zijn hierin 
de belangrijkste pijlers. We willen ons publiek: 
- optimaal informeren over het programma, o.a. met artistieke informatie, alsook informatie op 

maat. Naast gepersonaliseerde communicatie (op basis van bezochte voorstellingen) zien we dat 
de meer collectieve beleving - die ook buiten de zalen plaatsvindt - een groot aandeel vormt van 
de totale bezoekerservaring. Zo informeren we onze gasten via servicemails over praktische 
aspecten van de totaalbeleving (routebeschrijving, parkeren, horeca etc) én indien mogelijk ook 
over verkeersdrukte, omleidingen en wegbewijzering voor hun bezoek van een voorstelling. 
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- interactief bij het festivalprogramma betrekken en verleiden tot bezoek van een of meerdere 
voorstellingen en thematisch gekoppeld randprogramma.  

- kennen en, zoals in de vorige alinea aangestipt, de dialoog aangaan. Begrip van de behoeften van 
onze gasten – Duits, Belgisch/ Vlaams, Nederlands – helpt ons om deze dialoog gericht inhoud te 
geven. De vormen waarin deze dialogen plaatsvinden kunnen verschillen van elkaar. In onze 
strategie ligt de nadruk op het nauwkeurig in kaart brengen van ervaringen, om te weten welke 
dialoog het best bij welk individu past. Zo targetten we ook onze reclame-uitingen op Facebook, 
Instagram en YouTube op leeftijd, herkomst, interesse (bijvoorbeeld milieu, duurzaamheid, 
inclusiviteit, gelijke rechten) ed. 

- kennis laten maken met internationale dans en de specifieke onderwerpen die de (verschillende 
generaties) choreografen en gezelschappen onder de aandacht brengen. 

- Zichtbaar collectief in beweging krijgen waardoor duidelijk wordt welke energie en stimulans 
uitgaan van samen stappen zetten! 

 
In onze strategie draait het altijd om MAATWERK. 

 
Informatie op maat 
Het woord ‘Informeren’ heeft in onze strategie een additionele betekenis. De veranderende aard van 
de klantreizen van ons publiek is in deze (digitale) economie een belangrijke hoeksteen van de 
communicatie- en marketingstrategie geworden. Naast een zeer toegespitste communicatie op basis 
van onze individuele bezoekersprofielen zien we dat de meer collectieve beleving - die ook buiten de 
zalen plaatsvindt - een groot aandeel vormt van de totale bezoekerservaring. Om deze totaalervaring 
zo goed mogelijk te faciliteren wordt de communicatie naar onze gasten steeds actueler: rond interne, 
maar ook externe factoren. Zo berichten we tijdens het festival onze gasten indien mogelijk over 
verkeersdrukte en eventuele omleidingen, om de reis naar het theater zo voorspoedig mogelijk te 
laten verlopen. Ook maken we onze gasten vóór hun theaterbezoek attent op de mogelijkheid om 
vooraf een drankje in de pauze te kopen, om onnodige drukte aan onze bar te vermijden. 

 
Communicatie op maat 
Begrip van de uiteenlopende maar ook generieke behoeften van onze gasten – Duits, Belgisch/Vlaams, 
Nederlands – helpt ons om gericht en waardevol in dialoog met het publiek te gaan. De vormen waarin 
deze dialogen plaatsvindt kunnen in hoge mate verschillen van elkaar. Om meer te weten te komen 
over welke dialoog het beste bij elke individuele bezoeker past – nationaliteit, gender, leeftijd, 
herkomst, opleidingsniveau etc. – leggen we in onze strategie meer nadruk op het nauwkeurig in kaart 
brengen van hun ervaringen. Daar kunnen we in onze communicatie op anticiperen. 

 
Content op maat 
schrit_tmacher houdt in haar contentstrategie rekening met de wens van de bezoeker om niet meer 
te worden aangesproken als klant maar als persoon. De mate van interactie wordt streng getoetst aan 
de waarde van de content die wij aanbieden. Content moet vooral uitnodigen om die te delen, met 
vrienden en familie. En dat is breder dan alleen relevante content over ‘hedendaagse dans’. Je deelt 
iets wat je raakt en je inspireert. Bijvoorbeeld de boodschap van een dans of het verhaal van een 
choreograaf. Daarnaast spreekt content aan als je er actief mee bezig kunt zijn met je familie en 
vrienden.  De dansinstructies en challenges lenen zich ervoor om elkaar uit te dagen en samen plezier 
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te hebben. Bij al onze projecten zoeken wij naar persoonlijke raakvlakken met onze doelgroepen door 
middel van vlogjes/blogjes, interviews, videportretten, trailers etc. 
 
Afgewogen mediamix  
Naast bovenstaande strategie maken wij gebruik van een afgewogen on- en offline mediamix, 
bestaand uit: 
• eigen communicatiekanalen, zoals festivalwebsite, festivalbrochure, posters, flyers, nieuwsbrief 

en social media 
• vlogs en blogs (eventueel ook van gasten) 
• internationale en regionale advertenties (print en online, van uitagenda’s tot Dansmagazine) 
• radio- en tv-commercials 
• outdoor media, zoals vlaggen en banners 
• videokanaal van schrit_tmacher op Tanzweb Euregio 
 
 
7.2 Uitgelicht: Voorop staat een veilig theaterbezoek 
De pandemie voegt aan onze strategie enkele aspecten en thema’s toe, die de komende jaren relevant 
blijven. COVID-19 is van grote invloed op de internationale danswereld en het publiek. Continu is het 
balanceren tussen wat kan en wat mag. In de tussentijd verandert de wereld en vindt het publiek ook 
online zijn weg naar dans, waar dan ook ter wereld - ook het online schrit_tmacher- programma wordt 
gezien door een breed publiek waar dan ook ter wereld. Zetten we deze lijn door? En, is het nieuwe 
online danspubliek - uit de eigen regio - over te halen naar een live voorstelling te komen? Want, een 
deel van het publiek heeft als gevolg van corona drempelvrees opgelopen. Is het nog wel veilig om in 
een volle theaterzaal plaats te nemen? Los van het feit dat niet iedereen van plan is om een Corona 
Check App te overleggen voor theaterbezoek. 
 
• (Veilig) terug naar het theater 
In aanloop naar de edities van 2023-2024 zetten wij in op het stimuleren en zichtbaar maken van de 
beleving rond de live dans- en theaterbeleving. Naast het benadrukken van veilig theaterbezoek, komt 
ook sfeer en reuring rond theaterbezoek aan bod (bijvoorbeeld in video’s en vlogs): rode loper, 
geroezemoes, ontmoetingen, gesprekken na afloop en uitwisseling van bevindingen.  
 
• Ook online 
Tijdens de pandemie heeft de online theaterbeleving een vlucht genomen. Wij willen de online 
ervaringen doorzetten. Indien auteursrechtelijk toegestaan willen we specifieke voorstellingen en in 
ieder geval ook de aftertalks als livestreams aanbieden. Videoportretten van makers zoals afgelopen 
editie online en via servicemails voorafgaand aan theaterbezoek gedeeld en achteraf blijvend 
beschikbaar, worden in ieder geval gehandhaafd.  
 
• Ook hier draait het om maatwerk 
Om ons programma - passend binnen de actuele coronamaatregelen - onder de aandacht te brengen, 
ontwikkelen we op maat een off- en online campagne, waarin de individuele bezoeker centraal staat. 
We willen ons publiek in de regio zoveel mogelijk koesteren en (on- en offline, in het theater of op 
locatie) naar het festival toe leiden.  
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7.3 Artistiek-inhoudelijke thematisering 
 
Dans als verbindend medium 
De manier waarop mensen met elkaar omgaan verandert. Polarisatie groeit. Het is zwart of wit, je bent 
voor of tegen. Nuance en begrip zijn soms ver te zoeken, terwijl binnen al die internationaal spelende, 
grote veranderingen - pandemie, klimaatverandering, migratiestromen, brandhaarden, conflicten - 
juist begrip voor elkaars perspectieven van het grootst mogelijke belang is. In de Euregio zijn we 
gewend grenzen over te steken, totdat door de pandemie elk land eigen regels schreef en mensen 
nauwelijks grenzen over mochten. Internationaal geëngageerde dans is een mooi middel om de 
dialoog hierover aan te gaan. In schrit_tmacher-nagesprekken en door contextprogramma’s kunnen 
we op meer betekenislagen ‘veilig’ samenkomen en aan de hand van de actualiteit de verbinding 
zoeken én naar de toekomst te kijken. 
 
Thematisch geclusterd aanbod  
In de festivals van 2023 en 2024 vormen de voorstellingen die wij programmeren voor het onderdeel 
‘Dans & Actualiteit’ het actuele, prikkelende hart van schrit_tmacher. Deze voorstellingen bieden wij 
binnen telkens een nieuw thema gebundeld aan met een bijbehorend rand- en 
verdiepingsprogramma. Zoals het festival in 2021 in het teken stond van het thema Dans, actualiteit 
& de invloed van ongeschreven culturele codes en dat van 2022 van Dans, actualiteit & de beweeglijke 
brug tussen polariserende perspectieven. We bouwen zo aan een community van toeschouwers die 
juist deze verdieping zoeken en betrekken hierbij ook inhoudelijke specialisten uit de regio. 
 
Storytelling 
Het vertellen van het verhaal van de maker en het verhaal wat de maker met een voorstelling wil 
vertellen is belangrijk voor onze bezoekers. We proberen de verhalen zo veel mogelijk voor het 
voetlicht te brengen in videoportretten van de makers, maar ook in inleidingen, aftertalks en 
verdiepingssessies zoals de DansSalon. De komende jaren willen we de verhalen op nog meer 
manieren delen met ons publiek. Denk hierbij aan vlogs van de makers die we op social media delen 
of een reeks uitzendingen op L1 die gezelschappen, community projecten of makers in de aanloop 
naar hun voorstelling of optreden tijdens schrit_tmacher volgen. Daarmee worden - zoals in de vorige 
paragraaf beschreven onder de titel Content op maat - de verhalen over beweging ook voor een breder 
publiek zichtbaar. En kunnen zij wellicht verhalen vinden waarin zij zich herkennen of interesseren en 
daardoor geïnteresseerd raken in hoe dit verhaal door middel van dans tot uiting is gebracht. 
 
Tanzweb 
Via Tanzweb worden ook verhalen over de schrit_tmacher voorstellingen en makers gedeeld in woord, 
beeld en/of video. Op deze website schrijven gerenommeerde dansjournalisten en krijgt nieuw 
journalistiek talent de kans om zich verder te ontwikkelen. De reportages van Tanzweb maken ook een 
belangrijk deel uit van de online communicatie van schrit_tmacher. 
 
Het plezier van bewegen 
Naast de verhalen die achter dans schuilen, is dans ook een fijne menselijke ervaring. Iedereen kan 
dansen. Van jong tot oud, van stijf tot soepel, van volleerd danser tot ‘clubganger’. Het plezier van 
bewegen en vooral samen bewegen, is iets wat we de komende jaren bij een breed publiek onder de 
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aandacht willen brengen o.a. met het educatieve aanbod en de community projecten, maar ook in 
daaruit voortvloeiende online content, in de vorm van dansinstructies en challenges. 

 
Urban communicatie 
Speciaal voor ons contextprogramma, dat zich grotendeels in de openbare ruimte afspeelt, 
ontwikkelen we aanvullende communicatiemethodes en middelen. Onderdelen van onze 
contextprogrammering, zoals SIDEWALK 2.0,  SIDEWALK Movies en SIDEWALK (S)Paces, en zeker ook 
Ballet Mécanique vergen een bijzondere aanpak. Deze activiteiten worden ook gezien en bezocht door 
niet-danspubliek en door mensen die schrit_tmacher niet goed kennen, niet goed weten wat ze van 
de activiteiten kunnen verwachten of niet weten waar ze tegen aangelopen zijn in het passeren.  
 
Bij deze activiteiten is zichtbaarheid, werving en ‘uitleg’ op straat en in de gemeenschap noodzakelijk. 
Denk hierbij aan zeer laagdrempelige methodes, zoals: 

- een ‘wandelend/levend’ informatiepunt 
- een ‘propper’ die publiek verwijst naar de performance of route 
- schrit_tmacher-vlaggen, raamstickers en makelaarsborden met QR-codes 

Deze methodes maken schrit_tmacher bij een nieuw publiek bekend en plaveien zo de weg naar 
toekomstige voorstellingsbezoeken in de reguliere zalen.  
 
Partnerships 
Het schrit_tmacher team is bedreven in het leggen en het onderhouden van samenwerkingen met 
diverse partners: in het dansveld, in het uitgebreide culturele veld, in de regio, landelijk, internationaal 
etc. De komende jaren willen we onze partnerships op diverse manieren verder uitbreiden. 
 
Internationale professionals  
We willen schrit_tmacher de komende jaren hoger op de agenda zetten bij dansprofessionals uit 
binnen- en buitenland. schrit_tmacher moet een plek worden waar kwalitatieve internationale 
dansvoorstellingen te ontdekken zijn en waar nieuwe bijzondere grensoverschrijdende experimenten 
en talenten voor het eerst te zien zijn. Dansprofessionals moeten naar schrit_tmacher willen komen 
om als eerste op de hoogte te blijven. En er moet ruimte te zijn om samen over die toekomst van dans 
internationaal te discussiëren en elkaars visie te ontdekken. schrit_tmacher wil meer en meer een 
platform worden waar professionals terecht kunnen en waar ‘netwerkbijeenkomsten’ plaatsvinden. 
 
Proeftuin Dans 
De afgelopen jaren is in de Stedelijke Cultuurregio Zuid onder de noemer van de Proeftuin Dans Right 
Now! gewerkt aan het dansklimaat in Limburg. Onder diverse programmalijnen en met diverse 
partners zijn uiteenlopende projecten opgezet en nieuwe samenwerkingen ontstaan. Eén van deze 
samenwerkingen is de marketingsamenwerking tussen de drie dansfestivals in de regio: de 
Nederlandse Dansdagen, The Notorious IBE en schrit_tmacher. Hoewel de drie festivals verschillende 
uitgangspunten hebben, bevinden zij zich in zowel het hetzelfde geografische als kunstdisciplinaire 
gebied. The Notorious IBE kent een grote internationale (deelnemers)doelgroep met interesse in 
urban en hiphop; de Nederlandse Dansdagen richten zich meer op de top van de Nederlandse dans 
en op dansprofessionals. schrit_tmacher programmeert internationale hedendaagse dans voor een 
breed, grensoverschrijdend publiek. Alle drie willen de regio steviger als actief dansklimaat op de kaart 
zetten. In 2021 is een aanvang gemaakt met onderlinge promotie (bijvoorbeeld bij de start van de 
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kaartverkoop), maar ook door het uitsturen van ‘dedicated’ emails en het maken van vlogs. Voor beide 
partnerfestivals kan schrit_tmacher eerste stappen zetten in hun bekendheid bij het Euregionale 
publiek. Terwijl schrit_tmacher via de Nederlandse Dansdagen meer aansluiting kan vinden bij de 
Randstedelijke dansprofessionals, en bij geïnteresseerden in diverse urban dansstijlen via The 
Notorious IBE. Ook is via de Proeftuin Dans: Right Now! inhoudelijk samengewerkt zoals in de expositie 
Opening Space van Stephen Shropshire en Daan Brand, die wij eerder in dit plan in onze vierde 
programmalijn hebben benoemd. De drie festivals hebben de wens uitgesproken om de 
samenwerking te willen continueren en samen uit te vinden hoe de festivals elkaar onderling kunnen 
versterken, alsook hoe we de regio nog meer als ‘dansregio’ op de kaart kunnen zetten. Daarbij wordt 
bijvoorbeeld gedacht aan een gezamenlijke overkoepelende boodschap/tagline en bijvoorbeeld ook 
een deal met een mediapartner als L1. 
 
Cross-over partners 
Naast de partnerships binnen de danswereld willen we ook meer samenwerken met partners in 
andere disciplines en op andere locaties. De komende periode willen we onze activiteiten buiten de 
‘black box’ uitbreiden, bijvoorbeeld voor dansexperiment en laagdrempelige community projecten. 
Via cross-over partners zoals The Hedge House bij Double Talents, RIDCC bij SIDEWALK (S)Paces, IKOB 
in Eupen en philharmonie zuidnederland bij de Sacre-versie van Germaine Acogny in 2021 komen 
nieuwe publieksgroepen voor schrit_tmacher binnen handbereik en andersom. Samenwerking die 
voor beide partijen zeer vruchtbaar kan zijn. Zij presenteren schrit_tmacher/dans aan hun achterban 
en wij presenteren hun aan onze achterban. 
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8. Samenwerking en artistieke positie 

schrit_tmacher heeft een belangrijke artistieke positie verworven in Parkstad Limburg (ca. 255.000 
inwoners3) en Zuid-Limburg (ca. 579.000 inwoners). Met een bevolkingsdichtheid van 955 inw/km² is 
dit één van de meest verstedelijkte gebieden van Nederland. Het vertoont als bijzonder deel van de 
zuidelijkste provincie van Nederland en haar omgeving een grote culturele eigenheid. De gestage 
verstedelijking, globaal omvat door de tri-pool Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen, heeft een eigen 
karakter, mede als gevolg van de effecten van jarenlange delfstoffenwinning en de inbedding in een 
bijzonder landelijke omgeving. Die verstedelijking heeft geleid tot een nieuwe verhouding tussen de 
drie steden en het omliggende Heuvelland, de Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg. De 
Stedenregio Aachen (555.000 inwoners, 2019) ligt daar direct aan verbonden. 
 

schrit_tmacher sluit aan bij de tradities in 
de regio, die gekenmerkt worden door een 
open oriëntatie op internationale avant-
garde; voortkomend uit de industriële 
bloeiperiode, met modernistische 
architectuur, mondaine warenhuizen en 
moderne kunstcollecties in combinatie 
met een diep verankerde volkscultuur (een 
rijk verenigingsleven, harmonieën, 
fanfare, folklore en urban danstradities). 

De belangstelling voor niet-westerse kunst wortelt in de mijnindustrie, waarvoor mijnwerkers en 
ingenieurs uit alle windstreken naar de regio kwamen, en al sinds de jaren 30 een multiculturele 
samenleving avant la lettre vormden. Met de programmering speelt schrit_tmacher in op deze 
eigenheden en kwaliteiten. Samenwerking, het verbinden van disciplines, professionals en amateurs, 
(dans)kunst en samenleving is hiervoor een vereiste en maakt dan ook wezenlijk deel uit van het DNA, 
de visie en organisatorische fundamenten van schrit_tmacher.  
 
 
8.1 Regionaal 
Regionaal is de artistieke positie van schrit_tmacher zeer bijzonder, niet in de laatste plaats door die 
unieke samenwerking tussen Nederland, Duitsland en België. Het nabije buitenland wordt door 
inwoners van Zuid-Limburg niet als vreemd grondgebied ervaren; het maakt deel uit van hun daily 
urban system. Er wordt gewoond, gewerkt en gereisd naar toeristische attracties, supermarkten, 
festivals en detailhandel aan beide zijden van de grens, en ook naar voorstellingen, tentoonstellingen 
en presentaties. Juist deze vanzelfsprekendheid bij het overschrijden van cultuur- en landsgrenzen 
maakt de regio bijzonder aantrekkelijk voor publiek en cultuurmakers. Het begrip Euregio mag dan 
ook een politieke lading hebben, de euregionale positie van Zuid-Limburg en van schrit_tmacher blijft 
een niet weg te denken aspect van de culturele dynamiek en biedt volop kansen voor kunstenaars 
waar het gaat om internationale samenwerking, afzetmarkt en publieksbereik. Maar er is nog een 
overeenkomst. Vanuit nationaal perspectief bevindt zowel Heerlen als Aken zich in de periferie van 
het land; samen vormen de beide steden een vitale stedelijke grensregio. Er is een hernieuwd (en 

 
3 Inclusief gemeente Beekdaelen; bron: Wikipedia 

Tuimel & Bounce (3+) door Honey Eavis/AYA, OFF schrit_tmacher ‘21 
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trots) besef van deze juist gunstige centrale ligging in het hart van Noordwest Europa, met volop 
internationale samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van aan dans gelieerde kunst en andere 
disciplines. In Limburg werkt schrit_tmacher samen met diverse culturele organisaties. Vaste partner 
van het festival is Parkstad Limburg Theaters Heerlen en Kerkrade. In SCHUNCK in Heerlen vinden 
lezingen, films en exposities plaats, in het Royal Theater presenteren wij - in samenwerking met 
Filmhuis de Spiegel - films, performances en exposities. En in het Cultuurhuis Heerlen organiseren we 
onder meer de voorstellingen van talenten en workshops. Cinedans, Lima en (zoals zojuist benoemd) 
Filmhuis de Spiegel zijn onze partners voor de presentatie van ons filmprogramma. Op dit snijvlak van 
dans en film onderzoeken wij daarnaast samenwerkingsmogelijkheden met het Dutch Mountain Film 
Festival (DMFF) en Cinesud. Met VIA ZUID en Huis voor de Kunsten Limburg investeren we in 
talentontwikkeling en educatie - waar wenselijk samen met de Vooropleiding Venlo (ArtEZ) en - over 
de grens - Tanzpakt Theater Aachen. Ook werken we met Limburgse professionele makers (o.a. SALLY 
Dansgezelschap Maastricht), andere festivals (o.a. Cultura Nova), makers die zich in Limburg hebben 
gevestigd (o.a. choreograaf Stephen Shropshire, Roshanak Morrowatian en Jennifer Romen) en met 
de provinciale media als L1 en Media Groep Limburg. 
 
Het belang van het festival voor Parkstad, Limburg en Nederland is groot. Dankzij de steun die wij 
mogen ontvangen van onze subsidiënten (Fonds Podiumkunsten, Provincie Limburg en gemeente 
Heerlen, Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg en in Duitsland gemeente Aachen en deelstaat 
Nordrhein-Westfalen) kunnen we laten zien dat er in het zuiden van ons land een belangwekkende 
dansagenda wordt gevoerd, met de Nederlandse Dansdagen en schrit_tmacher als belangrijkste 
vertegenwoordigers van de Nederlandse en internationale dans, en The Notorious IBE van urban 
dance en hiphop. Lange tijd functioneerden deze drie pijlers binnen de Limburgse danssector 
gescheiden. In de Proeftuin Dans: Right Now! hebben wij elkaar opgezocht om samen een structuur 
te ontwikkelen waarop het moderne dansveld zich verder kan ontplooien. In 2022 is de proeftuin 
beëindigd, de samenwerking gaat echter door. Het platform voor dans in Limburg groeit gestaag 
verder!  
 
8.2 Euregio Maas-Rijn 
schrit_tmacher is het enige grensoverschrijdende dansfestival, dat daadwerkelijk interstedelijk en 
internationaal is georganiseerd. Daarbij is onze samenwerking met het Kulturbetrieb Stadt Aachen 
uniek.  
 
Mede dankzij de jarenlange traditie van het festival in Aken kan schrit_tmacher bouwen op goede 
banden met vele Duitse (culturele) partners. Van bijzonder belang is onze samenwerking met de 
Volkshochschule Aachen (partner bij het project Co-Laboration), met Apollo Kino+Bar Aken voor ons 
filmprogramma en met de Internationale Tanzmesse Düsseldorf NRW, dé toonaangevende beurs voor 
hedendaagse dans in West Europa. schrit_tmacher fungeert als showcase en platform voor 
aanstormende artiesten in het kader van de tweejaarlijkse Tanzmesse-dynamiek. Verder zijn er 
opvallend weinig dansfestivals in Noordrijn-Westfalen en is er nauwelijks regulier dansaanbod in de 
theaters. Dat onderstreept het belang van schrit_tmacher in de Euregio; het festival wordt trouw 
bezocht door scouts en programmamakers uit Wolfsburg, Leverkussen, NRW Dance, Tanzmesse en 
van festivals. Sinds 2017 hebben we bovendien een mooie samenwerking met de website TANZweb, 
die een speciaal onderdeel van haar website heeft gewijd aan het festival. 
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8.3 Nationaal  
Nationaal neemt de erkenning voor schrit_tmacher alleen maar toe! Het mag exemplarisch zijn dat 
premier Mark Rutte de jubileumeditie in 2020 opende, als ook dat schrit_tmacher steeds vaker 
Nederlandse premières van topgezelschappen toont. schrit_tmacher kan zich scharen onder de grote 
Nederlandse dansfestivals waar zich het (inter)nationaal boeiende dansaanbod concentreert. Het 
festival wordt goed bezocht door (inter)nationale scouts en programmamakers en we onderhouden 
goede relaties met Nederlandse en internationale collega-festivals, -podia en gezelschappen. Sterker 
nog, samen met collega-theaters en festivals (o.a. Stadsschouwburg Groningen, Stadsschouwburg 
Utrecht, Zuiderstrandtheater Den Haag, Theaters Tilburg, Theater Rotterdam, Luxor Theater 
Rotterdam, Internationaal Theater Amsterdam, Julidans, Holland Dance Festival, Explore Festival en 
SPRING) nemen we het initiatief om belangwekkend aanbod naar Nederland te halen. Niettemin is 
een substantieel deel van de internationale dans in schrit_tmacher niet elders in Nederland te zien.  

Binnen het Nederlandse danslandschap zijn schrit_tmacher en de Nederlandse Dansdagen 
complementair en onderscheidend ten opzichte van elkaar. NDD presenteert acht dagen op 
verschillende locaties in Maastricht een staalkaart van de Nederlandse dans en is met name ook een 
momentum voor de dans in Nederland. schrit_tmacher richt zich vijf weken achtereen – in 2021 drie 
weken - op internationale dans, featuring Nederlandse dans (80/20%). Het derde Limburgse 
dansfestival The Notorious IBE in Heerlen concentreert zich op urban, opereert in de hiphopcultuur 
(each one teach one) en komt voort uit de battlecultuur. Landelijk vormt schrit_tmacher ook een 
mooie aanvulling op het twee weken durende Julidans in Amsterdam; dit festival bouwt zijn signatuur 
op een lange traditie in Westerse theaterdans. En het tweejaarlijkse Holland Dance Festival (20 dagen) 

SIDEWALK Spaces, Audrey Apers en Tanja Ritterbex, OFF-schrit_tmacher ‘21 
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vertrekt doorgaans vanuit een internationaal, op publiek gerichte esthetiek, inclusief erfgoed. Meer 
dan Julidans en Holland Dance Festival focust schrit_tmacher op modernistische 
vernieuwingsprincipes en de fysieke danstaal in ontwikkeling vanuit academische, modernistische en 
urban dance tradities. Ook openen wij ons steeds meer vanuit een thematische insteek voor radicaal 
experiment. We geven daartoe opdrachten aan dansvernieuwers. Waar passend integreren we 
aanbod van het Explore Festival, zoals in 2023 met het werk van iconen de Zuid-Afrikaanse choreograaf 
Robyn Orlin en in een eerdere editie - uit West-Afrika - Germaine Acogny. Dankzij onze goede positie 
in het netwerk hebben wij het voorrecht om de nieuwste werken van Crystal Pite en het 
toonaangevende New Zealand Dance naar Zuid-Limburg te halen. En voor het derde jaar op rij beleeft 
een nieuw werk van - uit de eigen regio - Stephen Shropshire zijn wereldpremière tijdens 
schrit_tmacher just dance!. 
 
8.4 Internationaal  
Het festivalteam heeft een breed internationaal perspectief gericht op West-Europa, de Verenigde 
Staten, Afrika, Zuid-Amerika en Azië. De directie en programmeurs hebben lange-termijnrelaties 
ontwikkeld met gezelschappen binnen en vooral ook buiten het Europese netwerk. De opbouw van 
dit netwerk vereist loyaliteit, visie en een lange adem. In Afrika ontwikkelen we op deze wijze de jonge 
dansscene in Zuid-Afrika en Congo, in Latijns-Amerika, verdiepen we onze unieke samenwerkingsband 
met Mexico (Jaciel Neri/Moving Borders Festival of New Choreography and Dance Research – enige in 
Europa! – en Cuba (Internationale Fundaciòn Ludwig/Danza Abierta/Danza Contemporanea). En in 
Canada zijn we gestart met een intensieve samenwerking met Vancouver en The Pacific Coast Scenes, 
om een breder netwerk te realiseren, verdergaand dan het internationale dans-establishment in 
Quebec/Montreal. Het festival ontwikkelt zich via deze netwerken steeds meer richting internationale 
voorlinie. We doen onze naam eer aan: schrit_tmacher betekent pionier, stappenteller en 
wegbereider. 
 

 
The brutal journey of the heart door L-E-V/Sharon Eyal & Gai Behar, OFF-schrit_tmacher ‘21  
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9. Gezonde Bedrijfsvoering 

 
Gezond, efficiënt georganiseerd, transparant, divers en duurzaam: schrit_tmacher genereert met 
kleine overhead en geringe kosten – voor een subliem lage subsidie per bezoeker – een kwalitatief en 
artistiek scherp festival voor een divers en groot publiek. De organisatie van het festival is in handen 
van een vooruitstrevend, ondernemend en efficiënt opererend Nederlands/Duits kernteam, waarin 
jarenlange expertise en ervaring samenkomen met een brede en internationale blik op en netwerk in 
het dansveld.  
 
 
9.1 Organisatie 
De bakermat van schrit_tmacher ligt, zoals in de historische schets weergegeven, in 1995 in Aken (DU). 
Sinds 2010 organiseert Kulturbetrieb Stadt Aachen het festival met PLT op festivallocaties aan 
weerszijden van de Nederlands/Duits grens; sinds 2017 ook in Eupen, België.  
In 2016 heeft PLT de organisatie overgeheveld naar de stichting StEP by StEP in Heerlen. De volledige 
financiële ontvlechting vond in 2018 plaats; SBS beschikt sindsdien over een eigen bankrekening, 
verzekeringen zijn separaat geregeld, er is een accountant specifiek voor de controle van de Stichting 
StEP by StEP benoemd en de fiscale positie van SBS is met de belastingdienst geregeld.  
 
Sinds 2019 heeft de stichting StEP by StEP een eigen Raad van Toezicht, bestaand uit: 
Mevrouw M. De Groot (voorzitter, vanaf 30 oktober 2019) 
De heer C.M.A. van Rosmalen (lid, vanaf 30 oktober 2019) 
De heer W.L.J. Weijnen (lid, vanaf 30 oktober 2019) 
 
Alle leden RvT hebben een uitgebreide kennis en ervaring binnen de cultuursector, een geoutilleerd 
netwerk en beschikken over de diverse vaardigheden om toezicht te houden op de (dagelijkse) 
bestuurlijke inrichting. 
 
Het schrit_tmacher kernteam 
Het Kulturbetrieb Stadt Aachen en StEP by StEP vormen het hart van het festival; de partners geven 
samen vorm aan de gedeelde missie om een dansstructuur te ontwikkelen in de Euregio.  
Stichting StEP by StEP heeft geen personeel in dienst. Naast specifieke (o.m. theatertechnische) 
expertise bij Parkstad Limburg Theaters N.V. (conform CAO Nederlandse podia) huurt StEP by StEP 
kennis en kunde van ZZP’ers in. Hiermee is continuïteit gewaarborgd en beschikt de stichting over 
geschikte resources.  
 
Het groeiende kernteam bestaat uit: 
• Rick Takvorian – festivalleider, artistieke/zakelijke leiding  
• Bas Schoonderwoerd - zakelijke/artistieke leiding  
• Stefanie Gerhards - programmering/projectleiding Duitsland  
• Janneke Schmeitz - programmering/festivalcoördinatie Nederland 
• Judith Thelen – programmering Eupen 
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Dit kernteam weet zich omringd door artistieke professionals uit de dans, marketing en communicatie, 
(cultuur)educatie en talentontwikkeling, plus een professioneel productieteam. Aan de Nederlandse 
kant zijn dat o.m.: 

• Bart van Hooren - productieleiding  
• Rik Schormans - technische voorbereiding PLT 
• Barry Faessen - hospitality, projectbegeleiding, programma-ondersteuning 
• Sander Ronden, Maartje Austen, Sander Plantema, Sarah-Faye Lombré (projectleiding) 
• Tessa Reijnders - marketing en publiciteit 
• Annemarie Huntjes - educatie 

 
Artistiek-inhoudelijke ondersteuning 
De expert talks, filmprogrammering en festivalgesprekken worden begeleid en ontwikkeld door 
curator Karin i.s.m. onder meer filmhuis De Spiegel en Cinedans. Zij worden hierbij voor online en 
videoproducties ondersteund door Marc Ploum. 
 
In opdracht van StEP by StEP voert PLT diverse werkzaamheden uit voor StEP by StEP; de afspraken 
hierover worden jaarlijks vastgelegd in een raamovereenkomst, die wordt goedgekeurd goedkeuring 
door het bestuur en de Raad van Toezicht. 
 
Een nieuwe organisatiestructuur 
Momenteel bouwen wij aan een nieuwe organisatiestructuur die in 2022 zijn beslag gaat krijgen. De 
opvallendste verandering is, zoals onderstaand organogram ook laat zien, dat de Nederlandse en 
Duitse organisatie gespiegeld worden, om de communicatie en samenwerking op gelijkwaardig niveau 
verder te bevorderen. 
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9.2 Financiële positie 
In de samenwerking zijn het Kulturbetrieb Stadt Aachen en StEP by StEP artistiek en zakelijk 
gelijkwaardige partners. Zij trekken gezamenlijk op, investeren en dragen ieder een deel van de kosten en 
risico’s. De samenwerking zou in de afgelopen periode vastgelegd worden in de vorm van een politiek-
bestuurlijk convenant. Doordat in de afgelopen coronatijd met name bij het Kulturbetrieb de prioriteiten 
intern lagen, is dit convenant nog niet getekend. Deze stap zullen we dit jaar zetten, zodat wij precies 
kunnen duiden hoe wij onze samenwerking onderling vormgeven. 
 
StEP by StEP heeft een gezonde (financiële) bedrijfsvoering. Sinds 2017 ontvangt schrit_tmacher subsidies 
van de gemeente Heerlen, Provincie Limburg en het Fonds Podiumkunsten. Ook PLT en Stadt Aachen 
dragen bij aan het festival.  
 
Tot aan ons festival in 2020 konden we steevast rekenen op aanzienlijke inkomsten uit kaartverkoop en 
vele uitverkochte voorstellingen. Het behoeft verder niet veel uitleg dat de pandemie, die 12 maart 2020 
- negen dagen na de opening van ons festival door premier Mark Rutte - in alle hevigheid losbarstte veel 
impact heeft op ons festival. De eigen inkomsten 2018 en 2019, werkelijk en begroot waren zoals 
hiervoor al aangegeven resp. 47% en 45,08%. Vanwege COVID-19 vielen deze in 2020 fors lager uit op 
26,89%. Zoals eerder aangegeven zijn de cijfers en detailgegevens over 2021 nog niet beschikbaar. 
Dankzij extra corona steun zijn we in staat geweest het een en ander ook voor makers en professionals 
(waaronder veel zzp-ers) in het veld overeind te houden!  
Het festival kent een hybride verdienmodel, gebaseerd op een combinatie van voorverkoop van losse 
kaarten en passe-partout-abonnementen. De voorverkoop start normaal in december, waarna er 
normaal gesproken een run is op kaarten. We hanteren daarom beleid ten aanzien van restkaarten. 
Terugontvangen kaarten komen opnieuw in de verkoop aan de avondkassa. Voor bestellers van 4 of meer 
kaarten geldt 20% korting.  

De organisatie is efficiënt ingericht (zie boven) en functioneert sinds jaar en dag stabiel en constant. De 
relatie tussen beheerslasten en activiteitenlasten bedraagt voor het gehele festival ongeveer 15,2% 
beheerlasten en 84,8% activiteitenlasten van het totaal. 

schrit_tmacher werkt op basis van projectbudgetten, die goed vooraf te voorzien zijn. Op basis van 
ervaring kan de kaartverkoop goed worden ingeschat. Door schaalgrootte en het draagvlak van partners 
is er fundament om incidentele tegenvallers op te vangen. 
 

9.3 Marketingstrategie en prijsstrategie 
schrit_tmacher kent een rangensysteem met een aan deze rangen (sterrang, 1e, 2e en 3e rang) 
gerelateerd prijsbeleid. De doelstellingen van het prijsbeleid zijn tweeledig:  
- ten eerste willen wij financiële drempels zo laag mogelijk maken voor bezoekersgroepen waar dat 
relevant voor is, op basis van een mogelijke keuze voor lagere rangen; 
- ten tweede hopen wij zo de recette-opbrengst per voorstelling te verhogen. 
 
Voor scholen en groepen hanteren wij aparte lage tarieven.  
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schrit_tmacher gaat uit van een beperkte prijselasticiteit. We handhaven daarom op hoofdlijnen de 
huidige prijsopbouw, om de geambieerde brede spreiding van publieksgroepen te kunnen realiseren. 
Hiervoor kiezen wij ook, zoals u in deze aanvraag heeft kunnen lezen, voor uitbreiding van het 
aanbod, nieuwe thematische programma’s en een omvangrijke contextprogrammering. 
 
9.4 Ondernemerschap 
De focus voor de komende jaren ligt op: 

1) Voortzetting van het proces om te komen tot een structurele verankering van de groei van de 
organisatie. 

2) Extra inzet op uitbreiding van het contextprogramma om nieuwe publieksgroepen (o.a. door 
middel van laagdrempelige community projecten) voor dans te bereiken en instappers 
laagdrempelig te laten participeren en in beweging te krijgen; anderzijds om verdiepend te 
investeren in de makerscultuur in en van Zuid-Limburg zodat die gevoed wordt door de 
belangwekkende dansagenda die hier wordt gevoerd. 

3) Extra inzet op uitbreiding van schoolvoorstellingen – in aantal op het gebied van bijvoorbeeld 
voorstellingskosten, personele bezetting, inhuur materialen etc. en bereik van scholen 

4) Het mogelijk maken van succesopties ten behoeve van de festivalprogrammering. 
5) Als belangrijke grensoverschrijdende speler in de culturele infrastructuur verbinden we ons 

aan de economische, ruimtelijke, sociaal-culturele transitie agenda van onze regio. Onder 
meer met partners zoals IBA Parkstad. Niettemin zal voor risicovolle programmering, 
residency’s en kleinschaligdansonderzoek aanvullende financiering nodig zijn. Hiervoor 
bouwen we verder aan een duurzame verankering van ons festival bij ons publiek (o.a. door 
uitbouw van het in 2022 opgezette vriendenprogramma), alsook bij fondsen, sponsoren en de 
culturele infrastructuur.  

6) De afgelopen periode was de focus gericht op groei van aanbod, locaties, partners en een 
brede publieksgroep in Nederland, Duitsland en België. De komende jaren blijft veel aandacht 
uitgaan naar versterking van de samenwerking over de landsgrenzen heen. De 
coronapandemie met zijn afwijkende aanpak in landen en regio’s die geografisch gezien naast 
elkaar liggen, onderstreept de noodzaak hiervan. Organisatorisch blijft het een feit dat het 
grensoverschrijdend karakter van het festival de nodige extra gevoeligheid oplevert. Waar 
mogelijk willen wij vanuit de kunsten, die meer dan andere sectoren kunnen verbinden, 
bijdragen aan potentiële oplossingen.  
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10. Toepassing Codes Cultuur 

 
Stichting StEP by StEP onderschrijft de Fair Practice Code, de Code Diversiteit & Inclusie en de Code 
Cultural Governance. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van gelijkheid, 
inclusiviteit en transparant bestuur.  
 
10.1 Fair Practice Code 
Zowel in voorbereiding als realisatie van het festival huldigen wij de vijf kernwaarden waar de Fair 
Practice Code voor staat: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. Door 
samenwerking met Kulturbetrieb Stadt Aachen zijn we ons sterk bewust om deze kernwaarden ook 
toe te passen in deze hybride maar o, zo vruchtbare en bijzondere internationale samenwerking. Het 
is een belangrijke ambitie om niet alleen de culturele sector en de podiumkunsten, maar de 
samenleving als geheel te dienen. Niet voor niets hebben wij onze plannen gevat onder de titel ‘Samen 
stappen zetten’; wij nemen onze bijdrage aan de samenleving zeer serieus. 
 
Ten aanzien van medewerkers/ZZP’ers volgen wij de afspraken, zoals deze zijn vastgelegd in de CAO 
Nederlandse Podia. Waar sprake is van honoraria vertrouwen we op de informatie die aanbieders van 
voorstellingen over eerlijke beloning met ons delen. Dit is niet vrijblijvend. In contractbesprekingen / 
en onderhandelingen met bespelers en impresariaten stellen we onze visie op fair practice aan de 
orde.  
 
Ten aanzien van buitenlandse contracten volgen we dezelfde route. We werken met gerenommeerde 
internationale gezelschappen met een grote staat van dienst - ook internationaal -en gaan ervan uit 
dat fair practice onderdeel is van hun werk- en handelswijzen. De uitkoopsommen rechtvaardigen die 
veronderstelling. Waar onze criteria vragen oproepen gaan we met partners het debat aan over het 
waarom van de Nederlandse Fair Practice en hoe deze internationaal zo veel mogelijk formeel is in te 
bedden. 
 
Alle professionals (o.a. voor workshops en inleidingen) worden conform FPC vergoed. Ook stagiaires 
krijgen adequate vergoedingen. De verhouding tussen betaalde en onbetaalde krachten (vrijwilligers) 
is gezond. Voor onze organisatie zijn momenteel 19 vrijwilligers actief. 
 
Ten aanzien van auteursrechten voeren wij - van oudsher - een strikt beleid; dit is van oudsher een 
belangrijke pijler onder onze sector. De rechten worden achteraf verrekend en voldaan via BUMA. 
 
Jaarlijks legt stichting StEP by StEP in haar jaarverslag verantwoording af over de toepassing van de 
PFC. 
 
 
10.2 Code Diversiteit & Inclusie  
Dans vertelt een verhaal zonder woorden; de verbeeldende kracht ervan is universeel. Van die kracht 
maakt schrit_tmacher dankbaar gebruik; dans is ons medium waarmee we het perspectief van onze 
bezoekers op de wereld vergroten en waarmee wij makers uit alle delen van de wereld en met 
verschillende achtergronden aan ons publiek verbinden. We slagen er dankzij ons diverse programma 
in een grote diversiteit aan makers en publiek naar het theater te halen. schrit_tmacher is met 18.631 
bezoekers een groot festival in Parkstad Limburg en het grootste jaarlijks eigentijdse dansfestival in 
Nederland! Programma, publiek en danswereld zijn internationaal en intercultureel.  
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Elk jaar verbinden we een met zorg samengestelde mix van niet-westerse en westerse danskunst aan 
mensen uit verschillende landen, in alle leeftijden, met verschillende achtergronden. Hierbij buigen 
wij ons ook over de vraag wat er in onze eigen postindustriële regio te verbeteren valt als het om 
diversiteit en inclusie gaat. Dit thema reikt immers verder dan cultuur; het gaat erom dat iedereen 
zich welkom voelt en herkennen kan in ons festival, ongeacht inkomen, religie, gender, kleur of fysieke 
gesteldheid. Daar zijn wij ons zeer van bewust.  
 
Diversiteit en inclusie behoren tot het DNA ons festival, passend bij de manier waarop deze thema’s 
voor onze regio gelden. Dat verschilt van diversiteits- en inclusievraagstukken in de Randstad. (bijv. 
Heerlen 6 % niet-westerse-achtergrond t.o.v. ruim 50% bijvoorbeeld in Rotterdam) en vindt in onze 
regio (de voormalige Oostelijke Mijnstreek) zijn oorsprong in de opkomst (en sluiting) van de Mijnen. 
De opkomst van de mijnbouwindustrie trok als vroege industrialisatie duizenden werknemers van 
elders, waarmee het aantal inwoners in deze regio korte tijd verveelvoudigde met voornamelijk 
anderstalige mensen uit andere culturen. In deze smeltkroes toonde ons theater als van de eersten in 
het land de noodzaak een ‘spiegel van de samenleving’ in de stoelen van haar theater te willen zien. 
Juist de niet-talige podiumkunst blijkt daardoor hier een grote gedeelde waarde, waardoor 
schrit_tmacher juist hier goed wortel schiet. 
 
Onze activiteiten: 

- Onze theaters in Heerlen en Kerkrade beschikken - ook voor mensen met een fysieke 
beperking - over toegankelijke zalen volgens de recente standaarden. In enquêtes na de 
voorstelling onderzoeken wij bij onze bezoekers of de toegankelijkheid nog steeds goed is en 
of zij verbeterpunten zien. Waar wenselijk voorzien wij in vrijwilligers die bezoekers met een 
beperking naar hun stoel helpen. 

- De gemeentelijke cultuurmonitor laat zien dat ruim 57% van de inwoners van Heerlen 
aangeeft haar theater jaarlijks te bezoeken. Daarmee scoren we ruim op de ‘P’ van Publiek. 
Niettemin blijven we nieuwe wegen zoeken om nog meer diversiteit te bewerkstelligen. We 
hopen winst te halen door het diversiteitvraagstuk centraal te stellen in relatie tot het karakter 
van de bevolkingssamenstelling in deze regio, dus door meer te kijken naar bijvoorbeeld 
verschillen in sociale positie en leeftijd. Niet iedereen is in de gelegenheid om het theater te 
bezoeken. Om mensen met een kleine beurs, die niet of nauwelijks in contact komen met 
dans in het theater, creëren wij o.a. in onze contextprogrammering nieuwe laagdrempelige 
activiteiten waarbij een groot publiek - soms letterlijk in de publieke ruimte op straat - in 
contact kan komen met dans en met ons festival en stappen durft te gaan zetten. Denk aan 
community projecten zoals The Key of Life, Synchronised Walking, Ballet Mécanique 2.0 en 
SIDEWALK. 

- Voor de vele expats in de Euregio organiseert schrit_tmacher i.s.m. Expat Centre Maastricht 
Region ontmoetingen rondom de internationale dans.  

- Elke editie opnieuw ontwikkelen we een specifiek programma voor GENERATION2 - jeugd en 
jongeren én hun opvoeders. 

- Leidraad in ons programma is de zoektocht naar ontwikkelingen in de internationale dans; 
deze is per definitie inter-, trans- en multicultureel. We presenteren al jaren makers uit alle 
windstreken. In onze plannen voor 2021-2024 hebben wij aangegeven dat wij in onze 
zoektocht naar meer diversiteit in ons internationale programma willen samenwerken met 
bijvoorbeeld de Candoco Dance Company Londen; een wereldwijd toonaangevend 
dansgezelschap dat voortdurend de perceptie van wat dans is uitbreidt. Het is ook een diepe 
wens van ons een coproductie te realiseren van hun voorstelling Drumming van Anne Teresa 
de Keersemaeker in een vertolking van professionele dansers met en zonder handicap. Aan 
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deze coproductie willen we een omvangrijke contextprogrammering verbinden, alsook 
aangepaste vormen voor publieksbenadering om toeschouwers uit te nodigen zich tot deze 
voorstelling te verhouden. Door corona hebben deze plannen stilgelegen. Zodra de pandemie 
het toelaat en plannen voor internationale samenwerking stabieler zijn, pakken we de raad 
op.  

- Wij onderzoeken of wij in samenwerking met Komt het zien! specifieke voorstellingen kunnen 
aanbieden voor blinden en slechtzienden. En met stichting Vier het Leven onderzoeken wij of 
wij mensen ouder dan 65 jaar die het lastig vinden om alleen een voorstelling uit te zoeken of 
alleen naar het theater te gaan, kunnen begeleiden naar schrit_tmacher-voorstellingen. Deze 
onderzoeken horen thuis in de stappen die schrit_tmacher wil zetten om festivalbezoek en 
voor iedereen mogelijk te maken.  

- Ook ten aanzien van de P van Personeel speelt diversiteit een belangrijke rol. Aan de basis van 
ons kleine team staat onze Armeens- Amerikaanse artistiek leider in Aken, die in Londen en 
Parijs woonde en een Belgisch paspoort heeft. Trots zijn wij daarnaast op de 50-50-
man/vrouw-verhouding in het kernteam. Ook onze Raad van Toezicht staat onder 
voorzitterschap van een vrouw met stevig artistiek inzicht en prachtige diverse achterban. Hier 
houdt het niet op. Vanwege de waarde die wij hechten aan een cultureel diverse organisatie 
willen we er bij nieuwe vacatures, rolinvulling (op het podium) en de werving van vrijwilligers 
voor zorgen dat de functies ook aantrekkelijk worden voor etnische minderheden in onze 
regio en voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor het werven van vrijwilligers voeren wij 
hiertoe momenteel gesprekken met o.a. het Grotiuscollege in Heerlen (werving jonge 
vrijwilligers voor GENERATION2), Stichting de Vrolijkheid (een belangrijke schakel met het AZC 
in Heerlen), het Vista College (dat opleidingen in de evenementensector, podiumkunsten en 
een volwaardige dansopleiding - CIOS Dans - aanbiedt), en Society in Motion/New Faces (een 
schakel met nieuwkomers in ons land). Laatstgenoemde organiseert ook speeddate sessies 
met organisaties, om hun bewustwording op het gebied van diversiteit te onderzoeken en 
verbeterpunten bloot te leggen. Wij staan er open voor om onze organisatie op deze wijze te 
laten scannen. 

Wij zien de toepassing van de CDI als een continu verbeterproces. Toepassing van de code staat aan 
de basis van doen, denken en laten. Dit proces gaan we in 2023-2024 formaliseren door gericht op de 
CDI een plan op te stellen, dit jaarlijks te monitoren en over de behaalde resultaten verantwoording 
af te leggen.  
 
 
10.3 Governance Code Cultuur 
Het schrit_tmacher festival is een samenwerking van drie belangrijke partners in Nederland, Duitsland 
en België, die ieder voor zich een eigen verantwoordelijkheid kennen. De inhoudelijk programmatische 
samenwerking staat voorop.  
 
Stichting StEP by StEP (SbS) is voor programmering en uitvoering geheel verantwoordelijk voor het 
Nederlandse deel en past de Governance Code Cultuur (GCC) toe. Ze voert een eigen organisatie en 
heeft voor haar deel een eigen financiële huishouding. In haar jaarverslagen legt SbS nadrukkelijk uit 
hoe zij dat doet. De Code is geïmplementeerd in al onze overlegstructuren en verantwoordings-
methodieken. Met succes: de Raad voor Cultuur beoordeelt onze governance met een grote plus! Met 
het politiek-bestuurlijke convenant tussen het Kulturbetrieb Aachen en Stichting StEP by StEP, zetten 
wij een volgende stap in de open en transparante samenwerking. 
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SbS is een kleine organisatie met een stevig bezette Raad van Toezicht: Mare de Groot (voorzitter), 
Karel van Rosmalen en Wim Weijnen. Bestuurder van de stichting is Bas Schoonderwoerd. Deze 
stevige bezetting is in de complexe omgeving waarin de stichting opereert (ook in 
grensoverschrijdende samenwerking met partners in Aachen) geen overbodige luxe.  
 
Bestuurder en toezichthouders van SbS zijn onafhankelijk en handelen integer. De samenwerking met 
partners als het Kulturbetrieb Aken en Eupen zijn helder, waar ieder zich voor projecten en 
voorstellingen alleen in eigen land verantwoordelijkheid weet. Met partners zijn heldere convenanten 
gesloten die ook door de RvT zijn geratificeerd. De externe registeraccountant doet minimaal eens per 
jaar verslag aan Raad van Toezicht. 
 
SbS maakt gebruik van de kwaliteiten, kennis en kunde van Parkstad Limburg Theaters, een van de 
grootste theaterorganisaties van Nederland, die als gesubsidieerde organisatie eveneens een integere 
en transparante governance hanteert. De aard en inhoud van deze samenwerking wordt jaarlijks in 
een raamovereenkomst vastgelegd. 
 
De organisatiestructuur kent onderlinge verantwoordelijkheden en de financiële inrichting van SbS zijn 
helder en maken een eenduidige toedeling mogelijk van de bestuurlijke en toezichthoudende 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden.  
 
SbS houdt zich, zowel op freelance, ZZP en loonbasis binnen de kaders van de wet normering 
topinkomens WNT. 


