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1. INLEIDING 
 
schrit_tmacher organiseert een kwalitatief en artistiek scherp grensoverschrijdend 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 een omvangrijk netwerk in het 
dansveld.  
 
Dit (alsmaar 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 
 
Het 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 
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De experttalks, filmprogrammering en festivalgesprekken worden begeleid en ontwikkeld door curator 
Karin Post i.s.m. onder meer Filmhuis De Spiegel en Cinedans. Zij worden hierbij voor online en 
videoproducties ondersteund door Marc Ploum.  
 
Voor de dansfilmprogrammering, randprogrammering en workshops wordt samengewerkt met o.a.: 
• Cinedans, artistiek directeur Martine Dekker 
• VIA ZUID 
• Filmhuis De Spiegel 
• LIMA, Gaby Weijers  
• Diehl + Ritter, Madeline Ritter Berlin  
• Nederlandse Dansdagen 
• The Notorious IBE 
• Huis voor de Kunsten Limburg 
• Art Bewegt 
• Volkshochschule Aachen 
• SCHUNCK 
• University College Maastricht, Inge Römgens  
• Lokale dans- en muziekscholen 
 
Op marketinggebied wordt het team tenslotte ondersteund door marketingspecialisten van 
Kulturbetrieb Aken/Stadt Aachen en PLT, en tijdelijk ingehuurde marketingmedewerkers. 
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2. VOORWOORD  
 
In dit bedrijfsplan beschrijven wij de lange termijn doelstellingen, SWOT analyse en 
communicatie/marketingplannen van schrit_tmacher just dance! voor 2023-2024. De facts & figures 
zijn geactualiseerd t/m 2020, aangezien die van 2021 momenteel nog niet beschikbaar zijn.  
 
Op het fundament van een eerste, pluriforme oriëntatie op de danskunst heeft schrit_tmacher een 
veelzijdig platform gecreëerd voor presentatie, ontmoeting, kennisdeling, talentontwikkeling, 
educatie 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, 
Aken en Eupen om nieuw werk te tonen en beter nog, om nieuw werk 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 naam van het festival (mede) naar verwijst. 

Sinds 2010 toont schrit_tmacher elk voorjaar de actuele staat van de hedendaagse internationale 
danskunst op podia in Heerlen, Kerkrade (NE), Aken (DE) en Eupen (BE) aan een breed, divers publiek: 
jong en oud(er), lokaal, regionaal, alsook (inter)nationaal en uit verschillende lagen van de bevolking. 
Het festival heeft in drie decennia een grote naam opgebouwd met een rijke, avontuurlijke 
programmering van interdisciplinaire cross-overs, ontregelende performances, virtuoze westerse en 
ook niet-westerse dans met verrassende perspectieven, van opkomende en gevestigde gezelschappen, 
choreografen en performers. Het toont internationale moderne dans van topniveau en een groeiende 
contextprogrammering - boordevol educatie, performances, film, workshops, cursussen, 
communityprojecten, lezingen, Salons, SIDEWALKS, SIDETALKS en spannende (dans)routes in de 
openbare ruimte. Ook menig Nederlands dansgezelschap alsook regionaal en lokaal draagt hieraan bij.  
 
Wat in 1993 als experiment in het Ludwig Museum in Aken begon, is uitgegroeid tot een jaarlijks 
internationaal dansfestival van topniveau in een ware crossing-border omgeving. De artistieke positie 
van schrit_tmacher is zeer bijzonder, niet in de laatste plaats door die unieke samenwerking tussen 
Nederland, Duitsland en België, maar met name ook dankzij het toonaangevende en in vele opzichten 
vernieuwende programma. Een substantieel deel van de internationale dans die op schrit_tmacher te 
beleven valt, is niet elders in Nederland, noch de Euregio te zien. Het mag exemplarisch zijn dat premier 
Mark Rutte de jubileumeditie in 2020 opende en dat schrit_tmacher steeds vaker Nederlandse 
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premières van topgezelschappen toont. In datzelfde jaar, waarin de verwachting lag dat wij het hoge 
aantal van 18.631 bezoekers zouden overtreffen, brak - negen dagen na de opening van ons festival - 
in Nederland de coronacrisis uit. De deuren moesten op slot. Een jaar later, in 2021 zat ons land in het 
voorjaar in lockdown; wederom bleven de deuren dicht. Stilzitten was geen optie. In de zomer van 
2021 is het schrit_tmacher gelukt met een ON- en OFFline editie van het festival flexibel in te spelen 
op steeds wisselende beperkingen van coronamaatregelen binnen een internationaal spanningsveld. 
De organisatie toont creatief ondernemerschap door met bijzondere formats in 2021 - ondanks 
onvoorspelbare coronarestricties - drie weken lang energieke perspectieven te laten zien, om zo de  
broodnodige vensters open te zetten in een anderhalvemetersamenleving. Het veilig samenkomen van 
publiek, makers, dansers, vrijwilligers, medewerkers en deelnemers - live en via streaming en online 
activiteiten - voelde in deze complexe tijd extra waardevol en bijzonder. 

SIDEWALK	Riet	in	de	Wind	(curator:	Karin	Post),	OFF	festival	schrit_tmacher	’21	(foto:	Luc	Lodder)	
 
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 als een derde podium in België aan 
het festival wordt 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. Dankzij dit rijk geschakeerde palet 
van podia in een brede regio kan schrit_tmacher de juiste match realiseren tussen project, publiek en 
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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 hiervoor 
aangegeven, zeer geschikt voor schoolvoorstellingen. Deze profilering helpt toeschouwers, makers en 
deelnemers de juiste weg te vinden binnen de samenhang van het festivalaanbod. 

 
 

Contrapunctus (while we were waiting) - van Stephen Shropshire - voor schrit_tmacher 2020 gemaakt 

 
schrit_tmacher kan bouwen op duurzame samenwerkingsverbanden met diverse culturele 
organisaties in de Provincie Limburg, zoals Parkstad Limburg Theaters Heerlen/Kerkrade, VIA ZUID, 
SCHUNCK, Cultuurhuis Heerlen, Huis voor de Kunsten Limburg, Filmhuis De Spiegel Heerlen, én over 
de grens met o.a. Apollo Kino+Bar Aken en nog veel meer organisaties. VIA ZUID en Huis voor de 
Kunsten Limburg zijn belangrijke partners in talentontwikkeling en educatie, evenals de Vooropleiding 
Venlo (ArtEZ) en Tanzpakt Theater Aachen. We werken aan uitbreiding van ons netwerk met Myrthe 
van Opstal (voormalig danseres bij Nederlands Dans Theater 1 en nu coördinator van ArtEZ 
Vooropleiding Dans Venlo) en Jennifer Romen; deze meervoudig (wereld)kampioen urban dance 
creëert met haar Oxygen – Academy of Dance een platform voor getalenteerde urban dansers in 
Maastricht. Ook werken we veelvuldig met Limburgse professionele makers, zoals SALLY 
Dansgezelschap Maastricht en vol overtuiging steunen wij en initiëren wij - veelal in samenwerking 
met de twee andere dansfestivals in Limburg, de Nederlandse Dansdagen en The Notorious IBE - 
projecten voor de Proeftuin Dans: Richt Now! (die in 2022 een vervolg krijgt). Makers die in deze 
regionale context te zien zijn geweest, zijn o.a. de van oorsprong Iraanse Roshanak Morrowatian 
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(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 professionele 
danspraktijk in de Cultuurregio Zuid.  
 
Dankzij de steun die schrit_tmacher ontvangt van de Provincie Limburg, de gemeente Heerlen en het 
Fonds Podiumkunsten, kan het festival een belangrijke impuls geven aan de symbiose van 
verschillende percepties op veld, programmering, context, ontwikkeling en dansklimaat. Hier staat de 
dans centraal. Daarnaast creëren wij in toenemende mate ruimte voor participatie en verdieping, door 
de dans ‘out of the box’ letterlijk naar de publieke ruimte te brengen. Door de organisatie van 
laagdrempelige community-projecten. Maar ook door in het programma te focussen op urgente en 
actuele thema’s, zoals de invloed van ongeschreven culturele codes (2021) en de beweeglijke brug  
tussen polariserende perspectieven (2022). Rond deze thema’s faciliteren wij de dialoog tussen makers 
en publiek en plaatsen we de dans in een maatschappelijk kader. 
 

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 voorheen gewend zijn. 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.  
 
In dit bedrijfsplan beschrijven wij wat noodzakelijk is voor het festival om zijn ambities waar te kunnen 
maken. Dit bedrijfsplan bestaat uit 1) Facts & Figures 1993 – 2020, 2) Langetermijndoelstellingen voor 
het festival, artistiek en zakelijk, 3) Een SWOT-analyse en hoe schrit_tmacher hier op inspeelt en 4) Een 
communicatie, pr- en marketingplan. 
 
Bas Schoonderwoerd 
Directeur Bestuurder Stichting StEP by StEP 

North	Korea	Dance	van	Eun-Me	Ahn,		
schrit_tmacher	2022	
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3. FACTS & FIGURES 1993-2020 
 

Ontwikkeling festival 
- 1993-2009 ca. 1.200 bezoekers per jaar in het Ludwig Forum Aken 
- 2010: ca. 5.000 bezoekers in Parkstad Limburg Theaters Heerlen en Fabrik Stahlbau Aken  
- 2011: ca. 7.000 bezoekers; 12 gezelschappen, waarvan 9 internationaal; 20 voorstellingen 
- 2012: ca. 10.900 bezoekers, 12 gezelschappen, waarvan 7 internationaal; 23 voorstellingen 
- 2013: ca. 10.260 bezoekers, 12 gezelschappen, waarvan 7 internationaal; 21 dansproducties 
- 2014: ca. 10.525 bezoekers, 12 gezelschappen, waarvan 10 internationaal; 23 voorstellingen 
- 2015: ca. 11.660 bezoekers, 13 gezelschappen, waarvan 11 internationaal; 24 voorstellingen 
- 2016: ca. 12.500 bezoekers, 13 gezelschappen, waarvan 11 internationaal; 27 voorstellingen 
- 2017: ca. 16.745 bezoekers, 18 gezelschappen, waarvan 11 internationaal; 38 voorstellingen  
- 2018: ca. 18.826 bezoekers, 24 gezelschappen, waarvan 15 internationaal; 26 voorstellingen 
- 2019: ca. 18.631 bezoekers, 29 gezelschappen, waarvan 16 internationaal; 59 voorstellingen 
- 2020 coronajaar 1 (na 9 festivaldagen moest het festival stilgelegd worden vanwege de 

pandemie): ca. 5.604 bezoekers, waarvan 4.045 in NL en 742 online bezoekers, 6 
voorstellingstitels, waarvan 3 internationaal, 14 voorstellingen 

 
Totaalcijfers schrit_tmacher Festival 

Jaar 
Aantal 
bezoekers 

Aantal  
dansvoorstellingen 

Aantal titels / 
gezelschappen - Totaal 

Aantal 
internationaal 

2009 1.200       
2010 5.000       
2011 7.000 20 12 9 
2012 10.900 23 12 7 
2013 10.260 21 12 7 
2014 10.525 23 13 10 
2015 11.660 24 13 11 
2016 12.500 27 13 11 
2017 16.745 38 18 11 
2018 18.826 58 24 15 
2019 18.595 59 29 16 
2020 5.604 14 6 3 
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Het ‘gemankeerde’ festival van 2020 en het aangepaste programma van 2021 zijn niet opgenomen in deze grafiek. Post-
corona, hopelijk al vanaf 2022 hopen wij de stijgende lijn in onze bezoekersaantallen te kunnen voortzetten en te bouwen aan 
verbreding en uitbreiding van ons publiek. 

 
schrit_tmacher 2019  

§ Parkstad Limburg Theaters Heerlen in de RABOzaal en LIMBURGzaal , resp. 1.100 en 368 
stoelen. 

§ Fabriekshal Stahlbau Strang & Co Aken; een industriële locatie, die jaarlijks speciaal voor dit 
festival tot danspodium wordt omgebouwd met 400 stoelen. 

§ Alter Schlachthof Eupen; ca. 180 stoelen. 
§ 26 dagen festival. 
§ Randprogramma met 39 randprogramma onderdelen waaronder 10 workshops, 13 

filmvertoningen, 2 exposities, 1 danssalon en vele inleidingen, lezingen, nagesprekken. 
§ Talentontwikkeling schrit_tmacher GENERATION2; opvallend is het toegenomen publiek voor 

het jeugdprogramma, amateurprogramma en schoolvoorstellingen; van 1.702 bezoekers in 
2018 naar 3.014 in 2019. 

§ 18.595 betalende bezoekers: in Aken is 1/3e deel afkomstig uit Nederland, in Heerlen is 50% 
Duits publiek en in totaal is ongeveer 3 % Belgisch. 

§ 16 x uitverkocht huis in de Stahlbau Aken en een gemiddelde zaalbezetting van meer dan 90%. 
§ Uitverkochte voorstellingen van ondermeer Dada Masilo, YY Dance Company, Accrorap, James 

Wilton Dance, Germaine Acogny, Giandini Juggling, Carolyn Carlson Dance Company, NDT1 en 
Spellbound Contemporary Ballet. 

§ 58 % van het publiek bezoekt 3 voorstellingen of meer. 
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§ 16 % bezoekt 5 of meer voorstellingen per editie, en een harde kern van 25% bezoekt zelfs 10 
of meer voorstellingen per editie. 

§ Het publiek waardeert het festival met een dikke 8,7, met zelfs een 9,4 voor The Roots van 
Accrorap en een 9,3 voor Second Nature van NDT. 

 
schrit_tmacher 2020 / 25e schrit_tmacher Festival 

§ Parkstad Limburg Theaters Heerlen in de RABOzaal en LIMBURGzaal, resp. 1.100 en 368 
stoelen en in Theater Kerkrade 633 stoelen.  

§ Fabriekshal Stahlbau Strang & Co Aken; een industriële locatie, die jaarlijks speciaal voor dit 
festival tot danspodium wordt omgebouwd met 400 stoelen. 

§ Het DEPOT, een voormalig rangeerstation in Aken telt 135 stoelen. 
§ Alter Schlachthof Eupen; een voormalig slachthuis met ca. 180 stoelen. 
§ Nederlandse festivalopening door premier Mark Rutte. 
§ Thema ‘New Urbanities / New Technologies’. 
§ Gepland waren:  

- 61 dansvoorstellingen door 22 gezelschappen; 
- 2 (interactieve) installaties van Wayne McGregor (GB) en Anne Nguyen (F); 
- een filmprogramma getiteld ‘Heroes and Demons’ met 3 dansfilms en een 

documentaire over iconen uit de moderne danskunst die allen op hun eigen manier in 
gevecht zijn c.q. waren met hun ‘demonen’: Carlos Acosta, Marco Goecke en Rudolph 
Nureyev; 

- een uitgebreid contextprogramma met inleidingen en workshops, tentoonstellingen, 
een cursus met performances; 

- een nieuwe editie van de schrit_tmacher DansSalon en De Danswereld Draait Door 
over de actualiteit binnen de danswereld; 

- een uitgebreid programma voor jeugd en talentontwikkeling GENERATION2 met 5 
jeugddansvoorstellingen, diverse workshops en een Nederlands-Duits-Belgische 
coproductie. 

 
Amper 9 dagen na de opening van het festival brak de coronacrisis uit en op 12 maart 2020 
ging Nederland in lockdown. Het eerste live contact vond vervolgens weer plaats in juni, toen 
de podia hun deuren voorzichtig weer open konden. In deze periode hebben we onder meer 
met choreograaf Stephen Shropshire en de makers van Co-Laboration, onder wie Mami Izumi, 
binnen de coronabeperkingen alternatieve presentatievormen ontwikkeld. De resultaten 
daarvan hebben we in de zomer- en najaarsprogrammering van Parkstad Limburg Theaters en 
tijdens de digitale editie van de Nederlandse Dansdagen aangeboden. De impact van deze 
producties was groot; makers en publiek waren blij om elkaar weer te kunnen ontmoeten. Als 
gevolg van de pandemie is in 2020 het volgende programma uitgevoerd: 

- 14 voorstellingen (waarvan 9 in NL); 
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- 2 online vertoningen waarvan 1 voorstelling en 1 film; 
- 4 vertoningen op provinciale TV van een coproductie i.s.m. Cultura Nova (>45.000 

toeschouwers); 
- 4 Nederlandse premières; 
- 2 coproducties; 
- 2 schoolvoorstellingen waarvan 2 in NL; 
- 18 randprogramma-onderdelen, waarvan 16 in NL; 
- 9 opgeschorte voorstellingen en activiteiten (naar 2021 en 2022); 
- 1 workshop, waarvan 0 in NL; 
- 2 schrit_ talks, waarvan 2 in NL; 
- 3 exposities, waarvan 2 in NL; 
- 4 installatieperformances, waarvan 4 in NL; 
- 2 nachtkritieken online op TANZweb; 
- 17 TANZweb items, video’s en films online op TANZweb. 

 
schrit_tmacher 2021  

§ Parkstad Limburg Theaters Heerlen in de RABOzaal en LIMBURGzaal, resp. 1.100 en 368 
stoelen en in Theater Kerkrade 633 stoelen1.  

§ Thema: ‘De actualiteit en de invloed van ongeschreven culturele codes’. 
§ Al in 2020 was duidelijk dat een festival op de vertouwde data in het voorjaar van 2021 niet 

mogelijk zou zijn. Ondanks alle zorgen en onzekerheden konden we in de zomer alsnog live én 
online een (aangepaste) 26ste editie van ons festival aanbieden. Terugkijkend durven we deze 
On- en OFFline summer special best een klein wonder te noemen, gezien de complexe puzzel 
van binnen- en buitenlandse voorschriften, coronarestricties en reisbeperkingen, met 
continue onzekerheid rondom tournees van internationaal opererende gezelschappen. 
‘Festival schrit_tmacher opent met stevige protestdaad en subtiel verzet’, kopte de Volkskrant 
(28/6/2021) boven een ★★★★ recensie.  
 
Zoals eerder aangegeven zijn de cijfers en detailgegevens over 2021 nog niet beschikbaar. 
 

 
 

 

1 In Aken vonden in 2021 als gevolg van de op dat moment geldende coronamaatregelen in Duitsland geen 
voorstellingen plaats. Normaliter maken we daar gebruik van: 
- Fabriekshal Stahlbau Strang & Co Aken, een industriële locatie, die jaarlijks speciaal voor dit festival tot 

danspodium wordt omgebouwd met 400 stoelen. 
- Het DEPOT, een voormalig rangeerstation in Aken met 135 stoelen. 
- Alter Schlachthof Eupen, een voormalig slachthuis met ca. 180 stoelen. 
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Langetermijndoelstellingen, artistiek en zakelijk 
 
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 de toekomst van de dans. Als coproducent 
daagt het festival makers uit tot een artistieke dialoog met de Euregio en om te 
experimenteren met publieksopstellingen en publieksparticipatie. Met het 
jongerenprogramma GENERATION2 werken we aan de ontwikkeling van het (dans)publiek en 
(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, filmhuizen, 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. 

 
In de periode 2017-2020 hebben we gekozen voor uitbreiding van het aanbod, door middel van nieuwe 
locaties en diversificatie van ons aanbod; naast grootschalig, ook solodans en kleinschalig grassroots 
aanbod. Door bestendiging van de publieksgroei – de meeste voorstellingen waren pre-corona al van 
te voren uitverkocht - wilden we zorgen dat ook nieuw publiek de juiste kansen krijgt het festival in 
zijn rijke verscheidenheid te kunnen ontdekken.  

Ondanks de coronaperikelen van de afgelopen twee jaar blijven we in 2023-2024 ons concept trouw 
met een omvangrijk internationaal palet aan verhalen, danstalen en stijlrichtingen, gevat in ons 
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bewezen concept dat stoelt op 5 programmalijnen en een omvangrijk contextprogramma. 
Voortbouwend op de flinke publieksgroei van de afgelopen jaren en gevoed door een 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. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe formats, zoals 
onze SIDEWALKS en SIDETALKS - ook om in te spelen op onzekere, wisselende gevolgen van de 
coronapandemie. Tegelijk willen we met dit nieuwe aanbod de impact van onze educatie voor 
publieksontwikkeling en talentontwikkeling versterken.  

Maar, we moeten ook realistisch zijn en niet zomaar verwachten dat wij de stijgende lijn die wij pre-
corona in onze bezoekersaantallen zagen, zomaar door kunnen zetten. De pandemie is van grote 
invloed op de internationale danswereld en haar publiek. Dat vond deels zijn weg online, naar 
livestreams, ook tijdens schrit_tmacher 2021. Hierdoor kwamen buitenlandse shows en 
videoportretten binnen handbereik, zijn nieuwe mensen in aanraking gekomen met dans en hebben 
mensen van over heel de wereld kennis kunnen maken met dans. Tegelijk heeft een deel van het 
publiek drempelvrees opgelopen. Welke protocollen gelden bij theaterbezoek? En vooral: is het 
nieuwe online danspubliek over te halen naar een live voorstelling te komen? Kunnen wij een brug 
slaan naar digitaalvaardig publiek? Vooruitlopend aan 2023/2024 zetten wij meteen al in 2022 in op 
het stimuleren en zichtbaar maken van het debat 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. Daarnaast willen we de online ervaringen doorzetten. Indien 
auteursrechtelijk toegestaan willen we specifieke voorstellingen en aftertalks als livestreams 
aanbieden, in ieder geval de aftertalks. 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, zijn 
ook als zelfstandige mini-documentaires interessant voor bezoekers en zorgen voor een levende 
archivering waardoor de thema-clusters later nog te raadpleegbaar zijn. 

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. 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. 

Onder de streep wil schrit_tmacher het medium dans inzetten voor iedereen. 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. Daartoe 
onderzoeken we de komende jaren de mogelijkheden van community-projecten, met aandacht voor 



 
 
 

schrit_tmacher / Stichting StEP by StEP  15 
 

overeenkomsten tussen sport en dans. Deze ontwikkeling gaat mogelijk maken dat nieuwe potentiële 
doelgroepen zich aangesproken gaan 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. Het lijkt misschien tegenstijdig, maar in de komende 
edities van schrit_tmacher just dance! vinden laagdrempeligheid en artistieke topkwaliteit elkaar. 
Soms letterlijk op straat. 
 
Onze samenwerkingspartners zijn daadwerkelijke matching partners als het gaat om artistieke 
programmering, organisatiekracht, marketing/pr en investeringen. In 2022 zetten wij - na enige 
vertraging - een vriendenvereniging van schrit_tmacher op. Door onze bezoekers de mogelijkheid te 
bieden zich nog nader aan ons festival te verbinden en hen diverse interessante voordelen te bieden 
(zoals kortingen, leuke gadget, een 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. 

Als belangrijke grensoverschrijdende speler in de culturele infrastructuur verbinden we ons tenslotte 
aan de economische, ruimtelijke, sociaal-culturele transitieagenda van onze regio, met partners zoals 
IBA Parkstad, de SBCA (de Nederlandse Businessclub Stichting Bijzondere Culturele Activiteiten), de 
Regiodeal Parkstad Limburg (gericht op verbeteren van de leefbaarheid en versterken van de sociaal-
economische structuur) en het netwerk rond de Duitse industrieel en eigenaar van Stahlbau Strang 
(Georg Born). Samen bouwen we verder aan de duurzame verankering bij ons publiek, fondsen, 
sponsoren en de culturele infrastructuur. Niettemin zal voor risicovolle programmering, residencies en 
kleinschalig dansonderzoek aanvullende financiering nodig zijn.  

In ons bedrijfsplan 2021-2024 hadden wij de volgende doelen geformuleerd. Deze staan nog altijd 
overeind. Voor 2025 jaar heeft schrit_tmacher bereikt? 

• Een ruimer erkende en spraakmakende oriëntatie- en ontmoetingspresentatieplek voor 
makers en danspubliek in de ontwikkelingen van de internationale (cross-mediale) dans. 

• Een internationale ontwikkelplek voor professionals in de dans. 
• Spraakmakenende (Europese en/of wereld)premières en coproducties. 
• Zichtbaarheid in landelijke media in Nederland, Duitsland en België. 
• Doorgroei naar 22.000 betalende bezoekers in 2024; deze ambitie formuleerden wij in 

aanloop naar de periode 2021/2022 en blijft de stip op de horizon. Wij willen tegelijk 
realistisch zijn en het vertrouwen van het publiek – dat vanwege corona deels de weg naar 
het theater kwijt lijkt te zijn - terugwinnen.  

• Uitbreiding en voortzetting op de reeds gezette stappen naar een structurele financiële 
basis in Nederland, Duitsland (Gemeente en NRW Kultur International) en België (Eupen 
en de Duitstalige Gemeenschap België). 
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• Ruimer artistiek intendantschap, resulterend in belangwekkende bijdragen aan danskunst. 
• Een nóg betere festivalsfeer en positieve – ook digitale – buzz. 

 
 
 
Strategie 
We gaan onze langetermijndoelen realiseren aan de hand van de volgende speerpunten: 

• Versterken van het programma-aanbod, waaronder Nederlandse, Duitse en/of Europese 
premières en uitzonderlijk internationaal aanbod, via vijf programmalijnen en een 
omvangrijke contextprogramma. 

• Opdrachten voor nieuw werk, in dialoog met onze stedelijke omgeving: 
o Choreographers in Residence 
o Kleinschalige opdrachten, onderzoek, experiment, solo/grassroots initiatives 
o Coproducties jong choreografisch talent  
o Communityprojecten 

• Intensivering danspartnerships binnen de Proeftuin Dans: Right Now! en de opvolger 
hiervan (ND, IBE, programmerende podia etc.). De drie festivals hebben elkaar in de 
proeftuin gevonden; de samenwerking smaakt naar meer. 

• Intensivering partnerships bij onze (museale en cinemathografische) collegea en 
uitbreiding alternatieve locaties. 

• Intensivering mediapartnersships (w.o. het digitale TANZweb, NRW, Nederlandse publieke 
omroep L1 en anderen); uitbouwen van de digitale community rondom het festival.  

• Opzetten van een databank en uitnodigingsbeleid, ook gericht op de internationale 
professional. 

• Nieuwe doelgroepen bereiken via communityprojecten. 
 

Sterkte zwakte analyse (SWOT) 
In deze SWOT-analyse brengen we in kaart wat de kansen en bedreigingen, sterktes en zwakten zijn, 
en hoe schrit_tmacher hierop inspeelt.  
 
Sterkte 

• Grootste jaarlijks terugkerende internationale dansfestival van Nederland. 
• Ongeveer 1/5 van de bestellers is jaarlijks nieuw publiek. 
• Grote waardering en klantevredenheid / loyaal publiek waarvan 4/5 terugkerend bezoeker is. 
• Interessante contextprogrammering. 
• Bouwt aan duurzame relaties met spelers en publiek. 
• Stimuleert het volgen van bepaalde groepen en ontwikkelt daarvoor een trouw en nieuw 

publiek (20%). 
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• Sterk netwerk van dansprofessionals.  
• Sterk netwerk in de - internationale - danswereld. 
• Gevarieerd en onderscheidend aanbod, met producties die niet of nauwelijks in Nederland 

te zien zijn (niet de usual suspects van alle festivals); de programmering put niet uit één 
biotoop. 

• Talentontwikkeling in diverse kunstdisciplines d.m.v. workshops en SIDEWALK-
programma. 

• Talentontwikkeling voor choreografie- en danstalent i.s.m. met Proeftuin Dans: Right Now!  
• Contextualisering van de dans d.m.v. debat, publieke interviews, ontmoetingen en 

verdiepingsprogramma, om extra in te spelen op maatschappelijke relevantie. 
• Flexibel, creatief en ondernemend, en werkt samen met festivals en grote theaters in 

Nederland om internationale acts naar Nederland te halen.  
• Succesvol, hoge waardering, hoge zaalbezetting, veel voorstellingen zijn uitverkocht. 
• ‘Rust’ op sterke partners (artistiek én organisatorisch/zakelijk) namelijk het Kulturbetrieb 

Aken én PLT in Parkstad Limburg. 
 Zwakte 

• Coproduceren met internationaal grote gezelschappen is moeilijk realiseerbaar door 
drukke speelschema’s, logistiek en tijdsplanning.  

• Verdiepingsprogramma binnen het festival soms nog onderblicht in de uitingen. 
• Moeilijk om bij de landelijke media op het netvlies te komen en redactionele aandacht te 

genereren; aandacht neemt wel toe, maar de afstand zit vaak in de weg. 
• Het festival is nog te weinig een van de ontmoetingsplekken/places to be voor de 

Nederlandse professionele dansindustrie (programmeurs, makers e.d. - dit in tegenstelling 
tot het Duitse veld). 

• De samenwerking voor een integrale dansinfrastructuur vraagt een lange adem; 
deelnemende organisaties hebben nog onvoldoende mankracht om overstijgend en 
voortvarend aan de slag te gaan. 

• Samenwerking over de grens (Nederland, Duitsland, België) zorgt voor andere dynamiek 
en werkt soms vertragend. 

• Groot deel van de voorstellingen is snel uitverkocht, waardoor vast publiek teleurgesteld 
kan worden en nieuw publiek de ‘neus’ stoot. 

• Festivallocaties worden optimaal gebruikt, extra bespeling en uitbreiding is daardoor 
beperkt mogelijk. 

• Benutten nog niet alle kansen m.b.t. aanvullende externe fondsen en sponsors t.b.v. 
uitbreiding en doorontwikkeling. 

• Het kernteam is ondanks uitbreiding nog altijd relatief klein, ‘te weinig handen en 
schouders’. Hierdoor is er niet structureel voldoende mankracht om financiële 
mogelijkheden voor uitbreiding en doorontwikkeling te onderzoeken en heeft uitval 
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(bijvoorbeeld door wegvallen vanwege andere carrièrrekeuzes of door ziekte) altijd direct 
impact op de output. 

Bedreigingen 
• (Grensoverschrijdende) politiek bestuurlijke context kent haar fragiliteit. 
• De coronapandemie en de daarmee samenhangende reisbeperkingen hebben impact op 

de internationale samenwerking met gezelschappen over de hele wereld.  
• Als gevolg van de pandemie lopen we tegen het afwijkende beleid in verschillende landen 

aan: mogen wij kunstenaars ontvangen die niet gevaccineerd zijn? Hetzelfde geldt voor 
ons publiek: hoe gaan wij om met coronatoegangsbewijzen? 

• Landelijke meerjarige festivalfinanciering staat onder druk. 
• Daardoor is er ongewild sprake van een concurrentiepositie ten opzichte van andere 

dansfestivals zoals de Nederlandse Dansdagen, Julidans, SPRING. 
• Het is – algemene trend – steeds moeilijker om extra gelden te genereren via b.v. private 

fondsen. 
• Verschil over de grens van wet- en regelgeving op bv. privacy e.d. 

Kansen 
• Uitbreiding professionals-programma binnen het festival, creëren van een platform. 
• Uitdragen van de voorbeeldstellende en geslaagde verbintenis met publiek in grensregio. 
• Spraakmakende Europese en/of wereldpremières (coproducties) helpen realiseren. 
• Residencies voor makers organiseren en de transitie van de regioprofileren als 

inspiratiebron voor nieuw werk. Daarmee expliciet bijdragen aan de ontwikkeling en 
profilering van Limburg en Euregio Maas-Rijn. 

• Opvoeren (m.n. cultuureductief) programma en dito capaciteit. 
• Locaties uitbreiden door ‘op locatie’ (buiten de theaters en vaste voorstellingslocatie) te 

programmeren; met name in de binnenstad kunnen we veel nieuw publiek bereiken. 
• Online zichtbaarheid (platform en evt. livestreams) vergroten kan leiden tot grotere 

internationale bekendheid. 
• Werven van aanvullende externe fondsen en sponsors t.b.v. uitbreiding en 

doorontwikkeling. 
• De platformen, samenwerkingen (o.a. Proeftuin Dans) en de techniek bieden kansen om 

de community van dansliefhebbers in regio verder door te ontwikkelen. 
• Bereiken van nieuwe doelgroepen met communityprojecten. 

 
Hoe spelen we hier op in? 
Het artistieke profiel is versterkt; in de aanloop naar de kunstenperiode 2021-2024 hebben we 
succesvolle keuzes gemaakt door herkenbare artistieke lijnen uit te zetten. De koers is daarmee 
aangescherpt, er zijn heldere uitgangspunten en langetermijndoelen geformuleerd. Inmiddels zijn 
onze ambities door al onze subsidiënten over 2021-2022 gehonoreerd en krijgen we ook steun van 
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nieuwe sponsoren en fondsen, waaronder het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dankzij de festivals die wij 
wel hebben weten te realiseren in een tijd waarin anderen hun deuren gesloten hielden, is tegelijk de 
zichtbaarheid van het ‘wonder van Limburg’ bij pers en publiek enorm toegenomen. Ook de 
samenwerking binnen de proeftuin Dans: Right Now! draagt een waardevol steentje bij in deze 
positieve ontwikkeling. 
 
We willen die flow vasthouden en ook in 2023 en 2024 letterlijk meer naar buiten te treden: 
zichtbaarder worden bijvoorbeeld met communityprojecten en het publiek verleiden deze 
ervaringen breed te delen. 
 
Aandachtspunten voor de komende periode: 
- De programmering en het context-/verdiepingsprogramma een beter platform bieden en voor het 

voetlicht brengen, waardoor ook de dansprofessionals de vibe krijgen erbij te moeten zijn. 
- Het realiseren van residencies voor makers en uitbreiding van de mogelijkheden voor 

coproducties, om de meerwaarde van het festival te benadrukken voor de ontwikkeling van de 
dans, voor de (Eu)regio én om positie te bepalen in het dansveld 

- Inzetten op werving van extra bijdragen via private fondsen, publieke middelen, sponsoring e.d. 
door uitbreiding in mankracht. 
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4. COMMUNICATIE / PR / MARKETINGPLAN 
 
Inleiding 
In de afgelopen kunstenplanperiode heeft schrit_tmacher zich ontwikkeld tot hèt danspodium van de 
Euregio Maas-Rijn. Met 18.631 bezoekers in 2019 is het bovendien het grootste jaarlijks terugkerende 
dansfestival van Nederland. De editie 2020 en 2021 kenden als gevolg van de pandemie logischerwijs 
minder bezoekers, aangezien de mogelijkheden om dans op de podia te brengen zeer beperkt waren. 
 
schrit_tmacher brengt dans- en cultuurliefhebbers uit drie werelden - de Duitse, Belgische en de 
Nederlandse - in beweging. Ook komen bezoekers van verder, met uitschieters uit Amsterdam, 
Frankfurt, Brussel, Scandinavië en Parijs. schrit_tmacher stimuleert de Euregionale en internationale 
samenwerking en synergie en draagt bij aan het overstijgen van grenzen. In de voorgaande jaren is het 
festival erin geslaagd een publiek op te bouwen dat bereid is voor het festival de grens over te steken. 
Het publiek is nieuwsgierig en erop gebrand om erbij te zijn: jaar na jaar is het programma op voorhand 
al grotendeels uitverkocht.  
 
schrit_tmacher initieert, inspireert, stimuleert en motiveert een breed publiek om kennis te maken 
met danskunst. Het festival en de reguliere programmering zijn in de regio complementair, ze 
versterken elkaar. Met haar internationale en vernieuwende programma draagt het festival bovendien 
bij aan de ontwikkeling van de danspraktijk in de Stedelijke Cultuurregio Zuid en in een breder verband 
in de Euregio.  
 
De komende jaren staan in het teken van de ambitie om de ontwikkeling van de hedendaagse dans 
voort te stuwen én tegelijk verrassend en innovatief te blijven voor een kritisch publiek. 
 
Een eigen visie op programmeren 
Programmeren is in onze visie niet alleen neus hebben voor actueel aanbod en ontwikkelingen, maar 
ook voor publieksopbouw. Uitdrukkelijk benaderen we niet alleen het ‘typische kunstpubliek’; via ons 
programma bouwen we aan een langdurige relatie met een rijkgeschakeerd publiek, dat open en 
ontvankelijk de internationale danskunst volgt. Dat gaat hand in hand met een intensief educatief 
randprogramma. Via het festival willen we een dusdanige relatie tussen makers en publiek tot stand 
brengen, zodat het publiek wil volgen wat onze kunstenaars te melden en te vertolken hebben. In onze 
marketing staat dan ook de kunstenaar, het publiek, maar vooral de verbinding tussen hen centraal als 
katalysator van culturele ontwikkeling en maatschappelijke dynamiek. Programmeurs/marketeers van 
schrit_tmacher hebben daarom een geïntegreerde taak.  
 
Deze publieksbenadering vraagt om consistentie, continuïteit en een lange adem. Maar, het werkt. 
schrit_tmacher is maatschappelijk verankerd, en geldt als voorbeeld hoe een culturele instelling met 
zorg een duurzame gemeenschap opbouwt van makers, professionals en breed, dansminnend publiek.  
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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 (inter)nationale danscommunity. 
schrit_tmacher is zodoende ingebed in de danskunst, het leven en het stedelijk ritme van de Stedelijke 
Cultuurregio Zuid en de Euregio. Deze aanpak is van belang binnen het (landelijke) discours over de 
verbinding van kunst en samenleving. 
 
Publieksbereik  
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 festival in Duitsland mogelijk was.  
 
Het schrit_tmacher-publiek komt uit Nederland, Duitsland, België; hoofdzakelijk binnen de cirkel tot 1 
uur reistijd, met uitschieters naar Amsterdam, Frankfurt, Brussel en Parijs. In Theater Heerlen is het 
aandeel Duits publiek in de laatste kunstenplanperiode flink gestegen. In 2019 was de verhouding 
Duits-Nederlands publiek vrijwel 50/50, behoudens 3% Belgische bezoekers. In Aken is eenderde deel 
afkomstig uit Nederland. Verdere uitbouw van programma en locaties is absoluut noodzakelijk. Anders 
moeten we nee gaan verkopen.  

 
Ongeveer 1/5 van de bestellers in Theater Heerlen komt uit Duitsland. Dat is het grootste aandeel van 
alle genres binnen PLT (normaal gemiddeld ca. 2% van alle bezoekers de afgelopen jaren). Ongeveer 
een derde komt uit Parkstad en ca. 10% uit overig Nederland. 
 
Publieksprofiel: ongeveer 1/5 van alle bestellers is nieuw publiek 
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Maar liefst 25% van de bezoekers van schrit_tmacher hoort bij het kernpubliek van de podiumkunsten 
in de Stedelijke Cultuurregio Zuid. Zij bezochten in 2019 10 voorstellingen of meer. Ongeveer 1/5 van 
alle bestellers is jaarlijks nieuw publiek. Dans is bij uitstek een internationale en multiculturele wereld, 
wat zich ook vertaalt in ons publieksbereik.  
 

  
Van meer dan de helft van de bezoekers is de leeftijd onbekend. Ook het aantal jeugdige bezoekers 
van jeugddansbezoekers is niet bekend; het zijn immers doorgaans de ouders die de kaarten bestellen. 

 
Diversiteitsbeleid maakt deel uit van ons festival DNA. Op de terreinen personeel, publiek, programma 
en partners geeft schrit_tmacher hier invulling aan. Om te beginnen heeft de festivalleider een 
Armeens-Amerikaans achtergrond en ruime expertise op gebied van niet westerse danskunst. Het is 
echter de dans zelf die een enorme kracht tot verbinding herbergt. In weerwil van het vooroordeel dat 
dans slechts virtuositeit en perfectie zou nastreven, loopt de zeer diverse danswereld voorop in de 
ontwikkeling van inclusief denken. schrit_tmacher wil dans - vanuit alle windstreken en continenten, 
in alle genres en stijlen - inzetten als verbindend medium voor iedereen, om barrières te slechten en 
mensen met verschillende culturele achtergronden en smaken te verbinden.  
 
 
Waardering en klanttevredenheid 
schrit_tmacher is succesvol, maakt een bestendige groei door en de voorstellingen krijgen een hoge 
waardering van festivalbezoekers. Van de laatste edities waardeert het publiek de 
festivalvoorstellingen met een 8,7 (2017), 8,8 (2018), 8,7 (2019) en 8,6 (2021). Dit hoge rapportcijfer 
is een gemiddelde. In 2021 waren de hoogst gewaardeerde voorstellingen: 

1. Ultima Vez / Wim Vandekeybus (BE/)) /TRACES   9,4 
2. L-E-V (GBR/IL) / Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart 9,1 
3. Cie arcosm (FR) / Hotel Bellevue (8+)     8,9 

 
Leuk om te weten: de GENERATION2-voorstelling  Tuimel & Bounce van Honey Eavis, 
Danstheater AYA voor 3+ is gewaardeerd met een 9,7! 
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Publieksreacties uit 2021 
“Een goede, gevarieerde programmering geeft mij altijd enkele fantastische 
voorstellingen!” 
“Spannend, om nieuwe dingen te ontdekken, kennismaken met dans buiten het 
conventionele.” 
“Een mooi festival waar de dans in alle facetten centraal staat op internationaal niveau.” 
“Een prachtig festival — zeer zeker door de korte termijn waarin het dit jaar georganiseerd 
is.”  

“Een feestje voor de ziel.” 
 

 
 
Veel bezoekers zouden het festival aanraden aan vrienden en kennissen. schrit_tmacher 2019 wordt 
gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van 8,7. Veelzeggende ‘netto promotor score’ (NPS) 
van het festival, van maar liefst 72 in 2019; dat is uitzonderlijk hoog! 
  

 
 
De netto promotor score is een berekening op de vraag of iemand schrit_tmacher zou aanbevelen aan 
vrienden/familie/kennissen. Deze is hoger voor schrit_tmacher dan voor Parkstad Limburg Theaters 
en het gemiddelde uit de sector Podiumkunsten (34). De programmering wordt met lof erkend in de 
Duitse en Limburgse media. De landelijke Nederlandse en Belgische pers blijven nog achter.  
 
*	Voor	de	edities	2020	en	2021	hebben	wij	geen	representatieve	NPS-score,	omdat	het	festival	in	
2020	na	9	dagen	geannuleerd	is	en	er	tijdens	het	aangepaste	festival	in	2021	geen	live	activiteiten	
mogelijk	waren	in	Duitsland.		
 
Doelgroepen 
Het aantal bezoekers dat open staat voor de danskunst, groeide pre-corona gestaag naar maar liefst 
18.595 bezoekers in 2019. Zoals eerder aangegeven kennen de edities 2020 en 2021 door de impact 
van de coronapandemie minder bezoekers. 
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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 9 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. 
 
Naast het dansprogramma hebben in de foyerruimten van onze locaties exposities rondom 
schrit_tmachter plaatsagevonden. Deze zijn in de hele festivalperiode (vijf festivalweken waarin ook 
andere activiteiten plaatsvinden) respectievelijk gezien door 16.721 mensen in 2017, 17.156 mensen 
2018 en 24.495 mensen in 2019. 
 
schrit_tmacher richt zich met haar marketing en communicatie op een brede publieksgroep, van jong 
tot oud, uit diverse maatschappelijke groeperingen en kringen in met name de Euregio Maas-Rijn. Het 
festival weet deze doelgroepen met een passend programma aan te spreken en te mobiliseren.  
Behalve op bewoners en bedrijven richten we ons met een specifiek programma voor GENERATION2 
op nieuw dans- en choreografietalent en het danspubliek van de toekomst. Daarnaast focussen we op 
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het versterken van het professionele netwerk met makers, dansers, programmeurs, cultureel 
producers, fondsen, pers. Dit doen we ondermeer als partner van de Tanzmesse, in samenwerking met 
de overige dansfestivals in de regio (Nederlandse Dansdagen en The Notorious IBE) en door meer 
aansluiting te zoeken bij de Nederlandse (Randstedelijke) dansprofessionals en festivals. 
We onderscheiden de 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 
• 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, (eur)regionale en lokale pers 
• online bezoekers en volgers 
• geïnteresseerden in sport/beweging 

 
Communicatiedoelen  
De komende jaren ligt de focus op het vergroten van het totale publieksbereik en het bereiken van 
nieuw publiek. In de voorgaande jaren zijn we succesvol gebleken in het binnenhalen van nieuw 
publiek, dat niet vaak het theater bezoekt. Deze stijgende lijn willen we via diverse wegen doorzetten. 

- In de Euregio ligt nog een enorme groeimarkt voor schrit_tmacher. In de omgeving 
Heerlen/Kerkrade, Aken en Eupen is de bekendheid van het festival groot. Maar in 
omliggende gebieden, zoals Maastricht/Sittard-Geleen/Roermond, Hasselt/Genk/Luik en 
richting Düren is nog een grote afzetmarkt te bereiken. 

- Als coproducent nodigen we elk jaar toonaangevende makers uit om in de context van de 
postindustriële Euregio en in het decor van ‘onze’ architectuur, beeldende kunst, muziek 
en literatuur nieuw werk te creëren. Of om in interactie met ‘ons’ publiek duiding te geven 
aan de bewegingen van deze tijd, bezien door het prisma van de dans. Deze cross-overs 
openen de deuren naar nieuw publiek 

- Met een afgestemd programma wakkeren we de liefde voor de dans aan bij peuters en 
kleuters vanaf 1,5 jaar. De aandacht houden we vast met een programma voor de 
verschillende leeftijdsgroepen.  
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- In samenwerking met VIA ZUID, Huis voor de Kunsten Limburg en de regionale 
educatiecentra en vooropleidingen dans dragen we bij aan de ontwikkeling van jong dans- 
en choreografietalent tot en met 21 jaar. Met een afgestemd programma willen we dit 
talent inspireren, een podium bieden – vaak hun allereerste podium –, hen (laten) 
begeleiden door professionals en hen helpen door te stromen naar een toekomst in de 
dans. 

- We zetten meer in op communityprojecten rondom thema’s als sport en dans. 
- Tegelijk richten we ons op behoud van ons kernpubliek. Onze ambitie is het vasthouden 

van de omvangrijke groep trouwe en vaak terugkerende bezoekers door het versterken 
van de klantloyaliteit van ons kernpubliek. Deze doelstelling is de afgelopen jaren bereikt 
en wij zetten deze lijn graag voort.  

 
Om het totale publieksbereik te vergroten kijken we enerzijds naar het uitbreiden van het aantal 
uitverkochte voorstellingen (niet alles is vol, er is nog plek te vullen), anderzijds is uitbreiding van de 
capaciteit een manier om hieraan te voldoen, bijvoorbeeld door met succesopties te werken of 
uitbreiding van het aantal speeldagen van een gezelschap mogelijk te maken.  
 
Ambitie: Groei publiek naar 22.000 bezoekers in 2024. Met als kanttekening dat wij realistisch willen 
zijn over de impact van de coronapandemie. Al in 2022 gaan wij extra investeren in het benadrukken 
van veilig theaterbezoek. Tegelijk zetten we de online theaterervaringen, die in de afgelopen jaren 
nieuw publiek naar ons festival hebben getrokken, door.  
 
 
 
Communicatie- en Marketingstrategie  
 
Om onze doelen te verwezenlijken voeren we de volgende strategie: 
 
Luisteren en observeren 
In de periode van de aanloop naar het nieuwe kunstenplan voor 2021-2024 lijkt het ‘luisteren naar én 
observeren van’ onze bezoekers belangrijker dan ooit. De wereld, dus ook de Euregio, verandert in een 
razend tempo en onze bezoekers veranderen mee. Dat heeft gevolgen voor onze kijk op ons 
publieksbereik. We hebben nieuwe, spannende stappen gezet om de snel ontwikkelende behoeften 
van onze bezoekers te kunnen vervullen. Deze ervaringen nemen we mee naar de komende jaren. 
Tegelijk blijven we inzichten verwerven én toepassen over het bezoekersgedrag, zoals voorkeuren en 
bezoekersfrequenties.  
 
Om nieuw publiek te bereiken moet het programma aanbod maximaal zichtbaar zijn. Hiervoor maken 
wij gebruik van zoveel mogelijk online en offline kanalen. De eigen kanalen (owned media) zijn hierin 
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van wezenlijk belang. Daarnaast is het essentieel om verbinding te zoeken: met culturele partners, 
media partijen én vooral ook met de bezoekers. 
 
24 uur verbonden met elkaar: de weg naar publieksverbreding  
Bezoekers van schrit_tmacher oriënteren zich niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk op een 
grensverleggende wijze op het culturele aanbod in de (EU)regio. Mensen lijken hierbij 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 en vrienden en influencers; meer dan op traditionele marketingcommunicatie, zoals 
advertenties. Het is dan ook méér dan ooit belangrijk dat onze bezoekers hun schrit_tmacher-
ervaringen delen met vrienden en familie.  
 
Het publiek stimuleren om hun ervaringen te delen met vrienden en familie vormt een cruciaal 
onderdeel van de communicatie- en marketingstrategie, die de komende 4 jaar de focus legt op het 
vergroten van het totale publieksbereik en het bereiken van nieuw publiek. Dit doen we o.a. door de 
verhalen van de makers te delen. De makers die hun werk op schrit_tmacher presenteren (vooral in 
programmalijn 1) werken met universele sociaal-maatschappelijke thema’s waarin onze bezoekers 
zich kunnen herkennen. Het verhaal van de maker sluit aan bij de belevings- en ervaringswereld van 
de bezoeker en komt daardoor emotioneel binnen, waardoor hij/zij eerder geneigd zal zijn een verhaal 
en daarmee ook een voorstelling te delen. 
 
Investeren in een lange termijn relatie 
schrit_tmacher ziet zijn bezoekers niet alleen als ‘doelgroep’, maar vooral als ‘personen met wie het 
festival een relatie wil onderhouden’. Deze relatie speelt zich op verschillende niveaus af. Naast het in 
kaart brengen van de voorkeuren van onze gasten willen we meebewegen met onze bezoekers binnen 
dynamische bezoekersgemeenschappen (community’s). In deze gemeenschappen staat niet de 
promotie van het festival centraal, maar draait het om co-creatie, activatie en conversatie.  
 
In dialoog met ons publiek 
Naast het luisteren naar onze bezoekers, treden we de komende jaren meer in dialoog met onze 
bezoekers. Ook faciliteren we de dialoog tussen onze bezoekers onderling door nog meer in te zetten 
op een internationale community van dansliefhebbers. Op deze wijze wil schrit_tmacher de barrières 
tussen de landen die nog altijd bestaan binnen de Euregio slechten. Mensen met verschillende 
culturele achtergronden en smaken verbinden. Het alsmaar groeiende publiek tijdens 25 jaar 
schrit_tmacher laat zien dat dans een uitstekend instrument is om de relatie tussen Parkstad en de 
regio Aachen te versterken, zodat beide regio’s er beter van worden. Grenzen overwinnen is voor 
schrit_tmacher dan ook geen doel op zich voor schrit_tmacher, maar een middel om een optimaal 
publieksbereik te kunnen genereren. 
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Aandacht voor de perceptie van de (individuele) bezoeker 
Sinds de vorige kunstenplanperiode staat het ‘informeren, verleiden en mobiliseren’ van het publiek 
centraal in de marketing- en communicatiestrategie van schrit_tmacher. Het doel is een breed publiek 
van bewoners en bezoekers van verschillende leeftijden en generaties: 
- optimaal te informeren over het festivalprogramma; 
- interactief bij het festivalprogramma te betrekken; 
- te verleiden tot bezoek van een of meerdere voorstellingen; 
- kennis laten maken met internationale dans en de specifieke onderwerpen die de 

(verschillende generaties) choreografen en gezelschappen onder de aandacht brengen; 
- onverwacht laagdrempelig ‘outside the black box’ in aanraking te brengen met dans. 
 
 
Artistieke informatie 
Het informeren blijft de komende vier jaar een belangrijke factor. Als podiumkunstorganisatie ligt er 
voor schrit_tmacher nog steeds de primaire (en meest belangrijke) taak om zo goed en helder mogelijk 
aan het publiek te uit te leggen wat artiesten op het podium willen zeggen. Meer specifiek: welke 
verhalen zij met hedendaagse dans met het publiek willen delen. Deze artistieke informatie willen we 
op diverse manieren delen met het publiek:  
- aan de hand van videoportretten van de makers (die voorafgaand aan de voorstelling met het 

publiek gedeeld worden) 
- met inleidingen (die inzoomen op de maker en zijn verhaal); 
- met aftertalks (dialogen met de makers na afloop van de voorstelling) 
- via onze mediapartners (die een aanloop naar een voorstelling volgen of een portret van een 

maker delen). 
 

Informatie over de totale bezoekerservaring 
Daarnaast heeft de term ‘informeren’ inmiddels ook 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. In coronatijd was er natuurlijk de noodzaak om bezoekers tijdig te 
informeren over voorstellingen die verplaatst of geannuleerd moesten worden. Normaliter berichten 
wij onze gasten tijdens het festival ondermeer over bijvoorbeeld de te verwachten 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. Om te onthaasten verleiden we 
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hen vroeger te komen een drankje te genieten of inleiding bij te wonen, c.q. beter te conditioneren 
voor het ‘verhaal van de danskunstenaar’. ‘Handelsmerk’ van schrit_tmacher is tenslotte dat de 
festivalleiding bij elke voorstelling uit het hoofdprogramma een korte introductie op de bühne 
geeft,waarmee welhaast ook ‘persoonlijke vriendschap met het festival’ voeding gegeven wordt. 

 
Activeren, betrekken én verleiden  
Behalve op informeren zijn steeds meer programmaonderdelen erop gericht het publiek te activeren, 
betrekken én te verleiden tot een bezoek aan het festival. Daarmee staan de drie doelen ‘informeren, 
verleiden en mobiliseren’ centraal in onze strategie. De komende jaren zullen de ambities in 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. Het genre dans blijft soms moeilijk uit te leggen aan 
het ‘brede’ publiek. Zoals eerder in dit plan aangegeven ziet schrit_tmacher voor zichzelf een 
belangrijke taak weggelegd om – zonder de kwaliteit van dans de devalueren – aan het brede publiek 
uit te leggen dat hedendaagse en moderne dans geen ongrijpbare begrippen zijn, maar juist alom 
aanwezig zijn in de hedendaagse samenleving. Hiervoor zullen we in onze communicatie nieuwe 
raakvlakken opzoeken, om eventuele marketingbarrières die er leven bij het publiek weg te nemen. 
Hiervoor richten we ons op: 

 
- 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 (elke bezoeker 
ontvangt na het festival een enquêteformulier). Daar kunnen we in onze communicatie op 
anticiperen. De komende periode zullen we ook onderzoeken hoe we de bezoekerservaring 
van het publiek ‘outside the black box’ kunnen monitoren. Dit publiek verschijnt niet in de 
verkoopdata van het festival, aangezien zij geen ticket kopen voor een voorstelling maar in een 
publieke ruimte onverwacht met dans geconfronteerd worden. 

 
 
- Content op maat 
schrit_tmacher houdt in haar content strategie rekening met de wens van de bezoeker om niet 
meer worden aangesproken als klant maar als persoon. De mate van interactie wordt streng 
getoetst aan de waarde van de content die wij aanbieden. Deze wegen we ook ten opzichte 
van de content van andere organisaties, die eveneens om de aandacht van onze gasten vragen.  
 



 
 
 

schrit_tmacher / Stichting StEP by StEP  30 
 

Naast de vorm en stijl waarin we onze berichtgeving gieten, zijn – zoals eerder aangegeven - 
behalve het informeren van onze bezoekers ook activatie, interactie en betrokkenheid 
belangrijkere indicatoren. Content moet dan ook vooral uitnodigen om het 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 te hebben. Bij al onze projecten zoeken wij naar persoonlijke raakvlakken 
met onze doelgroepen door middel van vlogjes/blogjes, interviews, videportretten, trailers 
etc. 

 
Communicatiemiddelen Nederland 
 
Een afgewogen mediamix 
Om bovenstaande strategie met succes te kunnen inzetten en uitvoeren, zetten we (online en offline) 
een afgewogen mediamix in, bestaande uit: 

• festivalpromotie via de eigen festivalwebsite en media, waaronder de festivalbrochure. 
• communicatie gericht op verschillende netwerken en gemeenschappen, in en buiten de 

danswereld. 
§ traditionele communicatiemiddelen en social media, waaronder facebook, instagram, 

twitter, youtube en social e-commerce. 
• inzet van festivalvloggers, -bloggers en influencers als ambassadeurs voor schrit_tmacher. 
• samenwerking met communicatie van Euregionale partners, zoals PLT, Filmhuis De Spiegel 

(NL), Ancien Abattoir (B), SCHUNCK, Ludwig Forum (D), Theater Aken (D) en Tanzweb (D). 
• samenwerking met communicatiekanalen van culturele en stedelijke/regionale partners, 

gezelschappen, betrokkenen en belanghebbenden. 
• persbenadering / free publicity. 

 
Per product/marktcombinatie 
Analoog aan onze programmeringsmatrix (waarin we toegankelijk, complex, conventioneel en 
onconventioneel aanbod onderscheiden) vragen toegankelijk en complex dansaanbod veelal om 
andere accenten in de mediamix.  
 
Toegankelijk aanbod  
Massamedia, buitenreclame, advertenties, veelal korte commerciële informatie, actiemarketing en 
promotionele samenwerking met landelijke theaterproducten in landelijke campagnes of met horeca 
ondernemers en winkeliers in de binnenstad voor theaterarrangementen en promotie van 
bijvoorbeeld grote danstheaterproducties. 
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Complex aanbod 
Directe communicatie; inhoudelijke communicatie en achtergrond informatie; free publicity; 
kwartaalagenda zoals de uitagenda van onder meer Beleef Zuid Limburg e.d.; 'papieren' media en 
magazines (o.a. Dansmagazine, Chapeau), kwartaalbrochures, social media. 
 
Festival en genre marketing 
Festivalpromotie met eigen festivalwebsite en media. Social media, waaronder Facebook, Instagram, 
Twitter, YouTube en social e-commerce. Ook experimenteren we met gastbloggers, vloggers en 
influencers om het discours rond voorstellingen te voeden. PLT magazine (2 x per jaar) en we 
onderzoeken de mogelijkheden van een gezamenlijk festivalmagazine of e-zine met onze partnerpodia 
in de Euregio. 
 
Overzicht communicatiemiddelen  
In onderstaand overzicht zijn de communicatiemiddelen weergegeven die schrit_tmacher vanuit 
Nederland inzet. De Stadt Aachen/Kulturbetrieb en Abatoir Eupen (Duitstalige gemeenschap België) 
dragen zorg voor hun aandeel in de marketing/promotie vanuit Duitsland en België.  
  
Websites schrittmacherfestival.de/nl; schrittmacherfestival.de; 

schrittmacherfestival.com; schrittmacherfestival.nl, 
parkstadlimburgtheaters.nl, 
Tanzweb.org. 

Beeldmateriaal Veel beeldmateriaal (foto, film e.d.), voor op de site, in 
blogs en voor de pers. 

Print Programmabrochure: 20.000 stuks waarvan 13.000 stuks 
voor NL. Verspreiding via adressen kaartkopers eerdere 
edities (2000 stuks), dansscholen (1000 stuks), 
Maastricht/Week in Week Uit (3000 stuks; 100 loc.2x), 
Heerlen/Parkstad (3000 stuks) , Zuid-Limburg via VVV Zuid- 
Limburg (500 stuks), eigen locaties (restant). 
Daarnaast nog op plekken in zowel Duitsland als België 
(8000 stuks). 

 Flyer hoofdprogramma: 10.000 stuks. 
Verspreiding voor de feestdagen. 

 Flyers randprogramma voor de Jeugddag, SIDEWALK en 
Co-Laboration. 
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 Jeugddag flyer: 10.000 stuks. 
Verspreiding onder lagere scholen in Parkstad Limburg en 
de regio eromheen in een straal van 15 kilometer. 

 Uitnodiging voor de openingsvoorstelling aan 
genodigden/partners. 

  Affiches A2: 250 stuks. 
Maastricht/Week in Week Uit (100); Heerlen (50) Zuid-
Limburg via VVV Zuid Limburg (30) Dansscholen (50). 

  Affiches A0: 215 stuks. 
Theater; Driehoeksborden via Hoffman in Kerkrade, 
Heerlen en grotere Parkstad-regio, Sittard-Geleen (65). 

 Affiches Abri: 70 stuks. 
Abri’s in Heerlen / Parkstad en op priminente plekken in 
Maastricht en Sittard/Geleen. 

  Affiches en flyers via de gezelschappen. 
Bijvoorbeeld campagne voor specifiek gezelschap 45 stuks 
met indruk festival. 

  Vlaggen: 100 stuks. 
Verspreid over de stad aan lantarenpalen langs de straat. 

Perbenadering en free publicity Perskit. 
 Online marketing & Social Media Digiflyer vanuit schrit_tmacher en alle partners . 
 Ticketkopers van schrit_tmacher van de afgelopen 3 jaar 

worden bij de bekendmaking van het programma en start 
voorverkoop op de hoogte gesteld; 1.311 ontvangers. 

  Dansliefhebbers in het nieuwsbriefbestand van PLT 
worden diverse keren over het festival geïnformeerd; 
13.755 ontvangers. 

 schrit_tmacher wordt diverse keren in het complete 
nieuwsbriefbestand van PLT getipt; 77.141 ontvangers. 

  Social media, waaronder Facebook, Instagram, Twitter, 
YouTube en social e-commerce. 

  Weblogger om het discours rond voorstellingen te voeden.  
  Google Ad Words en online ads. 
  Banners. 
 Dagelijks live verslag op Tanzweb.org. 

Radio en TV Uitbreiden van de samenwerking met media partner L1 - 
informatiemedia in Limburg. 
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Outdoor / citydressing Belettering gevel Parkstad Limburg Theaters. 
  Roll-up banieren in het gebouw. 
  Posters op A2- en A0-formaat op Citydisplays in regio 

Heerlen, Kerkrade, Voerendaal. 
  Zichtbaarheid in aankleding gebouw tijdens het festival 

door o.m. tafelvisuals met affichebeeld én programma, 
zodat publiek van andere activiteiten (niet schrit_tmacher- 
voorstellingen) geattendeerd worden. 

  Reclamezuilen/Abri’s in Zuid-Limburg. 
  (Beach)vlaggen in de openbare ruimte bij schrit_tmacher 

communityprojecten, evt. aangevuld met 
raamstickers/makelaarsborden met QR-codes naar meer 
informatie. 

  Vlaggen op de belangrijkste pleinen. 
Advertenties landelijke en regionale 
printmedia 

Er worden printadvertenties geplaatst in regionale media 
en in landelijke, op kunst en erfgoed georiënteerde media. 
Daarnaast wordt ook de pers van deze media benaderd 
voor redactionele aandacht. 

  Advertentie diverse - (eu)regionale en landelijke - media. 
  Advertentie-campagne in De Limburger (advertenties, 

kortingsactie, stoppers). 
Week in Week uit (online advertentie, verspreiding 
materiaal, advertentie en spread). 
1Limburg (advertenties plus redactionele aandacht). 
Advertentie in Zout, advertenties en online banners. 
Dansmagazine/theaterkrant.nl en advertenties in Belgische 
en Duitse media (zoals Klenkes, Aachener Zeitung). 

Advertenties audiovisueel Bioscoopreclame in Filmhuis De Spiegel, Filmhuis Aken, H5 
en Royal Heerlen en Filmtheater Lumière Maastricht. 

  Ster & Cultuur op publieke TV (indien mogelijk). 
  Een trailer/teaser die verspreid kan worden via internet 

(VVV Zuid-Limburg). 
 TV en Radio campagne op L1 TV/Radio. 
Mailings en planning Juni: uitsturen schoolvoorstellingprogramma aan 

Nederlandse lagere en middelbare scholen. 
 Bgin oktober: postmailing naar scholen in Duitsland om te 

attenderen op de schoolvoorstellingen. 
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Eind november: aankondiging van het programma (Aken 
bekend) en van de abo’s. 2500 adressen. 

  Eind november: postmailing inclusief flyer naar eerdere 
bezoekers/kaartkopers. 

  Medio januari: dezelfde adressen aangeschreven met 
postmailing > uitkomen van de brochure (dus inclusief 
brochure). 

 Medio januari: reminder Duitse scholen rondom 
schoolvoorstellingprogramma. 

  Eind januari: emailing naar dansscholen bestand via Huis 
voor de Kunsten Limburg rondom de workshops. Inclusief 
actie voor bijbehorende voorstelling. 

  Eind januari: geselecteerde groep uitnodigen voor de 
opening. 

  Begin februari: postmailing naar dansscholen met affiche 
en programma. 

Merchandise Er zijn diverse merchandise artikelen verkrijgbaar, 
waaronder een stappenteller en t-shirts om het 
festivalgevoel te versterken.  

  
 
Publieksvoorzieningen en randprogramma  

• Busvervoer en pendeldiensten Aken – Heerlen v.v.; 
• Dance meets Film programma in samenwerking met Cinedans;  
• Expo’s en installaties in relatie tot het thema van het festival; 
• Workshops i.s.m. de internationale gezelschappen, zowel voor kinderen en jongeren als 

voor gevorderde dansers en semi-professionals; 
• schrit_Talks door de festivalleider of programmeur voorafgaand aan elke voorstelling in 

het festival, die ieders blik op scherp zetten; 
• SIDEWALK; een nieuw multidisciplinair programma met performances op verschillende 

locaties (SIDELWALK SPACES), filmroutes in de stad, (SIDEWALK MOVIES), lezingen 
(SIDEWALK TALKS) etc. 

• DansSalons (elke editie een); uitwisseling van kennis en kunde in relatie tot het thema van 
het festival op het snijvlak van dans, performance arts en wetenschap, met gasten uit de 
wereld van (dans)kunst en cultuur; 

• Live videobeeldverslagen op Tanzweb.org; 
• Meet& Greets met dansers, choreografen en liefhebbers; 
• Communityprojecten. 
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Beleving en deelname 
Bezoekers zullen schrit_tmacher de komende jaren op verschillende manieren beleven. Men hoeft niet 
alles te zien, om toch betrokken te zijn. Hieronder een paar voorbeelden van beleving en deelname:  

Voorbeeld 1: N.a.v. een artikel in Volkskrant over de Nederlandse première van de 
voorstelling Double Murder van Hofesh Shechter bezoekt een 
dansliefhebber uit Rotterdam voor het eerst het festival.  

Voorbeeld 2: 
 

Twee vriendinnen zien al jaren de vlaggen en banieren van schrit_tmacher 
in de stad en stuiten spontaan op een dansperformance in de hal van 
SCHUNCK of op het plein Heerlen.  

Voorbeeld 3: Een 14-jarige scholier en amateurdanser bij HFC Dansstudio is geselecteerd 
om met zijn groep deel te nemen aan GENERATION2. Hij gaat aan de slag 
met een choreografietalent van Limburgse bodem en staat in Theater 
Kerkrade en in het DEPOT in Aken op het podium om zijn danskunsten aan 
zijn vrienden te laten zien. 

Voorbeeld 4:  
 

Een oud-bankwerker van de fabriek uit de nabijgelegen arbeiderswijk Rothe 
Erde, komt woorden tekort over de dansvoorstelling die hij heeft gezien in 
de fabriek waar hij zijn hele leven heeft gewerkt: “Volgende keer neem ik 
mijn oud-collega’s mee.” 

Voorbeeld 5: Een Duitse dansliefhebber bezoekt regelmatig het festival in Aken en heeft 
nu seizoensabonnement dans genomen in PLT.  

Voorbeeld 6: Lieke (8 jaar) droomt ervan om ballerina te worden en bezoekt een van de 
workshops om werk in te studeren van een van de bezoekende 
gezelschappen. Haar oma en opa komen naar de uitvoering van dat werk 
kijken in Theater Heerlen. 

Voorbeeld 7:  
 

Een journalist gaat met speciale bus naar Heerlen/Aken, bezoekt een 
onderdeel van het verdiepingsprogramma en pikt en passant de 
tentoonstelling in SCHUNCK* en de expositie in Theater Heerlen mee.  

Voorbeeld 8: Een gezelschap van internationale dansprogrammeurs dat elkaar op het 
schrit_tmacher/netwerk-event op de Tanzmesse in Düsseldorf heeft 
ontmoet, besluit samen de première van een dansvoorstelling tijdens het 
festival te bezoeken. 

Voorbeeld 9: Mike (5 jaar) bezoekt met zijn klas een schoolvoorstelling en besluit op 
dansles te willen. 

Voorbeeld 10: Tyrone (19 jaar), urban danser, gaat al jaren naar IBE in Heerlen en is nog 
nooit in het theater geweest. Hij hoort dat ‘B-girl’ Anne Nguyen voor 
schrit_tmacher in Aken en Heerlen is met onder meer de interactieve 
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installatie Dance of the City Warriors die in een winkelpand aan de 
Akerstraat in Heerlen te zien is. Hij besluit een kijkje te nemen, is zo 
enthousiast en daardoor benieuwd naar de voorstelling van dezelfde 
choreograaf. 

Voorbeeld 11: Tineke (65) bezoekt in Royal Theater een film uit het filmprogramma van 
schrit_tmacher. Zij is benieuwd naar meer danshistorie en besluit een 
ander onderdeel uit het verdiepingsprogramma – de Salon - van 
schrit_tmacher te bezoeken. 

  


