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BESTUURSVERSLAG 2021 

WOORD VOORAF 

2021 was een jaar waarin ons aanpassingsvermogen en ook onze lange adem werden getoetst. We 

hebben alle zeilen bijgezet om muziektheater te blijven maken, zoveel mogelijk voorstellingen door 

te laten gaan en waar dat niet kon door te schuiven. We hebben nieuwe kanalen aangeboord om 

publiek te bereiken, ook als de theaters dicht waren. We hebben ons hard gemaakt om de 

Nieuwkomers in deze bizarre tijden zichtbaarheid te geven en een plan bedacht om ruimte te maken 

voor midcareers om ervoor te zorgen dat hun werk het grotere publiek gaat bereiken. De lange 

termijn consequenties van de pandemie werden dit jaar voelbaar: ook toen de theaters open 

konden, was het publiek terughoudend. Waar Orkater met name met de voorstellingen van 

Orkater/De Nieuwkomers de afgelopen jaren al stevig inzette op publieksverjonging lijkt dat op dit 

moment relevanter dan ooit. 

 

2021 was het tweede jaar van de pandemische crisis. De theaters waren maandenlang gesloten of 

gebonden aan allerlei maatregelen. Ondanks de financiële steunpakketten, die voor continuïteit 

zorgden in de culturele sector, was het ook pijnlijk om te ervaren hoe grillig er vanuit de politiek met 

de kunstsector werd omgegaan. Bijvoorbeeld wanneer er een ‘avondlockdown’ gold en de theaters 

enkel overdag open konden en wanneer kunst nooit benoemd werd als het over essentiële zaken van 

de samenleving ging.  

 

Naast dat onvoorspelbare heden, dat geregeld veel tijd opslokte, stonden en staan de blikken op een 

avontuurlijke en duurzame toekomst gericht. 2021 was het eerste jaar van het nieuwe kunstenplan 

waarin Orkater nu ook een extra functie heeft als ontwikkelinstelling in de Basisinfrastructuur. Met 

een nieuwe directie en nieuwe plannen, makers en samenwerkingspartners geven we vorm aan de 

ambities voor dit kunstenplan; onderscheidende muziektheaterproducties maken, stimuleren en 

begeleiden van nieuw en gevestigd talent en doorstroom van een nieuwe generatie 

muziektheatermakers en publiek naar schouwburgzalen realiseren.   

NIEUWE DIRECTIE 

In januari werd de vacature voor de nieuwe algemeen directeur van Orkater uitgezet. Na een 

openbare vacature en een sollicitatieprocedure, waarbij naast de raad van toezicht, ook makers en 

vaste medewerkers betrokken waren, begon Wieke ten Cate per 1 september haar nieuwe baan als 

algemeen directeur. Per 1 november werd Laura van der Ploeg, sinds 2013 werkzaam bij Orkater en 

sinds 2019 als zakelijk leider, door de raad van toezicht benoemd tot zakelijk directeur.  

 

“Orkater is een gezelschap dat zich kenmerkt door een enorme artistieke legacy en tegelijkertijd 

door de openheid, flexibiliteit en kracht om zich telkens te vernieuwen. In mijn eerste werkweek 

werd die kracht meteen zichtbaar: De Gliphoeve stond in het kader van het Nederlands 

Theaterfestival in een uitverkochte zaal in ITA. Het publiek, divers in gender, leeftijd en culturele 

achtergrond, was zichtbaar geroerd door de strijd die een Surinaams gezin voert voor een plek in 

de Nederlandse samenleving. Ik had het gemist - als bezoeker en als maker - om samen met 

zovelen verhalen te beleven die er echt toe doen, maar die naar de achtergrond waren gedrukt 

door alles wat Corona met zich mee bracht.  
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Tijdens de pitches voor Orkater/De Nieuwkomers werd ik geraakt door de urgentie van de nieuwe 

makers om muziektheater te maken. De noodzaak sprak uit de thema’s, maar ook uit de wens om 

in een tijd waarin er zo weinig vertoond kan worden, het publiek te bereiken. Ik kijk uit naar het 

werk van de twee collectieven die zich bij Orkater hebben gevoegd: een sterke generatie jonge 

vrouwen die met hun blik, muzikale onderzoek en verhaal het podium gaat opeisen.”   

- Wieke ten Cate, algemeen directeur  

 

In september 2021 nam Marc van Warmerdam na 49 jaar afscheid van het gezelschap dat hij met 

bezieling opbouwde, een eigenzinnig artistiek gezicht gaf en een stevig positioneerde in het 

kunstenveld. Zijn pensioen werd ingeluid met een feest in het Amsterdamse Bostheater en een 

eerbetoon in Theater Bellevue, waar de Frans Banninck Cocq-penning aan hem werd uitgereikt als 

blijk van waardering van de stad Amsterdam.  

OMGAAN MET PANDEMIE  

In een tijd waar live publiek allerminst een garantie is, hebben we een koers gevaren waarin het 

ontwikkelen van nieuwe voorstellingen, het doorbetalen van medewerkers en het vinden van publiek 

binnen de maatregelen de boventoon voerden. Het kloppend hart van Orkater bestaat uit een groep 

makers die niet in vaste dienst is. Met deze koers konden we waarborgen dat zij hun beroep konden 

uitoefenen en zich konden blijven ontwikkelen in hun makerschap. Bovendien is theater bij uitstek 

een medium dat reflecteert op de tijdsgeest. In een periode waarin er zoveel verandert, voelen we 

het belang te reflecteren, of juist onderwerpen aan te kaarten die door de crisis naar de achtergrond 

lijken te verdwijnen.  

 

De pandemie dwingt ons steeds opnieuw tot maatwerk, waarbij solidariteit en vindingrijkheid vanuit 

de sector van cruciaal belang bleek. Door de korte lijnen die Orkater heeft met theaters en festivals 

en ieders flexibele houding, konden we voorstellingen snel van podium verplaatsen. Doordat zij 

insprongen in de gaten die ontstonden, bleef er bij de makers een stip op de horizon in het 

maakproces, want ondanks dat we ook hebben bekeken hoe we via andere (digitale) kanalen de 

verhalen bij een publiek konden laten landen, is de ontmoeting met een live publiek voor 

muziektheater onmisbaar. 

 

Nieuw werk blijven produceren in een tijd waarin publiek onzeker is, voelt soms als gekkenwerk. 

Toch is dit beleid door zowel de makers, als het publiek en de theatersector gewaardeerd. De 

Gliphoeve werd geselecteerd voor het Nederlands Theaterfestival. Net als Real Boys, dat bovendien 

op het Vlaams Theaterfestival speelde. De Meester en Margarita eindigde meermaals in de lijstjes 

van recensenten als beste voorstelling van 2021. Alle drie deze producties hadden een zeer 

gemankeerde tour. De (pers)aandacht blijkt een belangrijk vliegwiel voor de kaartverkoop van de 

resterende speelbeurten in 2022.  

 

Om de doorstroom te waarborgen hebben we geaccepteerd dat sommige voorstellingen minder 

hebben gespeeld of voor minimaal publiek. Enkele producties worden hernomen met een nieuwe 

cast, maar door andere projecten is, mede om logistieke redenen, een streep gezet. Met de 

voorstelling Fabel zou een groep jonge Orkatermakers vlak voor de pandemie een stap naar de grote 

zaal maken. Dit gold ook voor regisseur Belle van Heerikhuizen, die met Alles Komt Goed haar grote 

zaal debuut maakte in een periode van enorm beperkende corona-maatregelen. Die ontwikkeling 
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vinden we belangrijk, zeker in deze tijd waarin publiek terughoudend is en theaterprogrammeurs 

door veel doorgeschoven producties weinig ruimte hebben voor (experimenteel) nieuw werk. Deze 

omstandigheden moeten er echter niet toe leiden dat de stap voor jonge makers naar het grotere 

publiek stagneert. Een deel van het artistieke team van Fabel en regisseur Belle van Heerikhuizen 

krijgen later in dit kunstenplan opnieuw de ruimte om een voorstelling te maken voor de grote zaal, 

ondanks dat Fabel en Alles komt Goed niet hernomen worden. 

 

Alle makers zijn doorbetaald, zowel personeel in dienst als ZZP’ers, op de vloer en achter de 

schermen, ook als een voorstelling maar 3 van de 33 keer speelde. Daarnaast heeft Orkater zich ten 

doel gesteld de makers, waar nodig, extra te ondersteunen. Zodoende geeft Orkater invulling aan 

haar ketenverantwoordelijkheid. Annelinde Bruijs (betrokken bij de Orkaterproducties Merkel en 

Fabel) richtte in deze onzekere tijden een eigen stichting op. Orkater coproduceert haar eerste 

voorstelling Portretten in Concert op O. Festival 2022.  

PRODUCTIES IN 2021 

De première van De Gliphoeve, in coproductie met Bijlmer Parktheater, stond aanvankelijk gepland 

voor 5 maart 2021. De tournee zou tot eind mei duren, maar kon geen doorgang vinden vanwege de 

sluiting van de theaters. Tijdens de repetitieperiode bleek de urgentie om dit onderbelichte verhaal 

te vertellen aan een groot publiek onmiskenbaar. De voorstelling werd gemaakt, gerepeteerd en 

gemonteerd, en stond in de startblokken. In het voorjaar kon De Gliphoeve slechts 3 keer spelen 

tijdens de ‘Test Events’, waar voor het eerst met QR-codes op 1,5m afstand van elkaar voorstellingen 

bezocht konden worden. De voorstelling is toen opgepikt door de Nederlandse Theaterjury, werd 

geselecteerd voor Het Nederlands Theaterfestival en speelde tweemaal op het festival in september. 

Dionne Verwey werd bovendien genomineerd voor een Columbina. In 2022 is de voorstelling in 

februari eindelijk in première gegaan in een weer als vanouds vol Bijlmer Parktheater. Na een 

uitverkochte speelperiode van 2 weken, volgt in het najaar 2022 een tournee door het hele land.  

 

De solovoorstelling CASH – seven songs for Johnny van Viktor Griffioen zou in het voorjaar een 

maand lang spelen in het kader van Bellevue Lunchtheater. Dit kon niet doorgaan, maar doordat de 

voorstelling wel gerepeteerd was en we snel konden schakelen met Theater Bellevue heeft de 

voorstelling daar uiteindelijk 10 keer gespeeld voor een uitverkochte Palonizaal (op 1,5m) als 

onderdeel van de zomerprogrammering.  

 

De Vreemdeling, van Michiel Voet en Leopold Witte zou aanvankelijk op Oerol 2020 in première 

gaan. In 2021 werd de voorstelling opnieuw uitgenodigd op Terschelling, maar kon het festival weer 

geen doorgang vinden. Wel kon dit jaar de speelperiode op Over het IJ Festival plaatsvinden. Alle 

voorstellingen waren, weliswaar met een beperkte capaciteit van 58 bezoekers, uitverkocht. In het 

najaar volgde een landelijke tournee langs de grote zalen. Net als de rest van de sector merkten we 

door de oplopende coronabesmettingscijfers, een terughoudendheid bij het publiek om kaartjes te 

kopen. Om de inhoud van deze documentaire voorstelling ook buiten het theater te vertellen is 

gezocht naar andere kanalen. Zo konden we de voorstelling tonen in het kader van het 

televisieprogramma The Ballroom (wordt nog uitgezonden) en zat Michiel Voet een uur lang in het 

radioprogramma Kunst is Lang.  
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Het Zwarte Raam was de opener van het theaterseizoen 2021-2022. Pas kort van tevoren werd 

duidelijk dat we konden spelen zonder beperkende maatregelen. Daardoor was er een korte aanloop 

voor de marketing. Toen het eenmaal duidelijk was dat de theaters open zouden gaan, waren er een 

ongekend aantal premières in september en oktober; in het weekend van Het Zwarte Raam alleen al 

meer dan twintig. Dit maakte het lastiger om persaandacht te genereren. Daarbij leek de thematiek 

van deze voorstelling: een man die zijn vrouw probeert af te schermen voor een klimaatcatastrofe, in 

combinatie met vrij hermetische tekst, niet helemaal aan te sluiten bij de behoefte van het publiek 

dat lang in lockdown had gezeten en behoefte had aan hoopgevende verhalen. Deze optelsom 

resulteerde in een zaalbezetting die minder was dan we gewend zijn. Toch zijn we blij dat het project 

doorgang kon vinden. Het Zwarte Raam bood Micha Hamel de kans om zijn teksten en composities 

voor het eerst samen te brengen op toneel en liet de breedte van het genre muziektheater zien. 

 

De Meester en Margarita van Nieuwkomerscollectief KONVOOI trapte deze zomer af in het 

Amsterdamse Theater Bellevue na een zeer onzekere repetitieperiode. Daarna speelde ze op Festival 

Karavaan. Uiteindelijk konden, hoewel volledig uitverkocht, door de beperkte publiekscapaciteit, in 

totaal slechts 1.291 bezoekers komen kijken. De speelbeurten bleken van groot belang voor de 

publieksopbouw van KONVOOI. Het onderstreept dat partners als Theater Bellevue, die snel en 

flexibel reageerden op de versoepelingen medebepalend zijn voor de toekomstbestendigheid van 

(jonge)makers en gezelschappen. 

 

Hetzelfde geldt voor het Amsterdamse Bostheater waar de eerste Nieuwkomersvoorstelling van 

Jasper Stoop en Simme Wouters: De Dingen die Begraven Liggen een plek kreeg. Traditiegetrouw 

zou hun voorstelling op Oerol in première gaan en daar al publiek en persaandacht krijgen. Toen het 

festival niet doorging was het ontzettend fijn dat Orkater voor de tweede keer een (wederom 

uitverkocht) podium kreeg in het bos, waardoor er een concreet doel was om naartoe te werken. 

Door de druk op de programmering van de theaters bestond de tournee uit minder speelbeurten,. 

Uiteindelijk werd het staartje van de tournee bovendien geraakt door nieuwe corona-maatregelen. 

We zijn dan ook verheugd dat De Dingen Die Begraven Liggen komend jaar alsnog op Oerol speelt. 

De tekst van Simme Wouters is uitgegeven in boekvorm. Naast dat de publicatie goed verkocht bij de 

voorstellingen - we zijn al toe aan een derde druk - kreeg de tekst ook apart een uitgebreide 

recensie. Ook hebben we een korte film van de voorstelling gemaakt, gefilmd door Bas de Brouwer, 

in regie van Floor Houwink ten Cate. 

 

Oud Nieuwkomers iona&rineke hebben in hun Nieuwe Makers-traject tegenslag gehad door Covid, 

omdat hun voorstelling XX, een coproductie met Orkater, in 2020 alleen na een korte 

repetitieperiode een voorproef kon hebben in het Amsterdamse Bostheater. Aanvankelijk stond XX 

opnieuw geprogrammeerd voor Oerol en Over het IJ festival in 2021. In februari is vanwege 

gezondheidsredenen van zowel Iona als Rineke - beiden onmisbaar in het project - helaas besloten 

het hele project te annuleren.  

 

Gery Mendes heeft in 2021 gelukkig zijn Fast Forward traject kunnen vervolgen op Kaapverdië en 

daar ook zijn aanstaande solovoorstelling, Borboletas, voorbereid. 
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DE CIJFERS 

In 2021 bezochten 9.129 mensen 105 voorstellingen, verdeeld over 8 producties, waarvan 2 

coproducties. Orkater speelde 55 voorstellingen in Amsterdam, alwaar 4.257 bezoekers deze 

voorstellingen bezochten. De gemiddelde zaalbezetting was 76%. Er zijn 145 voorstellingen 

geannuleerd. 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN  

Als nieuwe directie concretiseren we de ambities die Orkater zich heeft voorgenomen in het 

beleidsplan 2021-2024 en zetten we nieuwe lijnen uit. We gaan nieuwe, structurele samenwerkingen 

aan met o.a. MBO Theaterschool Rotterdam. En ook met Productiehuis Nowhere en De Balie, om 

onze relatie met de stad Amsterdam te verstevigen, maar ook de inhoud van ons werk op een andere 

manier te delen met publiek. Bestaande samenwerkingen werden bestendigd en geïntensiveerd 

(zoals met het Bijlmer Parktheater) en nieuwe samenwerkingen werden over de landsgrens getild 

(o.a. De Monty in Antwerpen). Ook manifesteert Orkater zich nadrukkelijk buiten de theaterzaal: zo 

nam directeur Wieke ten Cate haar rol als programmamaker op muziekfestival Down the Rabbit Hole 

mee naar Orkater. Vanaf dit seizoen bestormt een grote groep makers jaarlijks daar drie lange 

zomernachten het podium.  

 

In het beleidsplan 2021-2024 staan voorstellingsplannen voor de komende jaren waarbij 19 Orkater-

makers betrokken zijn. Tijdens de gesprekken over de concrete invulling hiervan, met destijds Marc 

van Warmerdam, bleken de ambities van Erik van der Horst en Dionne Verwey te zijn veranderd. In 

het voorjaar 2021 hebben zij aangegeven hun pijlen elders op te richten en zich verder te ontplooien 

buiten Orkater. Dionne Verwey zal in het najaar van 2022 nog wel in De Gliphoeve spelen tijdens de 

landelijke tournee. 

 

Tot slot kijken we met ervaren en nieuwe makers van Orkater hoe we het ‘Orkater-dna’ nog scherper 

tot uitdrukking kunnen laten komen, door ons in de toekomst nadrukkelijker te richten op twee 

dingen: ten eerste het muzikale onderzoek binnen het genre muziektheater (dat door veel 

gezelschappen inmiddels is omarmd). Op die manier blijven we voorlopen in het vernieuwen van het 

genre. Ten tweede door onderwerpen te selecteren waar onomwonden de hartslag van de tijd in 

klopt. Daarvoor gaan we met de makers en collectieven op zoek naar langere, intensievere lijnen die 

zij kunnen maken binnen Orkater, waarbij zijn hun artistieke praktijk en onderwerpen kunnen 

uitdiepen.  

CODES 

Orkater hanteert de Fair Practice Code, Code Cultural Governance en de Code Culturele Diversiteit. 

Orkater staat voor goed werkgever- en opdrachtgeverschap en is lid van de Nederlandse Associatie 

voor Podiumkunsten en Kunsten ‘92. Het handelt naar de voorwaarden waaronder in Nederland 

geproduceerd behoort te worden zoals vastgelegd in de CAO voor het Nederlands Toneel en Dans. 

Dat geldt voor alle projecten en producties die door Orkater uitgebracht worden, inclusief 

Orkater/De Nieuwkomers. Daarmee blijft Orkater binnen de normen van de wet normering 

bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 
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Diversiteit krijgt een nog meer vanzelfsprekende plek in het gezelschap. Onze samenstelling 

verandert en deze nieuwe makers en spelers - met uiteenlopende culturele achtergronden, leeftijden 

en genders – kaarten voor Orkater nieuwe onderwerpen aan en putten uit andere muzikale tradities 

waarmee ze een ander publiek aanspreken en waarbij nieuwe samenwerkingsverbanden passen die 

bijdragen aan het vergroten van de diversiteit. Met meer publieke programma’s naast onze 

voorstellingen en buiten de theaters willen we ons bereik uitbouwen en onze impact vergroten.  

 

Even zo belangrijk is dat we ons als gezelschap ontwikkelen en laten onderwijzen. In 2021 deden we 

dat met de hele organisatie in de vorm van trainingen m.b.t. de werking van ‘unconsious bias’ en 

‘people preferences’ onder leiding van de Britse journalist Elonka Soros. Ook stelden we een helder 

gedragsprotocol op dat de veiligheid van alle medewerker waarborgt en dat met de hele organisatie -

van makers, tot techniek en raad van toezicht- uitvoerig besproken is.  

FINANCIELE VERANTWOORDING  

Hoewel gepland was dat Orkater in 2021 € 173.582 van haar eigen vermogen zou aanwenden eindigt 

het jaar met een positief exploitatieresultaat van € 419.703. Dit betekent dat het eigen vermogen is 

toegenomen tot € 1.227.466. 

 

Sinds juni 2020 zijn er vanuit het ministerie van OC&W in totaal vijf steunpakketten gekomen voor de 

cultuursector om het wegvallen van de publieksinkomsten door de lockdown te compenseren. In 

2021 ontving Orkater hierdoor € 395.900 aanvullende coronasteun. In de lockdown-periodes is al het 

personeel doorbetaald en hebben we onverminderd opdrachten gegeven aan zzp’ers, om zodoende 

‘trickle down’ te waarborgen. Daardoor, en door alle aanpassingen op de corona-maatregelen zijn er 

meer ‘activiteitenlasten personeel’ dan begroot was. Tegelijkertijd zijn er minder ‘activiteitenlasten 

materieel’, omdat er door het annuleren van voorstellingen minder uitgaven waren voor o.a. 

marketing, catering, reisbewegingen, overnachtingen en inhuur techniek. Ook de ‘beheerslasten 

personeel’ waren lager o.a. omdat de voorgenomen uitbreiding van de marketing & educatie afdeling 

nu gepland is in 2022 en omdat de functie van de algemeen directeur ruim was begroot, aangezien 

nog niet bekend was hoe die positie zou worden ingevuld.  

 

We eindigen het jaar positief, maar er ligt nog een onzekere tijd voor ons. We kampen momenteel 

met de onzekerheid dat producties stilgelegd moeten worden wanneer er een coronabesmetting is 

binnen de cast en crew en we als gevolg hiervan langer moeten repeteren, of voorstellingen moeten 

afgelasten. Het afgelopen najaar is sectorbreed gebleken dat de publieksopkomst op veel plaatsen 

beduidend lager was dan voor de pandemie. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid ook in 2022 en zelfs 

de jaren daarna een uitdaging zijn voor de sector.  

 

Gezien de ambities voor het overige deel van het kunstenplan zal een deel van het eigen vermogen in 

de komende jaren worden aangewend voor diverse producties. Naast de reeds geplande producties 

geven we bij de invulling van het programma voor 2023 en verder midcareer makers, die na een 

talentonwikkelingstraject bij Orkater op een punt zijn waarin ze werk willen en kunnen maken voor 

een groter publiek, ruimte om nieuwe voorstellingen te maken. Dat hun werk niet of nauwelijks 

vertoond kon worden de afgelopen twee jaar, maakt dat hun carrières kwetsbaar zijn geworden. We 

reserveren een bedrag om die spannende en belangrijke stap toch te kunnen zetten.  
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Er is door de raad van toezicht en de directie besloten een bestemmingsreserve te vormen van  

€ 585.891, die past bij de concrete ambities van Orkater voor de komende jaren (2022-2025): de 

financiële ruimte benutten om te garanderen dat projecten door kunnen gaan als er mensen tijdelijk 

uitvallen door corona, een impuls geven aan publieksopbouw van midcareer-makers, nieuw publiek 

ontmoeten buiten de theaters en investeren in de doorstroom van Orkater/De Nieuwkomers.  

BEKNOPTE BEGROTING 2022 

Eigen inkomsten 795.571 
Publieke subsidies/bijdragen* 1.980.951 
TOTALE BATEN  2.776.522 
  
Beheerslasten 744.959 
Activiteitenlasten 2.083.574 
TOTALE LASTEN 2.828.533 
  

RESULTAAT -52.011 

* exclusief €187.600 Covid-steun (vijfde steunpakket) toegekend na vaststelling begroting.   

KANSEN & RISICO’S  

In Orkater zijn een stadsgezelschap, een landelijk opererend muziektheatergezelschap en een genre-

en talentontwikkelingsinstelling verenigd. In de huidige landelijke subsidiesystematiek zijn we 

genoodzaakt hiervoor aparte aanvragen te doen, waardoor onlosmakelijk verbonden onderdelen en 

functies los van elkaar beoordeeld en gewaardeerd worden. Met het oog op de continuïteit van 

Orkater als geheel, zal de directie in de aanloop naar het nieuwe kunstenplan het gesprek hierover 

aangaan met beleidsmakers, fondsmedewerkers, Raad voor Cultuur en beroeps- en 

belangenverenigingen.  

 

Orkater heeft een nieuwe, jonge directie die niet de ervaring en het netwerk heeft van een ervaren 

directeur als Marc van Warmerdam. Ze brengen daarentegen een jong netwerk met zich mee en een 

frisse blik op de tijdsgeest. Daarnaast heeft er in de afgelopen jaren veel vernieuwing en verjonging 

plaats gevonden bij gezelschappen, festivals en programmeurs, waar de directie van Orkater 

gemakkelijk bij aansluit.    

 

Als reizend gezelschap hebben we publiek van Groningen tot Maastricht. We koesteren de directe 

relaties met programmeurs en directeuren door het hele land, omdat ze ons belangrijk inzicht geven 

in onze sector op lokaal niveau. Ondanks dat de banden met onze presentatieplekken goed zijn en de 

voorstellingen over het algemeen goed lopen, merken we dat er door Corona grote druk op de 

programmering is ontstaan. Door doorgeschoven producties is er minder ruimte voor nieuw werk, 

door de terughoudendheid bij het publiek een tendens om ‘bewezen kwaliteit’ te programmeren. 

Daarnaast zien we dat steeds meer theaters met lokale partners werken, of makers uit hun directe 

omgeving opdracht geven speciale programmering te ontwikkelen voor hun publiek. Bij producenten 

zien we juist dat na twee moeilijke jaren de ambities om voorstellingen te maken groot is: er wordt 

veel gemaakt. We kijken scherp naar welke voorstellingen gaan reizen door het land, voor welk 

publiek en welke voorstellingen juist langer op 1 plek kunnen staan (op locatie in Friesland in 2022, in 

het Amsterdamse Bos in 2023). Daarnaast voeren we gesprekken met programmeurs hoe een 
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nieuwe generatie muziektheatermakers door te laten groeien van de vlakke vloer naar de 

schouwburgen, hetgeen een missie is waar Orkater zich ook de komende jaren aan committeert 

 

Door de uiteenlopende projecten, onderwerpen en makers is Orkater soms lastig te vatten. De 

diversiteit van ons aanbod is een kracht, maar tegelijkertijd ook een risico. Het motiveert ons om nog 

duidelijker het genreonderzoek naar muziektheater centraal te zetten. We gaan expliciete 

ontwikkellijnen voor specifieke makers benoemen, waardoor het publiek zich hieraan kan verbinden, 

meegroeit met de makers en aan kan haken bij de vernieuwing van het muziektheater in Nederland.  

 

Het muziektheater van Orkater is een toegankelijk genre, waarbij we merken dat de muzikale 

intensiteit in combinatie met actuele verhalen het goed doet bij een jong en divers publiek. Dat 

publiek treffen we op dit moment voornamelijk in zalen en op festivals. Door ook buiten de theaters 

in te zetten op publiekswerking investeert Orkater in meer ‘first dates’ met publiek dat zo ook kennis 

maakt met ons werk. Ten tijde van corona lijkt dat relevanter dan ooit: met het deels wegvallen van 

het schouwburgpubliek moeten we blijven werken aan een nieuwe, trouwe fanbase. Ook voor de 

pandemie richtte Orkater zich op publieksverjonging en diversiteit in de breedste zin van het woord. 

Met Orkater/De Nieuwkomers toonden we aan dat jonge mensen op het podium, en daarmee 

samenhangend hun belevingswereld, een jonger publiek bereikt.  

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR PER 1 JANUARI 2021 

Algemeen directeur Marc van Warmerdam  

Nevenfuncties: Producent/dga, Graniet Film BV |  

Lid RvT, Filmmuseum EYE Amsterdam (onbezoldigd) | Lid RvT, 

Schouwburg De Kunstmin Dordrecht (onbezoldigd) | Bestuurslid 

(onbezoldigd), Stichting Louis Hartlooper Utrecht (onbezoldigd) 

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR PER 1 SEPTEMBER 2021  

Algemeen directeur  Wieke ten Cate 

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR PER 1 NOVEMBER 2021  

Algemeen directeur  Wieke ten Cate 

Zakelijk directeur  Laura van der Ploeg 

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT PER 1 JANUARI 2021  

Voorzitter Mirjam Otten  
Directeur communicatie, Politie Nederland 

 

Raad van toezichtleden  Tessel Schouten,  
Programmamanager Amsterdam 750 jaar, Gemeente Amsterdam 
 
Youssef Eddini 
Managing Partner, Van Luyken 
Partner De Trainingsstudio | Bestuurslid Picl | Coach Van der Hilst 
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Simone Weimans,  
Journalist en presentator, NOS en Met het Oog op Morgen 
 
Frank Thuis,  
Chief Transformation Officer, Loyens & Loeff 
Bestuurslid Stichting Roda  
 
Eva Middelhoff, 
Directeur-bestuurder, Stadsschouwburg Nijmegen en de 
Concertgebouw De Vereeniging Nijmegen 
Bestuurslid Stichting Oostelijke Schouwburgen | Bestuurslid VSCD | 
Bestuurslid Stichting Frisse Blik 

RAAD VAN TOEZICHT 

In 2021 nam Marc van Warmerdam, (mede)grondlegger van Orkater, na 49 jaar afscheid vanwege 

het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Voor de organisatie, de makers, de raad van 

toezicht en voor Marc zelf een memorabel moment. De raad van toezicht heeft het proces van het 

vinden van een nieuwe directeur nauwkeurig uitgezet. Bij het opstellen van de vacature is input 

gevraagd aan medewerkers en externe stakeholders. In verschillende rondes is er gesproken met 

potentiële kandidaten, ook vanuit de interne organisatie. Om het proces zorgvuldig te laten verlopen 

heeft de raad van toezicht een extern bureau gevraagd om een deel van de selectie te begeleiden. 

Na consultatie van de interne draagvlakcommissie heeft de raad gekozen voor Wieke ten Cate en 

haar met ingang van 1 september benoemd tot algemeen directeur.  

 

De raad van toezicht is blij met Wieke een talentvolle opvolger van Marc van Warmerdam gevonden 

te hebben. Het zijn grote schoenen om te vullen, maar de raad van toezicht heeft er alle vertrouwen 

in dat Wieke samen met de organisatie Orkater een nieuwe fase in kan leiden. Per 1 november 2021 

is Laura van der Ploeg, hiervoor de zakelijk leider, door de raad van toezicht benoemd tot zakelijk 

directeur en vormt zij samen met Wieke de tweekoppige directie. 

 

Marc van Warmerdam is in september uitgezwaaid door (oud)collega’s en vele bekenden uit de 

sector tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Amsterdamse Bostheater. De raad van toezicht is 

Marc van Warmerdam zeer erkentelijk voor zijn fundamentele en belangrijke bijdrage als oprichter 

en jarenlange algemeen directeur van Orkater. Orkater is dankzij zijn energie, artistieke visie en 

doortastendheid geworden tot wat het al jaren is: het meest spraakmakende 

muziektheatergezelschap van Nederland. Juist zijn geloof in talent, de ruimte en het vertrouwen dat 

hij gaf aan makers maken dat Orkater zo van betekenis is in Nederlandse theaterlandschap.  

 

De raad van toezicht van Orkater heeft in 2021 vijf keer vergaderd, voornamelijk via Zoom. Vaste 

aandachtspunten op de agenda waren de stand van zaken van de voorstellingen en de implicaties 

van de Coronamaatregelen. Naast de reguliere vergaderingen is de raad tweemaal samengekomen 

rondom de benoeming van Wieke ten Cate. De raad van toezicht zet het werken met onderlinge 

portefeuilleverdeling verder door. De raad van toezicht houdt aandacht voor diversiteit en inclusie en 

deze focus zal ook bij opvolging van leden van de raad van toezicht een belangrijke rol spelen. Door 

de Coronamaatregelen is de zelfevaluatie van de raad van toezicht verplaatst naar begin 2022.  

In 2021 heeft Corona, net als in 2020, ervoor gezorgd dat veel voorstellingen niet door konden gaan. 
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De raad van toezicht heeft grote waardering voor de inzet en flexibiliteit van de dagelijkse leiding en 

alle medewerkers om ondanks de Coronabeperkingen en daarmee gepaard gaande teleurstellingen, 

het werken aan nieuwe voorstellingen onverminderd voort te zetten. 

 

 

   
   

Mirjam Otten  Wieke ten Cate   Laura van der Ploeg 

voorzitter raad van toezicht algemeen directeur/bestuurder zakelijk directeur/bestuurder

   

  




