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_1 vooraf | schrit_tmacher just dance!

Elk voorjaar toont schrit_tmacher just dance! de actuele staat van de hedendaagse internationale dans-

kunst 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 bijna 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 gezelschap-

pen, choreografen en performers.

In 2021 is het schrit_tmacher tegen de stroom van de pandemie in gelukt met een ON- en OFFline 

editie van ons festival flexibel in te spelen op steeds wisselende beperkingen van coronamaat regelen 

binnen een internationaal spanningsveld. Gestimuleerd en gesteund door onze subsidiënten, partners, 

medewerkers, kunstenaars, dansers en publiek hebben wij in een snelkookpan nieuwe, bijzondere  

formats kunnen ontwikkelen, waarmee wij in de vorm van een unieke én onvergetelijke schrit_tmacher 

summerspecial – ondanks onvoorspelbare coronarestricties – drie weken lang toch energieke perspec-

tieven op dans kunnen laten zien. Om voor het publiek de zo broodnodige vensters op de wereld open 

te zetten in een anderhalvemetersamenleving. Het veilig samenkomen van publiek, makers, dansers, 

vrijwilligers, medewerkers en deelnemers voelde in deze complexe tijd extra waardevol en bijzonder, 

live maar ook via streaming en online activiteiten. “Wat heb ik genoten van heerlijke dans en muziek”, 

schrijft een bezoekster na Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart van L-E-V | Sharon Eyal – Gai 

Behar. Hier kunnen wij ons alleen maar bij aansluiten. Het was een voorrecht om grote internationale 

danskunstenaars alsook talent uit ons eigen land en de eigen regio te verbinden aan het publiek.

L-E-V - LOVE Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart (foto: Stefan Dotter for Dior)



5

_2 Verslag van de Raad van Toezicht

12 maart 2020 legde de pandemie de jubileumeditie van schrit_tmacher stil. Voor het schrit_tmacher -

team waren alle inspanningen erop gericht om het programma zoveel mogelijk intact te houden en naar 

2021 te verplaatsen. Gaande het jaar werd echter steeds duidelijker dat een festival op de vertrouwde 

data in het vroege voorjaar van 2021 een utopie was. Creatief focuste het team op een festival in de 

zomer. En dat lukte.

Hadden wij al alle lof voor de wendbaarheid die het schrit_tmacher-team in 2020 heeft laten zien  

om te reageren op de omstandigheden, in 2021 is nog meer veerkracht getoond. Terwijl de podia in 

juni amper enkele weken open waren en gebukt gingen onder coronabeperkingen, presenteerde  

schrit_t   macher een volwaardig festival, inclusief toonaangevende internationale acts. Koste wat kost 

wilde het festival zijn deuren openen, er zijn voor makers en publiek, investeren in de continuïteit van 

het festival. Een lovenswaardige houding, die heeft gewerkt. Door – in een continu veranderende  

werkelijkheid – te focussen op kansen is schrit_tmacher er in 2021 in geslaagd dans te tonen aan een 

groot en breed publiek. Naast het feit dat het sterk is om naar andere wegen te zoeken als een theater-

zaal met 1.000 man niet meer tot de mogelijkheden hoort, is het festival er zelfs in geslaagd nieuw 

talent een podium te bieden en nieuw publiek te bereiken. Door de dans met SIDEWALK letterlijk naar 

de stad te brengen hebben veel mensen, die nog nooit van schrit_tmacher hadden gehoord, voor het 

eerst kennisgemaakt met het festival. Daar zijn wij ongelofelijk trots op.

In 2021 heeft de Raad van Toezicht drie maal vergaderd met de directie. Tussentijds zijn wij continu  

op de hoogte gehouden; de banden met het team zijn goed. De coronacrisis was het belangrijkste 

gespreksthema. Hoe blijf je wendbaar? Hoe houd je de samenwerking met Aken die hun deuren niet 

konden openen warm, zodat de samenwerking zodra het weer kan voortgezet wordt? Wat zijn de  

financiële consequenties? Met dank aan de coronasteun van het Fonds Podiumkunsten, de Provincie 

Limburg en Gemeente Heerlen is de financiële continuïteit van het festival niet in gevaar geweest. Het 

schrit_tmacher-team is er bovendien in geslaagd het geld te laten landen waar het hoort te landen, 

namelijk bij de gezelschappen en de uitvoerende kunstenaars en de freelancers daaromheen. Een 

compliment daarvoor.

De Raad heeft in 2021 een reflectie uitgevoerd op het eigen functioneren. Naar aanleiding van die 

reflectie streeft de Raad naar een andere samenstelling, passend bij de nieuwe tijd waarin wij leven. 

Deze wijziging wordt bij de benoeming van nieuwe leden in 2022 uitgevoerd.

Terugkijkend heeft de coronacrisis schrit_tmacher in 2020 en 2021 hard geraakt, maar niet bescha-

digd. Vooruitkijkend zien we een toekomst die ongewis is. Een pre is dat er tal van scenario’s klaar-

liggen waar de organisatie – afhankelijk van wat nodig is – naar terug kan grijpen. En andere pre is dat 

er voor 2022, 2023 en 2024 prachtige plannen liggen waarmee het festival kan bouwen aan herstel en 

zijn unieke positie in de Euregio Maas-Rijn verstevigt.

Wij danken iedereen die in de afgelopen zware jaren heeft bijgedragen aan schrit_tmacher. Wat ons 

betreft een van de mooiste en meest vernieuwende festivals in het land. Eentje die zijn naam eer  

aandoet. Dat heeft schrit_tmacher in de afgelopen coronajaren wel bewezen.

Mare de Groot, voorzitter Raad van Toezicht Stichting StEP by StEP

Wim Weijnen, lid Raad van Toezicht Stichting StEP by StEP

Karel van Rosmalen, lid Raad van Toezicht Stichting StEP by StEP

Ballet de Lorraine - Come out (foto: Klaus Tummers)
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_3 Verslag van de directie

Net zoals alle andere festivals in ons land – in de wereld – en vele anderen in de podiumkunsten, 

kijkt schrit_tmacher terug op – inmiddels – twee bijzondere jaren. Na een van de meest succes-

volle edities ooit in 2019 (18.631 bezoekers) moesten wij op 12 maart 2020 – negen dagen na de 

opening van de 25ste editie van ons festival – onze deuren sluiten doordat de coronacrisis in alle 

hevigheid losbarstte in ons land. Een jaar later was de situatie niet veel beter. Opnieuw kon ons 

festival dat traditiegetrouw in het voorjaar plaatsvindt niet doorgaan.

Al het najaar van 2020 voelden wij dat de ‘zomer-opleving’, die ons in de gelegenheid stelde om tussen 

de lockdowns van 2020 in een mini-dansfestival te organiseren, van korte duur zou zijn. In samenwer-

king met de gezelschappen die voor 2021 op ons programma stonden, hebben wij daarom al in de 

voorbereiding van de 26ste editie van ons festival besloten om het festival in een aangepaste vorm van 

drie in plaats van vijf weken te verplaatsen naar de zomer. Ondanks alle zorgen, onzekerheden en de 

internationale reisbeperkingen zijn we binnen de complexe coronadynamiek qua programmering, orga-

nisatie en communicatie zo ondernemend en flexibel mogelijk blijven inspringen op de consequenties 

van telkens veranderende ‘Routekaarten Coronamaatregelen’. Gelukkig met resultaat! In de zomer van 

2021 konden we alsnog live én online een (aangepaste) 26ste editie van ons festival aanbieden. Artis-

tiek-inhoudelijk hebben we tijdens dit aangepaste festival tegelijk een aantal nieuwe mogelijkheden 

benut en ontwikkeld om een zo breed mogelijk publiek op een laagdrempelige en avontuurlijke manier 

kennis te laten maken met de danskunst.

Terugkijkend kunnen we deze OFF & ONLINE summer special best een klein wonder noemen, gezien 

de complexe puzzel van continu veranderende binnen- en buitenlandse voorschriften, coronarestricties 

en reisbeperkingen. Wie mag er reizen en wie niet? Waar duikt het virus toch weer onverwacht op? 

Vinden wij een goede vervanging voor last-minute afzeggingen? De onzekerheid rondom de tournees 

van internationaal opererende gezelschappen en de steeds kortere termijn waarin de disrupties zich  

in 2021 manifesteerden hebben ons herhaaldelijk heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees.  

Met een virus dat zich niet aan landsgrenzen houdt hebben we hierbij ook in onze eigen grensover-

schrijdende Nederlands-Duitse organisatie een weg moeten vinden. Niet eerder in onze samenwerking 

waren de verschillen aan weerszijden van de grens zo groot. Terwijl er in de zomer van 2021 in Heerlen 

en Kerkrade en Eupen wel gedanst kon worden, zat Aken in Duitsland nog in lockdown. Hier heeft het 

festival voor het tweede jaar op rij niets kunnen organiseren. Waar mogelijk hebben wij elkaar 

gesteund.

De organisatie van schrit_tmacher is er fier op dat, juist in een tijd waarin iedereen snakt naar sociaal -

maatschappelijke en fysieke uitwisseling, met partners alsnog een internationaal dansfestival met  

toonaangevende gezelschappen en relevante context in Limburg heeft kunnen plaatsvinden. ‘Festival 

schrit_tmacher opent met stevige protestdaad en subtiel verzet’, kopte de Volkskrant (28/6/2021) 

boven een  recensie. Ook werd tijdens de openingsavond de BNG Bank Dans Prijs 2021 aan 

jonge dansmakers uitgereikt. Hoewel de uitnodigende, bruisende festivalsfeer van pré-corona-edities 

nog moest worden ingeperkt, gaf het publiek aan alle mogelijke ‘beweging’ enorm te waarderen.

In dit jaarverslag leest u alles over de ON en OFFline Summer special van 2021, die wij mede dankzij 

de COVID-steun van onze subsidiënten hebben kunnen realiseren en waarmee wij alsnog het mooie 

resultaat van 17.666 dansliefhebbers hebben weten te bereiken. Vooruitkijkend kunnen we nu alvast 

vertellen dat juist die bijzondere editie met veel nieuwe formats, naar meer smaakt… Al zijn er ook 

zorgen. Er is ten tijde van dit schrijven nog weinig zicht op de continuïteit van de sector; welke gezel-

schappen (nationaal en internationaal) zijn de afgelopen twee jaar goed doorgekomen?  

Cie Par Terre / Anne Nguyen Dance Company - (foto: Patrick Berger)
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Dat maakt het voor een platform voor internationale dans lastig om ver vooruit te kijken, terwijl het – zo 

leert de ervaring – juist heel belangrijk is om op tijd een plek te veroveren in de meerjarenplannen van 

internationale gezelschappen. Ook het feit dat na twee jaar corona nog altijd in elk land andere inreis-

regels gelden en anders gekeken wordt naar anderhalvemeterregels, testen en vaccineren maakt het 

niet makkelijker. “Nederlandse dansgezelschappen worstelen met internationale coronaregels”, kopt de 

Volkskrant 10 januari 2022 boven een artikel waarin Conny Janssen stelt: “Hun lichaam is hun instru-

ment en hun kapitaal. Anderhalve meter afstand is in dit vak onmogelijk.” Buitenlandse gezelschappen 

die naar Nederland willen komen, ervaren dezelfde problemen. “Ook voor de danswereld geldt: ga 

minder vaak op reis”, stelt Gemma Jeller, algemeen directeur van Korzo, in haar reactie op dit stuk.

De komende jaren staan in het teken van herstellen en bouwen. Behalve de gezelschappen zelf heeft 

zowel het formele als het informele circuit averij opgelopen. Stap voor stap gaan wij vanuit ons inter-

nationale platform de artistieke kruisbestuiving tussen makers en festivals en tussen makers onderling 

opnieuw voeden. Door boeiende makers die passen binnen onze focuslijnen uit te nodigen en voor het 

voetlicht te brengen, en bovenal door spannende samenwerkingen en coproducties tot stand brengen. 

Daar is zelfs in een bizar jaar zoals 2021 heel veel moois uit voortgekomen.

Graag willen wij onze dank uitspreken aan iedereen die voor, op en achter het podium heeft bijgedragen 

aan een onvergetelijke editie van ons internationale dansfestival. Onmisbaar was de steun van onze 

subsidiënten het Fonds Podium Kunsten, Provincie Limburg en Gemeente Heerlen die ons vroegen om 

alles te doen wat in onze macht ligt om kunstenaars te steunen en het netwerk voor internationale dans 

overeind te houden. Wij zijn heel zorgvuldig met deze steun omgegaan en hebben samen met kunste-

naars en gezelschappen uit binnen- en buitenland het maximale eruit gehaald. Minstens zo waardevol 

was de steun die wij kregen van onze partners PLT, Kulturbetrieb Stadt Aachen, Huis voor de Kunsten 

Limburg en VIA ZUID, onze medewerkers en vrijwilligers. Samen is het ons gelukt om ondanks alle 

beperkingen toch in en vanuit de Stedelijke Cultuurregio Zuid een stevige impuls te geven aan de inter-

nationalisering van het culturele (dans)veld. Dank tenslotte ook aan ons publiek dat minstens zo flexi-

bel, creatief en open minded ons festival volgt en ons vol vertrouwen vooruit laat kijken, naar een mooie 

nieuwe editie in 2022 en een mooie toekomst voor ons festival.

Vanuit de grond van ons (dans)hart, dank!

Bas Schoonderwoerd

Bestuurder Stichting StEP by StEP namens het team van schrit_tmacher just dance!

Daan Brand x Stephen Shropshire - Opening Space (foto: Barry Faessen)
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_4 schrit_tmacher 2021 in vogelvlucht

21 juni t/m 11 juli 2021

– over Chapter 3: The Brutal 

Journey of the Heart -L-E-V

‘Perfecte combinatie van 
muziek en dans en 
enorme vitaliteit!’

AANTAL BEZOEKERS
On stage  3.371 bezoekers bij voorstelling, performances,  

jeugdprogramma (incl livestreams)
Off stage 3.356 + vele ‘toevallige’ passanten (incl. online bezoek)
Expo’s 10.939

TOP 3 HOOGST GEWAARDEERDE VOORSTELLINGEN
Tuimel & Bounce – Honey Eavis, Danstheater AYA / 3-6 jaar  9,7
Ultima Vez / Wim Vandekeybus – TRACES    9,4
L-E-V – Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart   9,1

– over Tuimel & Bounce – Honey Eavis, 
Danstheater AYA

‘Toffe voorstelling. Goed gebruik 
van humor, muziek en interactie 
met het publiek! Mijn kinderen  
zijn 7 en 8 jaar en zij vonden het 
geweldig! En ik als vader vond  
het ook erg leuk!’

– over TRACES – Ultima Vez / Wim Vandekeybus

‘Grandioos “verhaal” met muziek die je de rillingen 
over je rug bezorgde. EN…SUPER DANSERS!!!’

SIDEWALK

SIDEWALK MOVIES
SIDEWALK (S)PACES
RIET IN DE WIND
SIDETALK NEW ENCOUNTERS
DIRTY LITTLE VIRUS

_ 5 Videoportretten
_ 5 Aftertalks en lezingen
_ 5 Coproducties
_ 6 Dansfilms / filmprojecten
_ 2 Exposities

17.666 bezoekers in Heerlen, Kerkrade en Eupen.
In Aken konden door de strengere coronamaatregelen in Duitsland geen festival 
plaatsvinden.

Onstage
_ 31 voorstellingen/performances in Nederland
_ 3 voorstellingen/performances in België
_ 13 voorstellingen voor GENERATION2
_ 4 Livestreams
_ 4 Workshops

Offstage
_ 20 installaties/performances

(S)PACES (foto: Luc Lodder)

Dirty Little Virus

MOVIES (foto: Luc Lodder)

SIDETALK New Encounters  
(foto: Luc Lodder)

RIET IN DE WIND (foto: Luc Lodder)

AYA - Tuimel & Bounce (foto: Kamerich & Budlowitz)
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_5 Het programma

De ON en OFFline summer special van 21 juni t/m 11 juli 2021 was kleinschaliger en anders 
van opzet: in plaats van vijf weken in het voorjaar hebben we het publiek meegenomen op 
een dansreis van drie weken in de zomer, die vanwege de strengere maatregelen in Duits-
land helaas alleen in Nederland en België kon plaatsvinden en waarbij we meer dan ooit de 
traditionele podia hebben verlaten. Letterlijk hebben we ons publiek ‘in de buitenlucht’ én 
natuurlijk ook online opgezocht.

In dit hoofdstuk beschrijven wij de dansmomenten die wij in 2021 met ons publiek hebben kunnen 

delen. Waar wij een voorstelling hebben moeten annuleren of verplaatsen, benoemen wij dat kort.

Vooraf: de schrit_tmacher programmeringsvisie

schrit_tmacher heeft zich ontwikkeld tot één van de grote festivals in Parkstad Limburg. Het festival initi-

eert, inspireert, stimuleert en motiveert een groeiend publiek van alle leeftijden om kennis te maken met 

danskunst. Hiervoor programmeert het met oog voor continuïteit en regionale verbondenheid, vanuit 

een bijzondere artistieke interpretatie van het modernistische basisbeginsel ‘dans = beweging in tijd en 

ruimte’. We interpreteren de internationaal georiënteerde kunstvorm ‘dans’ ruim; we verstaan er ook 

menig cross-over onder. We zorgen voor een goede mix in aanbod, van gezichtsbepalende grote gezel-

schappen tot opwindende jonge groepen, van bekende namen tot innovatieve makers, van radicale 

doordouwers tot experimentele (onder)zoekers; schrit_tmacher durft risico’s te nemen en put niet uit 

één biotoop. Wel staat telkens het lichaam centraal als noodzakelijk instrument voor grens-, taal- en  

cultuur-overstijgende communicatie.

De Kunstenplanperiode 2021-2024 staat voor schrit_tmacher in het teken van de ambitie om de ont-

wikkeling van de hedendaagse dans voort te stuwen, verrassend en innovatief te blijven voor een  

kritisch publiek én aantrekkelijk te zijn voor nieuwe publieksgroepen. Tegelijk werken wij actief aan de 

ontwikkeling van nieuw (dans)talent en nieuw (jong) publiek en grijpen we de kans om het blikveld  

van het publiek op dans én op de wereld verder te verbreden of te verdiepen. Binnen het omvangrijke 

internationale spectrum geven wij vorm aan deze ambities door niet – zoals in de afgelopen jaren – via 

vier maar via vijf programmalijnen te programmeren:

–  Programmalijn 1: Culturele cross-overs in de internationale dans;

–  Programmalijn 2: Cross-overs tussen generaties, canon & vernieuwing;

–  Programmalijn 3: Cross-over tussen dans en urbane omgeving: beweging & architectuur;

–  Programmalijn 4: Interdisciplinaire cross-overs;

–  Programmalijn 5: GENERATION2 & Co-Laboration – gericht op jeugd, jongeren & talentontwikkeling.

5.1 PROGRAMMALIJN 1: CULTURELE CROSS-OVERS IN INTERNATIONALE DANS
Actuele, hoogwaardige en vernieuwende dans uit het internationale spectrum is het leidend per-

spectief voor het hoofdprogramma. schrit_tmacher toont vernieuwing in verschillende danstalen  

en esthetische tradities in de brede zin van het woord: uit Azië, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, de 

Angelsaksische wereld, Europa en Nederland. Binnen dit internationale spectrum ligt de focus op 

dans die actief meeschrijft aan sociaal/maatschappelijke thema’s en op Europese makers met een 

migratieachtergrond die verschillende culturele werelden verenigen.

In 2021 stelden wij binnen deze programmalijn in een thematisch drieluik onder de titel ‘de actualiteit 

en de invloed van ongeschreven culturele codes’ het werk van drie toonaangevende internationale  

Ultima Vez / Wim Vandekeybus - Traces (foto: Danny Willems)
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en die het lichaam is vergeten. In een verhaal dat alleen in de pulsies van dans en muziek verteld kan 

worden, zoekt hij de intuïties, het drama van driften en instincten, het spel van energieën en intensitei-

ten. Tien dansers bewegen zich in deze voorstelling voort op een soundtrack gecomponeerd door 

Trixie Whitley, Shahzad Ismaily, Ben Perowsky en Daniel Mintseris, opgenomen met special guest Marc 

Ribot op gitaar.

5.2 PROGRAMMALIJN 2: CROSS-OVERS TUSSEN GENERATIES, CANON &  
VERNIEUWING
Vernieuwingsdrang krijgt meer reliëf wanneer we deze plaatsen tegen kaders als tijd, plek, erfgoed 

en context. Tijdens ons festival proberen we daarom een choreografie uit de canon van de dans te 

programmeren, met daarop eigentijdse reacties.

Openingsvoorstelling

25 juni 2021 in Theater Heerlen, RABOzaal + via livestream

Ballet de Lorraine – Olivier Dubois (FR) – Come Out

Choreograaf Olivier Dubois – het Franse enfant terrible van de moderne dans – creëerde Come out als 

een allegorie, een metafoor voor onze gevechten met ons leven, hoop, liefde… De 23 dansers strijden. 

Zij trekken zich terug en keren naar binnen om zichzelf opnieuw te ontdekken en te hervormen. De 

muziek van Steve Reich is de sturende kracht in hun emotionele zoektocht.

Wijzigingen in dit programma als gevolg van COVID-19

In 2021 zou binnen deze programmalijn Fou Glorieux van 63-jarige Canadese danser/choreografe 

Louise Lecavalier (voormalige flame on legs van LaLaLa Human Steps) te zien zijn. Deze voorstelling is 

verplaatst naar 2023. Ook zouden we de verplaatsing uit 2020 van Radical Vitality van Compagnie 

Marie Chouinard (CAN) tonen; ook deze productie proberen we in 2023 naar Heerlen te halen.

choreografen centraal: de Brits-Bengaalse meesterchoreograaf Akram Khan (GB), het jonge Chinese 

talent Yang Zhen (CHN) en de Franse urban choreografe Anne Nguyen (FR). Deze makers leggen in 

hun werk ongeschreven culturele codes bloot, zodat er meer begrip ontstaat voor polariserende stand-

punten in discussies over respectievelijk ‘de invloed van de mens op klimaatverandering’ (Khan),  

‘gelimiteerde seksualiteit’ (Zhen) en ‘verschillende visies op identiteit, persoonlijkheid en rol’ (Nguyen). 

Rond deze drie voorstellingen organiseerden wij video-inleidingen en aftertalks.

29 + 30 juni 2021 in Theater Heerlen, RABOzaal / aftertalk ook via livestream

Akram Khan Company (GBR) – Outwitting the Devil

In Outwitting the Devil duidt Khan de mensheid in het ‘Antropoceen’; het tijdperk dat getekend wordt 

door het handelen van de mens. Hiervoor herleest hij het 4000 jaar oude Gilgamesj-epos als een  

parabel voor de moderne mens. In het epos arriveert koning Gilgamesj op een van zijn reizen in een 

schitterend woud. Toch vernietigt hij het bos om de monsterlijke bewaker ervan te kunnen doden.

* Bij deze voorstelling organiseerden wij een workshop voor beginnende en gevorderde dansers.

3 juli 2021 in Theater Heerlen, LIMBURGzaal + via livestream

Yang Zhen (CHN) – Destination

De houding van Chinezen ten opzichte van seks is impliciet en besmuikt. De jongere generatie staat 

iets toleranter tegenover afwijkende seksualiteit en genders maar de angst voor onderdrukking speelt 

nog steeds een rol. Dat brengt veel jongeren in conflict. Dit conflict onderzoekt Zhen in Destination: wat 

betekent het homoseksueel te zijn in China versus Europa?

5 juli in Theater Heerlen, RABOzaal / aftertalk ook via livestream

Cie. Par Terre / Anne Ngyen Dance Company (FR) – À mon bel amour

In À mon bel amour onderzoekt de Franse hiphop-vernieuwer Anne Nguyen het idee van schoonheid 

en visie op identiteit, persoonlijkheid en rol. De choreografie toont een divers gezelschap van acht per-

formers. De dansers vertegenwoordigen verschillende culturen, referenties en archetypes in de dans: 

van klassiek ballet tot voguing, krumping, popping, hedendaagse dans en waacking. In de choreografie 

presenteren zij ‘hun’ cultuur aan elkaar en het publiek. Bestaat er een consensus over het begrip 

schoonheid?

Anne Nguyen is artist in residence tijdens schrit_tmacher 2021; haar naam zal bij meerdere 

programma onderdelen opduiken. De Franse choreografe is een pionier op het gebied van hiphop, 

waarvan ze de lichaamstaal op virtuoze wijze verder ontwikkelt in de moderne dans.

Wijzigingen in dit programma als gevolg van COVID-19

Oorspronkelijk zou het hiervoor genoemde thematische drieluik ingevuld worden door de makers Khan, 

Zhen en Hofesh Schechter; één van de meest toonaangevende choreografen van dit moment. Het 

gezelschap van Shechter kon vanwege de coronaperikelen niet reizen; zijn bijdrage aan schrit_tmacher 

is daarom verplaatst naar het festival van 2022. Daarnaast zou Nguyen oorspronkelijk met haar voor-

stelling KATA naar schrit_tmacher komen. Om praktische redenen bleek het niet mogelijk om met  

deze voorstelling in de zomer van 2021 te touren; in ruil hiervoor toonde Nguyen het groter opgezette, 

indrukwekkende en vooruitstrevende À mon bel amour. Met deze nieuwe productie voegde zij een  

verrassende discussie toe aan het programma.

Verder was in deze programmalijn te zien:

11 juli 2021 in Theater Heerlen, RABOzaal

Ultima Vez / Wim Vandekeybus – TRACES

In TRACES volgt Wim Vandekeybus de sporen van de natuur, die ouder zijn dan de mens en zijn geheugen, 

Yang Zhen - Destination (foto: Klaus Tummers)
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5.3 PROGRAMMALIJN 3: CROSS-OVER TUSSEN DANS EN URBANE OMGEVING: 
BEWEGING & ARCHITECTUUR
Vanaf zijn eerste editie in 1993 – in de museale context van het Ludwig Forum Aachen – gaat dans  

tijdens schrit_tmacher de verbinding aan met de omgeving; zowel met de artistieke omgeving, met 

andere kunstdisciplines (beeldende kunst, muziek, vormgeving en performancekunst) als met de 

architecturale omgeving tijdens thematische kunsttentoonstellingen en kunstinstallaties.

6 + 7 juli in een winkelpand aan het Maanplein in Heerlen

Roshanak Morrowatian / Sister (installatie/performance)

Sister is een installatie-performance; een levensgrote waxsculptuur van een smeltend meisje. Roshanak 

Morrowatian creëerde de choreografie op een niet-levend lichaam en nam het smelten als het enige 

bewegingsmateriaal. Smelten als symbool voor het verlies van onschuld maar ook als het ongrijpbare, 

waarin de wax transformeert en een nieuwe vorm aanneemt om te overleven – als een eerbetoon aan 

de overlevingskracht van kinderen in gebieden met politieke en sociale onrust. Deze productie is een 

coproductie van schrit_tmacher, Festival de Nederlandse Dansdagen en VIA ZUID. Woningcorporatie 

Weller uit Heerlen stelde de locatie voor de installatie in Maankwartier ter beschikking. Van deze perfor-

mance hebben we vanwege de vele interesse een extra uitvoering toegevoegd.

3 + 4 + 10 + 11 juli in de binnenstad van Heerlen

RIET IN DE WIND

Geïnspireerd door street dances uit de jaren 70 hebben we binnen ons contextprogramma in het 

winkel centrum van Heerlen een hommage gebracht aan de New Yorkse performancekunstenaar Trisha 

Brown. Meer over dit SIDEWALK-programma leest u in hoofdstuk 5.6.

5.4 PROGRAMMALIJN 4: INTERDISCIPLINAIRE CROSS-OVERS
Dit programma toont (ook in de contexprogrammering) interdisciplinaire onderzoeksprojecten in 

samenhang met andere creatieve kunstvormen zoals architectuur, circus, muziek, beeldende kunst,  

theater, videokunst en mode.

18 t/m 20 juni 2021 in het Alter Schlachthof, Eupen (B)

Francisco Leiva & Laura Roatta (RA/F) – Roméo & Juliette Tango

Welke dans leent zich beter voor de klassieker van William Shakespeare dan de tango? Liefde, passie, 

trots, haat en dood zijn de ingrediënten van deze productie met dansers en muzikanten uit Buenos 

Aires, Parijs en Brussel. De muziek, onder leiding van Facundo Torres (Gotan Project), combineert  

klassieke klanken met elektronische. In samenwerking met scenario Festival.

1 juli in het Alter Schlachthof in Eupen (B)

Piergiorgio Milano (BE/IT) – Pesadilla

Pesadilla (nachtmerrie) vertelt met zwarte humor en tederheid het verhaal van een man die zichzelf ver-

liest in zijn dromen. Met deze voorstelling op het snijvlak van circus, dans en theater won de inter nationaal 

gerenommeerde choreograaf Piergiorgio Milano de prijs voor beste Belgische circus productie 2017.

1 juli in het Alter Schlachthof in Eupen (B)

Bert Berg: A Sensitive case SCENAR!O

In een acht uur durend opbouwproces kan het publiek in deze circusachtige performance het samen-

spel van een acrobaat en muizenvallen volgen. Het live experiment wordt gefilmd met een frame lapse-

camera. Het resultaat is een kort, versneld beeld dat de opbouw en val laat zien van alles wat zich die 

dag afspeelde.

2 t/m 4 juli in een winkelpand aan de Akerstraat in Heerlen

Cie Par Terre / Anne Nguyen Dance Company / Dance of the city warriors (interactieve instal-

latie/kunstwerk)

On stage was van artist in residence Anne Nguyen À mon bel Amour in 2021 te zien, buiten het 

danspodium kon jong en oud haar interactieve kunstwerk Dance of the city warriors beleven; een  

meeslepende route langs vijf installaties waarin telkens een andere hiphop-stijl – ‘bounce’, ‘jam’, ‘tuts’, 

‘freestyle’ en ‘flow’ – centraal staat. Bij elke installatie werd het publiek uitgedaagd om met behulp van 

virtual reality zelf een choreografie te bedenken. Als dat een brug te ver was, kon je meebewegen met 

de aanstekelijke performances van Cie Par Terre.

Roshanak Morrowatian - Sister (foto: Luc Lodder) Cie par Terre / Anne Nguyen Dance Company - Dance of the city warriors (foto: Luc Lodder)
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Coproductie Proeftuin Dans: Right Now!

10 juli 2021 in SCHUNCK + via een livestream via Facebook

Redo & Dominique Vleeshouwers – Note to Self van Hans Nieuwenhuisen

Nederlandse muziekprijs-winnaar Dominique Vleeshouwers en Zwaan-winnaar Redo (Redouan Ait 

Chitt) maakten in 2020 in opdracht van de Nederlandse Dansdagen de videoproductie Blurred Lines – 

over het leven met (on)mogelijkheden. Het materiaal van deze videoproductie vormt de basis voor de 

nieuwe avondvullende voorstelling A new dawn: for new tomorrows die in 2022 tijdens het Birds of 

Paradise festival in Tivoli|Vredenburg in première gaat. Deze productie onderzoekt wat ons als mens 

inspireert, wat onze passie is, waar we gelukkig van worden en hoe we nieuwe betekenis geven in een 

nieuwe werkelijkheid. In 2021 namen Redo en Dominique het publiek tijdens achtereenvolgens schrit_

tmacher, IBE en de Nederlandse Dansdagen mee in het maakproces. Daarnaast werkten zij – even-

eens voor het oog van publiek en passanten – aan een nieuw werk getiteld Note to Self van Hans 

Nieuwenhuijsen.

15 juli 2021 in Theater Heerlen, RABOzaal

L-E-V / Chapter 3: The Brutal journey of the Heart

Met Chapter 3 – het derde deel van een drieluik waarin het Israëlische choreografenduo Sharon Eyal – 

Gai Behar de zaken van het hart centraal stelt – hadden we de gedroomde afsluiter van onze ON en 

OFFline Summer special in huis. Tijdens eerdere edities van schrit_tmacher waren deel 1 OCD LOVE 

(2015) en deel 2 Love Chapter 2 (2017) te zien. In Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart (2019) 

dringt het duo door tot de kern, de hartslag van onze tijd en samenleving. De krachtige, sensuele dans 

wordt versterkt door de kostuums van Maria Grazia Chiuri, hoofdontwerpster bij Dior.

5.5 PROGRAMMALIJN 5: GENERATION2 EN CO-LABORATION
In dit programma presenteert schrit_tmacher dans aan jong publiek. Een belangrijke pijler is de 

schrit_tmacher jeugddag in Theater Heerlen. Een dag vol jeugddans met workshops en ontmoetin-

gen tussen het jonge publiek, de dansers en makers. Een tweede pijler in dit programmaonderdeel 

zijn de schoolvoorstellingen die wij met een omlijstend educatief aanbod aanbieden voor leerlingen 

uit het basis- en voortgezet onderwijs. De derde pijler is het project CO-LABORATION; een grens-

overschrijdend project voor talentontwikkeling.

27 juni / schrit_tmacher jeugddag in Theater Heerlen

Dadodans | Gaia Gonnelli (ITA/NED) – KLeuR (2+)

KLeuR+ is een remake van de eerder door Gaia Gonnelli gecreëerde voorstelling uit 2013. Twee dan-

sers in het wit gekleed sluipen, rollen en draaien over een witte vloer. Ze laten sporen van verf achter in 

rood, blauw, geel en groen. Langzaamaan ontstaat er een kleurrijk schilderij, niet alleen gemaakt met 

kwasten of handen en vingers, maar met het hele lichaam.

Honey Davis – Danstheater AYA (NED) / Tuimel & Bounce (3-6 jaar)

Tuimel & Bounce is een dansvoorstelling waar de liefde voor hiphop van af spat. De dansers en spelers 

tuimelen, stuiteren, ontdekken en groeien in deze gastchoreografie van Honey Eavis bij AYA. Deze 

jonge choreografe is thuis in hiphop en maakte eerder verschillende kindervoorstellingen bij Don’t Hit 

Mama.

De Stilte (NED) / Cinderella (vanaf 5 jaar)

In Cinderella vertelt een regisseuse een eenvoudig, herkenbaar verhaal met een triest begin en een 

gelukkig einde. De kinderen helpen haar bij de vertelling.

9 juli in Theater Kerkrade + via livestream

Cie. Arcosm (FR) / Hotel Bellevue (vanaf 7 jaar)

Compagnie Arcosm neemt het jonge publiek mee op een ‘breinbrekende’ reis door een hotel dat  

continu van gedaante verandert. Gaandeweg vinden de reizigers een uitweg.

Wijzigingen in dit programma als gevolg van COVID-19

De voorstelling BROERZUSSEN van ISH Dance Collective voor kinderen vanaf 6 jaar is helaas  

geannuleerd.

Coproductie

9 + 10 juli op het Maanplein in Heerlen

CO-LAB 2021 / Surprise en quatre

Elke editie daagt schrit_tmacher dans- en choreografietalent uit de Euregio uit om samen een nieuwe 

productie te maken. Tijdens de zomereditie van schrit_tmacher konden vier talentvolle jonge choreo-

grafen (met dank aan Weller en Heerlen Mijn Stad) neerstrijken op het Maanplein. In deze bijzondere 

omgeving kon het publiek zich laten verrassen door vier duetten in verschillende stijlen. De jonge 

Duitse choreografe Olga Blank (DE) toonde in haar Losing Ground een poëtisch, ontroerend duet over 

het overwinnen van angsten. Spark van de jonge Duitse choreograaf Hermann Bär volgde de effecten 

van ‘een vonk’ op onze beslissingen. De Heerlense choreografe Sharon Wesseling ging in Innerlijk 

Ritme op zoek naar de impact van zintuiglijke waarneming. En Marciano van Kempen + Diego Ramon 

Lopez toonden geïnspireerd door de wu tang clan hun passie voor hiphop.

Co-Lab is een coproductie van VIA ZUID, Huis voor de Kunsten Limburg, ARTbewegt en  

schrit_tmacher.

De Stilte – Cinderella 
(foto: Hans Gerritsen)
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5.6 CONTEXTPROGRAMMA 2021

22 juni t/m 6 juli 2021 in heel Zuid-Limburg

Daan Brand – Opening Space (dansexpo in de openbare ruimte)

Vanwege de coronamaatregelen konden de geplande communityprojecten in 2021 niet doorgaan.  

Desondanks wilden wij een nieuw en breed publiek bereiken voor dans. Hiervoor organiseerden wij in 

samenwerking met de twee andere dansfestivals in Limburg, The Notorious IBE en de Nederlandse 

Dansdagen (samen: Proeftuin Dans) onder de vlag van choreograaf Stephen Shropshire het project 

Opening Space. Veertien bushokjes, verspreid over heel Zuid-Limburg, werden bij deze dansexpo in  

de openbare ruimte voorzien van werk van de Nederlandse fotograaf Daan Brand rond het thema 

‘ruimte en beweging’. Dit lijken in de fotografie tegenstrijdige thema’s. Beweging maakt ruimte vrij,  

terwijl fotografie die wil vastleggen. Maar fotografie kan ook ruimte openen en bewegingen onthullen 

die we anders niet zien.

In een tijd waarin we in de theaterzalen minder dans konden laten zien, brachten wij ons festival met de 

boeiende beelden van Brand letterlijk ‘naar de mensen toe’. In 2022 krijgt deze expositie een vervolg 

tijdens schrit_tmacher, The Notorious IBE en de Nederlandse Dansdagen. De intentie is om dan ook 

een catalogus uit te brengen bij dit project.

Thematisch programma Dans & Actualiteit

30 juni, 3 juli en 5 juli in Theater Heerlen

De actualiteit en de invloed van ongeschreven culturele codes

Om de dialoog tussen dans & actualiteit een podium te geven, organiseerden we (video)inleidingen en 

(na)gesprekken onder leiding van Volkskrant-journalist Annette Embrechts rond de drie voorstellingen 

die deel uitmaakten van ons thematisch programma Dans & Actualiteit: resp. Outwitting the Devil van 

Akram Khan (GB), Destination van Yang Zhen (CHN) en À mon bel amour van Anne Nguyen (FR).  

De interessante perspectiefwisseling in de uitwerking van de overkoepelende thematiek kwam in dit 

contextprogramma uitgebreid aan bod. Deze gesprekken zijn online nog altijd terug te kijken. Ook de 

inleidende videoportretten blijven online beschikbaar. Op deze wijze bouwen we tegelijk samen met 

choreografen en gezelschappen een boeiend archief c.q. naslagwerk van schrit_tmacher door de jaren 

heen op.

Films i.s.m. Filmhuis De Spiegel / Royal Theater

23 juni + 1 juli

Cunningham

2020 was het 100ste geboortejaar van de legendarische Amerikaanse choreograaf Merce Cunning-

ham. Deze documentaire van Alla Kovgan neemt het publiek mee in Cunninghams carrière (1944–1972), 

van de begintijd als onsuccesvolle danser in het naoorlogse New York tot zijn doorbraak als een van de 

meest visionaire en invloedrijke choreografen ter wereld.

27 juni, 5 + 9 juli

Les Enfants d’Isadora

De Amerikaanse danser en choreograaf Isadora Duncan werd niet alleen bekend om haar baanbrekende 

werk, maar ook vanwege de tragische dood van haar twee kinderen in 1913. Haar verdriet verwerkte 

ze in het dansstuk Mother. Damien Manivel volgde voor ‘Les Enfants d’Isadora’ vier vrouwen bij hun 

pogingen om deze choreografie tot leven te brengen en te doorgronden.

3 t/m 11 juli 2021 in de binnenstad van Heerlen

SIDEWALK

Het voor 2021 geplande vervolg op de Gulbankian-course in het programma New Encounters / 

DANCE EXTRA kon tijdens ons zomerfestival niet doorgaan. Tegen het decor van de voortdurende  

pandemie vonden wij het niet reëel om kunstenaars te vragen een langere periode vrij te houden 

zonder dat wij de zekerheid konden bieden dat het project daadwerkelijk door zou gaan. De ambitie  

om kunstenaars uit verschillende disciplines bij elkaar te brengen, bleef echter overeind. In een samen-

werking tussen choreograaf/curator Karin Post, componist/slagwerker Hugo Morales en danser/docent 

Andrea Beugger gaf schrit_tmacher hier invulling aan in ‘SIDEWALK’. Dit nieuwe project, eerder een 

platform, stelde ons in de gelegenheid om dans, makers en publiek live, op een laagdrempelige maar 

tegelijk vernieuwende manier aan elkaar te verbinden.

Thema: de stad als decor en onderwerp

Onze beleving van de stad verandert voortdurend. Tijdens de lockdowns maakten we iets mee dat voor 

de meesten van ons volkomen nieuw was: verlaten straten en pleinen, waar niet de drukke mensen het 

beeld bepalen maar waar de stille gebouwen domineerden. In deze veranderende context zadelde corona 

ons met een nieuwe werkelijkheid op: de anderhalvemetersamenleving. Ook choreografen en dansers 

moeten zich tot dit nieuwe en onbekende verhouden. Aangezien zij de regisseurs zijn van beweging, 

bood schrit_tmacher aan de regio verbonden makers de mogelijkheid om in de veranderende stad een 

nieuw platform voor hun kunst te creëren. Samen met andere makers, uit uiteenlopende disciplines. 

SIDEWALK deed verslag van deze vernieuwing – in vijf delen – met de stad als decor én onderwerp.

3 t/m 11 juli in etalages van winkelpanden

Deel 1: SIDEWALK MOVIES

In de belangrijkste winkeladers van Heerlen was in etalages i.s.m. Cinedans en Lima, een reeks (dans)

films te zien. Mensen konden via een QR-code informatie ophalen over de films en de locaties waar 

films te zien waren. In de gefilmde creaties die zo nu en dan tot leven kwamen in ‘hier en nu’-optredens 

zorgden klassiek geschoolde en moderne dansers, skaters en streetdancers voor een mix aan ervarin-

gen zoals alleen de stad de bieden kan. Urban art, live in Heerlen.

Met medewerking van Cine-dans (coproducent), LIMA, SCHUNCK, EYE Filmmuseum Amsterdam en 

Stadsarchief Rotterdam. Met dank aan Stichting Royal, Dela, Boekhandel Van Der Velden/Van Dam, 

Berden, SCHUNCK, Theater Heerlen, Weller, Heerlen Mijn Stad en PAND.

SIDEWALK MOVIES (foto: Luc Lodder)
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3 + 4 + 10 + 11 juli in winkelpand Honigmannstraat 104 in Heerlen

Deel 2: SIDEWALK (S)PACES

Kunstenaars uit verschillende disciplines transformeerden een leegstaande winkelruimte aan de Honig-

mannstraat – met rondom etalages – in een decor voor dans. Ruimte en dans vormden samen één 

Gesamtwerk, waarin een afwisselende reeks van korte performances telkens een ander perspectief op 

onze nieuwe werkelijkheid lieten zien. Lege ruimte werd levendig environment waarin performers de 

wereld opnieuw ontdekten.

Performers: Simon Bus, Audrey Apers, Tanja Ritterbex, Reggy van Bakel, Kelly Vanneste

Beeldend kunstenaars: Tanja Ritterbex (Berlijn, Heerlen), Rob Birza (De Ateliers, Amsterdam) en Mauri 

Loots (Maastricht Institute of Arts).

Met medewerking van Jackie Smeets (VIA ZUID), Hugo Morales (Koninklijk Conservatorium), Romy 

Finke (Jan van Eyck Academie)

3 + 4 + 10 + 11 juli in de binnenstad van Heerlen

Deel 3: RIET IN DE WIND

Onaangekondigd werd het winkelpubliek op straat verrast door dans. Geïnspireerd door street dances 

uit de jaren 70 werd een hommage gebracht aan de New Yorkse performancekunstenaar Trisha Brown.

Met o.a. Maarten Heijnens, Anthony van Gog, Princess Bangura, Noa van der Vorst, Andrea Beugger, 

Renato Bertolino, Anne Meffert, Doris Vervuurt, Kenti van Nieuwenhuizen, Martijn Schippers, Marivi en 

anderen. Met dank aan Jackie Smeets (VIA ZUID).

3 juli in Theater Heerlen + via livestream

Deel 4: SIDETALK NEW ENCOUNTERS (lezing)

Het omvangrijke SIDEWALK-project vormde de aanleiding voor een reeks opdrachten aan makers uit 

verschillende kunstdisciplines en boeiende artistieke dialogen tussen meerdere creatieve stemmen. 

Samen met deze makers, artistieke coaches en experts op het gebied van academische- en urban arts 

besprak Karin Post hoe multidisciplinaire opvattingen een bron van energie en inspiratie kunnen 

vormen voor de kunstenaarspraktijk in Heerlen.

Gasten: Anne Nguyen, Rob Birza, Tanja Ritterbex, Andrea Buegger, Audrey Apers, Anthony van Gog, 

Maarten Heijnens, Mauri Loots, Hugo Morales, Martine Dekker e.a.

4 juli op het Burg. van Grunsvenplein in Heerlen

Deel 5: DIRTY LITTLE VIRUS

In een workshop/performance bracht Post (regie) hiphop-choreograaf Anne Nguyen (Cie. par Terre, 

FR) in contact met componist Hugo Morales (NL). Zij gaven met lokale dansers/performers en graffiti-

kunstenaars in een surrealistische set een bespiegeling op de huidige corona-situatie: een nieuwe 

manier voor beweging op afstand. De medische anti-viruscampagne kwam direct terug in een specta-

culair en explosief gebeuren.

Choreografie: Anne Nguyen (Cie. par Terre, FR)

Muziek: Hugo Morales (NL)

Concept/Regie: Karin Post (NL)

Uitvoering: met dank aan o.a. Huis voor de Kunsten Limburg, Dansstudio Fame Spaubeek

SIDEWALK RIET IN DE WIND (foto: Luc Lodder) SIDEWALK DIRTY LITTLE VIRUS m.m.v. Anne Nguyen (foto: schrit_tmacher)
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_6 Coproducties en Artist in Residence

schrit_tmacher bouwt actief aan haar ontwikkelfunctie. Elke editie dagen wij nationale en 
internationale makers, maar ook jong choreografietalent (uit de eigen Euregio) uit om nieuw 
werk te creëren. Niet zomaar, maar in een artistieke dialoog met andere kunstdisciplines, 
andere makers, andere generaties of met de Euregio. Daarnaast biedt schrit_tmacher  
ontwikkelkansen aan (toekomstig) choreografietalent. Tijdens ons festival in 2021 zijn  
verschillende makers aan het werk geweest.

6.1 ARTIST IN RESIDENCE: ANNE NGUYEN (FR)

4 juli op het Burg. van Grunsvenplein

Anne Nguyen (FR) / Dirty little virus

Artist in residence was in 2021 de Franse hiphop choreografe Anne Nguyen; binnen haar residency 

toonde zij haar productie À mon bel amour en de installatie Dance of the city warriors, zij nam deel aan 

een gesprek rond haar werk en zij werkte mee aan de ontwikkeling van de performance Dirty Little 

virus.

Oorspronkelijk zou Anne een jaar eerder, in 2020 deelnemen aan het nieuwe schrit_tmacher cursus-

concept DANCE EXTRA, waarmee Karin Post een eigentijds vervolg wil geven aan de ‘Gulbenkian Inter-

national Course for Professional Choreographers and Composers’. Deze cursus werd vanaf de jaren 70 

jaarlijks gegeven in Londen en Wakewield Bretton Hall (West Yorkshire) met Merce Cunningham, John 

Cage, Lucinda Childs en Phillip Glass als cursusleider. De cursus bracht choreografen, componisten, 

dansers en musici samen voor een intensieve periode van onderzoek en samenwerking. Vandaag zijn 

de inspiratie en invloed ervan nog altijd voelbaar in het dansveld. Karin Post nam in 1990 deel en wil 

de oorspronkelijke ideeën verder ontwikkelen en de cursus openstellen voor decorontwerpers en beel-

dend kunstenaars. De eerste (pilot)editie in 2020 is door corona gecanceld. Tijdens de zomereditie  

van 2021 presenteerden we binnen de coronabeperkingen een aangepast programma met de Franse 

choreografe Anne Nguyen als cursusdocent. Het resultaat is de workshop/performance Dirty little virus, 

die 4 juli op het Burg. van Grunsvenplein voor Theater Heerlen te zien was (zie ook pagina 23).

6.2 COPRODUCTIES

6 + 7 juli in een winkelpand aan het Maanplein in Heerlen

Roshanak Morrowatian / Sister (installatie/performance)

De installatie/performance Sister van Roshanak Morrowatian is een coproductie van schrit_tmacher 

Festival met De Nederlandse Dansdagen, VIA ZUID en SALLY Dansgezelschap Maastricht binnen de 

Limburgse Proeftuin Dans: Right Now! Roshanak Morrowatian won de Prijs van de Nederlandse Dans-

dagen Maastricht voor veelbelovend talent 2020 voor haar concept voor de voorstelling Kites. De 

installatie-performance Sister is een vooronderzoek op deze voorstelling. Dit nieuwe werk van de oor-

sprong Iraanse en in Limburg woonachtige choreograaf Morrowatian ging tijdens schrit_tmacher 2021 

in Heerlen in première. Zij maakte deze installatie-performance als een eerbetoon aan de overlevings-

kracht van kinderen in gebieden met politieke en sociale onrust. Eigenlijk stond Sister gepland voor het 

Ludwig Forum in Aken; door corona vonden tijdens schrit_tmacher 2021 in Duitsland echter geen voor-

stellingen plaats. De performance is daarom verplaatst naar Heerlen.

De voorstelling Kites ging tijdens de Nederlandse Dansdagen 2021 in première. schrit_tmacher onder-

Anne Nguyen (foto: Patrick Berger)
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zoekt de mogelijkheden om deze productie in het Ludwig Forum te tonen tijdens schrit_tmacher 2023. 

De cirkel zou daarmee ‘rond’ zijn.

10 juli 2021 in SCHUNCK

Redo & Dominique Vleeshouwers – Doorontwikkeling Blurred Lines / Note to Self van Hans 

Nieuwenhuisen

In 2021 ontwikkelden Redo en Dominique tijdens achtereenvolgens schrit_tmacher, IBE en de Neder-

landse Dansdagen telkens een ander onderdeel van het vervolg op hun succesvolle videoproductie 

Blurred Lines uit 2020. Tijdens schrit_tmacher is er een extra muziekscore aan het stuk toegevoegd. 

Het materiaal dat uit de drie sessies is voortgekomen vormt de basis voor de avondvullende live  

productie A new dawn: for new tomorrows, die in maart 2022 tijdens het Birds of Paradise festival in 

Tivoli|Vredenburg in première is gegaan. Wij laten de eindversie tijdens schrit_tmacher 2023 zien.

Coproducties met (jong) choreografisch talent i.s.m. VIA ZUID

9 + 10 juli op het Maanplein in Heerlen

CO-LAB 2021 / Surprise en quatre

Samen met VIA ZUID (talentontwikkelaar in de podiumkunsten in Limburg en de Euregio), Huis voor de 

Kunsten Limburg en ARTbewegt in Duitsland ondersteunt schrit_tmacher nieuwe makers uit de eigen 

regio. Het project Co-Laboration is een resultaat van deze samenwerking. Eerder zagen we tijdens dit 

jonge talentenprogramma werk van o.a. Mami Izumi, Roshanak Morrowatian, Lin Verleger, Jop Vermeesch, 

Patricio Bucci & Luis Ricardo Pedraza Cedrón. Voor al deze makers fungeert CO-LAB als een mooie 

opstap naar het grote publiek. Tijdens onze ON- en OFFline summer special kon het publiek zich op 

een bijzondere plek in Heerlen – in winkelpanden aan het Maanplein – laten verrassen door nieuwe 

talenten uit de Euregio: Olga Blank (DE), Hermann Bär (DE), Sharon Wesseling (NED), Marciano van 

Kempen (NED) en Diego Ramon Lopez (NED)

Ontwikkelkansen met SIDEWALK

3 t/m 11 juli 2021 in de binnenstad van Heerlen

Met SIDEWALK gaven wij in 2021 een flinke impuls aan de rol van ons festival binnen de lokale en regi-

onale makerscultuur. Thematisch stelden we in dit omvangrijke contextprogramma, dat zich letterlijk in 

de stad afspeelde, de veranderde beleving van de stad centraal. Corona had ons opgezadeld met de 

(anderhalvemeter)samenleving. Voor SIDEWALK hebben wij lokale makers uit verschillende disciplines 

uitgenodigd om zich tot die nieuwe werkelijkheid te verhouden. Door corona was het helaas niet moge-

lijk om performances in de binnenstad, zoals Dirty Little Virus en Riet in de Wind vooraf bekend te 

maken – grote groepsgroottes moesten worden voorkomen. Voor het publiek was het verrassingseffect 

echter des te groter.

Juist in een periode van social distancing hebben wij makers die in Zuid-Limburg geworteld zijn, hier 

vandaag komen of hier aan het werk zijn aan elkaar en aan schrit_tmacher verbonden. Met deze 

werken hebben wij in samenwerking met talrijke partners het Heerlense straatbeeld kunnen verrijken 

met live-performances, pop-ups en crossovers. En heeft het publiek op een laagdrempelige en avon-

tuurlijke manier kennis kunnen maken met de innovatieve kracht van de danskunst. 1+1=3, door deze 

(dans)ervaringen letterlijk in de openbare ruimte, in de stad te presenteren, hebben wij de positie van 

schrit_tmacher verankerd bij een zeer breed en divers publiek, alsmede de samenwerkingen met lokale 

makers (verder) verstevigd.

Elk onderdeel van SIDEWALK laat verrassende uitkomsten zien. Met veel inventiviteit en (waste) materi-

als hebben de dansers/performers Simon Bus, Audrey Apers en Kelly Vanneste, componist Reggy van 

Bakel en de beeldende kunstenaars Tanja Ritterbex (Heerlen/Berlijn), Rob Birza (De Ateliers, Amster-

dam) en Mari Loots (Maastricht Institute of Arts) bij SIDEWALK (S)PACES een onconventionele en prik-

kelende dansspace gecreëerd, waarin de performers (jong, professioneel opgeleid) zich als talentvolle 

improvisatoren toonden. Ook de samenwerking bij de workshop/performance DIRTY LITTLE VIRUS 

(i.s.m. Karin Post, Anne Nguyen (FR), componist Hugo Morales (NL), lokale dansers/ performers via 

Huis voor de Kunsten Limburg, Dansstudio Fame uit Spaubeek en graffitikunstenaars) en de duetten bij 

RIET IN DE WIND (uitgevoerd door lokaal danstalent onder de vlag van VIA ZUID en danser/docent 

Andres Beugger) heeft mooie resultaten opgeleverd.

Enkele resultaten overstijgen zelfs de grenzen van ons festival. Tanja Ritterbex en Audry Apers werken 

hun performance momenteel verder uit in een Berlijnse context. En in 2022 komen ze terug voor een 

vervolgtraject. Het publiek vond de verrassingen in de stad tenslotte grappig, raar, ongemakkelijk, 

mooi, ontroerend, maar ook onderhoudend. Sommige mensen moesten wennen aan – opeens – een 

andere dimensie in hun winkelstraat. Hiervoor is herhaling of traditie opbouwen van nut. De ervaringen 

smaken kortom naar meer en dat vervolg dient zich ook aan. Van alle performances zijn opnames 

gemaakt. Deze opnames worden in de vorm van een plattegrond van de binnenstad van Heerlen 

gelinkt aan de verschillende danslocaties online getoond. In 2022 willen wij opnieuw een nieuwe artis-

tieke impuls geven aan de uitwisseling tussen kunstdisciplines, maar dan aan de hand van het thema 

Mens en Machine.

CO-LAB: Hermann Bär - Spark (foto: Luc Lodder)
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6.3 PRESTATIEVERANTWOORDING 2021 

Huidig 

boekjaar
Begroting 

Vorig 

boekjaar 

Duur in dagen 21 34 12

Aantal activiteiten kernprogrammering 34 64 14

Aantal overige activiteiten 36 37 12

Totaal aantal activiteiten 70 101 26

Totaal aantal bezoekers 17.666 21.000 5.604

Totaal aantal bezoekers kernprogrammering 3.135 17.975 4.343

Totaal aantal bezoeken overige activiteiten 14.531 3.025 1.261

Totaal aantal bezoeken 17.666 21.000 5.604

Waarvan betaalde bezoeken 3.372 21.000 4.862

Waarvan niet betaalde bezoeken
(Incl. expo in openbare ruimte, gratis online contextprogramma 
en performances in de openbare ruimte)

14.294 0 742

TOTAALOVERZICHT VOORSTELLINGEN 2021

Voorstelling Uitvoerder

Aantal 
keer 

gespeeld
Betaalde 
bezoeken

Gratis 
bezoeken

Come Out Ballet de Lorraine 1 151

Outwinning the Devil Akram Khan 2 235

Destination Yang Zhen 1 41

Dance of the City Warriors Par Terre 3 40

A Mon bel Amour Par Terre 1 92

Traces Wim Vandekeybus / Ultima Vez 1 88

Chapter 3: The Brutal Journey 
of the Heart

L-E-V 1 122

Broers/Zussen (6+) ISH 0 0

Hotel Bellevue (8+) Cie Arcosm 1 32

KleuR+ Dadodans | Gaia Gonelli (vanaf 2) 2 36

Tuimel & Bounce
Honey Eavis, Danstheater AYA / 
3-6 jaar

2 36

Cinderella De Stilte / vanaf 5 jaar 1 48

CO-LAB Surprise en quatre 3 147

Sister Roshanak Morrowatian 3 62

Note to Self van Hans Nieuwenhuijsen Redo & Dominique Vleeshouwer 2 77

Romeo & Juliet Tango 1 432

Bert Berg Bert Berg 1 46

Piergiorgio Milano Piergiorgio Milano 1 46

Livestreams

Come Out Ballet de Lorraine 1 38

Destination Yang Zhen 1 25

Hotel Bellevue (8+) Cie Arcosm 1 15

Note to Self van Hans Nieuwenhuijsen Redo & Dominique Vleeshouwer 1 1.134

Schoolvoorstellingen

Tuimel & Bounce AYA 2 162

Hotel Bellevue (8+) Cie Arcosm 1 30

 Totaal

TOTAAL VOORSTELLINGEN 34 2.001 1.134 3.135

TOTAAL OVERIGE ACTIVITEITEN 36 1.371 13.160 14.531

TOTAAL HOOFDPROGRAMMA & RANDACTIVITEITEN 70 3.372 14.294 17.666

SIDEWALK (S)PACES (foto: Luc Lodder)
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_7 Ons publiek

Het schrit_tmacher-publiek groeide pre-corona iedere editie boven verwachting, naar 18.631 
bezoekers in 2019. De pandemie die tijdens ons festival in 2020 in Nederland in volle hevig-
heid losbarstte, is van grote invloed op de internationale danswereld en haar publiek. Door 
flexibel mee te bewegen met wat kan en wat mag, heeft schrit_tmacher echter ook met de 
‘corona-edities’ in 2020 met 5.604 en in 2021 met 17.666 mensen een groot publiek met en 
voor dans weten te bereiken.

In 2020 hebben wij 4.987 mensen bereikt met live projecten, 742 mensen met twee online activiteiten, 

9.028 mensen met exposities en naar schatting 45.099 mensen via de tv-voorstellingen i.s.m. Cultura 

Nova. In 2021 hebben wij nadrukkelijker gekozen voor de live beleving van dans en met onze live  

voorstellingen, installaties, expo’s en andere activiteiten 14.878 mensen weten te bereiken. Via onze 

livestreams komen daar nog eens 2.788 toeschouwers bij. De ervaringen opgedaan tijdens deze  

bijzondere edities van ons festival nemen we – natuurlijk – mee naar de toekomst. Want ondanks het 

hoge aantal bezoekers zijn er zorgen. Juist in Zuid-Limburg wonen we in een regio waarin grenzen 

amper een rol spelen. We wonen in het ene land en werken en recreëren of krijgen zorg in het andere. 

Vanaf de pandemie was dat ineens niet meer mogelijk en werden zelfs grenzen gesloten. De grenzen 

werden héél scherp toen in de zomer van 2021 in Nederland en België wel een festival mogelijk was  

– zij het beperkt – en in Aken niet. Vanaf 2022 zetten wij extra sterk in op het terughalen van het 

publiek – over en weer over de grenzen – door de danslocaties op diverse manieren in de spotlight  

te zetten, aanvullende informatie over bezoek over de grens te bieden. En door nieuw publiek op een 

laagdrempelige manier, bijvoorbeeld via community-projecten, in aanraking te brengen met de dans-

kunst en met schrit_tmacher.

Niet alleen richting het buitenland, ook in eigen land zien wij dat een deel van het publiek als gevolg 

van corona drempelvrees heeft opgelopen. Hoe veilig is live dans in een zaal vol mensen nog? Welke 

protocollen gelden bij theaterbezoek? En vooral: is het nieuwe online danspubliek over te halen naar 

een live voorstelling te komen? In onze marketing- en communicatiestrategie steken we daar de 

komende jaren nadrukkelijk op in.

Een korte profielschets van de Euregio Maas-Rijn

schrit_tmacher just dance! programmeert dans voor een breed publiek in Zuid-Nederland en De Euregio 

Maas-Rijn. Met circa 3,9 miljoen inwoners, drie talen en vijf partnerregio’s is dit de meest veelzijdige, 

maar ook meest complexe Euregio in hartje Europa. De Euregio Maas-Rijn houdt zich actief bezig met 

het opzetten van projecten door competente actoren te verenigen in grensoverschrijdende samen-

werking tussen de partnerregio’s over de landsgrenzen heen. Veel concrete verworvenheden die het 

leven van de burgers in de EMR vergemakkelijken, – we wonen in het ene land en werken en recreëren 

of krijgen zorg in het andere – lijken hierdoor heel vanzelfsprekend.

7.1 FESTIVAL VOOR EEN BREED PUBLIEK
schrit_tmacher heeft een sterk oog voor publieksopbouw. Het vraagt enerzijds consistentie, continuïteit 

en een lange adem om bestaand publiek te behouden, anderzijds vernieuwing om het bestaande 

publiek elke editie opnieuw te prikkelen en tegelijk nieuw publiek te bereiken. Dankzij een uitgekiende 

programmering in alle segmenten van het dansaanbod – toegankelijk, complex, conventioneel en 

onconventioneel – weten wij een breed publiek uit de wijde omtrek aan ons festival te binden. Met ons 

Roshanak Morrowatian - Sister (foto: Luc Lodder)
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GENERATION2-programma bereiken we daarnaast ook kinderen vanaf 2 jaar tot jonge pubers en hun 

(groot)ouders. Hiermee bouwen we van onderaf aan een groeiende danscommunity.

In onze marketing staat niet de kunstenaar, noch het publiek centraal, maar de verbinding als katalysa-

tor van culturele ontwikkeling en maatschappelijke dynamiek: we benadrukken de relatie tussen toe-

schouwers en wat onze kunstenaars te melden en te vertolken hebben. Het effect van deze benadering 

zien wij terug in een constante stijging van onze publieksaantallen van 12.000 toeschouwers in de jaren 

tien tot 18.595 toeschouwers in 2019.

De gemiddelde reistijd van het schrit_tmacher-publiek was pre-corona ongeveer één uur. Voor de  

pandemie zagen we ook dat mensen van verder kwamen. Door beperkende maatregelen bij reizen 

(mondkapjes in de trein) en in de horeca, reisden mensen in 2021 minder ver.

In de vorige cultuurplanperiode hoorde maar liefst 25% van het schrit_tmacher-publiek bij het kernpu-

bliek van de podiumkunsten in de Stedelijke Cultuurregio Zuid. Zij bezoeken jaarlijks 10 voorstellingen 

of meer. Ongeveer 1/5 van alle bestellers is jaarlijks nieuw publiek.

2021 – Producties in beperkende maatregelen door corona maatregelen

Heerlen / Kerkrade

Akram Khan Company (GBR) – Outwitting the Devil: 235 bezoekers / 2 voorstellingen

Ballet de Lorraine – Come out (choreografie Olivier Dubois): 151 bezoekers / 1 voorstelling

CO-LAB 2021 – Surprise en quatre: 147 bezoekers / 3 voorstellingen

Online / live-streams

Note to Self van Hans Nieuwenhuijsen – Redo & Dominique Vleeshouwer: 1.134 kijkers

Herkomst Bezoekers

Zoals eerder in dit hoofdstuk al aangegeven verloopt de kaartverkoop voor schrit_tmacher-voorstellingen 

in Duitsland en België nog altijd hoofdzakelijk via de kassa. Waar in ons land het merendeel van de 

bezoekers onze voorstellingen met een online gekocht e-ticket bezoekt, waaraan inloggegevens en een 

profiel gekoppeld zijn, is informatie over bijvoorbeeld de herkomst van bezoekers aan de hand hard 

copy-kaarten niet te achterhalen. Wij rapporteren in dit verslag daarom alleen over de ‘Nederlandse’ 

voorstellingen en voor zover de informatie ons toelaat.

Totaal bezoekersaantallen1 2017 2018 2019 2020* 2020 
stand 12/3/2020*

2021**

Aantal bezoekers in Heerlen en 
Kerkrade (incl. jeugdprogramma/ 
performances/inleidingen/work-
shops/ installaties/films/expo/ 
GENERATION2)

7.790 8.498 9.501 4.045 5.767 17.142

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

9.010 10.328 9.580 1.559 10.149 524

Totaal bezoekers Heerlen, Kerkrade. 
Aken en Eupen** (inclusief jeugdpro-
gramma, lezingen, exposities en films)

16.800 18.826 18.631 5.604 15.916 17.666

Waaronder:

Inleidingen, lezingen, workshops, 
installaties, performances

909 1.041 926 342 643 2.751

Films (in 2021 incl. SIDEWALK-
MOVIES)

222 408 562 319 71 1.020

GENERATION2 / 
amateurprogramma / jeugd-
programma / schoolvoorstellingen

668 1.702 3.014 730 1.281 459

Extra: Wayne McGregor – installatie 
SCHUNCK 2020 / SIDEWALK  
performances 2021

600 600 600

Online / Livestreams 2.788

Overige Exposities (Exposities  
tijdens festival in de foyers van festival-
locaties-niet meegenomen in totaal 
bezoekersaantallen)

1.268 24.495 9.028 23.287 10.939

L1 uitzendingen 45.099

1 In Duitsland en België verloopt de verkoop van tickets nog altijd hoofdzakelijk via de kassa. Aan de hand van deze 
hard copy-kaarten is informatie over bijvoorbeeld de herkomst van bezoekers niet te achterhalen. Wij rapporteren 
daarom alleen over de ‘Nederlandse’ voorstellingen en voor zover de informatie ons toelaat.

* In werkelijke aantallen 2020 zijn ook 742 bezoekers meegenomen van online activiteiten die bij normale  
doorgang van het festival in 2020 niet hadden plaatsgevonden. Dat is inclusief de film Thin Skin Online  
(260 bezoekers), waardoor het werkelijk aantal hoger is dan stand op 12/3/20 bij films.

** Door de lockdown in 2021 kon het festival niet plaatsvinden in maart, maar heeft het festival plaatsgevonden  
in juni / juli 2021. Er golden beperkende maatregelen, zoals beperkte capaciteit i.v.m. de Covid-19 maatregelen 
(1,5 meter).

NAAR LAND NAAR REGIO

Nederland

België

Duitsland

Overig buitenland

Parkstad

Heuvelland

Maastricht

Westelijke Mijnstreek

Midden & Noord Limburg

Overig Nederland

Buitenland
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7.2 NIEUWE INSTRUMENTEN VOOR PUBLIEKSOPBOUW
Naast een boeiende dansprogrammering on stage zetten we het contextprogramma in om een groeiend 

publiek op een laagdrempelige en avontuurlijke manier kennis te laten maken met danskunst. Of met de 

thema’s die danskunstenaars vanuit alle continenten onder de aandacht van het publiek willen brengen.

_ GENERATION2

Met een omvangrijk programma voor jeugd en jongeren investeren wij elke editie in zowel dans- en  

choreografietalent als het danspubliek van de toekomst

_ THEMATISCH PROGRAMMA DANS & ACTUALITEIT

Prikkelende, actuele thema’s bundelen wij in het artistiek-inhoudelijke themaprogramma Dans & Actua-

liteit; deze voorstellingen en bijbehorend rand- en verdiepingsprogramma hebben wij in 2021 gebundeld 

aangeboden aan het publiek onder het overkoepelende thema ‘dans als beweeglijke brug tussen  

polariserende perspectieven’. Aan de hand van dit programma bouwen we aan een community van  

toeschouwers die juist deze verdieping zoeken (zie ook volgend hoofdstuk).

_ URBAN PROJECTEN

Ons nieuwe contextprogramma SIDEWALK speelde zich grotendeels in de openbare ruimte af en con-

fronteerde het publiek soms onverwacht op dans. Onder andere bij dansfilms in etalages, boeiende 

cross-overs in winkels, performances in winkels en op winkelstraten, en via de (poster)-tentoonstellingen 

rond alledaags verkeer. Deze activiteiten zijn gezien door zowel dans- als niet-danspubliek. De activitei-

ten helpen ons om uit te leggen en zichtbaar te maken dat hedendaagse en moderne dans geen 

ongrijpbare begrippen zijn. Dat dans alom aanwezig is in onze samenleving, tastbaar en herkenbaar is 

en dat juist dans inclusiviteit voorstaat. De avontuurlijke formats, zoals we die in 2021 geïntegreerd 

hebben in zowel ons hoofd- als ons contextprogramma, zijn hier zeer geschikt voor. Ze brengen dans 

heel laagdrempelig naar ‘de stad’, maken dans zichtbaar in de publieke ruimte en verbinden dans aan 

andere kunsten en domeinen in het (dagelijks) leven.

_ CO-PRODUCTIES PROEFTUIN DANS: RIGHT NOW!

Binnen de Proeftuin Dans is hebben de drie dansfestivals van Limburg – Festival de Nederlandse 

Dansdagen, The Notorious IBE en schrit_tmacher – samen stappen gezet om ervoor te zorgen dat een 

zo breed mogelijk publiek – makers, dans en choreografietalent, partners en toeschouwers – kennis-

maakt met en profijt heeft van de ontwikkelingen voor dans in Limburg. Om dit doel te kunnen bereiken, 

hebben de partners eerst aan de hand van een dna-onderzoek de mogelijkheden en kansen voor 

samenwerking in kaart gebracht. In 2021 hebben de marketeers van de drie festivals een strategische 

agenda voor verdere samenwerking uitgewerkt en elkaar – inhoudelijk – opgezocht en gevonden in 

nieuwe programmaonderdelen. Zo heeft een van de eerste dansproducties die in 2020 in de Lim-

burgse proeftuin dans is gerealiseerd (Blurred Lines van Dominique Vleeshouwers en Redouan Ait 

Chitt) in 2021 een mooi vervolg gekregen (zie ook pagina 18). Ook zijn er boeiende coproducties/

cross-overs/samenwerkingen voor een breed publiek tot stand gekomend. Zo kwamen in 2021 tijdens 

schrit_tmacher o.a. de tentoonstelling Opening Space met werk van Daan Brand en Sister van Roshanak 

Morrowatian uit de koker van de Proeftuin (zie ook pagina 16). Tenslotte hebben de festivals een geza-

menlijk onderzocht hoe zij de zichtbaarheid van de festivals kunnen vergroten en cross-overs in elkaars 

publiek kunnen genereren door gebruik te maken van elkaars marketing- en communicatiekanalen. Van 

deze mogelijkheid is in 2021 al mondjesmaat gebruik gemaakt. In 2022 zetten we deze samenwerking 

voort. In gezamenlijk overleg worden daarnaast ook de marketing- en communicatiedoelstellingen in 

2022 SMART gemaakt, zodat we de facts and figures van de samenwerking zichtbaar kunnen maken.

7.3 OOK ONLINE NIEUW PUBLIEK
Tijdens de pandemie vond een groot publiek zijn weg online naar livestreams. Hierdoor kwamen buiten-

landse shows en videoportretten binnen handbereik. Via onze livestreams, videoprojecten en aftertalks 

hebben 2.788 toeschouwers mensen (thuis) van over heel de wereld kennis kunnen maken met ‘onze’ 

programmering.

Online programma 2021

Tijdens het festival kon het publiek – waar dan ook ter wereld – van huis uit via een livestream mee-

genieten van de voorstellingen van: Wim Vandekeybus, Cie par Terre/Anne Nguyen Dance Company, 

Yang Zhen, Akram Khan Company, Ballet de Lorraine, Cie Arcosm (GENERATION2). Ook de video-

portretten en aftertalks werden live uitgezonden.

Na het festival kan het publiek – gratis – terugkijken naar en nagenieten van:

_  5 videoportretten (Wim Vandekeybus, Cie par Terre/Anne Nguyen Dance Company, Yang Zhen  

(incl. aftertalk), Akram Khan Company, Ballet de Lorraine)

_  5 voorstellingen (Ballet de Lorraine, Yang Zehn, Cie Arcosm, CO-LAB 2021, Note to Self van Hans 

Nieuwenhuijsen van Redo& Dominique Vleeshouwers)

_  2 Aftertalks (Cie par Terre/Anne Nguyen Dance Company, Akram Khan Company)

< = 20 jaar

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

> 80 jaar

PUBLIEKSPROFIEL

Redo & Dominique Vleeshouwers – Doorontwikkeling Blurred Lines / Note to Self van Hans Nieuwenhuisen (foto: Luc Lodder)
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De online ervaringen willen we benutten om een brug te slaan naar nieuw, digitaalvaardig publiek. 

Indien auteursrechtelijk toegestaan willen we voorstellingen liefst in combinatie met inleidingen en after-

talks als livestreams aanbieden. Videoportretten van makers zoals afgelopen editie online en via 

service mails voorafgaand aan theaterbezoek gedeeld en achteraf blijvend beschikbaar, handhaven  

we in ieder geval en willen wij ook (o.a. op onze social media) breder delen. Deze bieden een krachtige 

inhoudelijke omlijsting van voorstellingen. Ze zijn bovendien als zelfstandige mini-documentaires  

interessant voor alle bezoekers en zorgen voor een levende archivering waardoor de thema-clusters 

ook later nog raadpleegbaar zijn.

7.4 BEZOEKERS AAN HET WOORD

Gemiddelde waardering voorstellingen Heerlen en Kerkrade – 2021 Aantal reacties Gem. waardering

Tuimel & Bounce – Honey Eavis, Danstheater AYA / 3-6 jaar 3 9,7

Ultima Vez / Wim Vandekeybus – TRACES 8 9,4

L-E-V – Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart 15 9,1

Cie Arcosm – Hotel Bellevue 7 8,9

Akram Khan Company (gbr) – Outwitting the Devil 14 8,4

Destination – Yang Zhen 1 8,0

Krisztina de Châtel & Astrid Boons – Feminale 9 8,0

Ballet de Lorraine – Come out (choreografie Olivier Dubois) 7 7,9

A mon bel Amour – Par Terre / Anne Ngyen Dance Company 5 7,8

Totaal 69 8,6

Cie Arcosm - Hotel Bellevue (foto: Cie Arcosm)

Ultima Vez / Wim Vandekeybus - Traces (foto: Danny Willems)

‘Prachtig!!! Muziek met  
verscheidene mooie  
nummers. Onderwerp liefde: 
het afsluitingsnummer was 
zonder meer ontroerend!’  
– over L-E-V – Chapter 3: The Brutal 
Journey of the Heart

Cijfer: 9

‘Ha, fijn, eindelijk weer schrit_tmacher,  
eindelijk weer dansen. Cie Arcosm verraste 
ons weergaloos in ’n afgelegen hotelletje. (…)
Onder subliem gekozen muzikale begeleiding 
geven zij met z’n zessen een staaltje dansen 
ten beste dat zijn weerga niet kent. Het 
publiek was totaal verbluft: is het nu al  
afgelopen?’  
– over Cie Arcosm – Hotel Bellevue

Cijfer: 10

‘In één woord: grandioos!’  
– Over Ultima Vez / Wim Vandekeybus – 
TRACES

Cijfer: 10

‘De DANS, de choreografie, de muziek, het licht, de Franse taal:  
het verhaal: adem benemend ontroerend.’  
– Over Akram Khan Company (GBR) – Outwitting the Devil

Cijfer: 10
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_8 Marketing & Communicatie

Nog voordat corona uitbrak hebben wij in ons communicatie- en marketingplan voor 2021-
2024 nieuwe, spannende stappen gezet om de snel ontwikkelende behoeften van onze 
bezoekers te kunnen vervullen. Kort samengevat richt de marketing- en communicatiestrate-
gie van schrit_tmacher zich op drie pijlers: het informeren, verleiden en mobiliseren van het 
publiek. Deze strategie hebben wij in het ‘coronajaar’ 2021 helaas door de beperkende 
maatregelen niet optimaal kunnen inzetten. Binnen de mogelijkheden die er waren, hebben 
we onze kansen maximaal benut.

8.1 STRATEGIE
We willen ons publiek:

_  informeren over het programma, o.a. met artistieke informatie, alsook informatie op maat. Naast 

gepersonaliseerde communicatie (op basis van bezochte voorstellingen) zien we dat de meer  

collectieve beleving – die ook buiten de zalen plaatsvindt – een groot aandeel vormt van de totale 

bezoekerservaring. Zo informeren we onze gasten via servicemails over praktische aspecten van de 

totaalbeleving. Denk aan een routebeschrijving, informatie over parkeren en over het feit dat vanwege 

de coronamaatregelen de theaterhoreca gesloten was. Bij diverse voorstellingen hebben wij ter ver-

vanging goodybags met daarin een flesje water uitgedeeld.

_  interactief bij het festivalprogramma betrekken, verleiden tot bezoek van een of meerdere voorstellin-

gen en het thematisch gekoppeld randprogramma. Steeds meer programmaonderdelen, zoals de 

workshops, de interactieve nagesprekken en performances zoals Dance of the City Warriors zijn 

erop gericht publiek te activeren. Wij streven ernaar ‘gasten’ uit te nodigen voor het schrijven van een 

blog of het filmen van een vlog over het programma waaraan zij hebben deelgenomen. In 2021 is dit 

niet gerealiseerd.

_  kennen en de dialoog aangaan. Hiervoor hebben we een uitgebreide enquête naar onze kaartkopers 

gestuurd om hun ervaringen te peilen en een beeld te krijgen van de ‘drempelvrees’ die er wellicht 

bestaat om een volle theaterzaal te bezoeken. Begrip van de behoeften van onze gasten – Duits,  

Belgisch/Vlaams, Nederlands – helpt ons om deze dialoog gericht inhoud te geven. De vormen 

waarin deze dialogen plaatsvinden kunnen verschillen van elkaar. In onze strategie ligt de nadruk op 

het nauwkeurig in kaart brengen van ervaringen, om te weten welke dialoog het best bij welk individu 

past. Zo targetten we ook onze reclame-uitingen op Facebook, Insta en YouTube op leeftijd, herkomst, 

interesse (bijvoorbeeld milieu, duurzaamheid, Amnesty International) ed.

Onder de streep nodigen wij ons publiek uit om kennis te maken met internationale dans en de specifieke 

onderwerpen die de (verschillende generaties) choreografen en gezelschappen onder de aandacht 

brengen. Dit vraagt om maatwerk: informatie op maat, communicatie op maat en content op maat. Dit 

maatwerk hebben wij in 2021 aangeboden in de vorm van een afgewogen mediamix.

8.2 MEDIAMIX
De doelstellingen brengen we onder de aandacht van het publiek via een afgewogen mediamix  

(online en offline). De festivalbrochure die wij in 2021 in een aangepaste vorm hebben gepubliceerd  

en website www.schrittmacherfestival.nl vormden in 2021 in Nederland en België de ‘as’ van de PR, 

voorlichting en marketingcampagne.
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OFFLINE & FACE-TO-FACE

_  Op 16 juni 2021 hebben wij een persbericht verstuurd met de aankondiging dat het festival op  

18 juni van start ging. De aanlooptijd was kort aangezien de podia pas op 1 juni hun deuren konden 

openen in 2021.

_  Ondanks dat in 2021 in Aken geen voorstellingen plaatsvonden hebben we wel geïnvesteerd in 

goede banden met de landelijke media in Nederland, Duitsland en België. De samenwerking met 

TANZweb is een belangrijke stap om in Duitsland meer mediabekendheid te genereren. In Nederland 

koesteren we soortgelijke goede banden met de kunst- en cultuurrecensenten van onder meer de 

Volkskrant, Theatermaker en Dansmagazine.

_  De festivalbrochure die wij normaal uitgeven, heeft in 2021 plaatsgemaakt voor een vouwfolder met 

het aanbod uit Nederland en België. Daarnaast hebben wij een aparte folder voor het SIDEWALK -

programma én een aparte flyer voor de schrit_tmacher – Jeugddag ontwikkeld en verspreid. De  

verspreidingsmogelijkheden waren echter beperkt, aangezien de horeca en andere belangrijke ver-

spreidingspunten gesloten waren en het niet de bedoeling was dat er op straat contact werd gelegd 

om flyers uit te delen.

_  Tijdens schrit_tmacher zorgen we ervoor dat het festival zichtbaar is in de deelnemende steden. In 

de directe omgeving van de festivallocaties (ook de perfomancelocaties van Riet de Wind en Dance 

of the City Warriors) verhogen wij de zichtbaarheid met beachvlaggen. In een bredere kring wordt het 

festival onder de aandacht gebracht met driehoeksborden en posters.

_  Er was in 2021 geen merchandise-stand.

_  De expositie van Stephen Shropshire en Daan Brand was te vinden op abri’s verspreid over heel 

Zuid-Limburg; de afbeeldingen waren voorzien van de logo’s van schrit_tmacher + IBE + ND +  

Proeftuin Dans.

_  Bij de avondvoorstellingen verstrekken we flyers met informatie over de productie.

_  Alle schrit_tmacher-voorstellingen worden voorafgegaan door een persoonlijke inleiding of  

introductie door het gezelschap of de festivaldirectie. Dit persoonlijke contact schept een band.

_  Dansprofessionals en bezoekers, die meerdere voorstellingen bezoeken, krijgen een aantrekkelijke 

korting.

_  We onderhouden goede contacten met VIA ZUID talentontwikkeling in de podiumkunsten Limburg, 

het Huis voor de Kunsten Limburg, de diverse dansopleidingen en de vooropleidingen dans  

(VO en MBO), dansscholen (amateurdans) en kunstklassen in de regio om jongeren voor ons  

ons GENERATION2-programma te bereiken.

_  Vanwege de beperkte drukwerkmogelijkheden hebben we advertenties geplaatst in o.a.  

De Limburger, de Volkskrant, Zuiderlucht (nu ZOUT) en Dansmagazine.

ONLINE

_  De website van schrit_tmacher (DE/NL) biedt informatie over het festival en het programma. Ook 

vinden bezoekers hier informatie over de ticketverkoop en links naar online verkooppunten.

_  Facebook is in 2021 nadrukkelijk ingezet om de bezoekers te bereiken en om bezoekers snel te 

informeren. Daarna hebben we het publiek via Facebook op de hoogte gehouden van de ontwikke-

lingen en om dansliefhebbers te attenderen op online programma’s en ander interessant dans-

nieuws, de uitvoering van verplaatste voorstellingen en livestreams. In totaal hebben we op onze 

Nederlandse schrit_tmacher-pagina op FB in 2021 14 advertenties (58.356 bereikte personen)  

en 66 berichten geplaatst (38.122 bereikte personen). De Nederlandse FB-pagina telde in 2021  

721 volgers.

_  We zetten ook Instagram in om ons publiek te bereiken voor het festival. In 2020 hebben we het 

Nederlandse en Duitse Instagram-account samengevoegd; bij de start telde dit account 1.092 volgers, 

in 2021 is dit doorgegroeid naar 1.495 volgers. In 2021 hebben we op dit account 21 berichten 

geplaatst. Daarmee bereikten we 8.447mensen.

_  Voor GENERATION2 gebruiken we aparte pagina’s op Facebook (583 volgers) en Instragram (1.277 

volgers), specifiek gericht op ons jonge publiek.

_  In 2021 stuurden we 24 digitale nieuwsbrieven (14 NL en 10 D) aan 2.095 (1.751 NL en 344 D) 

leden die zich voor deze service hebben aangemeld. Daarnaast maakten we ook gebruik van de 

nieuwsbrieven van Parkstad Limburg Theaters, waar een groot deel van ons programma zich afspeelt, 

om ons publiek op de hoogte te stellen van veranderingen in het programma.

_  We hebben Google Ads ingezet om ons publiek online beter te bereiken.

_  Uiteraard beschouwen we de aandacht die wij voor het festival genereren via TANZweb en andere 

online media ook als een marketing- en communicatiemiddel.

Dadodans - Kleur+ (foto: Klaus Tummers)
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8.3 THEMATISCH GECLUSTERD AANBOD
Tijdens ons thematisch programma in 2021 merkten wij dat internationaal geëngageerde dans een 

mooi middel is om de dialoog hierover aan te gaan. Hiervoor organiseerden wij in 2021 rond het drie-

luik Kahn-Nguyen-Zhen nagesprekken en een verdiepingsprogramma. Dit drieluik en bijbehorend rand- 

en verdiepingsprogramma hebben wij in onze communicatie gebundeld aangeboden aan publiek 

onder het overkoepelende thema ‘de actualiteit en de invloed van ongeschreven culturele codes’. Naar 

de komende edities toe bouwen we aan een community van toeschouwers die juist deze verdieping 

zoeken.

8.4 (CORONA)VEILIG THEATERBEZOEK
COVID-19 is van grote invloed op de internationale danswereld en het publiek. Continu is het balanceren 

tussen wat kan en wat mag. In de tussentijd verandert de wereld en vindt het publiek ook online zijn 

weg naar dans, waar dan ook ter wereld. Ook het online schrit_tmacher- programma is in 2021 gezien 

door een breed publiek waar dan ook ter wereld. In onze communicatie hebben wij nadrukkelijk inge-

stoken op een veilig theaterbezoek. In alle uitingen hebben we de coronamaatregelen die deze veilig-

heid waarborgen (anderhalvemeterregel, hygiëne etc.) onder de aandacht gebracht. Wie desondanks 

geen enkel risico wilde lopen, kon voorstellingen of activiteiten uit ons programma online bijwonen. 

Eventuele verplaatsingen of annuleringen hebben wij in aanloop een-op-een met onze bezoekers die 

hier al kaartjes voor hadden gekocht, afgewikkeld.

We willen ons publiek in de regio zoveel mogelijk koesteren en (on- en offline, in het theater of op loca-

tie) naar het festival toe leiden. Dit vraagt, zoals gezegd, om maatwerk. Want niet iedereen keert even 

makkelijk terug naar de theaterzaal. We verwachten de komende jaren in te moeten zetten op het terug-

halen van ons publiek en om het theaterbezoek over de grens weer te stimuleren.

8.5 MARKETINGSAMENWERKING MET IBE EN NDD
Sinds 2021 werkt schrit_tmacher in marketing en communicatie samen met de twee andere dans-

festivals in Zuid-Limburg: The Notorious IBE en Nederlandse Dansdagen. Alle drie willen wij de regio 

steviger als actief dansklimaat op de kaart zetten. In 2021 hebben we hiervoor een aanvang gemaakt 

met onderlinge promotie (bijvoorbeeld bij de start van de kaartverkoop), maar ook door het verzenden 

van ‘dedicated’ emails en het maken van vlogs, zoals de vlog van de Deydey & Rico show. Voor beide 

partnerfestivals kan schrit_tmacher eerste stappen zetten in hun bekendheid bij het Euregionale 

publiek. Terwijl schrit_tmacher via de Dansdagen meer aansluiting kan vinden bij de Randstedelijke 

dansprofessionals en bij geïnteresseerden in diverse urban dansstijlen via The Notorious IBE. Daar-

naast hebben wij in 2021 ook inhoudelijk samengewerkt, onder andere bij de expositie Open Space 

van Stephen Shropshire en Daan Brand. Alle drie de festivals hebben deze schrit_tmacher-expo via de 

eigen kanalen aangekondigd en gepresenteerd. In 2022 wordt de samenwerking voortgezet en een 

meer op de lange termijn gerichte gezamenlijke marketing- en communicatiestrategie geformuleerd en 

stapsgewijs uitgerold.

8.6 IN DE MEDIA
Onze ON en OFFline Summer Special kreeg veel aandacht in de media. ‘Festival schrit_tmacher opent 

met stevige protestdaad en subtiel verzet’ kopte de Volkskrant (28/6/2021) boven een  recensie. 

En de Limburger schreef: ‘Leren rekening te houden met elkaar op vlotte hiphopbeats’ (25/6/2021).

In Aachen NordRhein-Westfalen volgen de kunstmedia het festival normaliter op de voet. Deze grote 

betrokkenheid levert ons elke editie veel free-publicity op radio, TV en op TANZweb, en aandacht in de 

gedrukte media op. In 2021 viel deze aandacht grotendeels weg doordat er in Duitsland geen festival 

was. Tanzweb heeft wel over het in dit geval Nederlands-Belgische festival bericht.

In eigen land neemt de aandacht voor schrit_tmacher mede dankzij intensieve marketing en de inzet 

van debatten, workshops, vlogs en blogs én een online campagne op de sociale media toe. In 2021 

schreef de Volkskrant een mooi stuk over Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart van L-E-V. De 

Co-Lab productie van Sharon Wesseling kreeg mooie aandacht op L1. En De Limburger schreef een 

artikel over Tuimel en Bounce van Danstheater AYA.

https://www.facebook.com/watch/?v=505715380513828&ref=sharing
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/we-zitten-continu-in-een-creatief-proces-en-dat-stopt-alleen-door-de-deadline-van-een-premiere~b35e8fed/?fbclid=IwAR0yeZfghOqOFhCIvHaa4qqL5KrTQHEiUUH0tysOTI75735N3Un2p1FnWSk
https://www.facebook.com/watch/?v=399235244805258&ref=sharing
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210625_94576956
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_9 Partners en positie in de danswereld

De kop ‘Festival schrit_tmacher opent met stevige protestdaad en subtiel verzet’ in de  
Volkskrant (28/6/2021) is al eerder voorbijgekomen in dit verslag. We herhalen hem hier 
omdat hij zo mooi de rol duidt, die schrit_tmacher in 2021 heeft vervuld (inter)nationale 
dansveld. Het festival is uitgegroeid tot een vaste waarde in de culturele (basis)infrastructuur 
van Heerlen en Parkstad Limburg en in een groter verband van Limburg, Nederland en de 
Euregio Maas-Rijn. Het Ministerie van OCW rekent schrit_tmacher tot de ‘instellingen van 
nationaal belang’.

9.1 EEN STERK REGIONAAL NETWERK
schrit_macher betekent letterlijk vertaald uit het Duits aanjager en pionier. Deze rol trachten wij elke 

editie opnieuw ten aanzien van alle vier de pijlers van het festival in te vullen: door gevestigde en 

nieuwe choreografen en dansers een podium te bieden en de ontwikkeling van de internationale dans 

te tonen. Wij laten een groeiend publiek kennismaken met danskunst. En met gerichte opdrachten en 

als coproducent dragen wij bij aan de ontwikkeling van de danspraktijk in een regio waar de mogelijk-

heden om actief op hoog niveau met kunst- en cultuurbeoefening bezig te zijn, (nog altijd) beperkt zijn.

Dat wij onze naam zelfs in coronatijd konden waarmaken, is te danken aan de langlopende samen-

werking en relaties met producenten, makers, podia, festivals, academies en andere instellingen en 

organisaties. Samenwerking, het verbinden van disciplines, professionals en amateurs, (dans)kunst en 

samenleving maakt wezenlijk deel uit van het DNA, de visie en organisatorische fundamenten van het 

festival. Hieronder volgt een overzicht van de partners die met ons hebben gewerkt aan de ON- en 

OFFline Summer special van schrit_tmacher in 2021.

_  Parkstad Limburg Theaters is partner van het eerste uur. In 2010 bundelden PLT in Heerlen en het 

Kulturbetrieb Stadt Aachen voor het eerst hun internationale dansprogrammering in het grensover-

schrijdende festival schrit_tmacher met als doel de hedendaagse dans beter in de schijnwerpers te 

zetten in het Nederlands-Duitse grensgebied. PLT is sindsdien een belangrijke partner van het festival 

en bovendien de plek waar het festival zich in Nederlands voltrekt. De uiterst goed geoutilleerde en 

zeer diverse podia van de PLT-theaters in Kerkrade en Heerlen maken het mogelijk om zeer verschil-

lende danskunstenaars een adequaat podium te bieden en voorstellingen doel- en publieksgerichter 

te programmeren.

_  SCHUNCK was het decor voor de repetities en performance Note to Self Hans Nieuwenhuijsen van 

Redo en Dominique Vleeshouwers.

_  Met Filmhuis De Spiegel in het Royal Theater in Heerlen presenteerden wij ons filmprogramma  

(Cunningham en Les Enfants d’Isadora).

_  VIA ZUID, het Huis voor de Kunsten Limburg, Cinedans, Lima, diverse beeldende kunstenaars, 

musici, componisten en dansscholen (voor amateurs, semi-professionals en professionals) in  

Limburg, waaronder Dansstudio Fame uit Spaubeek, waren betrokken bij de ontwikkeling van SIDE-

WALK. In willekeurige volgorde werkten aan dit omvangrijke contextprogramma mee: Akram Khan 

Company (GB), Yang Zhen (CHN), Cie. par Terre/Anne Nguyen Company (FR), choreograaf/curator 

Karin Post, journalist Annette Embrechts, Hugo Morales (Koninklijk Conservatorium), danser/docent 

Andrea Beugger, performers: Simon Bus, Reggy van Bakel, Kelly Vanneste, Audrey Apers, Anthony 

van Gog, Maarten Heijnens, Anthony van Gog, Princess Bangura, Noa van der Vorst, Andrea Beugger, 

Renato Bertolino, Anne Meffert, Doris Vervuurt, Kenti van Nieuwenhuizen, Martijn Schippers, Marivi 

e.a. beeldend kunstenaars: Tanja Ritterbex (Berlijn, Heerlen), Rob Birza (De Ateliers, Amsterdam) en 

Uitreiking BNG Dans Prijs 2021 tijdens schrit_tmacher (foto: Klaus Tummers)
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Mauri Loots (Kunstacademie Maastricht), Romy Finke (Jan van Eyck Academie) Martine Dekker 

(Nederlandse Dansdagen) e.a.

_  Met Festival de Nederlandse Dansdagen (Maastricht) en The Notorious IBE (Heerlen) werkt  

schrit_tmacher (Heerlen-Aachen-Eupen) binnen de proeftuin Dans: Right Now! aan een constructieve 

samenwerkingsstructuur voor nationale en internationale dans in Zuid-Limburg en de Euregio. De 

drie festivals willen van elkaars kennis profiteren en gezamenlijk dans in de regio nog beter op de 

kaart zetten; onder andere door middel van een gezamenlijke marketingstrategie. Daarnaast maakte 

ook de doorontwikkeling van Blurred Lines van Redo en Dominique Vleeshouwers deel uit van de 

proeftuin.

_  Dankzij Weller en Heerlen Mijn Stad konden we performances in de binnenstad van Heerlen een  

plek geven.

9.2 LANDELIJKE ERKENNING
Nationaal neemt de erkenning voor schrit_tmacher alleen maar toe! Het mag exemplarisch zijn dat  

premier Mark Rutte de jubileumeditie van ons festival in 2020 opende en dat wij steeds vaker Neder-

landse premières van topgezelschappen tonen. schrit_tmacher kan zich scharen onder de grote Neder-

landse dansfestivals waar zich het (inter)nationaal boeiende dansaanbod concentreert. Het festival 

wordt goed bezocht door (inter)nationale scouts en programmamakers en we onderhouden goede rela-

ties met Nederlandse en internationale collega-festivals, -podia en gezelschappen. Sterker nog, samen 

met collega-theaters en festivals (o.a. Stadsschouwburg Groningen, Stadsschouwburg Utrecht, Zuider-

strandtheater Den Haag, Theaters Tilburg, Theater Rotterdam, Luxor Theater Rotterdam, Internationaal 

Theater Amsterdam, Julidans, Holland Dance Festival en Explore Festival) nemen we het initiatief om 

belangwekkend aanbod naar Nederland te halen. In 2021 konden wij bijvoorbeeld L-E-V naar ons festi-

val halen dankzij een samenwerking met Julidans.

9.3 DE EUREGIO MAAS-RIJN
De Euregionale positie van schrit_tmacher is uniek. schrit_tmacher is het enige grensoverschrijdende 

dansfestival, dat daadwerkelijk interstedelijk is georganiseerd. Daarbij is de samenwerking met het  

Kulturbetrieb Stadt Aachen volstrekt uniek. Vanwege de strengere coronaregels in Duitsland kon ons 

festival in Aken in 2021 niet doorgaan. In het Belgische Eupen vonden wel voorstellingen plaats.  

schrit_tmacher is hier in 2017 neergestreken in het Kulturzentrum Alter Schlachthof in Eupen.

Een bekende internationale speler

Het festivalteam van schrit_tmacher heeft mettertijd sterke langetermijnrelaties ontwikkeld met gezel-

schappen binnen maar vooral ook buiten het Europese netwerk. De opbouw van dit netwerk vereist 

loyaliteit, visie en een lange adem. In 2021 zochten we het internationale programma vanwege corona 

noodgedwongen dichter bij huis, door – naast Yang Zhen (CHN) – vooral gezelschappen uit Europa en 

Israël te programmeren. Intussen kijken we de volgende edities van ons festival verder de wereld in. Binnen 

onze Focus Africa willen we het werk van iconische vrouwelijke choreografen, zoals de provo cerende 

Zuid-Afrikaanse Robyn Orlin en de Senegalese Germaine Acogny voor het voetlicht brengen. Beiden 

grondvesten hun ontwikkeling in Westerse eigentijdse dans op hun wortels in Afrika en hun kennis van 

de Afrikaanse dansgeschiedenis. We werken aan een intensieve samenwerking met Canada. Dit resul-

teert onder andere in de komst van flame-on-legs Louise Lecavalier met haar gezelschap Fou Glorieux 

én de Canadese choreografe en danseres Crystal Pite met haar Canadese gezelschap Kid Pivott in 

2023. We werken aan een Focus Down Under door onder meer New Zealand Dance Company naar 

schrit_tmacher te halen. Dichter bij huis onderzoeken we de haalbaarheid van de presentatie van een 

iconisch werk van de Vlaamse choreografe Anne Teresa de Keersmaeker met haar gezelschap Rosas. 

Haar Drumming door de Britse Candoco Dance Company staat al langer op ons wensenlijstje.

We continueren onze meerjarige, hedendaagse reflectie door makers uit andere danstradities op iconisch 

erfgoed te laten reageren, die met actuele perspectieven het verleden opnieuw laden. Dit resulteert in 

de komst van De Zuid-Koreaanse ‘dare-devil’ Eun-Me Ahn in 2022 en bewerkingen van Le Sacre du 

Printemps door Dada Masilou (2022) en hopelijk in 2024 de Chinese wereldster Yang Liping, beroemd 

geworden door haar pauwendans. En we werken aan een vervolg van de samenwerking met de inven-

tieve Taiwanese choreograaf/danser Huang Yi (37) en zijn robotcompagnon Kuka – zijn Under the  

Horizon in 2018 smaakte naar meer -, met de Britse choreograaf Wayne McGregor, de Franse hiphop-

grootheid Kader Attou, uit eigen land met bijvoorbeeld Nanine Linning én uit de eigen regio met makers 

zoals Roshanak Morrowatian, Jennifer Romen en Stephen Shropshire.

Wij verheugen ons op het vervolg!

SIDETALK (foto: Luc Lodder)
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_10 Personeel en organisatie

Gezond, efficiënt georganiseerd, transparant, divers en duurzaam: schrit_tmacher genereert 
met een kleine overhead en geringe kosten een kwalitatief en artistiek scherp festival voor 
een divers en groot publiek. De organisatie van het festival is in handen van een vooruit-
strevend, ondernemend en efficiënt opererend Nederlands/Duits kernteam, waarin jaren-
lange expertise en ervaring samenkomen met een brede en internationale blik op en netwerk 
in het dansveld.

10.1 KORTE HISTORISCHE SCHETS
Sinds 2010 werkt PLT samen met het Kulturbetrieb Stadt Aachen aan schrit_tmacher. PLT heeft deze 

rol in 2016 overgedragen aan de stichting StEP by StEP Heerlen. Deze stichting is 29 januari 2016 

opgericht met als doel: het tonen van internationale ontwikkelingen in de dans, impulsen geven aan  

de toekomst van de dans en het ontwikkelen van een inspirerende gemeenschap van makers en lief-

hebbers van dans in de Euregio – alles in de ruimste zin des woords.

Kulturbetrieb Stadt Aachen en stichting StEP by StEP Heerlen zijn artistiek en zakelijk gelijkwaardige 

partners. Zij trekken gezamenlijk op, investeren en dragen ieder een deel van de kosten en risico’s. Zij 

vormen op gelijkwaardige wijze samen het hart van het festival en geven samen vorm aan de missie 

om een dansstructuur te ontwikkelen in de Euregio. Stichting StEP by StEP Heerlen is de Nederlandse 

rechtspartner, verantwoordelijk voor de organisatie van het Nederlandse deel van schrit_tmacher. Voor 

dit deel legt de stichting in de context van het geheel in dit jaarverslag verantwoording af. In Aken en 

Eupen wordt op een eigen manier invulling gegeven aan de organisatie van hun delen het festival. Hier-

toe vergaren zij eigen middelen en over dit aanbod leggen zij zelfstandig verantwoording af.

10.2 BESTUUR EN TOEZICHT STICHTING STEP BY STEP HEERLEN
Sinds 2019 heeft stichting StEP by StEP een eigen Raad van Toezicht, bestaand uit:

Mevrouw M. De Groot (voorzitter, vanaf 30 oktober 2019)

De heer C.M.A. van Rosmalen (lid, vanaf 30 oktober 2019)

De heer W.L.J. Weijnen (lid, vanaf 30 oktober 2019)

Alle leden RvT hebben een uitgebreide kennis en ervaring binnen de cultuursector, een geoutilleerd 

netwerk en beschikken over de diverse vaardigheden om toezicht te houden op de (dagelijkse) 

bestuurlijke inrichting. Het bestuur en de zakelijke en artistieke leiding van schrit_tmacher is sinds  

29 januari 2016 in handen van de heer B.M. Schoonderwoerd.

10.3 ORGANISATIE
Het kernteam van schrit_tmacher bestaat uit:

_  Rick Takvorian – festivalleider, artistieke/zakelijke leiding

_  Bas Schoonderwoerd – zakelijke/artistieke leiding

_  Stefanie Gerhards – programmering/projectleiding Duitsland

_  Janneke Schmeitz – programmering/festivalcoördinatie Nederland

Zij worden ondersteund door artistieke professionals uit de dans, marketing en communicatie, (cultuur)

educatie en talentontwikkeling, en een professioneel productieteam. Aan de Nederlandse kant zijn  

Piergiorgio Milano - Pesadilla (foto: Manuela Giusto)
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dat o.m.:

_  Bart van Hooren – productieleiding

_  Rik Schormans – technische voorbereiding PLT

_  Barry Faessen – artisthandling, programma-ondersteuning

_  Sander Ronden, Maartje Austen, Sander Plantema – projectleiding

_  Tessa Reijnders – marketing en publiciteit

_  Annemarie Huntjes – educatie

De expert talks, filmprogrammering, festivalgesprekken en andere onderdelen in ons contextprogramma 

werden begeleid en ontwikkeld door curator Karin Post en dansjournalist Annette Embrechts (moderator) 

i.s.m. onder meer filmhuis De Spiegel en Cinedans. Zij worden hierbij voor online en videoproducties 

ondersteund door Marc Ploum. Het team kreeg in 2021 ondersteuning van 11 vrijwilligers, die o.a. hielpen 

met flyers verspreiden, de ontvangst (en toezicht) op locaties en de voorbereiding van voorstellingen e.d.

EEN NIEUWE ORGANISATIE

schrit_tmacher groeide pre-corona snel. De pandemie werkt momenteel tegen, maar de verwachting  

is dat, zodra corona het toelaat, de in 2010 ingezette constante groei door zal zetten. Met het oog op 

deze ontwikkeling werken wij momenteel samen met onze partners in Aken aan een nieuwe organisatie-

structuur, die de organisaties aan beide zijden van de grens spiegelt en ons zo in staat stelt om te 

bouwen aan een nog sterker platform voor hedendaagse dans.

CONVENANT

De samenwerking tussen het Kulturbetrieb Stadt Aachen en StEP by StEP in Heerlen zou in de afgelopen 

periode vastgelegd worden in de vorm van een politiek-bestuurlijk convenant. Doordat in de afgelopen 

coronatijd met name bij het Kulturbetrieb de prioriteiten intern lagen, is dit convenant nog niet getekend. 

Deze stap zullen we in 2022 zetten, zodat wij precies kunnen duiden hoe wij onze samenwerking 

onderling vormgeven.

10.4 GOVERNANCE CODE CULTUUR
Het schrit_tmacher festival is een samenwerking van drie belangrijke partners in Nederland, Duitsland 

en België, die ieder voor zich een eigen verantwoordelijkheid kennen. De inhoudelijk programmatische 

samenwerking staat voorop.

Stichting StEP by StEP (SbS) is voor programmering en uitvoering geheel verantwoordelijk voor het 

Nederlandse deel en past de Governance Code Cultuur (GCC) toe. Ze voert een eigen organisatie  

en heeft voor haar deel een eigen financiële huishouding. In haar jaarverslagen legt SbS nadrukkelijk 

uit hoe zij dat doet. De Code is geïmplementeerd in al onze overlegstructuren en verantwoordings- 

methodieken. Met succes: de Raad voor Cultuur beoordeelt onze governance met een grote plus!

Met het politiek-bestuurlijke convenant tussen het Kulturbetrieb Aachen en Stichting StEP by StEP, 

zetten wij een volgende stap in de open en transparante samenwerking over ’s lands grenzen heen.  

In 2021 hebben wij eens te meer ervaren dat grensoverschrijdende samenwerking geen vanzelfspre-

kendheid is. Duitsland hanteerde in elke fase van de coronacrisis andere regels dan Nederland; ten 

tijde van het festival in de zomer was het land in lockdown, terwijl de podia in ons land – weliswaar 

onder restricties – wel open mochten. Daarnaast is in de Duitse organisatie van schrit_tmacher sinds 

eind 2021 de functie van artistiek leider vacant. Door corona hebben wij de discussie over de toekom-

stige invulling van de organisatie en de functie van Rik Takvorian nog niet kunnen voeren. Wel hebben 

we samen een nieuwe organogram ontwikkeld, waarin we onze organisaties aan beide zijden van de 

grens aan elkaar spiegelen. Deze nieuwe structuur wordt in 2022 ingevuld.

SbS is een kleine organisatie met een stevig bezette Raad van Toezicht: Mare de Groot (voorzitter), 

Karel van Rosmalen en Wim Weijnen. Bestuurder van de stichting is Bas Schoonderwoerd. Deze  

stevige bezetting is in de complexe omgeving waarin de stichting opereert (ook in grensoverschrijdende 

samenwerking met partners in Aachen) geen overbodige luxe.

Bestuurder en toezichthouders van SbS zijn onafhankelijk en handelen integer. De samenwerking met 

partners als het Kulturbetrieb Aken en Eupen zijn helder, waar ieder zich voor projecten en voorstellingen 

Jeugddag (foto: Klaus Tummers)
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alleen in eigen land verantwoordelijkheid weet. Met partners zijn heldere convenanten gesloten die ook 

door de RvT zijn geratificeerd. De externe registeraccountant doet minimaal eens per jaar verslag aan 

Raad van Toezicht.

SbS maakt gebruik van de kwaliteiten, kennis en kunde van Parkstad Limburg Theaters, een van de 

grootste theaterorganisaties van Nederland, die als gesubsidieerde organisatie eveneens een integere 

en transparante governance hanteert. De aard en inhoud van deze samenwerking wordt jaarlijks in een 

raamovereenkomst vastgelegd.

De organisatiestructuur kent onderlinge verantwoordelijkheden en de financiële inrichting van SbS zijn 

helder en maken een eenduidige toedeling mogelijk van de bestuurlijke en toezichthoudende verant-

woordelijkheden en bevoegdheden.

SbS houdt zich, zowel op freelance, ZZP en loonbasis binnen de kaders van de wet normering topinko-

mens WNT.

Nevenfuncties

Mare de Groot

_ Directeur Podiumkunsten Zuyd Hogeschool

_ Lid Raad van Toezicht SALLY Dansgezelschap Maastricht

Karel van Rosmalen

_ Voorzitter College van Bestuur VISTA college

_ Bestuurslid Coöperatie Loopbaan en Ontwikkeling U.A.

_ Bestuurslid LWV Expertisecentrum Arbeidsmarkt en Onderwijs

_  Auditor en panellid Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) beoordeling  

kwaliteitsplannen HBO

Wim Weijnen

_ Voorzitter Stichting Henri Hermans (gelieerd aan philharmonie zuidnederland)

_ Voorzitter Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg

_ Lid Adviescommissie Conservator Provincie Limburg

Bas Schoonderwoerd

_ Algemeen Directeur en Hoofdprogrammeur Parkstad Limburg Theaters N.V.

_ Adviseur Stichting Mecenas PLT

_ Adviseur Stichting Cultura Nova

_ Bestuurslid Visit Zuid-Limburg

_ Co-founder en lid Stichting Explore Festival

10.5 FAIR PRACTICE CODE
Zowel in voorbereiding als realisatie van het festival huldigen wij de vijf kernwaarden waar de Fair  

Practice Code voor staat: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. Door 

samenwerking met Kulturbetrieb Stadt Aachen zijn we ons sterk bewust om deze kernwaarden ook toe 

te passen in deze hybride maar o, zo vruchtbare en bijzondere internationale samenwerking. Het is een 

belangrijke ambitie om niet alleen de culturele sector en de podiumkunsten, maar de samenleving als 

geheel te dienen. Niet voor niets hebben wij onze plannen gevat onder de titel ‘Samen stappen zetten’; 

wij nemen onze bijdrage aan de samenleving zeer serieus.

Ten aanzien van medewerkers/ZZP’ers volgen wij de afspraken, zoals deze zijn vastgelegd in de CAO 

Nederlandse Podia. Waar sprake is van honoraria vertrouwen we op de informatie die aanbieders van 

voorstellingen over eerlijke beloning met ons delen. Dit is niet vrijblijvend. In contractbesprekingen en 

onderhandelingen met bespelers en impresariaten stellen we onze visie op fair practice aan de orde.

Ten aanzien van buitenlandse contracten volgen we dezelfde route. We werken met gerenommeerde 

internationale gezelschappen met een grote staat van dienst – ook internationaal – en gaan ervan uit dat 

fair practice onderdeel is van hun werk- en handelswijzen. De uitkoopsommen rechtvaardigen die ver-

onderstelling. Waar onze criteria vragen oproepen gaan we met partners het debat aan over het waarom 

van de Nederlandse Fair Practice en hoe deze internationaal zo veel mogelijk formeel is in te bedden.

Alle professionals (o.a. voor workshops en inleidingen) worden conform FPC vergoed. Ook stagiaires 

krijgen adequate vergoedingen. De verhouding tussen betaalde en onbetaalde krachten (vrijwilligers)  

is gezond. Voor onze organisatie zijn momenteel 11 vrijwilligers actief.

Ten aanzien van auteursrechten voeren wij – van oudsher – een strikt beleid; dit is een belangrijke pijler 

onder onze sector. De rechten worden achteraf verrekend en voldaan via BUMA.

Jaarlijks legt stichting StEP by StEP in haar jaarverslag verantwoording af over de toepassing van de FPC.

10.6 CODE DIVERSITEIT EN INCLUSIE
Met 18.631 (2019, pre-corona) bezoekers is schrit_tmacher een groot festival in Parkstad Limburg en 

het grootste jaarlijks eigentijdse dansfestival in Nederland! Programma, publiek en danswereld zijn 

internationaal en intercultureel. Elke editie voegt het festival nieuwe kleuren, smaken en culturen toe aan 

de podium kunsten in de Stedelijke Cultuurregio Zuid. In dit programma en in onze groeiende context-

programmering waarmee we de reguliere podia steeds vaker verlaten en het publiek letterlijk en figuur-

lijk op straat of in een park ontmoeten, dragen wij ons steentje bij aan de bewustwording bij makers, 

partners en publiek dat iedereen meetelt. Welkom is. Gezien wordt. En zich kan verbazen en verwonde-

ren door of herkennen in dans.

De historie en ontwikkeling van de Euregio geeft een ander beeld van het diversiteitsvraagstuk. De 

opkomst van de mijnbouwindustrie trok in de eerste helft van de vorige eeuw duizenden werknemers 

Akram Khan Company - Outwitting The Devil (foto: Jean Louis Fernandez)
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van elders naar Zuid-Limburg. De Oostelijke Mijnstreek ontwikkelde zich tot een welvarende regio en in 

de smeltkroes van culturen kozen de voorlopers van Parkstad Limburg Theaters (de Stadsschouwburg 

Heerlen en het Wijngrachttheater in Kerkrade) er in die tijd al voor om een ‘spiegel van de samenleving’ 

in de stoelen van hun theaters te willen zien. Juist de niet-talige podiumkunst, zoals de danskunst, blijkt 

daardoor hier een grote gedeelde waarde. Na de sluiting van de mijnen keerde het tij voor de regio. 

Steevast bungelt Zuid-Limburg onderaan in landelijke lijstjes als het gaat om opleiding, inkomen, 

gezondheid, et cetera. Naast (inter)culturele factoren fungeert dan ook vooral sociaal-maatschappelijke 

en economische ontwikkeling als onderlegger voor het diversiteitsvraagstuk dat hier leeft.

Door corona hebben de plannen die wij ontwikkelen om een diverser publiek te bereiken en een inclusief 

festival te zijn voor iedereen, stilgelegen – we waren eerlijk gezegd al blij dát we een festival konden 

presenteren. Zodra de pandemie het toelaat en plannen voor internationale samenwerking stabieler 

zijn, pakken we de draad op.

Onze prestaties t.a.v. de vier P’s

Programma

Diversiteit en inclusie behoren tot het DNA van schrit_tmacher. De verbeeldende kracht van dans is  

universeel. Van die kracht maakt schrit_tmacher dankbaar gebruik; dans is het medium, het venster op 

de wereld, waarmee wij het perspectief van onze bezoekers op wat er speelt en leeft in de wereld willen 

vergroten.

Prestaties

_  Elke editie stellen wij – passend binnen onze in hoofdstuk 5 beschreven programmeringsvisie –  

met zorg een mix van niet-westerse en westerse danskunst samen van makers uit verschillende 

landen, voor alle leeftijden, met verschillende achtergronden.

_  In ons contextprogramma buigen wij ons onder de titel ‘Dans & Actualiteit’ over relevante en actuele 

diversiteitsvraagstukken. Elke editie stellen wij voor dit programma aan de hand van een thema actu-

ele vraagstukken centraal. In het programma van 2021 liet de jonge Chinese maker Yang Zhen 

binnen het thema ‘de actualiteit en de invloed van ongeschreven culturele codes’ aan de hand van 

zijn werk Destination zien hoe verschillend het is om homoseksueel te zijn in China of Europa. En de 

Franse Anne Nguyen bracht met haar voorstelling À mon bel amour verschillende visies op identiteit 

en persoonlijkheid voor het voetlicht. Rond deze voorstellingen organiseerden wij video-inleidingen 

en aftertalks, die niet alleen het publiek in de zaal maar ook het publiek thuis gratis kon zien. 

In 2022 brengen we de visie van makers en publiek samen rond het thema ‘dans als beweeglijke 

brug tussen polariserende perspectieven’ met medewerking van onder andere de Belgisch/Burkanise 

maker Serge Aimé Coulibaly, Dada Masilo (ZAF) en Eun Me Ahn uit Zuid-Korea. Van deze makers is 

niet alleen hun werk op het podium te zien, zij dragen ook persoonlijk bij aan de ontwikkeling van 

een boeiend contextprogramma.

Publiek

In de Cultuurnota 2021 heeft Heerlen schrit_tmacher toegevoegd aan de Heerlense culturele basis-

infrastructuur. Bij deze benoeming hoort de opdracht de stad te voorzien van een kwalitatief goed,  

cultureel divers en vernieuwend programma voor een breed publiek én een sterk platform voor makers. 

Wij voldoen graag aan beide opdrachten.

_  Onze festivallocaties beschikken – ook voor mensen met een fysieke beperking – over toegankelijke 

zalen volgens de recente standaarden. In enquêtes na de voorstelling onderzoeken wij bij onze 

bezoekers of de toegankelijkheid nog steeds goed is en of zij verbeterpunten zien. Waar wenselijk 

voorzien wij in vrijwilligers die bezoekers met een beperking naar hun stoel helpen.

_  Ondanks het feit dat een hoog aantal inwoners van onze regio het theater bezoekt, is dit zeker niet 

voor iedereen weggelegd. Om mensen met een kleine beurs, die niet of nauwelijks in contact komen 

met dans in het theater te bereiken, zijn wij in 2021 letterlijk out of the black box de stad in gegaan. 

Voor het eerst organiseerden wij in onze contextprogrammering (SIDEWALK) nieuwe laagdrempelige 

activiteiten waarbij een groot publiek – soms letterlijk in de publieke ruimte op straat – in contact 

kom komen met dans.

_  Via livestreams openden we de deur van ons festival naar een wereldwijd breed publiek, dat niemand 

uitsluit.

_  Met ons omvangrijke programma voor GENERATION2 richten wij ons op kinderen en gezinnen met 

kinderen – het publiek en de talenten van de toekomst. Veel kinderen komen ook in contact met 

schrit_tmacher via schoolvoorstellingen,

_  In 2021 hebben wij contact gelegd met organisaties zoals ‘Vier het leven’ en ‘Komt en zien!’. Met 

deze stichtingen onderzoeken wij wat wij kunnen doen om dansvoorstellingen toegankelijk te maken 

voor resp. blinden en slechtzienden en ouderen die het lastig vinden om alleen een voorstelling uit  

te zoeken of alleen naar het theater te gaan.

Personeel

Aan de basis van ons kleine team staat onze Armeens-Amerikaanse artistiek leider in Aken. Trots zijn 

wij daarnaast op de 50-50-man/vrouw-verhouding in het kernteam, dat grotendeels bestaat uit ZZP’ers, 

die wij in deze crisistijd gelukkig allemaal aan boord hebben weten te houden. Ook onze Raad van  

Toezicht staat onder voorzitterschap van een vrouw met stevig artistiek inzicht en prachtige diverse  

achterban.

_  Wij koesteren en bouwen verder aan een cultureel diverse organisatie. Hiervoor zorgen wij bij nieuwe 

vacatures, rolinvulling (op het podium) en de werving van vrijwilligers ervoor dat de functies ook aan-

trekkelijk zijn voor etnische minderheden in onze regio en voor mensen met een arbeidsbeperking.

_  Voor vergroting van ons netwerk van vrijwilligers voerden wij in 2021 gesprekken met o.a. het Grotius-

college in Heerlen (werving jonge vrijwilligers voor GENERATION2), Stichting de Vrolijkheid (een 

belangrijke schakel met het AZC in Heerlen), het Vista College (dat opleidingen in de evenementen-

sector, podiumkunsten en een volwaardige dansopleiding – CIOS Dans – aanbiedt), en Society in 

Motion/New Faces (een schakel met nieuwkomers in ons land). Laatstgenoemde organiseert ook 

speeddate sessies met organisaties, om hun bewustwording op het gebied van diversiteit te onder-

zoeken en verbeterpunten bloot te leggen. Wij staan er open voor om onze organisatie op deze wijze 

te laten scannen.

_  schrit_tmacher is uitgegroeid tot een vaste waarde in de culturele (basis)infrastructuur van Heerlen 

en Parkstad Limburg en in een groter verband van Limburg, Nederland en de Euregio Maas-Rijn. 

Onze naam betekent letterlijk vertaald uit het Duits aanjager en pionier. Dat wij onze naam zelfs in 

coronatijd konden waarmaken, is te danken aan de vruchtbare partnerships die wij hebben met (co)

producenten, kunstenaars en (inter)nationale gezelschappen en makers, podia, festivals, impresariaten, 

academies en andere organisaties zoals VIA ZUID, Huis voor de Kunsten, SCHUNCK, noem maar 

op. Samenwerking maakt wezenlijk deel uit van het DNA, de visie en organisatorische fundamenten 

van het festival. In samenwerking schuilt onze grootste kracht. Diezelfde samenwerking is een 

belangrijke voorwaarde om nieuwe stappen te kunnen zetten om een diverser publiek te bereiken en 

een inclusief festival te zijn voor iedereen. Op die sterke basis die er ligt bouwen we samen met onze 

partners verder.

Wij zien de toepassing van de CDI als een continu verbeterproces. Toepassing van de code staat aan 

de basis van doen, denken en laten. Ons doel is deelname aan en bezoek aan ons festival voor iedereen 

(oud en jong, ongeacht herkomst, inkomen en sociaal-maatschappelijke status en ook voor mensen 

met een beperking mogelijk maken. In 2021 heeft ons team om inspiratie op te doen en te leren van de 

ervaringen van anderen deelgenomen aan het online STET No limits symposium over diversiteit en 

inclusiviteit door de branchevereniging Code Diversiteit & Inclusie. In 2023-2024 gaan we onze aanpak 

formaliseren door gericht op de CDI een plan op te stellen, dit jaarlijks te monitoren en over de 

behaalde resultaten verantwoording af te leggen.
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Code Diversiteit en Inclusie Code Cultural Governance Code Fair Practice

Startpositie:  
Hoe is de situatie/ 
toepassing/realisatie 
bij aanvang van het 
verslagjaar?

Diversiteit en inclusie behoren tot het DNA van schrit_tmacher. De verbeel-
dende, vaak woordeloze kracht van dans is universeel en bereikt ook minder- of 
ander stalige mensen. Van die kracht maakt schrit_tmacher dankbaar gebruik; 
dans is het medium, het venster op de wereld, waarmee wij het perspectief van 
onze bezoekers op wat er speelt en leeft in de wereld willen vergroten. Juist 
daarom zoekt schrit_tmacher naar nieuwe perspectieven uit andere continen-
ten, die een ander licht werpen op universele thema’s of nieuwe verhalen vanuit 
andere geopolitieke constellaties en historie naar het podium brengen. Diversi-
teit en inclusie liggen daarom sterk in het verlengde van de programmering, 
alsook van de publieksontwikkeling over landsgrenzen heen. Dat begint al  
bijvoorbeeld door met ‘buren’ uit aangrenzende landen in één zaal een voorstel-
ling te beleven. Maar ook doordat de contextprogrammering zich onder de titel 
SIDEWALKS steeds meer richt op het verlagen van drempels en het vergroten 
van de ontvankelijkheid.

schrit_tmacher is een samenwerking van drie partners in 
Nederland, Duitsland en België, die ieder een eigen verant-
woordelijkheid kennen. Stichting StEP by StEP (SbS) is voor 
programmering en uitvoering geheel verantwoordelijk voor 
het Nederlandse deel en past de CCG toe. Ze voert een 
eigen organisatie en heeft voor haar deel een eigen financiële 
huishouding. In haar jaarverslagen legt SbS uit hoe zij dat 
doet. De CCG is geïmplementeerd in de overlegstructuren  
en verantwoordingsmethodieken

SBS huldigt de vijf kernwaarden van de Fair 
Practice Code.
_  t.a.v. medewerkers / ZZP’ers volgen wij de 

afspraken, vastgelegd in de CAO Neder-
landse Podia. In contractbesprekingen 
met bespelers en impresariaten stellen we 
onze visie op fair practice aan de orde.

_  t.a.v.  buitenlandse contracten volgen we 
dezelfde route. Waar onze criteria vragen 
oproepen gaan we met partners het debat 
aan over het waarom van de Nederlandse 
Fair Practice Code en hoe deze inter-
nationaal zo veel mogelijk formeel is in te 
bedden.

_  Alle professionals + ook stagiaires (o.a. 
voor workshops en inleidingen) worden 
conform FPC vergoed.

_  De verhouding tussen betaalde en on -
betaalde krachten (vrijwilligers) is gezond.

_  t.a.v. auteursrechten voeren wij een strikt 
beleid; dit is een belangrijke pijler onder 
onze sector. De rechten worden achteraf 
verrekend en voldaan via BUMA.

_  Jaarlijks legt SBS in haar jaarverslag  
verantwoording af over de toepassing van 
de FPC.

Wat was de  
doelstelling voor  
het verslagjaar?

De ambitie is een nog diverser publiek te bereiken voor het festival. Plus  
verschillende generaties en verschillende ‘bubbels’ met elkaar in gesprek te 
brengen over andersoortige perspectieven in dans.

_  De afsluiting van een politiek-bestuurlijk convenant tussen 
het Kulturbetrieb Aachen en Stichting StEP by StEP, 

_  De bouw van een gespiegelde organisatie aan weerszijden 
van de grens.

_  De afsluiting van een raamovereekomst met Parkstad Lim-
burg Theaters waar SBS diensten afneemt

_  Voor de RvT stond in het kader van goed en transparant 
toezicht een zelfreflectie op het programma.

In aanloop naar 2021 was duidelijk dat het 
jaar in het teken van corona zou staan. 
schrit_tmacher heeft zich in de context van 
de pandemie ingespannen om zoveel moge-
lijk makers, gezelschappen een podium te 
bieden en ook zo veel mogelijk zzp’ers 
(technici etc.) en dienstverleners die de 
podiumkunsten mogelijk maken met 
opdrachten te ondersteunen. De corona-
steun is zo volgens het trickle down-principe 
in de sector zelf beland.
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Wat waren de  
activiteiten/ 
ontwikkelingen in het 
verslagjaar

_  we presenteerden een mix van niet-westerse en westerse danskunst samen 
van makers uit verschillende landen, in alle leeftijden, met verschillende  
achtergronden.

_  In ons contextprogramma hebben wij ons onder de titel ‘Dans & Actualiteit’ 
over relevante en actuele diversiteitsvraagstukken. We brachten makers en 
publiek samen rond actuele thema’s.

_  We maken onze podia/voorstellingen toegankelijk voor mensen met een 
fysieke en visuele beperking.

_  We hebben i.h.k.v. Co-Lab de voorstelling Innerlijk Ritme van Sharon Wessling 
(dansmaker met een gehoorbeperking) gecoproduceerd en gepresenteerd. 
Hierin speelt zij met auditieve en visuele prikkels, zoals vloeibare trillingen.

_  We hebben contact gelegd met organisaties (Vier het Leven, Komt het zien) 
die mensen met een beperking en senioren kunnen begeleiden bij theater-
bezoek.

_  We hebben onder de titel SIDEWALK letterlijk dans naar de stad gebracht om 
aanbod (laagdrempelig) toegankelijk te maken voor mensen met een kleine 
beurs en mensen die niet gauw dans of een theater bezoeken .

_  we hebben ons programma voor GENERATION2 en talentontwikkeling uit-
gebreid

_  We hebben gesprekken gevoerd met sociaal maatschappelijke partners voor 
de werving van nieuwe vrijwilligers, die bij kunnen dragen aan een diversere 
organisatie van ons festival.

_  medewerkers van onze organisatie hebben deelgenomen aan een online  
symposium over de Code D&I.

_  We hebben geëxperimenteerd en geïnvesteerd in een creatief online gedeelte 
van schrit_tmacher, eerst noodgedwongen vanwege coronamaatregelen, 
maar vervolgens ook vanwege de potentiële reikwijdte om een nieuw publiek 
(op afstand) bij schrit_tmacher te betrekken. Hiervoor hebben wij voorstellin-
gen, videoportretten van choreografen en boeiende aftertalks via livestreams 
aangeboden. Deze streams bieden de mogelijkheid tot een online kennis-
making én ver dieping en tevens aan archivering te kunnen gaan doen.

_  In 2021 hebben wij ervaren dat grensoverschrijdende 
samenwerking geen vanzelfsprekendheid is. Duitsland  
hanteerde in elke fase van de coronacrisis andere regels 
dan Nederland. Bij het Kulturbetrieb lagen de prioriteiten 
intern; er is in 2021 geen festival in Aken georganiseerd. 
Daarnaast is in de Duitse organisatie van schrit_tmacher 
sinds eind 2021 de functie van artistiek leider vacant. Rick 
Takvorian blijft in zijn huidige rol als artistiek leider betrok-
ken bij het festival. De discussie rond de verankering van 
deze rol binnen het Kulturbetrieb Aachen hebben wij nog 
niet kunnen voeren.

_  We hebben met onze partners in Aken aan een nieuwe 
(gespiegelde) organisatiestructuur gewerkt.

_  De RvT heeft een zelfreflectie uitgevoerd.

_  Binnen de complexe coronarestricties 
heeft schrit_tmacher online contact 
gezocht met het publiek. In 2020 en 2021 
hebben we voor het eerst voorstellingen, 
videoportretten en aftertalks via livestream 
aangeboden. Wij merken dat dit online 
presentatiepodium nog diffuus is wat 
betreft de FPC. Het is makkelijk gezegd 
dat wij producties streamen. Maar hoe zit 
het met auteursrechten, vergoedingen 
voor online presentaties die lang online 
toegankelijk blijven. Dit is nog redelijk 
onontgonnen terrein. De FPC staat bij 
schrit_tmacher bij de afwikkeling van 
online voorstellingen en producties hoog 
op de agenda.

Wat is de stand van 
zaken aan het eind van 
het jaar en wat is de 
doelstelling voor het 
komende jaar?

Door corona hebben de plannen die wij ontwikkelen om een nog diverser 
publiek te bereiken en een inclusief festival te zijn voor iedereen, in fysieke 
publieksaantallen (logischerwijs) nog niet het gewenste effect gehad. In 2022 
was schrit_tmacher één van de eerste internationale festivals die plaatsvond in 
de overgangsfase naar de afbouw van maatregelen. Daarop hebben we pro-
grammatisch weten te anticiperen, al heeft de onzekerheid in de overgangsfase 
nog grote gevolgen gehad voor de publieksontwikkeling, ook met betrekking  
tot diversiteit en inclusie. In de programmering hebben we echter wederom een 
rijkdom aan diverse perspectieven kunnen tonen, en hierover ook het gesprek 
met het [gelimiteerde] publiek weten te entameren. We hebben in kwetsbare 
tijden bij weten te dragen aan een culturele uitwisseling tussen anders- 
klinkende perspectieven.

_  In 2023-2024 gaan we onze aanpak formaliseren door gericht op de CDI  
een plan op te stellen, dit jaarlijks te monitoren en over de behaalde resultaten 
verantwoording af te leggen.

_  De afsluiting van het convenant vindt in 2022 plaats.
_  De organisatiestructuur wordt nader ingevuld. Hierbij wordt 

ook de toekomstige invulling van de organisatie aan weers-
zijden van de grens, inclusief de verankering van de nieuwe 
‘externe’ rol van Rick Takvorian binnen het Kulturbetrieb 
Aachen meegenomen.

_  De RvT streeft naar een andere samenstelling, passend bij 
de nieuwe tijd waarin wij leven. Deze wijziging wordt bij de 
benoeming van nieuwe leden in 2022 uitgevoerd.

Aan het einde van 2021 hadden we nog 
altijd te maken met de pandemie en zat ons 
land in lockdown. Niettemin bereidden wij 
ons voor op een live festival; we wilden de 
draad oppakken waar hij in maart 2020 was 
blijven steken – ook om iedereen die betrok-
ken is bij ons festival perspectief te bieden. 
De alternatieve route was ditmaal minder 
online gericht maar meer op het voortzetten 
van onze koers door meer opdrachten te 
verstrekken aan makers voor dans in de 
openbare ruimte - naast de internationale 
dans in ons hoofdprogramma; hier ligt en 
blijft de kernfocus van ons festival.
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_11 Vooruitblik | Het festival in 2022

schrit_tmacher heeft zich ontwikkeld tot een van de grote festivals in Parkstad Limburg. Ook 
in Nederland kennen we geen groter festival waarin het gedurende 5 weken draait om dans 
voor een publiek dat zich pre-corona richting de 20.000 toeschouwers ontwikkelde.

De komende edities staan in het teken van herstel; het publiek moet zijn weg en vertrouwen in (veilig) 

theaterbezoek hervinden. Dat zal tijd nodig hebben. Artistiek-inhoudelijk blijft onze ambitie om de ont-

wikkeling van de hedendaagse dans voort te stuwen, verrassend en innovatief te blijven voor een kritisch 

publiek én aantrekkelijk te zijn voor nieuwe publieksgroepen leidend. Tegelijk grijpen we de kans om 

het blikveld van het publiek op de dans én op de wereld verder te verbreden c.q. verdiepen. Met plezier 

blikken wij vooruit op ons festival in 2022.

HOOFDPROGRAMMA | Dans als beweeglijke brug tussen polariserende perspectieven

Nederlandse festivalopening / dinsdag 8 maart 2022 – Theater Heerlen – RABOzaal

Met inleiding + nagesprek

Hofesh Shechter Company (UK/ISR) – Double Murder: Clowns (2016) +  

The Fix (Nederlandse première)

“One of the British dance scene’s hottest properties.” Dit citaat uit de New York Times geeft de status 

van Hofesh Shechter weer. In Nederland liet de Israëlisch-Britse choreograaf de theaters al vaker  

ontploffen met zijn rauwe voorstellingen. Het overdonderende maatschappijkritische Clowns – een 

gechoreografeerde orgie van geweld als entertainment – zien we in Double Murder in een scherp  

contrast met een verstilde tegenreactie: een schild dat dansers beschermt en waaronder performers 

juist menselijk en kwetsbaar elkaar kunnen naderen, met zachte, fragiele energie.

Belgische festivalopening / woensdag 9 maart 2022 – Alter Schlachthof, Eupen

Marina Cherry (USA/SWE) – Only Bones v.1.6 & Cie Un Loup pour l’Homme (FR) – CUIR

In een sporadisch verontrustende voorstelling creëert Only Bones v.1.6 een chaos van fysieke en  

cerebrale manipulatie – een vervolg op het origineel Only Bones (v.1.0) van Thomas Monckton. Marina 

doorbreekt de bubbels van het banale en zoekt een evenwicht tussen theatraliteit en lichamelijkheid.  

Ze verlegt de grenzen en zoekt vernieuwing binnen extreme beperkingen door slechts één licht te 

gebruiken. Het is een maximalisering van het minimale. In CUIR spelen twee mannen, beiden uitgerust 

met een harnas, een krachtig duel waarin ze het lichaam van de ander proberen te manipuleren. 

Tussen kracht en aantrekkingskracht beseffen ze dat het niet gaat om macht óver de ander, maar om 

macht mét de ander...

Duitse festivalopening / vrijdag 11 t/m maandag 14 maart 2022 – Fabrik Stahlbau Strang Aachen

Alexander Whitley Dance Company (GBR) – Overflow

Sinds de oprichting van zijn compagnie in 2014 creëert Alexander Whitley explosieve en toch delicaat 

gecomponeerde klassiek-moderne choreografieën die virtuoze dans combineren met hoge muzikaliteit 

en krachtige visuele elementen. Overflow is een confrontatie met de explosie aan informatie, big data 

en sociale netwerken die wij ervaren in dit internettijdperk. Intieme solo’s en grootse groepsscènes 

bewegen in harmonie met een kinetische lichtsculptuur die de dansers omgeeft met wisselende kaders 

en energieën.

Jeugddag (foto: Klaus Tummers)
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dinsdag 15 maart 2022 – Theater Heerlen – RABOzaal

Met inleiding + nagesprek

Faso Danse Théâtre / Serge Aimé Coulibaly & Magic Malik (BEL/BDI) – WAKATT

Serge Coulibaly’s nieuwe creatie Wakatt (2020) maakt deel uit van een oeuvre dat sociale veranderin-

gen in de dagelijkse realiteit onderzoekt. Wakatt reflecteert op hoe angst ons huidige tijdperk beheerst. 

Het nationalisme is bijna overal aan een opmars bezig en veel actuele leiders spelen met polarisatie 

tussen verleiding en gruwel. Wakatt onderzoekt ‘de aard van het natuurlijk instinct van de mens’. Draagt 

de mens van nature agressie en afkeer van het onbekende in zich? Waar komt die angst vandaan?  

Is het overlevingsdrang? Hoe kunnen ideologische gemeenschappen plots vijanden worden? En valt 

hetzelfde instinct ook helend in te zetten, om die kloof te overbruggen en polariserende perspectieven 

te verbinden?

woensdag 16 maart 2022 – Alter Schlachthof, Eupen

Piergiorgio Milano (BE/IT) – White Out

In de bergsport verwijst de term ‘white out’ naar het wegvallen van oriëntatiepunten als gevolg van bij-

zondere weersomstandigheden: sneeuw en wolken vervormen de weerkaatsing van het licht, waardoor 

hemel en aarde in elkaar lijken over te lopen en het onmogelijk wordt om in welke richting dan ook te 

bewegen. White Out is een ironische en dramatische reis, amusant en aangrijpend, niet alleen door het 

op de bühne getoonde natuurlandschap, maar ook door het innerlijk van de mens. De berg is als het 

ware een spiegel van de mens.

donderdag 17 t/m zondag 20 maart 2022 – Fabrik Stahlbau Strang Aachen

James Wilton Dance (GBR) – Drift / The Four Seasons

James Wilton Dance behoort tot de spannendste en meest gevraagde moderne dansgezelschappen 

van Europa. Met zijn nieuwe choreografie, het adembenemende duo The Four Seasons, heeft Wilton 

een stuk van immense lichamelijkheid, pulserende energie en verbluffende schoonheid gecreëerd op 

een nieuw gecomponeerde versie van het beroemde werk van Vivaldi door Max Richter. In The Four 

Seasons ervaart het publiek Waltons bekende en gevierde mix van capoeira, acrobatiek, vechtkunst  

en klassieke dans. De abstracte en toch bijzonder intieme choreografie verbindt de vier jaargetijden 

van de compositie met de vier fasen van het universum. De avond wordt afgerond met het zinnelijke, 

krachtige duo Drift.

dinsdag 22 maart 2022 – Theater Heerlen – RABOzaal

Met inleiding + nagesprek

Eun-Me Ahn Company (KOR) – North Korea Dance / Nederlandse première

Strakke militaire parades, glimmende groepsdansen, unieke unisone bewegingen en glanzende werve-

lingen: tien dansers verwijzen in North Korea Dance (2019) met krachtige bewegingskwaliteiten on ver-

biddelijk naar de militaire optochten, waaierdansen, viriele gebaren, virtuoze acrobatiek en traditionele 

volksdansen zoals die zo nu en dan aan de wereld worden gepresenteerd vanuit Noord-Korea, een van 

de meest gesloten landen ter wereld. De Zuid-Koreaanse Ahn is eigenzinnig genoeg om ze opnieuw uit 

te vinden te midden van een vreugdevolle, ironische pop-omgeving. Ze legt een ‘in werkelijkheid onmo-

gelijke’ brug tussen propagandadansen van Noord-Korea en florerende popculturen van Zuid-Korea.

donderdag 24 maart 2022 – Fabrik Stahlbau Strang Aachen

B.Dance (ROC) – Floating Flowers

Onder leiding van de jonge Taiwanese choreograaf Po-Cheng Tsai – een van de ‘shooting stars’ van de 

Aziatische danswereld – behoort B.Dance sinds de oprichting in 2014 tot de bekendste bekroonde 

dansgezelschappen in de internationale scene. Po-Cheng Tsai ontwikkelde een unieke danstaal die  

traditionele Aziatische bewegingselementen, vechtkunst en moderne dans combineert. Floating  

Flowers is geïnspireerd op de Dag van de Geesten, de traditionele Taiwanese feestdag en een van de 

mooiste boeddhistische ceremonies van het land. Een werk als pure poëzie, waarin wonderlijke figuren, 

gehuld in fijne mousseline, mysterieuze landschappen toveren.

zondag 27 maart 2022 – Theater Kerkrade

Dance Company Nanine Linning & Nederlands Kamerkoor (D/NL) – Di Lasso’s Tranen van 

Petrus

Dance Company Nanine Linning presenteert een indrukwekkende cross-over met één van Nederlands 

meest toonaangevende koren, het Nederlands Kamerkoor. Samen plaatsen zij Orlando di Lasso’s  

Lagrime di San Pietro in een actuele context: wat gebeurt er met de mens ten tijde van isolatie, een-

zaamheid en wanhoop? De apostel Petrus was misschien wel de trouwste volgeling van Jezus. Toch 

verloochende juist hij Jezus. De desillusie en eenzaamheid die daarop volgden komen tot leven in een 

haast onaards samenspel tussen pure stem, dans en intens mooi licht. Poëtisch, confronterend en  

actueel – met zeven zangers in glazen zuilen en een danser in de hoofdrol.

donderdag 31 maart 2022 – Fabrik Stahlbau Strang Aachen

Kibbutz Contemporary Dance Company (IL) – Asylum

Onder de artistieke leiding van Rami Be’er is de Kibbutz Contemporary Dance Company uitgegroeid tot 

een van de culturele ambassadeurs van Israël met spectaculaire, uiterst expressieve en hedendaagse 

choreografische producties. In zijn meest recente stuk Asylum gaat Rami Be’er in op de wereldwijd 

actuele thema’s vluchten en migratie en het lot van asielzoekers. Hij ziet ‘asiel’ als ruimte, als een 

beschermd gebied en een intieme spirituele toestand. Wat betekenen immigratie, vaderland, identiteit 

en vervreemding voor ieder individu?

donderdag 31 maart + vrijdag 1 april 2022 – Theater Heerlen – LIMBURGzaal

Stephen Shropshire (USA/NL) – And Everything In Between / Wereldpremière

Het werk van Stephen Shropshire is bedrieglijk in zijn eenvoud. In And Everything In Between verkent 

hij met zijn ontroerende bewegingstaal de complexe ruimte, die ontstaat binnenin onze voortdurende en 

steeds veranderende dialogen: met onszelf, met de ander en met de wereld. Deze ‘bewegende 

gesprekken’ bestaan uit drie delen. Het eerste deel Contrapunctus (while we were waiting) zagen we 

een jaar eerder en was speciaal gemaakt voor schrit_tmacher 2020 op selecties uit J.S. Bachs Kunst 

der Fuge. In deze choreografie verkent de Braziliaanse danseres Christine Ceconello, in een dialoog 

met zichzelf, eenzaamheid als een staat met onbegrensde mogelijkheden. In And Everything… zien we 

het vervolg.

maandag 4 april 2022 – Theater Kerkrade

GN|MC (LBN/ESP) – SET OF SETS

In SET OF SETS experimenteert het Libanees-Spaanse choreografenduo Guy Nader en Maria Campos 

met een nieuwe manier van partnerschap. Van begin tot eind wordt een spanning aangehouden die, 

gevoed door precisie en nauwgezetheid, een spel met synchroniciteit op gang brengt. Hoe ervaren we 

tijd in het doolhof van ons geheugen en hoe maak je dat zichtbaar? De dansers gaan tot het uiterste en 

tarten de zwaartekracht in een labyrint van dansende lichamen. Het werk is volgens Theaterkrant “een 

waar meesterwerk.”

dinsdag 5 april 2022 – Theater Heerlen – RABOzaal

Met inleiding + nagesprek

Dada Masilo/The Dance Factory (ZAF) – The Sacrifice / Nederlandse première

In 2019 opende de Zuid-Afrikaanse Masilo schrit_tmacher met haar interpretatie van Giselle. Komende 

editie laat de Zuid-Afrikaanse haar visie los op het iconische ballet Le Sacre du Printemps (Het Lente -

Offer). Componist Igor Stravinsky en choreograaf Vaslav Nijinsky creëerden begin 20ste eeuw een 

schandaal met dit werk door te breken met alle klassieke balletwetten. Sindsdien is deze balletklassie-

ker door bijna alle grote choreografen aan herinterpretatie onderworpen. Masilo ziet verwantschap 

tussen Stravinsky’s muziek en de uitdagende, helende ritmes van de Tswana, een ritualistische dans-

vorm uit Botswana waarmee verhalen worden verteld en mensen genezen. In The Sacrifice duikt zij in 
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de betekenis van offerrituelen van het Tswana-volk en legt zij een brug naar de pijn in de wereld van 

vandaag: wat betekent het voor ons offers te brengen in een conflict met anderen?

donderdag 7 t/m zo 10 april 2022 – Fabrik Stahlbau Strang Aachen

Linga & Keda (CH) – Flow

Linga werd in 1992 opgericht door Katarzyna Gdaniec en Marco Cantalupo, twee ex-dansers van het 

Béjart Ballet Lausanne, en groeide uit tot een van de belangrijkste vrije dansgezelschappen van Zwit-

serland. In Flow creëren de dansers van Linga de vrijwel perfecte balans tussen synchrone zwerm-

formaties en individuele expressie van de individuele dansers. De dansstijl wordt gekenmerkt door 

enorme virtuositeit, door onverwachte veranderingen van richting en extreme tempovariaties. Gecombi-

neerd met de door het duo Keda live gespeelde muziek, stroomt dit stuk met de kracht van een rivier.

GENERATION2
Het jeugdprogramma onder de titel GENERATION2 toont elke editie dans voor alle leeftijds-
groepen met workshops, bijzondere ontmoetingen met dansers en een eigen coproductie 
met jong danstalent uit de eigen regio. We ‘vieren’ de dans met het jonge publiek tijdens de 
schrit_tmacher jeugddag. Deze vindt in 2022 plaats op zondag 27 maart en toont het vol-
gende programma:

De Stilte (NL) – Do-re-mi-ka-do / vanaf 2 jaar

‘Do-re-mi-ka-do’ is een dansvoorstelling voor de allerkleinsten vanaf 2 jaar. Dansgezelschap de Stilte 

gaat in deze vrolijke dansvoorstelling op zoek naar de kleur van klank. Het ritme is een kloppend hart; 

een cadans die je in beweging zet. Maar, wat betekent ‘Do-re-mi-ka-do’ eigenlijk? Kado? Zit er een 

cadeau in de doos? De Stilte maakt er een mooi feest van!

SALLY Dansgezelschap Maastricht (NL) – Dit Dat Dans / 4-8 jaar

Dit Dat Dans is een voorstelling en workshop in één, speciaal gemaakt voor het jonge publiek en zijn 

familie. Het is een unieke manier om samen naar dans te kijken en om dans in alle vezels van je lijf te 

ervaren. Met je neus op de dansvloer word je uitgedaagd om zelf betekenis te geven aan een duet dat 

om je heen gedanst wordt. Daarna wissel je ditjes en datjes uit met de dansers. Spannend, verrassend 

en een unieke ervaring.

Danstheater AYA & Ebonit Saxofoonkwartet (NL) – Wild / vanaf 8 jaar

Wild is een aanstekelijke en anarchistische danstheatervoorstelling, waarin drie danseressen de rol-

patronen overboord gooien. Al die ideeën over hoe je je moet gedragen als meisje, sluipen er al heel 

vroeg in. Deze danseressen hebben daar lak aan. Niks netjes, rustig en bescheiden. Zij kiezen hun 

eigen pad en zoeken de beste manier om zichzelf en de wereld te ontdekken. En niemand houdt ze 

tegen.

Verder is voor GENERATION2 te zien:

Joshua Monten (CHE) – Game Theory / vanaf 8 jaar / Nederlandse première2

Voordat dans als kunst of een vorm van expressie werd beschouwd, was het een spel. Een spel van 

bewegingen, van het lichaam. Wat zijn dan de leukste spelletjes? Vaak zijn dat de spellen die we eigen-

lijk niet zouden moeten spelen. Waar risico’s aan kleven of die je hart breken. In Game Theory zoeken 

vijf dansers de adrenaline en de grenzen van de spelregels op in een energieke, acrobatische voorstel-

ling vol humor!

2 Game Theory (8+) van Joshua Monten komt ook als schoolvoorstelling op het podium in Theater Kerkrade.

lloyd’s Company – Father Figure / vanaf 14 jaar

Tien jaar na Father Father keren Lloyd Marengo en zijn crew terug met Father Figure, samen met de  

originele cast b-boys en muzikale alleskunner Julio Pimentel. Father Father was de eerste voorstelling 

van Nederlandse bodem die speelde op Breakin’ Convention in Londen. In deze productie stelden 

Marengo en zijn crew de rol van hun vader centraal. Father Figure voegt daar een nieuwe dimensie aan 

toe, want in de afgelopen tien jaar is een aantal b-boys zelf vader geworden.

Co-Laboration / coproductie / vanaf 10 jaar

In 2022 presenteren wij – mogelijk net zoals in 2021 op een verrassende locatie – een nieuwe co -

productie van en met drie choreografie- en danstalenten uit de Euregio. In het verlengde van eerdere 

edities gaan deze talenten (vanuit beide zijden van de grens) aan de slag met makers van onder 

andere VIA ZUID, mogelijk HFC en soortgelijke partners aan de andere kant van de grens. De eind-

werken zijn zowel in Parkstad als in Aken te zien. Co-Laboration is een coproductie met VIA ZUID,  

Huis voor de Kunsten Limburg en schrit_tmacher.

CONTEXTPROGRAMMA
Rond de dansvoorstellingen programmeren we een omvangrijk contextprogramma, waarin 
we aan de hand van dans de verdieping opzoeken én nieuw publiek in aanraking laten 
komen met dans.

_  Themaprogramma Dans & Actualiteit

Focus op dans als beweeglijke brug tussen polariserende perspectieven

Met Serge Aimé Coulibaly, Dada Masilo, Hofesh Shechter en Eun-Me Ahn presenteren wij vier grens-

verleggende dansvernieuwers uit respectievelijk België/Burkino Faso, Zuid-Afrika, Verenigd Koninkrijk/

Israël en Zuid-Korea. Alle vier kennen zij de vernietigende kracht van botsende perspectieven. De een 

kreeg het rivaliserende conflict tussen Noord- en Zuid-Korea met de paplepel ingegeven, de ander dat 

tussen Israël en Palestina. De derde groeide op in Soweto, de beruchte township van Johannesburg. 

En de vierde weet hoe oplaaiend geweld in zijn geboorteland Burkino Faso dromen aan gort kan 

helpen. Met hun artistiek en sociaal-maatschappelijk bewustzijn dragen deze vernieuwers bij aan een 

uitgelicht programma met film en debat dat een brug wil slaan tussen polariserende perspectieven.  

In inleidingen en nagesprekken verbinden we de dans aan actuele thema’s onder het motto: wat  

voelt eigen, wat oogt vijandig? Hoe verbinden we dit? De vier makers hebben hun deelname bevestigd. 

Moderator is Annette Embrechts.

_  Thematisch filmprogramma i.s.m. Cinedans en Filmhuis De Spiegel

In lijn met voorgaande jaren presenteren we binnen ons thematische programma films i.s.m. Cinedans 

en Filmhuis De Spiegel. In dit programma zijn drie films gelieerd aan de focus op dans als beweeglijke 

brug tussen polariserende perspectieven:

_ The Sound of Masks – regie Sara de Gouveia (Zuid-Afrika/Portugal, 2018)

_ Dance or Die – regie Roozbeh Kaboly (2018)

_ Vlucht – regie Wiam Al-Zabari (2018)

We sluiten af met de klassieker Singin in the rain – regie Stanley Donen / Gene Kelly (1952)

_  SIDEWALK 2.0

‘SIDEWALK’ is een nieuw platform dat dans, makers en publiek live op verrassende locaties in de stad 

op een laagdrempelige maar vernieuwende manier aan elkaar verbindt. Deze tweede editie van dit 

omvangrijke contextprogramma staat in het teken van het thema ‘Mens en Machine’, zoals is vast-

gelegd in het kunstenplan 2021-2024. Technologie is een leidende kracht in ons leven. De technologie 

maakt voor ons, geeft ons, helpt ons, maar… kan ook leiden tot gedachteloos consumentisme. Het  

individu dat zich verliest in de massa. Algoritmen kunnen slimme hulpmiddelen zijn, maar kunnen ons 
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bestaan ook overnemen. Bij ‘SIDEWALK’ geven choreografen, dansers, musici en beeldende kunste-

naars uitdrukking aan de spanningen die alomtegenwoordige technologie teweegbrengt in ons leven 

met dans, film, muziek, beeldende kunst en bouwkunst.

_  Ballet Mécanique 2.0

In de dansperformance ‘Ballet Mécanique 2.0’ brengen de Franse choreografe Anne Nguyen en com-

ponist Hugo Morales de spanning tussen persoonlijke autonomie en willoze overgave aan ‘de syste-

men’ voor het voetlicht. De titel verwijst naar het ‘Ballet Mécanique‘ dat de schilder Fernand Léger en 

de componist George Antheil in 1924 presenteerden op de ‘Ausstellung neuer Theatertechnik‘ in 

Wenen. Hun abstracte, dynamische constellatie was een dadaïstisch experiment dat uitdrukking gaf 

aan de hectiek van nieuwe technologische ontwikkelingen – ook toen al. ‘Ballet Mécanique 2.0’ is een 

hommage aan de radicale kunstvernieuwers die bijna 100 jaar geleden ‘het moderne’ op een wonder-

schone manier wisten te verbeelden. De performance vindt plaats tegen het decor van een licht- en 

laserinstallatie van Maurer Architects die een Limburgs icoon verbeeld: de koeltoren. Deze ‘Schone 

Koeltoren’ verwijst naar het mijnverleden van de Euregio en symboliseert tegelijk de vooruitgangsge-

dachte.

_  SIDEWALK (S)PACES 2.0

Kunstenaars uit verschillende disciplines transformeren winkelruimtes en andere openbare locaties in 

de binnenstad van Heerlen en Aachen in een decor voor dans. Op elke locatie onderzoeken een cho-

reograaf, componist en een beeldend kunstenaar hoe wij tot in onze vezels worden beïnvloed techno-

logie. Samen vormen de ‘SIDEWALK (S)PACES’ een avontuurlijke en theatrale route door de stad die 

zal verbazen en toch ook aan het denken zet.

_  SIDEWALK MOVIES 2.0

Tijdens schrit_tmacher zijn de belangrijkste winkelstraten van Heerlen en Aken gedurende de dag 

(dans)films te zien. In beide steden zijn meerdere looproutes ingericht, die het publiek in kleine groepen 

(met muziek/info via koptelefoon) of op eigen gelegenheid (muziek/info via QR-code) kan volgen. Met 

gefilmde creaties en ‘hier en nu’-optredens brengen dansers in verschillende stijlen en genres de 

gefilmde technologie tot leven.Het filmprogramma komt tot stand met medewerking van Cinedans 

(coproducent), LIMA, SCHUNCK en EYE Filmmuseum Amsterdam.

_  SIDETALK 2.0; Salon Hiphop & Romanticism now

In haar salons brengt schrit_tmacher choreograaf en curator Karin Post dans in verband met andere 

(kunst)disciplines. In de salon Hiphop & Romanticism Now! gaat zij in op de waarde en betekenis van 

het begrip ‘romantiek’ voor de hedendaagse (dans)cultuur. De romantische opvattingen over kunst en 

kunstenaar worden in verband gebracht met fenomenen als dominante cultuur/tegencultuur, ‘hoge’  

en ‘lage’ kunst, lokaal tegenover mondiaal, individueel kunstenaarschap versus community art en  

academische traditie als tegenpool van ‘urban freedom’. In de salon nemen plaats, o.a. cultuurfilosoof 

Maarten Doorman, choreograaf, operaregisseur en kunstenaar Nicole Beutler (NB projects), de hiphop-

legendes en choreografen Lloyd Marengo (NL) en Anne Nguyen (Cie par Terre, FR), en theatermaker, 

danser, mc en activist Jonzi D (NL).

_  And Everything in Between

Lezing bij het nieuwe drieluik van choreograaf Stephen Shropshire over zijn artistieke interpretatie van 

conversation. Het eerste deel van dit drieluik presenteerde hij tijdens ons festival in 2021, dit jaar is 

deel twee And Everything in Between te zien. In deze lezing zoomt de choreograaf in op de thematiek.

EXPOSITIES
zondag 6 maart t/m 25 september 2022 in SCHUNCK

Keith Haring – Grace House mural

Tijdens schrit_tmacher is in SCHUNCK ‘Keith Haring: Grace House Mural’ te zien. Deze expositie toont 

het performatieve karakter van Keith Harings oeuvre uit de periode 1980-1984 aan de hand van zijn 

krijttekeningen in de metro, muurschilderingen en schilderijen op vinyl. Een sleutelstuk in de tentoon-

stelling is de Grace House Mural, die voor het eerst in Europa wordt getoond. Uniek is ook de installatie 

Epochal Songs, geïnspireerd op Harings samenwerking met danser/choreograaf Muna Tseng.

dinsdag 8 maart t/m zondag 10 april 2022 in Theater Heerlen

Open Space van Stephen Shropshire en Daan Brand

In 2021 presenteerden curator/choreograaf Stephen Shropshire en fotograaf/regisseur Daan Brand het 

eerste zichtbare resultaat van hun spannende samenwerking rondom fotografie en dans: Open Space. 

Voor de festivals Notorious IBE en de Nederlandse Dansdagen maakten de beide kunstenaars een ver-

volg op dit expositiedrieluik. schrit_tmacher 2022 bundelt het resultaat van deze drie etappes in een 

enerverende tentoonstellingsreis. Dit nieuwe onderdeel in ons programma is mede tot stand gekomen 

dankzij de samenwerking binnen Proeftuin Dans: Right Now!

dinsdag 8 maart t/m zondag 10 april 2022 in Stahlbau Strang in Aken

François du Plessis – Book Stories – Paper Dance

Beeldend kunstenaar François du Plessis (*1961, Zimbabwe) uit Aken heeft internationaal naam 

gemaakt met zijn ‘Book Stories’. Hiervoor heeft hij afgedankte boeken verzaagd, vervormd en samen-

geperst en deze zo ‘herkenbaar’ vervreemd. Daardoor zijn er indrukwekkende voorwerpen en plastieken 

ontstaan die een heel bijzondere ‘intellectuele’ sfeer uitstralen. Tijdens schrit_tmacher 2022 zal Du 

Plessis van het afgelaste programma nieuwe voorwerpen en sculpturen creëren, die gedurende te zien 

zijn op verschillende locaties in Aken, Heerlen en Eupen.

PERFORMANCES
dinsdag 8 maart 2022 in SCHUNCK

Muna Tseng – Epochal Songs

De Amerikaanse choreografe Muna Tseng creëerde in 1982 de choreografie voor de dansvoorstelling 

Epochal Songs met projecties van een tekeningenreeks van Haring. In 2022 is het 40 jaar geleden dat 

deze baanbrekende voorstelling werd opgevoerd. Als eerbetoon heeft licht- en theaterontwerper 

Thomas Dunn een nieuwe installatie ontworpen die de oorspronkelijke tekeningen van Haring toont.  

Tijdens schrit_tmacher wordt bij deze installatie een nieuwe choreografie gedanst door Muna Tseng.

WORKSHOPS VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDE DANSERS
Bij verschillende voorstellingen bieden we een gevarieerd workshopprogramma voor dansliefhebbers, 

gevorderde dansers en semiprofs aan. In 2022 is dat onder andere i.s.m.:

_  Hofesh Shechter Company (GB)

_  Faso Danse Théâtre (BE/BDI)

_  Dada Masilo / The Dance Factory (ZAF)
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_12 Financiële paragraaf 2021

Toelichting op de jaarrekening
2021 is het vijfde verslagjaar van de Stichting StEP by StEP. Deze stichting is op 29 januari 
2016 opgericht met het doel internationale ontwikkelingen in de dans te tonen, en impulsen 
aan de toekomst van de dans te geven in het Nederlands-Belgisch-Duitse grensgebied en de 
Euregio. De resultaten vóór deze perioden vielen nog onder de verantwoordelijkheid van 
Parkstad Limburg Theaters N.V.

Aachen en Eupen kennen hun eigen organisatie en financiële verantwoording. Stichting StEP by StEP 

rapporteert derhalve alleen haar ‘eigen’ Nederlandse deel van het georganiseerde festival.

Het resultaat over 2021 bedraagt € 121.560 positief, hiervan is € 46.496 toegevoegd aan de Algemene 

Reserve en € 75.064 is toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Covid.

Het positieve resultaat is geheel te wijten aan de situatie met betrekking tot Covid-19. Zoals in het ver-

slag te lezen valt was 2021 – net als 2020 – een bijzonder jaar. Waar we in 2020 midden in het festival 

onvoorzien getroffen werden door de pandemie – met nauwelijks mogelijkheid om later in te halen – 

kon in 2021 wel een alternatief scenario vooraf bedacht worden. Dat bleek ook nodig. In januari 2021 

is besloten het reguliere festival (vijf-en-een-halve week) te verplaatsen naar begin zomer en in drie-en-

een-halve week een alternatief festival aan te bieden. Met alle bijbehorende onzekerheden aangaande 

de maatregelen in de drie festivallanden: kunnen de gezelschappen in de nieuwe periode? Kunnen ze 

tegen die tijd hun land uit? Of ons land in? etc.

Nog vlak voor de opening is het festival geconfronteerd met annuleringen van het internationaal pro-

gramma: het is niet gelukt hier overal vervanging voor te kunnen vinden. Er is wel extra ingezet op con-

textprogrammering in de stad en de openbare ruimte. Hiermee voldeden we aan de oproep om ook te 

investeren in opdrachten en inzet van mensen uit de Nederlandse cultuursector. Aangezien de kosten 

van internationale programmering vrij hoog zijn (uitkoop, reis/verblijf, transport, séjours, bijkomende 

technische kosten, extra personele inzet), woog de extra inzet in contextprogrammering niet op tegen 

het wegvallen van de kosten in de hoofdprogrammering en is dat meteen zichtbaar in het resultaat. 

Daarbij heeft het festival op meerdere momenten in het jaar extra Covid-bijdragen ontvangen. Deze 

konden toen niet meer worden ingezet voor de editie 2021, deze worden aangewend in 2022/2023.

De baten 2021 zijn ca. € 32.988 hoger dan begroot. Ondanks dat er geanticipeerd is op fors lagere 

recette-inkomsten vanwege de 1,5 meter beperking, hebben de extra bijdragen van Prins Bernhard  

Cultuurfonds Limburg en incidentele subsidies Fonds Podiumkunsten bijgedragen aan het resultaat. 

Daarnaast heeft de ontvangen coronabijdrage van de overheid/Fonds Podiumkunsten en de bijdrage 

vanuit Proeftuin Dans ook een positieve werking gehad.

De lasten 2021 zijn ca. € 88.572 lager dan begroot (gemiddelde 2021-2024). Dat wordt voor een 

belangrijk deel veroorzaakt door het wegvallen van internationale programmering. Hierdoor waren  

logischerwijs de uitkoop kernprogrammering lager dan begroot, maar ook activiteitenlasten personeel, 

de locatiekosten (huur zalen Parkstad Limburg Theaters) en de overige programmeringskosten (bij-

komende technische kosten, reis /verblijfkosten).

INZET COVID-BIJDRAGEN IN 2021
StEP by StEP heeft de COVID-gelden uit 2020 in 2021 ingezet om de continuïteit van schrit_tmacher als -

ook de structuur en keten voor dans en danstalent, die het festival in de loop der jaren heeft opgebouwd, 

te garanderen. Zoals aangegeven is fors ingezet op contextprogrammering buiten het theater in de 

openbare ruimte en in lege winkelpanden. Daarmee zijn opdrachten verstrekt aan zowel makers als alle 

betrokkenen bij het realiseren van producties. Van technische mensen, materieel, vormgevers tot aan 

decorbouwers.

SOLVABILITEIT
De solvabiliteit is gestegen naar 67% in 2021 waarmee we voldoen aan de nadrukkelijke vraag van het 

Fonds Podiumkunsten uit de initiële aanvraagprocedure 2021-2024. De stichting StEP by StEP is een 

relatief jonge stichting, hierdoor en mede ingegeven door soms tegenstrijdige richtlijnen van afzonder-

lijke subsidiënten ten aanzien van opbouw van eigen vermogen maakt dat het eigen vermogen van de 

stichting in verhouding relatief laag was. Dat is in 2021 aangepast.

RATIO’S

2020 2019

Solvabiliteit
Eigen vermogen/Vreemd vermogen in %
Eigen vermogen/Totale vermogen in %

200
67

75
43

Liquiditeit Current ratio Vlottende activa/Kort Vreemd Vermogen 4,20 3,07

Eigen Inkomstenquote 17,42% 26,89 %

Nagesprek Dans & Actualiteit (foto: Klaus Tummers)
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12.1 JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen (1)

Debiteuren

Voorziening

Terug te vorderen BTW

Vooruitbetaalde kosten

Nog te ontvangen subsidies

Liquide middelen (2)

Liquide middelen

0

0

25.204

750

20.000

331.650 

2.000

-2.000

11.398

0

12.275

279.388

Totaal Vlottende Activa

TOTAAL ACTIVA

 377.604

377.604

303.061

303.061

PASSIVA  31-12-2021 31-12-2020

Algemene Reserve (3) 75.000 28.504

Bestemmingsreserve COVID (4) 176.936 101.872

Totaal Eigen Vermogen 251.936 130.376

Voorziening risico verplaatste  
voorstellingen (5)

35.750 74.000

Totaal Voorzieningen 35.750 74.000

Crediteuren 26.936 11.346

Nog te betalen 16.176 8.019

Vooruitontvangen subsidies 46.806 79.320

Totaal Kortlopende Schulden 89.918 98.685

TOTAAL PASSIVA 377.604 303.061

EXPLOITATIEREKENING OVER 2021 
– BATEN

01-01-2021 
t/m 

31-12-2021

Begroting 
FPK 

2021-2024

01-01-2020 
t/m 

31-12-2020

1. Publieksinkomsten – recettes Nederland 19.300 131.000 30.850

2. Sponsorinkomsten 100.000 125.000 100.000

3. Overige inkomsten 10.217 7.500 16.620

4. Totaal Directe Opbrengsten (1 t/m 3) 129.517 263.500 147.470

5. Indirecte Opbrengsten 0 0 0

6. Overige bijdragen uit private middelen 0 12.375 0

7. Subtotaal Eigen Inkomsten (1 t/m 6) 129.517 275.875 147.470

8. Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 188.885 175.000 165.000

8. Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten-Covid 70.200 0 102.200

9. Meerjarige subsidie Provincie Limburg 138.096 150.000 72.750

10. Meerjarige subsidie gemeente Heerlen 50.000 100.000 50.000

11. Incidentele bijdragen/subsidies uit publieke Middelen 166.665 0 7.024

11. Incidenteel subsidie TOGS 0 9.500 4.000

12. Subtotaal Subsidies en Bijdragen (8 t/m 11) 613.846 434.500 400.974

13. Totaal baten 743.363 710.375 548.444

Eigen Inkomstenquote: eigen inkomsten / totale baten = 17,42 % 38,83 % 26,89 %
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PERSONELE BEZETTING
Stichting StEP by StEP heeft, evenals voorgaand jaar, geen personeel in dienst. Het aantal vrijwilligers 

bedraagt 11.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de onderneming

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting StEP by StEP heeft haar statutaire zetel te Heerlen en is feitelijk gevestigd op Burgemeester 

van Grunsvenplein 145, 6411 AS Heerlen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 

65209729.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van de onderneming

Op 29 januari 2016 is opgericht de Stichting StEP by StEP. De Stichting StEP by StEP heeft ten doel: 

het tonen van internationale ontwikkelingen in de dans, impulsen geven aan de toekomst van de dans 

en het ontwikkelen van een inspirerende gemeenschap van makers en liefhebbers van dans in de  

Euregio en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Aan de Nederlandse zijde van de grens is de stichting ook aanspreekpunt om voor diverse subsidies  

in aanmerking te komen en groei te kunnen realiseren.

Verslagperiode

Het boekjaar van de Stichting StEP by StEP loopt gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar liep 

van 29 januari 2016 tot en met 31 december 2017. De begrotingscijfers zien op de gemiddelde jaar-

lijkse begrote baten en lasten van kalenderjaar 2021 tot en met 2024.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding 

van Stichting StEP by StEP zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor 

de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht nood-

zakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 

opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Handboek Verantwoording Activiteiten-

programma 2021-2024 en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven. 

Alle bedragen zijn in Euro (€), tenzij anders aangegeven. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor 

de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de ver-

krijgings- of vervaardigingsprijs respectievelijk de nominale waarde.

Het Coronavirus heeft in 2021 het dagelijkse leven en dus ook onze bedrijfsvoering drastisch veranderd. 

Dankzij de flexibiliteit en de forse inzet van onze medewerkers en met behulp van steunmaatregelen 

van de overheid hebben wij in het boekjaar 2021 geen grote (negatieve) consequenties gezien voor 

wat betreft rentabiliteit en solvabiliteit van onze vennootschap. Vanzelfsprekend zijn wij bij de beoorde-

ling van onze activa en passiva nagegaan of een aanpassing nodig is vanwege de pandemie, maar dat 

bleek niet het geval of dat heeft in een beperkt aantal gevallen tot slechts kleine aanpassingen geleid.

EXPLOITATIEREKENING OVER 2021 
– LASTEN

01-01-2021 
t/m 

31-12-2021

Begroting 
FPK 

2021-2024

01-01-2020 
t/m 

31-12-2020

1. Beheerslasten personeel 20.000 41.500 25.000

2. Beheerslasten materieel 41.339 29.750 31.586

3. Totale beheerslasten (1 + 2) 61.339 71.250 56.586

4a.Tijdelijk Personeel 145.808 169.750 97.664

4b.Uitkoop/honoraria kernprogrammering 116.063 175.000 155.716

4c.Uitkoop/honoraria overige programmering 113.382 66.000 27.986

4. Activiteitenlasten personeel 375.253 410.750 281.366

5a.Locatiekosten 20.925 48.875 16.000

5b.Overige programmakosten 95.789 105.000 25.687

5c.Marketing 68.497 74.500 46.933

5e.Overige materiële kosten 0 0 0

5. Activiteitenlasten materieel 185.211 228.375 88.620

6. Totale activiteitenlasten (4 + 5) 560.464 639.125 369.986

7. Totale lasten 621.803 710.375 426.572

8. Saldo uit gewone bedrijfsvoering 121.560 0 121.872

9. Saldo rentelasten/baten 0 0 0

10. Saldo bijzondere baten/lasten 0 0 0

11. Exploitatieresultaat 121.560 0 121.872

Het resultaat wordt als volgt bestemd:

Aanwending bestemmingsreserve Covid 2020 € 101.872 -/-

Toevoeging bestemmingsreserve Covid 2021 € 176.936

Toevoeging Algemene Reserve € 46.496

Resultaat €121.560
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GRONDSLAGEN

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn 

gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid 

worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoorde-

ling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Deze staan, indien en voor zover 

niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en een bestemmingsreserve Covid. De mid-

delen in de algemene reserve zijn vrij besteedbaar. De aard en het doel van de bestemmingsreserve 

Covid is onderstaand nader toegelicht.

Bestemmingsreserve Covid

De bestemmingsreserve Covid 2020 is ingezet in 2021. Zoals ook in de toelichting bij de jaarrekening 

is beschreven is deze ingezet om de continuïteit van schrit_tmacher alsook de structuur en keten voor 

dans en danstalent, die het festival in de loop der jaren heeft opgebouwd, te garanderen. Hiermee zijn 

onder meer opdrachten verstrekt aan Roshanak Morrowatian, Redo & Dominique Vleeshouwer, jonge 

makers binnen het project SIDEWALK en de voorontwikkeling van het licht/uitkijkplatform in samen-

werking met IBA Parkstad en Maurer United Architects richting 2022. Ook zijn de extra middelen inge-

zet om de hogere kosten te kunnen opvangen voor het organiseren en presenteren van kleinschalige 

‘coronaproof’ dansvoorstellingen op alternatieve locaties (zoals leegstaande winkelpanden) en in de 

openbare ruimte evenals de inzet van mensen ‘achter de schermen’ om dit te realiseren.

De rest van de middelen – voor het merendeel het bedrag dat in 2021 aan Covid-bijdrage is ontvangen 

– is ondergebracht in een Bestemmingsreserve Covid en wordt in 2022/2023 aangewend. Hiermee 

wordt de ingeslagen weg verder uitgebreid en uitgebouwd: projecten in leegstaande winkelpanden, 

opdrachten aan jonge makers en ook een grote buitenproductie waar nieuw publiek mee wordt bereikt: 

‘Ballet Méçanique 2.0’. Het resultaat van de samenwerking tussen Maurer Architects en IBA Parkstad, 

naar concept van curator Karin Post en in samenwerking met Scapino Ballet Rotterdam en mars- en 

showband Advendo uit Sneek. De naweeën van de pandemie zullen nog wel even voortduren. Op deze 

manier wordt beoogd voor de makers maar ook voor de inzet van mensen achter de schermen de  

periode te helpen overbruggen en een basis voor de toekomst zeker te stellen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Na eerste 

verwerking worden de kortlopende schulden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Dit is 

meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee ver-

bonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van 

de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de 

opbrengsten zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voor-

zienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze 

betrekking hebben.

Baten

De gerealiseerde baten worden, onder aftrek van omzetbelasting en kortingen, verantwoord.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrek-

king hebben.

Rentebaten en rentelasten

De rentebaten en rentelasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende ontvangen en 

betaalde interest.

SIDEWALK MOVIES (foto: schrit_tmacher)
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TOELICHTING OP DE BALANS

Activa

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen (1) 31-12-2021 31-12-2020

Debiteuren 0 2.000

Voorziening dubieuze debiteuren 0 -2.000

Terug te vorderen BTW 25.204 11.398

Vooruitbetaalde kosten 750 0

Nog te ontvangen subsidie gemeente Heerlen 10% 5.000 5.000

Nog te ontvangen subsidie Provincie Limburg 2020-2021 5%-10% 15.000 7.275

Totaal 45.954 23.673

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonder een voorziening voor het risico van 
oninbaarheid.

Liquide middelen (2) 31-12-2021 31-12-2020

Rabobank rekening-courant 331.650 279.388

Totaal 331.650 279.388

De liquide middelen staan vrij ter beschikking.

Passiva

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve (3)
Bestemmingsreserve (4)

Het verloop van deze posten is als volgt:

Algemene reserve: 2021 2020

Saldo per 1 januari 28.504 8.504

Resultaat boekjaar 46.496 20.000

Saldo per 31 december 75.000 28.504

Bestemmingsreserve Covid:

Saldo per 1 januari 101.872 0

Aanwending in 2021 -101.872

Resultaat boekjaar 176.936 101.872

Saldo per 31 december 223.432 101.872

Totaal Eigen Vermogen 251.936 130.376

Algemeen reserve

Om de continuïteit van het festival voor de lange termijn zeker te stellen heeft de opbouw van een struc-

turele Algemene Reserve de aandacht. Onder meer het Fonds Podiumkunsten heeft aangegeven dat zij 

een dergelijke structurele buffer nodig acht.

Bestemmingsreserve Covid

De bestemmingsreserve Covid 2020 is ingezet in 2021, zoals ook in de toelichting bij de jaarrekening 

is beschreven is deze ingezet om de continuïteit van schrit_tmacher alsook de structuur en keten voor 

dans en danstalent, die het festival in de loop der jaren heeft opgebouwd, te garanderen. Hiermee zijn 

onder meer opdrachten verstrekt aan Roshanak Morrowatian, Redo & Dominique Vleeshouwer, jonge 

makers binnen het project SIDEWALK en de voorontwikkeling van het licht/uitkijkplatform in samen-

werking met IBA Parkstad en Maurer United Architects richting 2022. Ook zijn de extra middelen  

ingezet om de hogere kosten te kunnen opvangen voor het organiseren en presenteren van klein-

schalige ‘coronaproof’ dansvoorstellingen op alternatieve locaties (zoals leegstaande winkelpanden)  

en in de openbare ruimte evenals de inzet van mensen ‘achter de schermen’ om dit te realiseren.

De rest van de middelen – voor het merendeel het bedrag dat in 2021 aan Covid-bijdrage is ontvangen 

– is ondergebracht in een Bestemmingsreserve Covid en wordt in 2022/2023 aangewend. Hiermee

wordt de ingeslagen weg verder uitgebreid en uitgebouwd: projecten in leegstaande winkelpanden,

opdrachten aan jonge makers en ook een grote buitenproductie waar nieuw publiek mee wordt bereikt:

‘Ballet Méçanique 2.0’. Het resultaat van de samenwerking tussen Maurer Architects en IBA Parkstad,

naar concept van curator Karin Post en in samenwerking met Scapino Ballet Rotterdam en mars- en

showband Advendo uit Sneek. De naweeën van de pandemie zullen nog wel even voortduren. Op

deze manier wordt beoogd voor de makers maar ook voor de inzet van mensen achter de schermen

de periode te helpen overbruggen en een basis voor de toekomst zeker te stellen.

Voorzieningen

Voorziening risico verplaatste voorstellingen (5)

2021 2020

Saldo per 1 januari 74.000 0

Resultaat boekjaar 38.250 74.000

Saldo per 31 december 35.750 74.000

Deze voorziening is gevormd voor het risico in relatie tot de verplaatsing van de voorstellingen van 

Akram Khan, Compagnie Marie Chouinard (can) naar het festival in 2021, de voorstellingen van Crystal 

Pite / Kidd Piot (can) naar 2023 en de installatie van Cie. Par Terre / Anne Nguyen (fr) naar 2021. Het 

bedrag is tot stand gekomen volgens overeenstemming dat wanneer deze voorstellingen of activiteiten 

alsnog niet kunnen doorgaan, we 65% van de fees moeten betalen.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Gebeurtenissen na balansdatum

We weten ons gelukkig met opname in het kunstenplan 2021-2024, waarmee we verzekerd zijn subsi-

dies.
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Bedrijfsresultaat en resultaatbestemming

Het positieve resultaat is geheel te wijten aan de situatie met betrekking tot Covid-19. Zoals in het ver-

slag te lezen valt was 2021 – net als 2020 – een bijzonder jaar. Waar we in 2020 midden in het festival 

onvoorzien getroffen werden door de pandemie – met nauwelijks mogelijkheid om later in te halen – 

kon in 2021 wel een alternatief scenario vooraf bedacht worden. Dat bleek ook nodig. In januari 2021 

is besloten het reguliere festival (vijf-en-een-halve week) te verplaatsen naar begin zomer en in drie-en-

een-halve week een alternatief festival aan te bieden. Met alle bijbehorende onzekerheden aangaande 

de maatregelen in de drie festivallanden: kunnen de gezelschappen in de nieuwe periode? Kunnen ze 

tegen die tijd hun land uit? c.q. ons land in etc.

Nog vlak voor het festival is het festival geconfronteerd met annuleringen van het internationaal  

programma: het is niet gelukt hier overal vervanging voor te kunnen vinden. Er is wel extra ingezet op 

contextprogrammering in de stad en de openbare ruimte. Hiermee voldeden we aan de oproep om ook 

te investeren in opdrachten en inzet van mensen uit de Nederlandse cultuursector. Aangezien de kosten 

van internationale programmering vrij hoog zijn (uitkoop, reis/verblijf, transport, séjours, bijkomende 

technische kosten, extra personele inzet), woog de extra inzet in contextprogrammering niet op tegen 

het wegvallen van de kosten in de hoofdprogrammering en is dat meteen zichtbaar in het resultaat. 

Daarbij heeft het festival op meerdere momenten in het jaar extra Covid-bijdragen ontvangen. Deze 

konden toen niet meer worden ingezet voor de editie 2021, deze worden aangewend in 2022/2023.

De baten 2021 zijn ca. € 32.988 hoger dan begroot. Ondanks dat er geanticipeerd is op fors lagere 

recette-inkomsten vanwege de 1,5 meter beperking, hebben de extra bijdragen van Prins Bernhard  

Cultuurfonds Limburg en incidentele subsidies Fonds Podiumkunsten bijgedragen aan het resultaat. 

Daarnaast heeft de ontvangen coronabijdrage van de overheid/Fonds Podiumkunsten en de bijdrage 

vanuit de Limburgse Proeftuin Dans: Right Now! een positieve werking gehad.

In de totale baten is een totaal subsidiebedrag opgenomen ad € 613.846. De volgende subsidies zijn 

nog niet definitief vastgesteld: meerjarig (2021-2024) subsidie Fonds Podiumkunsten 2021 € 188.885, 

tweejarig (2021-2022) subsidie Provincie Limburg 2021 € 150.000, subsidie gemeente Heerlen 2021 

€ 50.000 en subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds € 10.000.

De lasten 2021 zijn ca. € 88.572 lager dan begroot (gemiddelde 2021-2024). Dat wordt voor een 

belangrijk deel veroorzaakt door het wegvallen van internationale programmering. Hierdoor waren  

logischerwijs de uitkoop kernprogrammering lager dan begroot, maar ook activiteitenlasten personeel, 

de locatiekosten (huur zalen Parkstad Limburg Theaters) en de overige programmeringskosten  

(bijkomende technische kosten, reis/verblijfkosten).

De stichting heeft voor het fiscaal resultaat een fiscale bestedingsreserve gevormd. Uit dien hoofde is 

voor 2021 geen sprake van een fiscaal belastbaar bedrag.

Heerlen, 25 april 2022

Dhr. B.M. Schoonderwoerd

Bestuurder

Mw. M. de Groot Dhr. C.M.A. van Rosmalen Dhr. W.L.J. Weijnen

Voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht
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CCOO NN TTRROO LLEEVV EERRKK LLAA RRIINN GG   VV AA NN   DDEE  OO NN AA FFHH AA NN KKEELLIIJJKKEE  AA CCCCOO UUNN TTAA NN TT  

A a n  d e led e n va n  d e ra d en v a n b estuu r  en to ez icht  va n Stich t ing  StEP By StEP 

AA ..   VV eerr kkllaa rr iinngg   oo vvee rr   dd ee   iinn   hhee tt   jjaa aa rrvv ee rrssllaa gg   oo pp gg eennoo mm eenn  jjaa aa rr rree kkeenniinngg   22 00 22 11  

OO nnss  oo oo rrdd eeee ll  

W ij he b b e n d e ja a r re ken ing  2 0 2 1 St icht ing  StEP By StEP te H ee r len  g eco ntro le erd . 

N a a r  o ns o o rd e el: 
• g eeft  d e in d it  ja a rv ersla g  o p g e no m en ja a r rekening  een g e tro u w  b eeld  va n d e g ro o tte en  

d e sa m enste ll ing  v a n he t v e rm o g en v a n Stichting  StEP By  StEP o p  3 1 d ecem b er  2 0 2 1 en va n 
h et  resu lta a t  in o v ereenstem m ing  m e t he t H a nd b o ek V e ra n tw o o rd ing  M eer ja r ig e 
Sub sid ies 2 0 2 1- 2 0 2 4 . 

• z ijn  d e in  d e ja a r reken ing  v era n tw o o rd e b a ten e n la sten a lsm ed e d e b a la nsm uta t ies o v er  
2 0 2 1 in  a lle va n m a ter ie el z ijn d e a sp ec te n re chtm a t ig  to t sta nd  g eko m en  in  o v ereenstem m ing  
m e t d e in d e  releva nte w e t-  e n reg elg ev ing  o p g eno m en  b ep a ling en, zo a ls o p g e no m e n in  d e 
sub sid ieb eschikking  en he t H a nd b o ek V e ra n tw o o rd ing  M eer ja r ig e Sub sid ies 2 0 2 1- 2 0 2 4 

De ja a r re ken ing  b esta a t  uit:  

1. d e b a la ns p er  3 1 d ece m b er  2 0 2 1 

2. d e sta a t  va n  b a ten e n la sten o v er  2 0 2 1 

3. d e to elicht ing  m et  een  o v erzich t v a n d e g eha nteerd e g ro nd sla g en vo o r  f ina nciële  
v ersla g g ev ing  en a nd ere to elicht ing en . 

DDee  bb aa ssiiss  vv oo oo rr   oo nnss  oo oo rrdd eeee ll  

W ij he b b en  o nze co n tro le u itg ev o erd  v o lg e ns h et  N ed e r la nd s re ch t,  w a a ro nd er  o o k d e  
N ed er la nd se co n tro lesta nd a a rd en,  het  Co n tro lep ro to co l v a n d e  M e er ja r ig e Reg eling  2 0 2 1-  
2 0 2 4  en he t co ntro lep ro to co l e ind v era ntw o o rd ing  sub sid ies Pro v incie  Lim b urg  2 0 17  va llen.  
O nz e ve ra n tw o o rd elijkhed en o p  g ro nd  hierva n zijn b eschrev en in d e  sec t ie 'O nze  
v e ra n tw o o rd eli jkhed en v o o r  d e co n tro le va n d e ja a r re ke ning ' .  

W ij z i jn o na fha nkelijk  v a n St icht ing  StEP By  StEP zo a ls v ere ist  in d e  V ero rd ening  inza ke d e 
o na fha nkeli jkheid  v a n a cco u nta nts b ij a ssu ra nce- o p d ra chten (V iO ) en  a nd e re v o o r  d e 
o p d ra cht  re le va n te  o na fha nke li jkh eid sreg e ls in  N ed e r la nd . V e rd er  heb b e n w ij vo ld a a n  a a n 
d e V ero rd ening  g ed ra g s-  en  b ero ep sreg els a cco un ta n ts (V G BA ). 

W ij v ind en d a t d e  d o o r  o ns v erkreg e n co n tro le- in fo rm a t ie vo ld o end e en  g eschikt  is a ls b a sis 
vo o r  o ns o o rd eel.  

    

BB.. VV eerr kkllaa rr iinn gg   oo vvee rr   dd ee  iinn   hh eett   jjaa aa rrvv eerrssllaa gg   oo pp gg eenn oo mm eenn  aa nndd ee rree  iinnffoo rrmm aa tt iiee   
N a a st  d e ja a r re kening  e n o nz e co ntro lev e rk la r ing  d a a rb ij,  o m va t het  ja a rv e rsla g  a nd e re 
info rm a tie,  d ie b esta a t  u it :  

• h et  b estuursversla g ; 

• d e o v er ig e  g eg evens. 

O p  g ro nd  va n  o nd e rsta a nd e w erkza a m hed en z ijn w ij v a n m ening  d a t d e  a nd e re info rm a t ie : 
• m e t d e ja a r rekening  v erenig b a a r  is e n g e en m a ter iële  a fw ijking en b eva t;  
• a lle info rm a t ie  b eva t d ie o p  g ro nd  va n het  H a nd b o e k 

V era ntw o o rd ing  M ee r ja r ig e Sub sid ies 2 0 2 1- 2 0 2 4  is v ere ist .  

W ij he b b en  d e a nd ere in fo rm a t ie g elezen  en heb b en  o p  b a sis va n  o nze  ken nis en  o ns b e g r ip , 
v e rk reg en v a nu it  d e ja a r re ken ing co ntro le  o f a nd ersz ins,  o v erw o g en o f d e a nd ere info rm a tie 
m a ter iële  a fw ijking en b eva t .  

M et  o nz e w erkz a a m hed en  heb b en w ij v o ld a a n a a n d e ve re iste n in  d e N ed er la nd se Sta nd a a rd  
72 0  en he t Co n tro lep ro to co l va n d e M eer ja r ig e  Reg e ling  2 0 2 1- 2 0 2 4  

H et  b estuu r  is v era ntw o o rd e li jk vo o r  h et  o p stellen v a n d e a nd e re  info rm a t ie , w a a ro nd er  het  
b estuu rsv ersla g  en d e o v er ig e g eg eve ns in o v ereenstem m ing  m et  het  H a nd b o e k 
V era n tw o o rd ing  M eer ja r ig e  Sub sid ies 2 0 2 1- 2 0 2 4 . 

CC..   BBeesscchhrr ii jjvv iinngg   vvaa nn  vveerraa nnttww oo oo rrdd ee ll iijjkkhh eedd ee nn  mm eett   bb eett rree kkkkiinngg   ttoo tt   dd ee  jjaa aa rr rree kkeenn iinngg

VV eerraa nn ttww oo oo rrdd ee ll iijjkkhheedd ee nn  vvaa nn  hheett   bb eessttuu uurr   ee nn  dd ee  rr aa aa dd   vv aa nn  ttoo eezz iicchhtt   vvoo oo rr   dd ee   jjaa aa rr rr eekkeenniinngg   

H et  b estuu r  is v era ntw o o rd elijk v o o r  het  o p m a ken  e n g etro uw  w ee rg eve n va n d e ja a r rekening  in  
o v ereenstem m ing  he t H a nd b o ek V e ra n tw o o rd ing  M ee r ja r ig e Sub sid ies 2 0 2 1- 2 0 2 4 .  In  d it  ka d er  
is he t b estuu r  v era n tw o o rd elijk v o o r  e en zo d a n ig e intern e b eh eersing  d ie het  b estuu r  
no o d za ke li jk a cht  o m  h et  o p m a ken v a n d e  ja a r rekening  m o g elijk  te m a ken zo nd e r  a fw ijk ing en  
va n m a ter ie el b ela ng  a ls g ev o lg  v a n fo u ten  o f fra ud e . 

Bij h et  o p m a ken v a n d e  ja a r reke ning  m o e t he t b estuu r  a fw eg e n o f d e instell in g  in  sta a t  is o m  
ha a r  w erkza a m h ed e n in  co n t inu ïte it  v o o r t  te ze tten . O p  g ro nd  va n  g eno em d e 
v e rsla g g ev ing sstelse ls m o et  het  b estuu r  d e ja a r re ken in g  o p m a ken  o p  b a sis va n  d e 
co nt in u ïte itsv ero nd erstelling , tenz ij he t b estuu r  h et  vo o rne m en he eft  o m  d e  st icht in g  te  
l iq u id eren  o f d e b ed r ijfsa ct iv ite iten te b eëind ig en o f a ls b eëind ig ing  het  enig e  rea list ische 
a ltern a t ie f is.  

H et  b estuu r  m o et  g eb eur te nissen en  o m sta nd ig hed en w a a rd o o r  g ered e tw ijfe l zo u  kun nen  
b esta a n  o f d e o nd e rne m ing  ha a r  b ed r ijfsa c t iv ite ite n in co n t inu ïte it  ka n v o o r tz et te n,  to e lich te n in 
d e ja a r rekening .  De ra a d  va n to ezicht  is v era ntw o o rd eli jk vo o r  he t u ito efen en va n to ezicht  o p  
he t p ro ces v a n f ina nc iële  v ersla g g ev ing  va n d e st icht ing .  

OO nnzz ee  vv ee rraa nn ttww oo oo rrdd ee ll iijjkkhheedd eenn  vvoo oo rr   dd ee  ccoo nnttrr oo llee   vv aa nn  dd ee   jjaa aa rr rreekkeenniinngg   

O nz e ve ra n tw o o rd elijkheid  is he t zo d a n ig  p la nne n en u itvo ere n va n een co n tro leo p d ra cht  
d a t w ij d a a rm ee v o ld o end e en g eschikte co ntro le - info rm a tie v erk r i jg en  vo o r  het  d o o r  o ns a f 
te g ev en o o rd eel.  
O nz e co ntro le is u itg ev o erd  m et  een  ho g e  m a te  m a a r  g een  a b so lu te  m a te  va n z eke rh eid  
w a a rd o o r  het  m o g eli jk  is d a t  w ij t i jd ens o nz e co n tro le n iet  a lle  m a te r iële  fo u ten e n fra ud e 
o n td e kken.  
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A fw ijk ing en  kun nen  o ntsta a n  a ls g ev o lg  va n fra ud e o f fo u ten  en zijn m a ter ie el ind ie n 
red eli jkerw ijs ka n  w o rd e n v e rw a cht  d a t  d eze , a fzo nd e r li jk  o f g e za m enlijk ,  va n inv lo ed  kunnen 
zijn o p  d e  eco no m ische  b eslissing e n d ie g eb ru ikers o p  b a sis va n d ez e ja a r re ken ing  nem e n.  D e 
m a ter ia lite it  b e ïnv lo ed t d e  a a rd , t im ing  en o m v a ng  v a n o nze co ntro le w erkza a m hed en  en d e 
ev a lua t ie va n h et  e ffec t v a n o nd erkend e a fw ijk ing e n o p  o ns o o rd e el.  

W ij he b b en  d ez e a cco un ta ntsco ntro le  p ro fessio nee l kr it isch u itg ev o erd  en heb b e n w a a r  re le va n t 
p ro fessio ne le  o o rd ee lsvo rm ing  to eg ep a st  in o v ereenstem m ing  m e t d e  N ed er la nd se 
co ntro lesta nd a a rd en , eth ische  v o o rschr if ten en d e o na fha nkeli jkheid seise n.  O nze co ntro le 
b esto nd  o nd e r  a nd ere u it :  

• h et  id e nt if iceren e n inscha t ten va n d e r isico ’s d a t d e  ja a r rekening  a fw ijking en va n m a ter iee l 
b ela ng  b eva t a ls g evo lg  v a n fo u ten  o f fra ud e,  het  in  rea ct ie  o p  d ez e r isico ’s b ep a len  en 
u itvo eren va n co ntro lew e rkza a m hed en en h et  v erkr ijg e n va n  co n tro le info rm a tie  d ie  
v o ld o end e  en g esch ik t is a ls b a sis v o o r  o ns o o rd ee l.  Bij f ra ud e  is h et  r isico  d a t  een a fw ijk ing  
v a n m a ter ieel b ela ng  niet  o ntd ek t w o rd t  g ro te r  d a n  b ij fo u ten.  Bij f ra ud e  ka n sp ra ke  z ijn  v a n 
sa m ensp a nn ing ,  v a lshe id  in  g eschr if te,  het  o p z et te li jk na la ten  t ra nsa ct ies v a st  te  le g g en , he t 
o p ze tte li jk  v erke erd  v o o rstellen  v a n za ken o f h et d o o rb re ken va n  d e in te rn e b eheersing .

• h et  v erkr ijg en va n  inzicht  in  d e intern e b eh eersing  d ie releva n t is vo o r  d e co n tro le m et  a ls 
d o el co n tro lew e rkza a m hed en te selectere n d ie p a sse nd  z ijn in d e o m sta nd ig h ed e n.  D eze  
w e rkza a m hed en heb b e n niet  a ls d o e l o m  een o o rd e el u it  te sp reken o v er  d e effect iv ite it  va n  
d e in te rn e b eh eersing  v a n d e  ent ite it .

• h et  eva lu ere n va n d e g eschiktheid  va n d e g eb ru ikte g ro nd sla g en v o o r  f ina nc iële  
v ersla g g ev ing  en he t ev a lueren  v a n d e  red elijkh eid  va n scha t t ing en d o o r  het  b estuu r  en  d e 
to e lich t ing en d ie d a a ro ve r  in d e ja a r re ken ing  sta a n.

• h et  v a stste llen  d a t  d e d o o r  he t b estuu r  g eha ntee rd e co n tinu ïte itsv ero nd e rste ll ing  
a a nv a a rd b a a r  is.  Tev ens het  o p  b a sis va n d e v erk re g en  co ntro le- info rm a t ie  va stste lle n o f e r  
g eb eur ten isse n en  o m sta nd ig hed en zijn w a a rd o o r  g e red e tw ijfe l zo u  kunnen b esta a n  o f d e  
o nd e rn em ing  ha a r  b ed r ijfsa c t iv ite ite n in co n t inu ïte it  ka n v o o r tz et te n.  A ls w ij co nclud e re n d a t  
e r  ee n o nz ekerheid  va n m a te r iee l b e la ng  b esta a t ,  z ijn  w ij v erp licht  o m  a a nd a ch t in o nze 
co ntro lev e rk la r ing  te v est ig en o p  d e re le va n te  g erela te erd e to elicht ing en in d e 
ja a r reke ning .  A ls d e  to e lich t ing en ina d eq ua a t  z ijn , m o e te n w ij o nze v e rk la r ing  a a np a ssen.  
O n ze co nc lusies zijn  g eb a se erd  o p  d e co ntro le - info rm a t ie  d ie  v erkreg en is to t  d e d a tum  v a n 
o nze  co n tro lev e rk la r ing . To eko m st ig e g eb eur tenissen  o f o m sta nd ig h ed e n kun nen  er  echter  
to e  le id en d a t  een  o nd e rn em ing  ha a r  co nt inu ïte it  n iet  la ng e r  ka n ha nd ha v en ;

• h et  e va lu ere n va n  d e p resenta t ie, struc tuu r  e n inho ud  va n  d e ja a r re ken ing  en d e 
d a a r in  o p g e no m en to elicht ing en ; en

• h et  e va lu ere n o f d e ja a r re ken ing  een  g etro uw  b ee ld  g eeft  v a n d e  o nd e r lig g e nd e  t ra nsa ct ies 
e n g eb eur tenissen .

W ij co m m unicere n m et  d e ra a d  v a n to ez icht  o nd e r  a nd ere o v er  d e g ep la nd e  reikw ijd te en t im in g  
va n d e co n tro le en o v e r  d e sig n if ica n te  b ev ind ing en d ie u it  o nze co n tro le na a r  v o ren zijn 
g e ko m e n, w a a ro nd e r  ev entue le  sig nif ica nte teko r tko m ing en  in d e in te rne  b eheersing . 

W ij b ev est ig en a a n  d e ra a d  va n  to ezich t d a t w ij d e relev a nte eth ische v o o rschr if ten o v er  
o na fha nkeli jkheid  heb b en na g eleefd .  W ij co m m u niceren o o k m e t d e ra a d  o v er  a lle  re la t ies 
en  a nd e re za ke n d ie re d eli jkerw ijs o nze o na fha nkelijkh eid  kunne n b eïnv lo ed e n en  o v er  d e 
d a a rm e e v erb a nd  ho ud e nd e m a a treg elen o m  o nze o na fha n keli jkhe id  te w a a rb o rg en.  

W ij b ep a len d e kernp u nten v a n o n ze co ntro le  v a n d e  ja a r rekening  o p  b a sis va n  a lle za ke n d ie 
w ij m et  d e ra a d  v a n to ez icht .  W ij b eschr ijv e n d eze ke rnp unten in o nze  co ntro lev e rk la r ing ,  te nzij 
d it  is v erb o d e n d o o r  w et-  o f re g elg ev ing  o f in b u iteng ew o o n zeld za m e o m sta nd ig h ed e n 
w a n nee r  he t n iet  verm eld e n in  het  b ela ng  va n  h et  m a a tscha p p elijk v erkeer  is.  

M a a str ich t,  2 8  a p r il 2 0 2 2  

A •D a cco un ta nts en  a d v iseu rs 

w .g .  
D rs.  J .M .A .  V ersteeg h RA  
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