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BESTUURSVERSLAG
RUDOLPHI PRODUCTIES
Missie
De missie van Rudolphi Producties is het produceren en presenteren van nieuw werk van autonome
makers van alle generaties en afkomsten. Het werk kenmerkt zich door een open houding ten opzichte van de wereld om ons heen zonder expliciet actueel te willen zijn. Het vakmanschap is van hoog
niveau. Er wordt zowel voorwaardenscheppend als artistiek inhoudelijk geproduceerd.

Artistiek profiel
Rudolphi Producties is een theaterhuis nieuwe stijl, een warme thuishaven voor de autonome en
ongebonden maker van alle generaties die gedreven door een briljant idee in een relatief beschermde
omgeving wil produceren. Onze makers delen een grote voorliefde voor fysiek spel. Onze wortels
liggen in de mime en regelmatig levert een project nieuw Nederlands repertoire op. De kracht van ons
artistieke profiel schuilt in de diversiteit van de makers. Als er één thema is dat alle producties met
elkaar verbindt is het De Ontmoeting; ontmoeting tussen mensen, ontmoeting tussen culturen, ontmoeting tussen generaties en ontmoeting tussen makers en publiek.
Rudolphi Producties wordt gevormd door Marie-Anne Rudolphi en Maarten van der Cammen. Wij
delen de artistieke en zakelijke leiding. Wij delen een visie op cultureel ondernemerschap waarin
ervaring wordt gekoppeld aan talent en toegankelijkheid aan experiment. Gezamenlijk bepalen we de
artistieke koers van Rudolphi Producties. We selecteren en begeleiden de makers in het samenstellen
van het creatieve team en de casting en begeleiden het artistieke proces. In onze rol als creative
producers brengen we mensen samen en creëren een artistieke meerwaarde die zich uitbetaalt in
kwalitatief hoogstaande en verrassende voorstellingen waar een breed publiek van geniet.

Theaterzaken Via Rudolphi
Rudolphi Producties is een initiatief van Theaterzaken Via Rudolphi. Dit in 1987 opgerichte theaterbureau staat middenin de culturele keten. Van acquisitie tot marketing, van productie tot boekhouding, en bovenal vanuit een diepgeworteld geloof in de kracht van het theater plaatsen wij ons in
volle overtuiging op het kruispunt tussen publiek en podium, tussen financier en maker, tussen briljant
idee en bekwame uitvoering. In 2013 ontvingen wij de Prosceniumprijs. Deze prijs wordt uitgereikt aan
een persoon, instantie of groep die een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het toneelklimaat.

Theaterzaken Amsterdam
Is de coalitie die gevormd is tussen de bij ons aangesloten meerjarige gezelschappen. Onder de naam
Stichting Theaterzaken Amsterdam ontvangen wij meerjarige subsidie van de gemeente Amsterdam
namens Rudolphi Producties, Theatergroep Carver en Het Volksoperahuis. De doelstelling is tweeledig.
Enerzijds ondersteunen we hiermee de exploitatie van de afzonderlijke gezelschappen, anderzijds
bieden we verdieping aan rondom de Amsterdamse voorstellingen van deze gezelschappen.
De missie van Theaterzaken Amsterdam is het bieden van verdiepende en verbredende activiteiten
rond de Amsterdamse voorstellingen van de aangesloten gezelschappen. De gedachte is door middel
van deze activiteiten een steviger band met het bestaande publiek op te bouwen en nieuw publiek te
werven. Bij de inhoudelijke verslagen van de betreffende producties zullen we kort de randprogrammering per project toelichten.
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Kort verslag 2016
2016 bood een mooie mix van ervaren makers en jonge talenten, spannende samenwerkingsverbanden en een erkenningspiek in de zomer met én een nieuwe meerjarige toekenning van het
Fonds Podiumkunsten voor de periode 2017-2020 én een uitverkiezing door maar liefst twee wijkjury’s van onze in 2015 geproduceerde voorstelling Paramaribo-Texel.
We begonnen het jaar met een coproductie met theatergroep Berg&Bos. Wij volgen Rik Bos en
Maurits van den Berg al langere tijd en deze coproductie was een mooie eerste stap in wat hopelijk
een langere samenwerking wordt. Een Coming of Age voor Bejaarden werd door ons gecoproduceerd.
En ontving lovende kritieken.
In maart ging de middenzaalproductie Ik speel geen Medea, van Magne van den Berg in première in
een regie van Paul Knieriem en met Raymonde de Kuyper, Ria Marks en José Kuijpers. Het was een
artistiek vervolg op de eerste voorstelling van van den Berg die wij met haar produceerden in 2006,
Kale Bomen Ruisen niet. Voor van den Berg was het een interessante nieuwe stap in de ontwikkeling
van haar schrijverschap.
In juni selecteerden wij tijdens het ITs-festival de nieuwe deelnemers voor Het Debuut 2016 voor de
tournee die gepland stond in september en oktober.
Tussendoor werd zoals gezegd Paramaribo-Texel zowel door de Amsterdamse Wijkjury als door de
Groningse wijkjury tot beste voorstelling van 2015/2016 uitgeroepen wat tot een kleine reprise op
ondermeer het Theaterfestival leidde.
In het najaar tenslotte ging de voorstelling Holy F in première, een samenwerking van de dames Waal
en Wind in samenwerking met Simone van Saarloos en 5 andere jonge Nederlandse columnisten.
En last but not least: in augustus kregen we te horen dat we opnieuw voor vier jaar subsidie krijgen
van het FPK. Een geweldige erkenning. Ook de gemeente Amsterdam heeft voor de komende
kunstenplan periode structurele middelen toegezegd.
In 2016 zijn in totaal 5 producties uitgebracht, waarvan 3 nieuwe producties, 1 reprise productie en 1
coproductie. Het aantal bezoekers van de producties die meetellen als prestatie van de subsidies
bedraagt 7316 in 94 voorstellingen. Hiervan speelde er 2 in de grote zaal, 42 in de middenzaal en 50 in
de kleine zaal. Er werden 19 voorstellingen in Amsterdam gespeeld, 7 in regio Noord, 12 in regio Oost,
4 in regio Midden, 29 in regio West, 12 in regio Zuid, 3 in Rotterdam, 4 in Den Haag, 4 in Utrecht en 0
in het buitenland. Hiernaast speelde het innovatieproject Het Debuut, 20 voorstellingen voor 1299
bezoekers.
In totaal bezochten in 2016 8615 mensen 114 Rudolphi Producties voorstellingen.

Reflectie 2013-2016
In de afgelopen vier jaar periode is Rudolphi Producties geëvolueerd van een projectmatig subsidiërend initiatief tot een vast baken in de zee die theaterlandschap genoemd wordt, met een meerjarige overkoepelende visie en een groeiende naamsbekendheid zowel in de sector als naar het publiek toe. We hebben een herkenbare pool van makers van alle generaties aan ons weten te binden.
We zijn een familie van autonome makers geworden waar regelmatig onderlinge uitwisseling plaatsvindt en waarin de bekende namen van de oudere makers de jongere makers in hun kielzog meenemen. Het Debuut heeft zich kunnen ontwikkelen tot een bekend fenomeen waar nog steeds een
groeiend aantal theaters zich achter schaart en een groeiend publiek zich verheugt zich op het startfeestje van het theaterseizoen. Sommige onderdelen van Het Debuut konden zelfstandig doorspelen
op verschillende locaties. Andere onderdelen werden door festivals opgepikt en uitgenodigd een
nieuwe voorstelling te komen spelen,. De allereerste Debutanten hebben ondertussen een vaste plek
in het theaterbestel gevonden en genieten meerjarensubsidie (George en Eran Producties en
Performance collectief Urland). Het Debuut is een prachtige springplank geworden.
Haast ongemerkt is onze theaterfamilie de afgelopen jaren cultureel divers geworden. Makers als
Bodil de la Parra en Helen Kamperveen hebben met in hun kielzog hun indrukwekkende familie3

verhalen een vaste plek aan onze tafel verkregen, samen met het publiek dat getuige het succes van
deze voorstellingen veel behoefte aan deze verhalen had.
We hebben in 2013-2016 15 producties gemaakt, 469 voorstellingen gespeeld en 48764 bezoekers
getrokken. De ambitie om 400 voorstellingen te spelen voor 33440 bezoekers hebben we dan ook
ruimschoots gehaald. Zie figuur 1.
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Figuur 1. Activiteiten- en bezoekersoverzicht 2013-2016

Wat opvalt aan bovenstaand staatje is de terugval in publiek in 2016. Deels is dit een landelijke trend.
Veel podia hadden last van een lagere bezetting in 2016 t.o.v. 2015. Zelf hadden we te maken met
tegenvallende bezoekcijfers bij Ik speel geen Medea in het voorjaar van 2016. In het najaar produceerden wij Holy F, een voorstelling over het feminisme. Hoe relevant en urgent dit onderwerp ook is,
we hebben moeten constateren dat anno 2016 nog niet alle programmeurs en hun publiek hier klaar
voor zijn.
Onze verantwoordelijkheid voor het theaterbestel hebben we niet enkel genomen door het produceren van theatervoorstellingen. Oktober 2015 tijdens het hoogtepunt van de internationale
vluchtelingencrisis organiseerden wij het Benefiet Leidseplein. Alle theaters op het Leidseplein presenteerden in meer en mindere mate thematisch verbonden aanbod en de volledige opbrengst van die
bewuste 21e oktober 2015 werd aan Vluchtelingenwerk Nederland aangeboden. Deze actie leverde
ruim €40.000 op.
In coaching en begeleiding nemen we ook onze verantwoordelijkheid. Niet alleen binnen Het Debuut
waarin we de makers een aantal crashcourses cultureel ondernemerschap aanbieden. Maarten van
der Cammen begeleidt een aantal makers in de Nieuwe Makersregeling, zoals Naomi Velissariou,
Thabi Mooi en Timen Jan Veenstra.
En voorts zijn we vanuit Rudolphi Producties actief betrokken bij de ontwikkeling van het veld en de
toekomst van het bestel. Als vertegenwoordigers van een belangrijke schakel in het theaterveld, de
vlakke vloer, nemen we deel aan gesprekken van de NAPK en de Raad voor Cultuur in het denken
richting 2021 en verder.

Dagelijkse leiding
De artistieke en zakelijke leiding wordt gevormd door Marie-Anne Rudolphi en Maarten van der Cammen. De boekhouding werd in 2016 verzorgd door Sebastian Coli Bazzini en de salarisadministratie
door Buro Zaken. De publiciteit was t/m juni 2016 in handen van Leonie Dijkstra, daarna heeft Lisette
Brouwer het overgenomen.

Subsidie en financiële verantwoording
De toezegging van het Fonds Podiumkunsten voor de periode 2013-2016 bedraagt €1.201.600,(dossiernummer 2178987). Hierin zit een jaarlijkse bijdrage voor stimulering arbeidsmarktbeleid van
€12.400 en een innovatietoeslag van €48.000,- per jaar toegekend voor het talentontwikkelingsproject
ITs hITs on Tour, vanaf 2014 Het Debuut. De bevoorschotting in 2016 bedraagt €242.800. De wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) wordt toegepast.

Inzet van extra ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen
De extra ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen zijn op een drietal manieren ingezet:
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- extra begeleiding en coaching zakelijke ambities stagiair en officemanager
- begeleiding en training tweetal zakelijk leiders in opleiding
- deelname Congres Podiumkunsten en investering extra tijd in NAPK

Eigen Vermogen en Resultaat
Het resultaat van Rudolphi Producties bedroeg in 2016 €-18.592,-. Dit tekort is mede veroorzaakt door
de coproductie met Berg en Bos waar extra geld in is geïnvesteerd. Berg en Bos is een interessant jong
gezelschap dat goed past bij het artistieke profiel van Rudolphi Producties. Wij hebben Eva Line de
Boer als jong regietalent voorgedragen bij de productie, als opmaat naar een regie die de Boer in 2017
bij Rudolphi Producties voert. De investering was dus een bewuste artistieke keuze. Het eigen vermogen daalde hierdoor van €66.770,- ultimo 2015 naar €48.177 ultimo 2016.

Liquiditeit en solvabiliteit
De liquiditeit (de vlottende activa tov kort vreemd vermogen) bedraagt 1,33 waarmee de stichting in
staat is aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. De solvabiliteit (eigen vermogen tov totale passiva) bedraagt 0,3 en het weerstandsvermogen (eigen vermogen t.o.v. totale baten) bedraagt 0,07.
Hiermee loopt de stichting een laag resp. middelmatig risico.

Inkomens Quote
De Eigen Inkomens Quote bedraagt 38.3% waarmee de te realiseren EIQ van 25% ruimschoots wordt
behaald. De Andere Inkomens Quote bedraagt 57,4%.

Tabel 2. Samenstelling inkomsten en percentage eigen inkomsten 2013-2016

Stichting Rudolphi Producties
De doelstellingen van de stichting zijn:
- het produceren en uitvoeren van theaterproducties, en
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- het bevorderen van de podiumkunst
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.
We hebben in 2016 verdere voorbereidingen getroffen voor de implementatie van een Raad van
Toezichtmodel, welke op 26 februari 2016 van kracht gegaan is. Bij dit nieuwe model is een rooster
van aftreden vastgesteld. De raad van toezicht volgt de aanbevelingen zoals die zijn vastgelegd in de
Code Cultural Governance.
Raad van Toezicht
Charlotte Dingenmans
Peter Swinkels
Jan Zoet
Chris Keulemans
Jeannette Smit

voorzitter
secretaris
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid

Bestuur
Marie-Anne Rudolphi
voorzitter
Maarten van der Cammen

1e termijn
1e termijn
1e termijn
1e termijn
1e termijn

Uiterste datum van aftreden
25-02-2022
25-02-2022
25-02-2022
25-02-2022
25-02-2022

Lid Raad van Toezicht Orkater
Lid commissie van advies Academie voor Theater en Dans
Penningmeester stichting Ulrike Quade
Penningmeester stichting SubSub
Penningmeester Stichting Stranger

Wij danken het Fonds Podiumkunsten voor het in ons gestelde vertrouwen.

Toekomst Rudolphi Producties
1 augustus 2016 bereikte ons het heugelijke nieuws dat het Fonds Podiumkunsten Rudolphi Producties ook voor de periode 2017-2020 meerjarig zal financieren. Ook het Amsterdams Fonds voor de
Kunst heeft wederom besloten de artistieke ambities van Rudolphi Producties verankerd in Theaterzaken Amsterdam meerjarig te financieren. De financiële toekomst van Rudolphi Producties voor de
komende vier jaar is door deze financiële toezeggingen verzekerd, en daarmee ook de artistieke ambities.
De komende jaren produceert Rudolphi Producties langs een aantal vastgestelde artistieke lijnen;
- We blijven de pril afgestudeerde theatermakers een springplank bieden middels Het Debuut.
- We blijven een thuishaven bieden aan de ervaren theatermaker met een briljant plan zonder
eigen werkplek. De historische verbinding die wij met makers met een Mime-achtergrond
voelen zal hier een belangrijke plek in blijven innemen.
- We hebben een nieuwe generatie ontdekt die onze steun verdient, de zogenaamde next wave, makers die zich bij de productiehuizen of festivals bewezen hebben als interessante kwalitatief hoogstaande makers, maar die in die leertrajecten nog niet een plek voor zichzelf hebben gecreëerd. Bij ons kunnen zij terecht en samen ontwikkelen wij aan de hand van hun artistieke verhaal de juiste cultureel-ondernemende structuur om in te kunnen floreren.
En dit alles staat in dienst van een nog grotere ambitie om ook na 2020 een veilige, spannende, gedegen en bovenal artistiek vlammende thuishaven te zijn voor de ongebonden theatermaker die
onmisbaar is voor een gezonde theatersector.
Namens het bestuur van Rudolphi Producties,
Marie-Anne Rudolphi, voorzitter
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BEGROTING 2017
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ACTIVITEITEN
EEN COMING OF AGE VOOR BEJAARDEN BERG & BOS I.S.M. RUDOLPHI PRODUCTIES

2 februari t/m 19 maart 2016 | Première 12 februari, Toneelschuur Haarlem
Aantal voorstellingen
Bezoekersaantal
Gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling

30
3034
101,13

Credits
Concept: Maurits van den Berg & Rik van den Bos / Tekst: Rik van den Bos / Regie: Eva Line de Boer /
Spel: Paul R. Kooij, Joke Tjalsma, Maurits van den Berg & Yara Alink / Muziek: Jan Groenteman & Keez
Groenteman / Scenografie: Marieke van Veen / Decorbouw: Timo Baerwaldt
Video-design: Julian van Buul

Uit het persbericht
Na het succes van BERG&BOS met DRIVE-IN (genomineerd voor de BNG Nieuwe Theatermakerprijs
2014) is er nu Een coming of age voor bejaarden, een voorstelling met o.a. Paul R. Kooij en Joke Tjalsma. Twee onbekenden ontmoeten elkaar bij een bankje aan de rand van een bos. Ze raken in gesprek.
Eerst beleefd en oppervlakkig, geheel volgens de wetten van de sociale etiquette. Maar naarmate hun
gesprek vordert, blijken de twee veel met elkaar te delen. Veel lief. Maar ook veel leed. Verlies. En
rouw. Het gesprek wordt steeds intiemer en de twee komen dichter en dichter bij elkaar. Té dicht voor
de gemiddelde zondagmiddag, althans dat vindt de vrouw. Ze probeert de man op afstand te houden,
maar dan komt ze er ineens achter dat ze hem veel beter lijkt te kennen dan ze ooit had vermoed.
Een coming of age voor bejaarden is ontstaan om zeer persoonlijke redenen. Zowel Maurits van den
Berg als Rik van den Bos verloren afgelopen jaar een ouder. Van zeer dichtbij zagen zij hoe het leven
totaal anders liep dan gepland. Hoe hun ouders, die samen zorgvuldig een leven opgebouwd hadden,
dat levenswerk onder hun ogen genadeloos af zagen brokkelen en ineen zagen storten. “Wij willen
een voorstelling maken over dit proces. Het verlies. Het loslaten. Het nog even genieten van alle
mooie dingen die je samen heb beleefd, totdat uiteindelijk alles een herinnering wordt.” Een coming
of age voor bejaarden is buiten het drama van verlies, vooral ook een ode aan hun ouders en bovendien een loflied op de liefde.
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In de pers
“Ontroerende coming of age
weergaloos gespeeld”

“Rik van den Bos schrijft zinnen om verliefd op te worden”

- Parool ★★★★☆

- Volkskrant ★★★★☆

“Een tekst vol levenswijsheid”

“Mooie, universele show over
liefde en pijn”

- NRC ★★★★☆

“Het is bewonderenswaardig
hoe goed deze dertigers zich
hebben ingeleefd in het leven
van mensen die twee keer zo
oud zijn”
- Scènes ★★★★☆

- Haarlems Dagblad

“Afscheidsdans vol levenslust”
- Dagblad vh Noorden ★★★★☆

Inhoudelijk verslag
“Onze voorstelling Een coming of age voor Bejaarden is uitgevoerd zoals we dat in de aanvraag beschreven. Het hele artistieke team dat we beschreven is aangebleven en daarmee hebben we in feite
precies de voorstelling gemaakt die we beschreven. Dit zal er absoluut mee te maken hebben dat de
thema’s in deze voorstelling erg persoonlijk waren. We wisten als Berg&Bos van tevoren waar we het
over wilden hebben, en dat is overeind gebleven.
In artistiek opzicht is de voorstelling voor ons absoluut een succes gebleken. Wij kiezen er als gezelschap op dit moment nadrukkelijk voor om niet een meerjarenplan te maken, maar om via projectsubsidies van voorstelling naar voorstelling te werken. Wij nemen de tijd om een voorstelling te maken, dan uitgebreid te evalueren en dan pas nieuwe doelen stellen. Het ritme van 1 voorstelling per
anderhalf jaar is voor ons daarin erg werkbaar.
Wij hadden deze voorstelling niet kunnen maken zonder onze voorganger Drive-In te maken, en niet
zonder de tijd te nemen om aangrijpende gebeurtenissen uit ons eigen leven om te vormen naar een
theatertaal.
Het is ons gelukt om de weg die we opgeslagen zijn met het overstappen naar de theaterzaal verder te
bewandelen en te ontdekken: het maken van voorstellingen die een breed publiek aanspreken, maar
die nieuwe techniek en een uitdagend hedendaags regieconcept omarmen.”
Rik Bos
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IK SPEEL GEEN MEDEA – RUDOLPHI PRODUCTIES / MAGNE VAN DEN BERG

23 maart t/m 29 mei 2016 | Première 25 maart, Toneelschuur Haarlem
Aantal voorstellingen
Bezoekersaantal
Gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling

38 (+ 3 geannuleerd)
2420
63,68

Credits
tekst/idee: Magne van den Berg / regie: Paul Knieriem / spel: José Kuijpers, Raymonde de Kuyper, Ria
Marks / compositie/geluidsontwerp Huba de Graaff /kostuums: Bernadette Corstens en Judith Keizer
(stage) / decor: Wikke van Houwelingen en Marloes van der Hoek / lichtontwerp: Gé Wegman /
dramaturgie: Poll Eggermont

Uit het persbericht
'Hoe verbeeld je de totale twijfel op het toneel
op het toneel zie je geen twijfel
daar zie je nooit eens een echt vertwijfeld mens staan'
In Ik speel geen Medea zien we een actrice vlak voor aanvang op het achtertoneel, zoeken naar de zin
van een bestaan op de planken. Daar waar nog niet geacteerd hoeft te worden slaat de vertwijfeling
toe. De angst en de diepe haat-liefde-verhouding ten aanzien van het vak wordt zichtbaar? Haar twee
collega’s staan haar bij in haar tweestrijd. Als een klassiek Grieks koor reflecteren ze op haar monoloog, ingeleefd en liefdevol.
Deze gloednieuwe tekst van Magne van den Berg is de drie actrices op het lijf geschreven. Een ode aan
het vak en een pleidooi voor de moed om alles waar je in gelooft in twijfel te trekken, zodat overblijft
wat echt van waarde is.

In de pers
“Ontroerend loflied op het
verzet tegen het eeuwige moeten” – Trouw ★★★★☆
“De strijdbare, soms berustende
actrice lijkt vooral zichzelf te
willen overtuigen”
– Parool ★★★☆☆

“Magne van den Berg voorziet
Medea van een prachtig hedendaagse huid”
– Theaterkrant ★★★★☆

“De Kuyper weet te overtuigen
als de actrice die niet meer wil
spelen”
– Leidsch Dagblad

“Anti-Medea levert daad van
formaat”
– Volkskrant ★★★☆☆

“De tekst is mooi en de actrices
spelen prachtig”
– Scènes ★★★☆☆
10

Inhoudelijk verslag
“Het schrijven van Ik speel geen Medea was geen gemakkelijk proces. Ik wilde een komedie schrijven
voor drie actrices, anderhalf uur voor de voorstelling. Plaats van handeling: de kleedkamer. Qua onderwerp dacht ik dat ik goed zat, het was alleen lastiger een goede toon te vinden waarop de dames
met elkaar zouden praten, over hun beslommeringen, het vak, hun levens, verloren liefdes, het wel of
niet krijgen van kinderen, en evt ook de te spelen voorstelling van die avond.
Ook had ik het mezelf niet gemakkelijk gemaakt door een titel te kiezen waar Medea in voorkwam. Ik
moest me verhouden tot de klassieker. Na een lange tijd in een soort schrijverscrisis te hebben verkeerd – ik had een heel pak teksten maar het drama ontbrak – ben ik op een gegeven moment in een
emotionele opwelling een monoloog gaan schrijven voor een van de actrices Raymonde de Kuyper ipv
dialogen voor drie actrices. Toen vond ik eindelijk m’n toon en m’n drama. Nadat de monoloog voor
Raymonde af was, heb ik een reflecterende tekst geschreven voor het koor, Ria Marks en Jose
Kuijpers. En toen had ik ipv een komedie een tragedie geschreven.
Ik speel geen Medea is een ongewone tekst geworden. Dat ik juist met deze tekst de Taalunie Toneelschrijf prijs 2016 heb gewonnen was een enorme opsteker.
Al met al was het geen gemakkelijk maar wel heel interessant proces met een goede afloop. Ik ben blij
dat ik deze voorstelling heb mogen maken. Marie-anne Rudolphi heeft ondanks de totaal andere weg
die ik ben ingeslagen, altijd haar vertrouwen bewaard. Ook de actrices kregen iets anders dan ze
verwachtten maar hebben zich zeer loyaal opgesteld, en hebben er alles aan gedaan om deze moeilijke tekst zo goed mogelijk te spelen. Met de enscenering van Paul Knieriem was ik tevreden, al denk
ik dat er nog meer tragiek en drama uitgehaald had kunnen worden.“
Magne van den Berg
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PARAMARIBO-TEXEL – RUDOLPHI PRODUCTIES / JETTE DERLAGEN

In reprise tijdens het theaterfestival op 5, 6 (Amsterdam) en 13 september (Groningen)
Aantal voorstellingen
Bezoekersaantal
Gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling

3
173
57,67

Credits
Concept: Jette Derlagen en Helen Kamperveen / Regie: Jette Derlagen / Spel: Leny Breederveld en
Helen Kamperveen / Muziek: Beppe Costa / Toneelbeeld en kostuums: Janne Sterke / Tekstbijdrage:
Bodil de la Parra / Regieadvies: Cecile Heuer / Regieassistent: Bas Sligting /
Lichtontwerp theatertour: Stijn van Bruggen

Uit het persbericht
Paramaribo-Texel is een muzikaal eerbetoon aan het onbekende, waarbij verhalen uit de Surinaamse
en Texelse familiegeschiedenissen van actrice Helen Kamperveen en theatermaker Jette Derlagen de
inspiratiebron vormen.
Suriname en Nederland, het zijn landen die een haat-liefdeverhouding onderhouden, maar onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Actrices Leny Breederveld en Helen Kamperveen spelen in Paramaribo-Texel vrouwen die beiden de oceaan oversteken; de een reist naar Suriname en de ander naar
Nederland. In hun ‘toevallige’ ontmoeting weerspiegelt zich de relatie tussen beide landen, maar het
is vooral een persoonlijke confrontatie van twee vrouwen met elkaar en zichzelf. De overtocht van het
bekende naar het onbekende vormt deze vrouwen en bepaalt de keuzes in hun verdere leven, gekenmerkt door gevoelens van verlies, verandering, ontdekking en overgave. Hun bewondering voor en
nieuwsgierigheid naar de ander, naar datgene wat nog vreemd is en allengs vertrouwder wordt,
verbindt hen meer en meer. En door alles heen klinkt de muziek van Beppe Costa.

In de pers
“Twee actrices, beiden relativerend, kijken speels terug en
vertellen een groot verhaal.
Grappige dialogen die zonder
dat het ooit zwaar wordt, raken
aan grote onderwerpen.”
– Volkskrant ★★★★☆

“Paramaribo-Texel is zo’n
voorstelling waarvoor het al
even gruwelijke woord ‘hartverwarmend’ lijkt uitgevonden,
maar alle promotieblurb terzijde
is dit ook gewoon een tedere en
goedgemaakte theatervoorstelling. Paramaribo-Texel is
af”
– Theaterkrant ★★★☆☆

“Het contrast tussen nuchter en
uitbundig, bedachtzaam en
impulsief, Texel en Paramaribo
zorgt voor veel hilariteit”
- Parool ★★☆☆☆
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Inhoudelijk verslag
“19 mei 2016 ontvingen wij deze mail van de Wijkjury:
Op 17 december bezochten wij met de WijkJury Amsterdam Paramaribo Texel in Theater Bellevue. Dit
was 1 van de 15 voorstellingen die wij afgelopen seizoen zagen.
De WijkJury bestaat naast de vakjury van het Nederlands Theater Festival. Een groep van onbevangen,
niet specialistische theaterkijkers, vanuit verschillende wijken van Amsterdam, uiteenlopende culturele
achtergronden en sterk variërend in leeftijd. 7 jaar geleden werd de WijkJury in het leven geroepen
door Adelheid Roosen. Met elk jaar een nieuwe samenstelling lopen wij nog steeds de de zalen van
Theater Bellevue en de Stadsschouwburg plat.
Aan het eind van elk seizoen bepalen wij onze favoriet: 'De keuze van de WijkJury'.
En dit jaar kiezen wij voor jullie. Dus:
GEFELICITEERD! Jullie zijn verkozen tot 'De Keuze van de WijkJury Amsterdam 2015-2016'.
Vlak daarna bereikte ons ook nog het bericht dat ook de Wijkjury Groningen de voorstelling tot dé
keuze van 2015-2016 had uitgeroepen.
14 juni 2012 ontvingen wij een mailtje van Jette Derlagen. Bodil de la Parra, waar wij toentertijd mee
samenwerkten in de voorbereiding van Ouwe Pinda’s wees ons op een leuk ideetje van deze jonge
regisseuse. Na veel verkennende gesprekken besloten wij medio 2014 haar plan met de titel Paramaribo-Texel in ons productiehuis op te nemen. Jette was voor ons een onbekend, maar haar plan
stond ons enorm aan. Dat we na een speelperiode in 2015 op Oerol, in Suriname en een tournee
door het land, uiteindelijk beloond worden met deze uitverkiezing door maar liefst twee wijkjury’s
heeft ons eens te meer gesterkt in de keuze voor makers met spannende verhalen, om met jonge
onbekende makers in zee te gaan, niet voor het snelle succes maar de bevlogen boodschap.”
Maarten van der Cammen, producent Paramaribo-Texel
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HET DEBUUT – RUDOLPHI PRODUCTIES

22 september t/m 24 november 2016 | Première 23 september Pand P, Eindhoven
Aantal voorstellingen
Bezoekersaantal
Gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling

20
1299
64,95

Credits
Host: Oscar Kocken / artistiek coach: Peer van den Berg / Moore Bacon!: regie: Bosse Provoost, spel:
Kobe Chielens / Speelgoed: naar teksten van Peter De Graef / bewerking, concept en spel: Siona
Houthuys / Vandaag een witte man: concept en spel: Yamill Jones / Forever over: concept en spel:
Sue-Ann Bel en Vincent van Woerkom

Uit het persbericht
Over de winnaars van Het Debuut:
Moore Bacon! | Bosse Provoost & Kobe Chielens
Een buitengewone ontmoeting tussen beeldende kunst en theater, waarin het lichaam zijn beperkingen lijkt te overstijgen.
Over deze voorstelling zegt de jury: “De performance daagt het menselijke lichaam dusdanig uit dat
lijkt te ontsnappen aan zijn fysieke beperkingen. We werden gegrepen door de pure eenvoud van het
idee dat zich gedurende de voorstelling toch steeds verder ontwikkelt.”
Moore Bacon! heeft in augustus van dit jaar de TAZ-KBC Jongtheaterprijs 2016 gewonnen.
Speelgoed | Siona Houthuys
Monoloog over een relatie die door de geluidsbarrière breekt.
Over deze voorstelling zegt de jury: “Siona Houthuys vermengt op intelligente en elkaar versterkende
wijze taal, beeld en klank in een zoektocht naar liefde. De complexe taal van Peter de Graef die ten
grondslag ligt aan Speelgoed behoudt door haar indrukwekkende podiumaanwezigheid een aangename lichtheid. Speelgoed staat als een huis.”
Vandaag een witte man | Yamill Jones
Een voorstelling waarin schaamteloos en charmant alle clichés over racisme door de mangel worden gehaald.
Over deze voorstelling zegt de jury: “Yamill Jones speelt met alle clichés die wij hebben over racisme
en negers. Hoe persoonlijk, sterk en urgent zijn boodschap ook is, hij vervalt nergens in woede of
schuld. Het intelligente gebruik van klassiek materiaal geeft de voorstelling een universele dimensie.”
Forever over | Sue-Ann Bel en Vincent van Woerkom
Scheiden doet lijden.
Twee derdejaars studenten van de Mime Opleiding Amsterdam, en ex-geliefden spelen een fysiek
duet waarin zij de nieuwe grenzen opzoeken tussen intimiteit en los zijn van elkaar. Om die grenzen te
kunnen vinden, ontleden ze hun verleden op een glasharde manier. Een duet waarbij zij hun verhaal
zo brengen dat het pijnlijk, aangrijpend, mooi en helaas ook herkenbaar is. Een waargebeurd verhaal.
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In de pers
“Alle makers laten zien dat ze
lef hebben zonder schroom hun
eigen fascinaties en eigenaardigheden tentoon te stellen.”

“Door de traagheid van het
vlees en door het schemerdonker gaat de verbeelding aan
het werk.”

“Terechte winnaars van het ITs
Festival hebben een fijne
onvoorspelbaarheid.”

– Volkskrant ★★★★☆

– Volkskrant ★★★★☆

“De pijn van racisme die bij
Jones bij al zijn jeugdige uitbundigheid een gat slaat waar
je stil van wordt.”

“Houthuys’ anekdote is in de grond een verhaal dat al duizend
keer is verteld, maar haar vervreemdende gebruik van ruimte,
kleur en taal breekt alles open en zorgen dat de pijn opnieuw vers
kan zijn.”

– Theaterkrant ★★★★☆

– Theaterkrant ★★★★☆

– Volkskrant ★★★★☆

Het Debuut XL
In samenwerking met het Conservatorium Amsterdam en het Eddy the Eagle Museum hebben we alle
hoeken en gaten van Theater Bellevue, van kleedkamer tot Toneelhuis, gevuld met jong kunsttalent.
Het Eddy the Eagle Museum hielp ons jonge afstudeerders van de Rietveldacademie te scouten. Zo
stelde Roosje Verschoor een indrukwekkende filminstallatie over de kracht van water in de foyer
tentoon. Jeroen Vermandere toonde in de educatieruimte zijn geluidswerk van aan elkaar verbonden
drums en bandrecorders en Cécile Plouhinec voerde een verstilde performance met een mysterieus
boek uit in een kleedkamer. Vanuit de jazzafdeling van het conservatorium was de artieste FEM afgevaardigd, die in het Toneelhuis een spannende setting bouwde met een loopstation en allerlei kleine
instrumenten. De popafdeling van het conservatorium was vertegenwoordigd door de dromerige
muziek van Odile, de band van afstudeerder Josephine van Schaik. Het publiek werd in routes langs de
verschillende optredens geleid, zodat iedereen elk onderdeel te zien kon krijgen. De avonden leverden
zowel voor publiek als voor de kunstenaars een mooie kruisbestuiving tussen de disciplines op.

Inhoudelijk verslag
Juni 2016 selecteerden wij met onze juryleden Marcelle Kuiper van stichting Melanie en Christiaan
Mooij, programmeur van Theater de Meervaart, de debutanten voor lustrumeditie van Het Debuut.
Het was een ingewikkeld proces. Op voorhand wisten wij dat twee van de drie voorstellingen die wij
wilden selecteren niet de volledige speelperiode van Het Debuut beschikbaar zouden zijn. In de wetenschap dat het alternatief een kwalitatief minder geslaagde selectie op zou leveren besloten wij
toch Moore Bacon, Speelgoed en Vandaag een Witte Man te selecteren, in de wetenschap dat bij tien
van de twintig speelbeurten dan wel Moore Bacon dan wel Vandaag een witte man niet beschikbaar
was. Om het gat op te vullen zijn we op de Parade een aanvullende voorstelling van jonge makers
gaan scouten en stuitten op Forever Over van twee nog studerende mime-studenten die een krachtig
debuut maakten én tijdens de tournee nog beschikbaar waren. In samenspraak met ons productieteam zou dit tot een werkbare tournee moeten komen. We beloven de theaters en hun publiek immers drie korte voorstellingen op één avond. We zijn trots op deze beslissing. Niet alleen hebben we
de dynamiek van Het Debuut in stand weten te houden -Forever Over vormde een mooie aanvulling
op de reeds eerder geselecteerde voorstellingen- maar we hebben nóg meer jonge makers de kans
gegeven zich aan het publiek te presenteren.
Maarten van der Cammen, producent Het Debuut 2016
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HOLY F – RUDOLPHI PRODUCTIES / WAAL & WIND

3 november t/m 13 december 2016 | Première 10 november, Toneelschuur Haarlem
Aantal voorstellingen
Bezoekersaantal
Gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling

20
1666
83,3

Credits
tekst & spel Eva Marie de Waal, Sophie van Winden, Simone van Saarloos / eindregie Mirjam
Koen/toneelbeeld/vormgeving, kostuumontwerp en campagnebeeld Miek Uittenhout/ lichtontwerp
Stijn van Bruggen / techniek Sjef van de Ven

Uit het persbericht
De afgelopen weken staan de kranten bol van reacties op de ‘Trump tapes’, bangalijsten van het
studentencorps, de aanwezigheid van Chimamanda Ngozi Adichie afgelopen vrijdag bij Brainwash
festival en Buitenhof, het Opzij Top 100 event waarin José van Dijck tot meest invloedrijke vrouw van
2016 werd benoemd. Het is duidelijk: feminisme leeft!
Al deze gebeurtenissen maken de voorstelling ‘Holy F’ van Rudolphi Producties en theatercollectief
Waal en Wind actueel en nodig. Het is 150 jaar geleden dat de eerste golf van het feminisme op
kwam. Er is sindsdien veel gebeurd en veel veranderd, maar we zijn er nog niet. Voor deze voorstelling duiken Eva Marie de Waal en Sophie van Winden samen met columnist en filosoof Simone
van Saarloos in de geschiedenis van het feminisme. Zij verdiepen zich in een aantal sleutelfiguren uit
de geschiedenis en onderzoeken de huidige stand van zaken. Wat hebben Virginia Woolf, Simone de
Beauvoir, Aletta Jacobs, Audre Lorde of de suffragettes tegen de moderne vrouw te zeggen? Zien zij
een verwend prinsesje of zijn ze trots op hoe zij met haar verworven vrijheid omgaat? Met de nodige
zelfspot peilen Eva Marie en Sophie de stand van de emancipatie anno 2016. Samen met hun publiek
gaan ze op zoek naar nog altijd sluimerende vooroordelen en hardnekkige misverstanden. Een voorstelling die zowel vrouwen als mannen verrast en verwart.

In de pers
“Holy F laat je achter met vragen, inzichten en interessante stof voor discussies die niet binnen de
deuren van de theaterzaal kunnen blijven en dat is maar goed ook. De indrukwekkend treffende
afsluiting van Simone van Saarloos, die met haar stem bewijst dat ze de woorden op papier zo’n kracht
kan geven dat je bijna de barricade op wil springen, maakt de voorstelling en de boodschap compleet.“
– Theaterkrant ★★★★☆
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“Die verwarring zélf moet het
doel zijn van feminisme, lijkt de
boodschap van Van Saarloos’
mooie, bijna dromerige eindmonoloog. Voorbij heldere
beelden en bezitsrelaties ligt
een nieuwe wereld”
– Parool ★★★★☆

‘Van Winden en De Waal
weten wel hoe ze het publiek
kunnen inpakken. Ze openen
met een sterk woordrijm […]’
– Volkskrant ★★★☆☆

‘Het is een stoere voorstelling
die durft te twijfelen en het
openlijk niet altijd even goed lijkt
te weten, en dat maakt het
verfrissend.’
– De Pit

“Holy F: lichtvoetige worsteling
met het feminisme is overrompelend.”
– Cultureel Persbureau

Holy F XL
Tijdens de voorstellingen van Holy F in Theater Bellevue is er een randprogramma georganiseerd
waarin het thema feminisme vanuit een andere invalshoek dan het theater belicht werd. Beeldende
kunst, politiek en wetenschap wierpen zo hun eigen licht op de discussie. In de foyer van het theater
waren foto’s van de hand van Miek Uittenhout te zien: spannende vrouwbeelden waarin perfectie en
destructie soms dicht bij elkaar blijken te liggen. Twee avonden werden op onverwachte wijze geopend door een optreden van de band Einstein Barbie vlak voor het open gaan van de zaal. Stella
Bergsma zong begeleid door elektrisch gitaar een lied dat een mooi openingsstatement maakte. Na
afloop van de voorstellingen waren er nagesprekken met Hasna El Maroudi, Hedy d’Ancona en Margriet van Heesch. Hasna reflecteerde vanuit haar werk als columniste voor o.a. Opzij op de voorstelling
en vertelde over hoe haar feminisme beïnvloed werd door haar Marokkaanse wortels. Hedy d’Ancona
verbond aan de hand van de voorstelling het heden en verleden van de vrouwenbeweging aan elkaar.
Wetenschapster Margriet van Heesch promoveerde op geslachtsvariaties en intersekse. Zij bracht
hiermee de feministische discussie weer op een ander niveau door het strikte onderscheid tussen man
en vrouw ter discussie te stellen

Inhoudelijk verslag
“We zijn heel erg blij met de voorstelling die Holy F geworden is. We zijn moeiteloos trouw gebleven
aan ons oorspronkelijke plan omdat het idee ons gedurende het hele schrijf- en maakproces bleef
inspireren. Het doel mensen bewust te maken van hun geschiedenis en beelden en opvattingen die
verankerd zitten in onze samenleving is naar ons idee gelukt en ook wijzelf zijn er wijzer van geworden.
Als eerste samenwerking van het nieuwe collectief Waal en Wind was Holy F enorm succesvol. Het is
heel waardevol iemand te hebben gevonden waarmee je kunt lezen en schrijven, spelen en theatermaken. In de humor en speelsheid waarmee we dit onderwerp aangepakt hebben, ligt een belangrijke
eigen stijl voor ons nieuwe gezelschap Waal en Wind. De stap om Holy F uit te laten komen onder
deze naam, bij Via Rudolphi, is logisch gebleken want Holy F en onze samenwerking krijgt absoluut een
vervolg. De plannen voor een volgende theatervoorstelling en filmproject liggen klaar
Ook de samenwerking met Simone van Saarloos, Mirjam Koen en Miek Uittenhout is heel erg goed
bevallen. Het was heel bijzonder om met 5 feministen variërend in leeftijd tussen de 25 en de 60 aan
dit project te werken. We zijn allemaal op een andere manier met dit onderwerp bezig en vonden
elkaar in de urgentie van het verleden, heden en de toekomst ervan. Dit geldt ook voor de schrijfsters
die deelnamen aan de brainstormsessies voorafgaand aan het schrijven van het script. De eenheid in
verscheidenheid gaf ons bodem ons op een persoonlijke én politieke manier uit te spreken.
De randprogrammering bij Bellevue XL, het debat in de Balie en de nagesprekken na een aantal voorstellingen zijn een goede stap geweest om werkproces breder te trekken dan alleen de voorstelling.
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Dat is ons heel goed bevallen. Juist op deze plekken kregen we te horen dat de informatie zo belangrijk is en zijn weg zou moeten vinden naar meer of ander publiek. Bijvoorbeeld jeugd. We gaan
daarom wellicht een jeugdversie maken in de komende jaren. En we hebben de afspraak om komende
zomer een half uur durende versie te maken voor het Boulevard Festival in Den Bosch.
Onze doelgroep was heel breed. Door de keuze om door de geschiedenis van het Feminisme heen te
vliegen, de actualiteit hierin mee te nemen en een toekomstvisie te formuleren. De voorstelling is
enerzijds een goede inleiding in het onderwerp geworden voor mensen die er weinig van weten en
anderzijds was het voor de ingelezen toeschouwen misschien ‘te weinig nieuws’. Dit hebben we teruggezien in de publieksreacties en de recensies. Sommigen waren enorm gegrepen door de toekomstvisie en minder door de rest van de voorstelling, anderen vonden het juist heel veel interessante
informatie, wilden weten waar ze konden beginnen met lezen over dit onderwerp en vonden de
toekomstvisie van Simone te ver van hun belevingswereld om er iets mee te kunnen. We hebben
gepoogd mensen met verschillende ingangsniveaus allemaal te boeien. Daardoor is voorstelling niet
voor één specifieke doelgroep helemaal in de roos geweest maar voor ons hiermee niet minder geslaagd.”
Eva Marie de Waal en Sophie van Winden, Waal en Wind
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PUBLICITEIT EN MARKETING
Net als voorgaande jaren is de hoofddoelstelling van de publiciteit en marketing voor Rudolphi Producties het genereren van een zo hoog mogelijke bezettingsgraad voor de afzonderlijke voorstellingen. Ook dit jaar hebben we zo veel mogelijk de marketing voor Rudolphi Producties gebundeld.
Zo worden op de flyers van alle losse Rudolphi Producties de andere producties van dat seizoen genoemd, wordt er jaarlijks een nieuwsbrief uitgegeven met de producties voor het komende seizoen.
Ook door het opnieuw leven inblazen van het vriendennetwerk van Rudolphi Producties willen wij
ervoor zorgen dat het productiehuis en onze voorstelling aandacht en achterban opbouwen.
Het hanteren van de naam Rudolphi Producties door externe partners heeft een enorme verbetering
doorgemaakt het afgelopen jaar. Het blijft altijd lastig de naamsvermelding correct te hanteren. Maar
door hier veel aandacht aan te besteden hebben we gemerkt dat dit steeds beter gaat.
Uiteraard zien we nog af en toe in de pers en in uitingen van theaters dat de naam Rudolphi Producties wordt weggelaten en dat alleen de naam van de maker genoemd wordt. Hier blijven we ook in
de toekomst bovenop zitten, zodat uiteindelijk Rudolphi Producties een begrip op zich wordt.

Een coming of age voor bejaarden
Een coming of age voor bejaarden is vanaf het begin goed opgepakt door de media. Door de ietwat
provocerende titel in combinatie met Joke Tjalsma en Paul R. Kooij toonden magazines gericht op
ouderen interesse en kondigden zij de voorstelling aan. Hier is ook de nadruk gelegd op de bijzondere
combinatie van oud en jong: de relatief jonge makers van BERG&BOS maakten theater over de generatie van hun ouders. Er verscheen een groot (doorgeplaatst) interview met Joke Tjalsma in veel
regionale dagbladen en op de radio was er aandacht, met als hoogtepunt een programmavullend
interview met Rik van den Bos bij Opium op Vier.
Er is veel gepraat met de publiciteitsmedewerkers van de theaters en geïnvesteerd in persoonlijk
contact over de voorstelling, om goed uit te leggen waar het om ging. Er zijn ook steeds nieuwe teksten op maat geschreven voor direct mailingen en lokale doelgroepbenadering. Dit heeft zijn vruchten
afgeworpen en met het enthousiasme dat de theaters kregen, werd hun publiek aangestoken.
BERG&BOS wilden graag hun publiek beter leren kennen en benadrukten te willen investeren in inleidingen, nagesprekken en workshops. Deze investering werd enthousiast onthaald en heeft veel publiek opgeleverd. Ook werd het publiek na afloop van de voorstelling uitgenodigd om op de vloer te
komen, waar mooie gespreken rondom het thema van de voorstelling ontstonden.
Een coming of age voor bejaarden heeft een succesvolle tournee beleefd en het publiek dat bereikt is,
was heel divers.

Ik speel geen Medea
De publiciteitsmedewerker die deze voorstelling voor haar rekening heeft genomen is ondertussen bij
ons weg en helaas geen verslag gemaakt.

Paramaribo-Texel
De voorstelling is door de wijkjury Amsterdam en Groningen uitgeroepen tot de beste voorstelling van
2015. Om deze reden heeft Paramaribo-Texel op 5 en 6 september tijdens het Nederlands Theaterfestival gespeeld in Theater Bellevue en op 13 september in Grand Futura Groningen.
Een groot deel van de publiciteit is gedaan door de enorme PR-machine van het Theaterfestival, naar
aanleiding van de geleverde input vanuit Rudolphi Producties. Daarnaast zijn er posters verspreid door
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de stad en is er online veel verschenen over de voorstelling (facebook advertenties, vermelding door
Surinaamse sleutelfiguren waaronder Helen Kamperveen, Raymi Sambo, Manoushka Zeegelaar
Breeveld, maar ook door Surinaams restaurant De Waterkant).
Ondanks alle aandacht online zijn de voorstellingen niet heel goed bezocht. Met name de voorstelling
in Groningen was teleurstellend, de samenwerking met Grand Futura verliep stroef omdat zij druk
waren met de heropening en de bouw van een nieuwe website. Hierdoor was er weinig tot geen
aandacht voor de promotie van voorstellingen.
De voorstellingen hebben wel een goed gemengd publiek weten te bereiken. Met name tijdens de
voorstellingen in Amsterdam was het publiek voor een groot deel gevuld met Surinaamse Nederlanders.

Het Debuut
Dit jaar bestond Het Debuut, zoals voor 2015, weer uit meerdere voorstellingen. Voor het eerst dit jaar
met een internationaal tintje, twee van de drie voorstellingen waren afkomstig van Belgische opleidingen (namelijk de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Gent en Plantijn Artesis Antwerpen).
Al snel in de voorbereidende fase bleek dat het onmogelijk was om met de drie geselecteerde voorstellingen de tour te vullen, om deze reden is er een vierde voorstelling, geselecteerd door de jury,
bijgekomen. Echter deze laatste aanvulling en de verplaatsing van de première naar Eindhoven hebben op het laatste moment veel druk op de marketing en publiciteit rondom de voorstelling gelegd.
Ook bleek voor veel journalisten van de pers de reis naar Eindhoven teveel gevraagd.
De samenwerkingen die voorgaande jaren zijn uitgezet, werden dit jaar opnieuw verder uitgebouwd.
Er is intensief samengewerkt met het ITs festival. Zo zijn we tijdens het festival, in aanloop naar de
tour en tijdens de tour uitgebreid meegenomen in hun publiciteitsuitingen (website, folder, social
media, nieuwsbrieven). Als ook de samenwerking met Cleeft, Het Parool en Theaterkrant.
De tournee van Het Debuut 2016 heeft al met al zeer goed gelopen, met een gemiddelde van 65
bezoekers en mooie reacties in de pers. Het Debuut trekt door de jaren heen een stabiel aantal bezoekers en scoort hoog voor een talentontwikkelingsprogramma met onbekende theatermakers. Toch
heeft de voorstelling minder bezoekers dan voorgaand jaar weten te trekken. De twee buitenlandse
makers en de première ver buiten de randstad vormen een verklaring voor het teruglopende aantal
bezoekers tijdens de tour van Het Debuut 2016.

Holy F
In de aanloop naar de première van Holy F hebben er in de wereld allerlei gebeurtenissen plaatsgevonden die maakten dat de voorstelling zeer actueel en noodzakelijk was. Zo waren er in die periode de Amerikaanse presidentsverkiezingen, de bangalijsten van het studentencorps, maar ook de
‘Trump tapes’. Naast deze actualiteiten hebben de makers van de voorstelling Sophie van Winden, Eva
Marie de Waal en Simone van Saarloos door hun andere werkzaamheden en bekendheid aandacht
weten te genereren voor de voorstelling. Ook de schrijvers (Sunny Bergman, Hanna Bervoets, Lynn
Berger en Renske de Greef) die in de brainstormsessies hun bijdrage hebben geleverd aan de voorstelling, hebben geholpen bij het bekend maken en verspreiden van de voorstelling onder het publiek.
Zij hebben de tournee van de voorstelling onder hun achterban en volgers verspreid.
Voor de voorstelling is een samenwerking aangegaan met Vileine, een online platform voor feminisme. Via deze samenwerking is er veel aandacht vanuit het platform aan de voorstelling besteed,
doormiddel van een lang interview, winactie en aandacht op de social media. Daarnaast is er in samenwerking met De Balie een inhoudelijk, verdiepend programma georganiseerd, op 20 november
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heeft dit verdiepende gesprek en debat plaats gevonden. Hier hebben Sophie van Winden en Eva
Marie de Waal ook een aantal fragmenten uit de voorstelling gespeeld.
Naast deze activiteiten is er heel veel aandacht gegenereerd voor de voorstelling door online advertenties op social media, mede door de prachtige trailer heeft deze advertentie meer dan 66.000
mensen bereikt en werd er veel op gereageerd.
Toch bleek het thema voor sommige steden iets te moeilijk of vooruitstrevend, dit heeft ervoor gezorgd dat in sommige steden de voorstelling maar niet wilde lopen, terwijl het in andere steden vol
zat. Met een gemiddeld aantal bezoekers van 83 bezoekers per voorstelling hebben we uiteindelijk
toch een groot publiek weten te bereiken, en een mooie begin gelegd voor theatercollectief Waal en
Wind (Sophie van Winden en Eva Marie de Waal).
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