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Over Rudolphi Producties 
 

Missie 

De missie van Rudolphi Producties is het produceren en presenteren van nieuw werk van autonome makers van 

alle generaties en achtergronden. Dit 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 in 2003 opgericht en is een initiatief van Theaterzaken Via Rudolphi. Dit in 1987 opgerichte 

theaterbureau staat midden in de culturele keten en biedt een scala aan ondersteunende diensten: van acquisitie 

tot marketing, van fondsenwerving tot boekhouding. Vanuit een diepgeworteld geloof in de kracht van het 

theater plaatsen het bureau en Rudolphi Producties zich samen als veelzijdig theaterhuis op het kruispunt tussen 

publiek en podium, tussen financier en maker en tussen briljant idee en bekwame uitvoering. We kunnen bogen 

op een decennialange ervaring en vertrouwensrelatie met vrijwel alle vlakke vloerzalen in Nederland. De leiding is 

in handen van Marie-Anne Rudolphi, Marloes Marinussen en Thomas Royé.  

 

Theaterzaken Amsterdam 

In de afgelopen acht jaar heeft Rudolphi Producties onder de vlag Theaterzaken Amsterdam samen met 

YoungGangsters en het Volksoperahuis, met steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, het publiek en de 

theatermakers met elkaar verbonden in geestverruimende contextprogramma’s en voorstellingen. Binnen de 

programma’s brachten we de kunst met de wereld en de wereld met de kunst in contact. Dit deden we vanuit de 

groeiende vraag van het Amsterdamse publiek naar verdieping en verbreding van de voorstellingen die we 

produceerden.  

 

Bundeling van artistieke kracht in een gemeenschappelijke backoffice is altijd de doelstelling van TZA geweest. 

Het idee was en is om een gezamenlijke verdiepende programmering te ontwikkelen voor de Amsterdamse 

voorstellingen. De samenhangende randprogrammering in Amsterdam heeft als doel verbinding tussen stad, 

publiek en theatermakers te bewerkstelligen. We zijn geslaagd in dit doel en hebben al onze beleidsvoornemens 

gerealiseerd met een groot bereik. Echter, anno 2020 moeten we stellen dat de gezamenlijke Theaterzaken 

Amsterdam-constructie is ingehaald door de realiteit. Door het wegvallen van de verbindende kracht van Maarten 

van der Cammen en het feit dat de aangesloten gezelschappen inmiddels zijn verzelfstandigd heeft het 

samenwerkingsverband voor de toekomst zijn relevantie verloren. In overleg met de gezelschappen hebben wij 

besloten de samenwerking binnen Theaterzaken Amsterdam met ingang van 1 januari 2021 stop te zetten. Vanaf 

dan zal ieder gezelschap zelf een directe relatie met Amsterdam aangaan. 
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Inleiding: een terugblik op 2020 
 

Elk jaar als we deze terugblik schrijven staan wijzelf ook eindelijk even stil bij alles wat er is gebeurd, want door 

het hoge tempo op kantoor racen wij met verve door de maanden van het jaar. Maar 2020… waar te beginnen? 

Het jaar laat zich het beste omschrijven in schreeuwende taglines, anekdotes, oneliners en beeldspraak. De schaal 

van wat ons allen overkwam was zo groot! Een verfijnde terugblik laat zich niet zomaar schrijven, daarvoor was de 

Covid-omwenteling te absurd en de waan van de dag te dominant. We zijn uit al onze routine gestoten. Waar 

normaal gesproken onze premières en dernières de markeringen zijn van het jaar, hebben wij dit jaar (bijna) geen 

herinneringen aan volle zalen en oorverdovend applaus. Het was een jaar van fases. Een jaar van scenario’s. Het 

jaar van go/no go momenten. Van tientallen begrotingen. Het jaar dat 2x spelen per dag normaal werd. Het jaar 

van de bubbels. Het jaar van lege planken, maar knalvolle agenda’s achter de schermen. Het jaar van bellen, heel 

veel bellen. Het jaar van herplannen, herboeken en herijken. Een historisch jaar in de wereld, het uitgaansleven, 

voor de kunst-  en cultuursector, en dus zeker ook voor onze werkvloer.  

 

En toch was 2020 productief, ondernemend, inspirerend en bovenal leerzaam. Met gepaste trots presenteren we 

een speellijst van 130 voorstellingen. Ondanks lockdowns en de sluiting van theaters hebben onze makers 130 

keer een live voorstelling gespeeld met live publiek. Vaak een klein publiek, maar wij kwamen er al snel achter: 

minder mensen maakt het zeker niet minder bijzonder. We hebben kansen gecreëerd en gegrepen, een podcast 

gemaakt met Waal en Wind waarmee we een kleine duizend luisteraars hebben bereikt, de samenwerking met 

het ITS Festival geïntensiveerd en aan Het Debuut een andere draai gegeven. We hebben initiatieven van andere 

organisaties omarmd. Zo heeft Bodil haar Het Verbrande Huis op het onlineplatform TheaterThuis gespeeld. En 

het moet meteen worden gezegd: dit alles was alleen mogelijk door de fraaie coronasteun van het Rijk, verdeeld 

door Het Fonds Podiumkunsten. We zijn opgelucht en dankbaar dat we een forse impuls kregen voor de derving 

van onze publieksinkomsten. Ook willen we het Fonds nog eens extra bedanken: voor de bijzondere voorstelling 

Verhaal van myn droevig leeven van Marlies Heuer, deed zij een exceptionele bijdrage om dit project op korte 

termijn te realiseren.  

 

Maar de realiteit van 2020 was naast bovenstaande lichtpuntjes natuurlijk ook bikkelhard. Er zijn twee producties 

net voor de finish gestrand en dat was - ondanks dat we rekening hielden met dit scenario - een domper voor 

iedereen. Het doek viel tijdens de montage vlak voor de kerst voor de productie Desiree van Magne van den Berg 

en René van ‘t Hof. We keken er al jaren naar uit. Voor La Tendre Guerre - een productie van drie nieuwe, 

talentvolle makers - werd de première al 3x verschoven, een pittige sleur voor dit jonge, fanatieke team. We 

hebben goede hoop dat het in 2021 wel gaat gebeuren.  

 

Als producenten stonden we voor nieuwe uitdagingen en financiële vraagstukken. We werden ons hyperbewust 

van onze verantwoordelijkheden als werkgever en opdrachtgever. Procesmatig werken veranderde in kort op de 

bal plannen herzien en inspelen op mogelijkheden. We hebben dit jaar een extra taak gekregen: een veilige, 

Covid-proof werkomgeving creëren was de voorwaarde om te blijven maken. Wat waren we blij met Het 

ProductieCollectief, onze productieleiders die de mensen op de vloer verzekerden van een comfortabele, veilige 

én aangename werksfeer. Ook voelden we ons gesteund door de Raad van Toezicht, in verschillende 

zoommeetings konden we onze afwegingen in de zoektocht delen en kregen we constructieve feedback. 

Daarnaast is een diepe buiging voor onze collega programmeurs op zijn plek. Wat hebben we hen veelvuldig 

gesproken over verplaatsingen, aangepaste capaciteiten, ontheffingen, annuleringen en allerlei 

randvoorwaarden. En toch: de gesprekken waren hoopvol, strijdbaar, soms even moedeloos of verdrietig, maar 

bovenal vol ambitie en doorzettingsvermogen.  
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Plannen voor 2021 
 

Het stof is nog niet neergedaald, maar wij dromen alvast over een nieuw seizoen. Op dit moment leggen wij de 

puzzel met theaters om voor onze producties een mooie tournee te organiseren. Het valt ons niet tegen, de 

speellijsten voor La Tendre Guerre, Het Debuut, Show must go on en Dagen van Rijst zijn zeker kleiner dan we 

gemiddeld gewend zijn, maar alsnog komen er goede tournees uit.  

 

We starten 2021 met goede moed. Onze organisatie staat en we hebben mooie nieuwe projecten op de rol.  Maar 

we zijn ook realistisch: 2021 wordt opnieuw een jaar van onzekerheid op veel vlakken. Wordt alles weer normaal 

en wat wordt het nieuwe normaal? We zullen rekening moeten houden met minder publiek en met een 

lockdown. De ‘lack of energy’ ligt op de loer bij het verschuiven van producties en de onzekerheid waar we 

dagelijks mee moeten dealen. Toch houden wij vast aan wat Marie-Anne in een brief van 24 maart 2020 aan onze 

makers schreef:  

 

“Ik hoop dat jullie deze on-hold periode goed doorkomen. We are in it together. Met de hele wereld. Ook dit gaat 

weer voorbij. En dan organiseren we een ultieme “Thank God It’s Done borrel” 

 

Wij staan in de startblokken.  
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Code Cultural Governance en Code Culturele Diversiteit 
 

Code Cultural Governance: Raad van Toezicht en bestuur 
Rudolphi Producties heeft haar governance belegd in een gemeenschappelijke Raad van Toezicht die ook over de 

activiteiten van Rudolphi Producties waakt. De stichting wordt artistiek en zakelijk geleid door Marie-Anne 

Rudolphi, Marloes Marinussen en Thomas Royé. Vanaf 2017 is de boekhouding en salarisadministratie 

aangesloten bij administratiebureau Ozcar, waar onze eigen boekhouder Sebastián Coli Bazzini werkzaam is.  

De stichting functioneert vanuit de gedachte dat een gedeelde backoffice en cultureel ondernemende 

kennisuitwisseling de ondersteunde theatergezelschappen en -makers steviger positioneert in de veranderende, 

steeds zakelijker wordende culturele sector. 

 

Raad van Toezicht Rol in RvT Termijn Uiterste datum aftreden Functie 

Charlotte 

Dingemans 
Voorzitter 2e termijn Feb 2024 Advocaten Dingemansvanderkind 

Peter Swinkels Secretaris 2e termijn Feb 2023 Directeur Prisma 

Jan Zoet 
Algemeen 

bestuurslid 
2e termijn Dec 2022 Directeur Amare 

Chris Keulemans 
Algemeen 

bestuurslid 
2e termijn Dec 2021 

Journalist, schrijver & 

programmamaker 

Jeannette Smit 
Algemeen 

bestuurslid 
2e termijn 

Treed per 1 maart 2021 

uit de RvT 
Directeur Theater Bellevue 

Jimmy-Pierre 
Algemeen 

bestuurslid 
1e termijn 

Treed per 1 maart 2021 

in de RvT 

Creatief Producent en 

internationale verkoop voor 

diverse theatergezelschappen 

 

Rudolphi Producties werkt naar de geest en de letter van de Governance Code Cultuur 2020 en toetst deze 

regelmatig.  

 

Principe 1 (realisatie maatschappelijke missie en doelstelling) en principe 2 (toepassing) worden volledig 

toegepast. Rudolphi Producties is in 2003 opgericht met als doelstelling ‘het bevorderen van podiumkunst in het 

algemeen en het produceren en uitvoeren van theaterproducties in het bijzonder en het verrichten van al wat 

hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn’. Daarmee is duidelijk dat Rudolphi Producties zich richt 

naar het eerste principe van de Governance Code Cultuur: het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling 

door het creëren van toegevoegde, culturele waarde over te dragen en/of te bewaren. Door deze 

maatschappelijke doelstelling heeft de Stichting een ANBI status en voldoet nog steeds aan deze voorwaarden. 

 

Principe 3 (onafhankelijk en integer) wordt toegepast, onder andere door vermelding van functies en 

nevenfuncties in het bestuursverslag maar dergelijke afspraken zijn ook vastgelegd in statuten. De RvT verricht 

haar werkzaamheden onbezoldigd. 

 

Principe 4 (rolbewust handelen) is vastgelegd in het directie regelement (zie bijlage 1) en wordt getoetst in het 

vierjaarlijkse overleg. Het bestuur is transparant en voorziet de Raad van Toezicht in updates en halfjaarlijkse 

rapportages.  
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Principe 5 (verantwoordelijkheid) is vastgelegd in het document administratieve organisatie (zie bijlage 2).  

 

Principe 6 (omgaan met mens en middelen) wordt nageleefd door het volgen van de cao Toneel en Dans, de Fair 

Practice Code en Code Diversiteit en Inclusie.  

 

Principe 7 (professioneel en onafhankelijk) is vastgelegd in het document administratieve organisatie en directie 

regelement.  

 

Principe 8 (samenstelling) is vastgelegd in de statuten van Stichting Rudolphi Producties.  
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Code Culturele Diversiteit 
Rudolphi Producties volgt zo goed mogelijk de Code Culturele Diversiteit. 

 

Programma 

Rudolphi Producties heeft bij het selecteren van de makers met wie gewerkt wordt een speciale focus op 

verhalende makers uit aan ons verwante culturen. In de afgelopen jaren werd er daarom een focus gelegd op 

Surinaams-Nederlandse producties. Dit zorgde voor een reprise in 2019 en 2020 van de voorstelling Het 

Verbrande Huis van Bodil de la Parra. Daarmee ging zij op tournee door zowel Nederland als Paramaribo. De 

biografische voorstelling laat zijn licht schijnen op de Nederlands-Surinaamse geschiedenis. Ook ging in 2019 

Decemberdagen in première, een voorstelling over de Decembermoorden in Suriname. De voorstelling werd 

geregisseerd door Jette Derlagen en gespeeld door Helen Kamperveen, Manoushka Zeegelaar Breeveld en Noah 

Blindenburg. Voor de komende jaren staan onder andere SU-Talks en Wolkenhuis gepland.   

 

Publiek 

Bij Het Verbrande Huis is met extra inzet gewerkt om de Surinaamse gemeenschap tot theaterbezoek uit te 

nodigen.  

 

Personeel 

Wat het personeel betreft, kunnen we stellen dat de artistieke teams die per productie worden samengesteld een 

goede afspiegeling zijn van de samenleving. We werk(t)en samen met: Helen Kamperveen, Manoushka Zeegelaar 

Breeveld, Esther Duysker, Noah Blinderburg, Bodil de la Parra, Nina de la Parra, Nadja Hüpscher, Esther 

Scheldwacht, Romano Haynes, Jorlenie Delgado Faria, Nick Livramento, Nanna Hanfgarn Jensen, Emma Lesuis, 

Sun Li en Tjyying Liu. 

 

Deze diversiteit ontbreekt echter nog bij het kantoor en de Raad van Toezicht. Daarom hebben we vastgelegd dat 

we ons beleid aanpassen om hier verandering in te brengen. Bij elke vacature die ontstaat, doen we een beroep 

op het netwerk van onze bi-culturele makers en partners om een geschikte kandidaat te vinden. Voor dit 

wervingsproces nemen we de tijd, we vullen de vacature pas in als we een kandidaat met een bi-culturele 

achtergrond gevonden hebben. Dit geldt ook voor nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Om dit nieuwe 

perspectief in ons wervingsproces (en de dagelijkse praktijk) te laten landen, zullen we in 2021 bij ROSE Stories 

een ‘Unconscious Bias’-training volgen. 

   

Partners 

Wat betreft de partnerships zoeken wij per productie interessante partijen om ons inhoudelijk aan te verbinden. 

Daarmee denken we mee vanuit de autonome kracht van de maker en zoeken naar de beste match op basis van 

de inhoud die zij ons aandragen. 
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Fair Practice Code 2020 
 

In deze alinea geven we aan hoe wij als werkgever met behulp van de steunmiddelen onze verantwoordelijkheid 

hebben genomen richting werknemers met een tijdelijk dienstverband en zzp’ers. Branchevereniging NAPK, waar 

wij bij aangesloten zijn, heeft na overleg met de Kunstenbond en het bestuur van ACT (Acteursbelangen) een 

richtlijn opgesteld met het dringende advies zzp’ers na annulering door te betalen volgens een rekenmethode die 

rekening houdt met de duur van de opdracht en termijn waarop geannuleerd wordt (de richtlijn is op te vragen bij 

NAPK). Wij hebben deze richtlijn gehanteerd voor onze opdrachtnemers. 

 

Toelichting 

Op het moment dat duidelijk werd dat Rudolphi Producties Coronasteun zou ontvangen hebben we besloten alle 

projecten door te laten gaan. Dit kon zonder de stichting in financiële problemen te brengen. Alle gemaakte 

afspraken met personeel, zowel in loondienst als de zzp’ers hebben wij volledig uit kunnen betalen. Dit is ook 

terug te vinden in de afrekening van de projecten en in de jaarrekening.  

 

Fair Practice als beleid 
Aan de hand van de vier begrippen solidariteit, transparantie, duurzaamheid en vertrouwen reflecteren we verder 

op de Fair Practice Code en blikken we tevens vooruit.  

 

Solidariteit 

Omdat Rudolphi Producties (RP) onderdeel is van Theaterzaken Via Rudolphi (TVR), is het gewend met meerdere 

productiekernen “samen te wonen”. Het begrip solidariteit is daar een van de grondprincipes van. Het “samen sta 

je sterker” is in veel activiteiten besloten, van verkoop, publiciteit, productie, techniek en makers: alle functies 

worden breed ingezet en gedeeld.  

 

RP vindt Fair Pay en Fair Practice heel belangrijk. Iedereen die werkzaam is bij ons, zowel freelancers, 

gedetacheerden als in loondienst, wordt betaald volgens de cao Theater en Dans. Voor freelancers geldt dat het 

cao-brutobedrag wordt omgerekend naar een bruto-bruto honorarium. We houden de tournees zo compact 

mogelijk en gaan vanaf ‘21-‘24 de uitvoerenden de gehele speelperiode uitbetalen, inclusief vakantiedagen. Tot 

nu toe hadden we budget voor alleen de speeldagen. We zijn blij met de bredere financiële basis waardoor we 

écht Fair Pay kunnen garanderen. 

 

Er worden afspraken gemaakt over auteursrechten en deze worden ook aan de desbetreffende personen 

afgedragen. Voor alle functies zijn functieprofielen opgesteld die regelmatig worden geëvalueerd.  

 

Transparantie 

Er is transparantie tussen directie en medewerkers. Er wordt regelmatig overlegd en vergeleken met andere 

organisaties over betaling, arbeidsvoorwaarden en werkprocessen. We hebben een kleine en redelijke platte 

organisatie waarin een veilige werksfeer als het allerbelangrijkste wordt gezien. We houden regelmatig 

functionerings- en voortgangsgesprekken waarin plaats is voor feedback van zowel werkgever als werknemer. 

Ook binnen de producties vinden we een transparante en respectvolle manier van communiceren heel belangrijk. 

En die wordt dan ook nageleefd en bewaakt. 
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Duurzaamheid en vertrouwen 

We kunnen gerust stellen dat we duurzame relaties met onze makers aangaan. Het geven van een stem aan hen 

en het bieden van ontwikkelperspectief behoort tot onze core business. Het gaat ons niet om het produceren en 

verkopen van een enkele voorstelling (tenzij de kunstenaars hier zelf om vragen) maar om de makers te 

begeleiden in hun ontwikkeling, hen te ondersteunen bij het oprichten van een eigen stichting of hen anderszins 

een plek te bezorgen in het professionele veld. Er zit een duurzame basisfilosofie in het samenwerken met TVR en 

de andere aangesloten gezelschappen die ook op vertrouwen is gebaseerd: een gedeelde backoffice, organisatie 

en netwerk waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Op dit moment zijn dat de Stichting 

Euphoria (Eva Line de Boer), Stichting In Goed Gezelschap van Laura (Laura van Dolron), Stichting La Isla Bonita en 

Stichting Het Paradijs. De laatste twee zijn jonge gezelschappen die volop profiteren van de uitgebreide kennis die 

bij TVR aanwezig is en zich daardoor én door de continuïteit die ze zelf nooit hadden kunnen organiseren, goed 

kunnen ontwikkelen. De duurzaamheid zit ook in het werken met drie verschillende generaties die onderling veel 

uitwisselen, elkaar begeleiden en inspireren. Jonge gezelschappen en theatermakers kunnen altijd bij ons terecht 

voor vragen en ondersteuning. We coachen en begeleiden diverse productiekernen. We zijn bezig met een traject 

voor jonge zakelijk leiders in samenwerking met een aantal andere gezelschappen. We hebben een Suriname 

Alliantie, een groep van professionals die de hele keten van opleiden, produceren en presenteren 

vertegenwoordigen, die elkaar ondersteunen en versterken in het produceren en presenteren van theatermakers 

met een Surinaamse achtergrond. Kortom de steen in de vijver, de subsidie aan RP genereert veel duurzame spin 

off. Er is jaarlijks budget voor bijscholing van zowel medewerkers als directie zoals coaching, marketing 

workshops, en intervisie.  

 

Hoe kunnen we deze code verder implementeren? 

De grootste noodzaak zit op dit moment bij het Fair Pay. Onze budgetten waren tot nu toe dermate krap dat we 

aan de onderkant zaten in de omvang van de arbeidscontracten. We volgen de cao wel met betrekking tot de 

hoogte van de salarissen, maar moesten in de lengte van de arbeidscontracten een stap terug doen. Acteurs 

kregen bijvoorbeeld maximaal 6 weken voorbereidingstijd en de tournee op basis van speelbeurten. Ook op 

kantoor hebben we veel van onszelf en van onze medewerkers gevergd. Vanaf 2021 besteden we hier meer 

aandacht aan zodat we op een gezondere manier onze bedrijfsvoering kunnen doen. In de praktijk betekent dit de 

medewerkers en uitvoerenden meer tijd geven om zodoende de arbeidsdruk te verlichten. Een belangrijke 

doelstelling in duurzaamheid van personeelsbeleid. 
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Bedrijfsvoering 

De voorgenomen ambities voor 2017-2020 zijn, ondanks Corona in 2020, ruimschoots gehaald, zowel voor wat 

betreft eigen inkomsten, private financiering als publieksbereik. Hieronder een overzicht van onze prestaties. 

 

2017  Totaal A'dam Totale baten: 781.086 euro / EIQ 48,7% 

RP Aantal voorstellingen 120 21 Publieksinkomsten: 222.452 

  Aantal bezoekers 17.750 3.362 Private inkomsten: 31.400 

  
Aantal bezoekers per 

voorstelling 
148 160 Overige directe inkomsten: 122.633 

2018   Totaal A'dam Totale baten: 785.477 euro / EIQ 55,2% 

RP Aantal voorstellingen 170 35 Publieksinkomsten: 171.367 

  Aantal bezoekers 19.484 4.206 Private inkomsten: 22.500 

  
Aantal bezoekers per 

voorstelling 
115 107 Overige directe inkomsten: 232.371 

2019  Totaal A'dam Totale baten: 682.690 euro / EIQ 45,4% 

RP Aantal voorstellingen 116 36 Publieksinkomsten: 129.808 

  Aantal bezoekers 13.993 4.142 Private inkomsten: 78.377 

  
Aantal bezoekers per 

voorstelling 
120 111 Overige directe inkomsten: 88.994 

2020  Totaal A'dam Totale baten: 833.422 euro / EIQ 20,4% 

RP Aantal voorstellingen 130 17 Publieksinkomsten: 60.660 

  Aantal bezoekers 3.169 607 Private inkomsten: 90.900 

  
Aantal bezoekers per 

voorstelling 
24 35 Overige directe inkomsten: 13.832 

2017-2020 Gemiddeld Totaal A’dam 
Totaal  gemiddelde baten: 779.730 / EIQ 

41,4% 

 Aantal voorstellingen 134 27 Publieksinkomsten: 96.072 

 Aantal bezoekers 13.599 3.079 Private inkomsten: 55.794 

 
Aantal bezoekers per 

voorstelling 
101 114 Overige directe inkomsten: 114.457 

 

 

Eigen Vermogen en Resultaat 

Het resultaat van Rudolphi Producties bedroeg per 31 december 2020 €79.881,-. Het eigen vermogen steeg 

hierdoor van €38.717, - ultimo december 2019 naar plus €118.598- ultimo december 2020. De belangrijkste reden 

hiervan is de Coronasteun vanuit het Fonds Podiumkunsten. Een groot gedeelte van deze steun hebben we 

ingezet om de activiteiten toch door te kunnen laten gaan en onze medewerkers (loondienst en zzp’ers) volledig 

uit te kunnen betalen. Er is €50.000,- toegevoegd op de bestemmingsreserve voor verwachte Covid-19 kosten 

voor de komende twee jaar. Wij verwachten en hopen de afgelaste voorstellingen uit 2020 alsnog op de planken 

te brengen in 2022 of 2023. De rest van het overschot is toegevoegd aan het eigen vermogen van Stichting 

Rudolphi Producties. 

Uiteindelijk hadden we in 2020 een omzet van €833.422,-, in plaats van de begrote €843.110,-.  
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Grootste verschillen / mutaties in 2020 die financieel invloed hebben gehad 

De grootste invloed op de hele begroting was uiteraard Corona. In grote lijnen zorgde dit voor veel minder 

publieksinkomsten, een hoge werkdruk en we hebben Het Debuut niet in de normale vorm door kunnen laten 

gaan. Gelukkig hebben we Coronasteun ontvangen. Dit viel gunstig uit waardoor we uiteindelijk toch alles zo goed 

mogelijk door hebben kunnen laten gaan.   

Marloes Marinussen, ons creatief producent, viel uit door zwangerschapsverlof. Hiervoor hebben we extra 

mankracht moeten in zetten om het bureau te ondersteunen. Daarnaast is er spontaan een productie 

bijgekomen; La Tendre Guerre (zie beschrijving activiteiten). Ook hebben we rondom de voorstelling Mama 

Marlene een podcast ontwikkeld. Dit zorgde voor meer kosten maar leverde een hele mooie podcast op van vier 

afleveringen. 

Door de hoge werkdruk hebben we  iets meer hulp ingeschakeld. Vooral na de zomer hadden we drie grote 

producties tegelijk die allemaal veel aandacht vroegen.  

 

Analyse verschil exploitatieresultaat ten opzichte van de goedgekeurde jaarbegroting (analyse met pagina 4 en 5 

uit de jaarrekening, kolom 1 en 2). (notitie: De analyse van verschillen van de jaarrekening wordt gedaan t.o.v. de 

goedgekeurde jaarbegroting RvT en niet met de FPK begroting).  

 

  



Activiteitenverslag 2020 Rudolphi Producties  

 

 
13 

Baten 

 Resultaat 

2020 

Goedgekeurde 

jaarbegroting 

2020 

Verschil met 

goed 

gekeurde 

jaarbegroting 

Toelichting 

Publieksinkomsten 

 

60.660 155.188 -94.528 Dit verschil heeft te maken met de 

beperkte capaciteiten tijdens 

Corona, de afgelastingen etc. 

Baten coproducties en 

overige inkomsten 

13.832 48.122 -34.290 Dit verschil zit vooral in de 

coproductiebijdrage van Het 

Nationale Theater voor Bram 

Coopmans. Uiteindelijk is dit 

afgehandeld met gesloten beurzen 

en is niet gefactureerd.  

Bijdragen private 

middelen 

 

90.900 152.300 -61.400 Dit verschil komt vooral door het 

niet doorgaan van he project Het 

Debuut, hiervoor hebben we geen 

private inkomsten aangevraagd.  

Totaal eigen inkomsten 

 

170.135 355.610 -185.475  

Meerjarige subsidie FPK 540.701 346.500 +194.201 Dit is de Coronasteun die extra is 

ontvangen.  

Meerjarige subsidie 

Gemeente (AFK) 

82.586 76.000 +6.586 Deze verhoging is de indexatie die 

het AFK heeft toegekend.  

Overige bijdragen uit 

publieke middelen 

40.000 65.000 -25.000 Dit is de extra bijdrage van het FPK 

voor het project Verhaal van myn 

droevig leven. Uiteindelijk is 40.000 

gehonoreerd.  

Totaal subsidies en 

bijdragen 

663.287 487.500 +175.787 De bijdragen subsidies is zoveel 

hoger uitgevallen door de 

Coronasteun 

Totale Baten 833.422 843.110 -9.688 In totaal zijn de baten iets minder 

hoog uitgevallen.  
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Lasten 

 Resultaat 

2020 

Goedgekeurde 

jaarbegroting 

2020 

Verschil met 

goed 

gekeurde 

jaarbegroting 

Toelichting 

Beheerslasten personeel 

 

160.460 153.318 -7.142 Deze verhoging zit in de extra inhuur 

van een bureaumanager. Dit was 

nodig om tijdelijk het verlof van 

Marloes Marinussen op te vangen.  

Beheerslasten materieel 75.900 66.000 -9.900 Dit verschil is te wijten aan het feit 

dat de kosten van de opslag niet 

begroot waren. Voor 2021 is dit wel 

opgenomen. 

Totaal  beheerslasten 

 

236.360 219.318 -17.042  

Activiteitenlasten 

personeel voorbereiding 

191.126 211.443 +20.317 De activiteitenlasten personeel 

voorbereiding en uitvoering zijn 

lager uitgevallen omdat het project 

Het Debuut niet door is gegaan. In 

plaats daarvan is er een 

coproductiebijdrage betaald om ITS 

2020 ON TOUR mogelijk te maken. 

De administratie van de lonen en 

honoraria liep via ITS Festival. 

Activiteitenlasten 

personeel uitvoering 

131.017 167.366 + 36.349 Zie uitleg hierboven.  

Activiteitenlasten 

materieel voorbereiding 

en uitvoering 

166.300 178.813 +12.513 Vooral de materiele dagkosten van 

de voorstellingen zijn lager 

uitgevallen door de afgelaste 

voorstellingen.  

Marketing en 

contextprogrammering 

28.737 66.750 -25.000 Dit is een stuk lager uitgevallen en 

de reden hiervoor is dat er €20.000 

stond begroot voor 

randprogrammering voor het 

project Desiree wat niet door is 

gegaan. Daarnaast zijn er nauwelijks 

marketingkosten gemaakt voor Het 

Debuut.  

Totaal lasten 753.541 843.690 +79.881  

Resultaat 79.881 -580 +79.301 Door de Coronasteun is er een 

positief exploitatieresultaat 

ontstaan. Dit wordt toegevoegd aan 

het eigen vermogen van Stichting 

Rudolphi Producties. 
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Liquiditeit en solvabiliteit 

De liquiditeit (de vlottende activa t.o.v. kort vreemd vermogen) bedraagt 2,2 waarmee de stichting in staat is aan 

haar betalingsverplichtingen te voldoen. De solvabiliteit (eigen vermogen t.o.v. totale passiva) bedraagt 55%. 

Rudolphi Producties is in staat aan haar verplichtingen te voldoen in het geval van een faillissement. 

 

WNT 

De wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) wordt toegepast. 

 

Risicoanalyse 

Door Corona zijn een aantal actuele bedreigingen voor de bedrijfsvoering van Rudolphi Producties:  

Er is sprake van overaanbod, met name in het vlakke vloerencircuit. Doordat veel voorstellingen in 2020 zijn 

verschoven naar 2021 is er minder ruimte voor nieuwe producties.  

Er is sprake van toenemend behoudende opstelling bij de programmerende podia. Theaters zoeken vooral 

aanbod waarvan het succes op voorhand verzekerd is, waar wij juist de autonome theatermakers ondersteunen 

die nieuw en dus onbewezen werk creëren. 

Er is sprake van een toenemende druk op particuliere fondsen. Dit betekent voor ons een risico, de 

mogelijkheden om extra middelen te werven nemen af. Dit geldt sector breed, maar voor ons in afgelopen jaar 

niet.  

Er is sprake van concurrentievervalsing en als gevolg daarvan verdrukking van ons aanbod. De laatste jaren zijn 

veel BIS-instellingen aanbod voor de vlakke vloer gaan maken. Zij kunnen dit aanbod voor een aanzienlijk lagere 

prijs aan de podia aanbieden doordat de BIS-instellingen aantoonbaar ruimer gefinancierd zijn. Kwalitatief 

vergelijkbaar aanbod wordt goedkoper aangeboden, ons aanbod wordt hierdoor in de verdrukking gebracht.  

Daarnaast kiezen zij er steeds meer voor om in hun vaste standplaats langere series te bespelen. Ook veel 

productiehuizen kiezen voor langere series in eigen huis. Hierdoor is er minder gelegenheid voor andere 

producenten om hun werk te presenteren op deze plekken.   

 

Kansen voor Rudolphi Producties liggen er op de volgende vlakken: 

Ons impresariaat, Theaterzaken Via Rudolphi (TVR), neemt een sleutelpositie in op het kruispunt van vraag en 

aanbod in het vlakke vloerencircuit. Bij veel podia neemt het aanbod van TVR een centrale plek in de 

programmering in. Dit levert ons aanbod een voorsprong op ten opzichte van concurrerend aanbod. 

De structurele financiering van zowel Fonds Podiumkunsten als het Amsterdams Fonds voor de Kunst stelt ons in 

staat ver vooruit te plannen en personeel vast te leggen. Hiermee hebben wij een voorsprong op minder 

structureel gefinancierd aanbod. 

Samen met onze stakeholders staan wij midden in de ontwikkelingen van de theatersector. Hiermee hebben wij 

de kans de cultuurpolitiek dusdanig te beïnvloeden dat de financiële positie van ons aanbod richting 2021 

structureel wordt verbeterd.  
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Zie hiervoor de bijgevoegde bijlage.  
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Het Verbrande Huis (reprise) – Rudolphi Producties | Bodil de la Parra  
Reprise tournee deel 2 van 4 jan 2020 t/m 31 jan 2020 

 

   
 

Aantal voorstellingen      9 

Bezoekersaantal      702  

Gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling   78 

 

Credits 

tekst en spel: Bodil de la Parra regie: Wimie Wilhelm tekstdramaturgie: Cecile Brommer vormgeving, 

campagnebeeld: Michiel Voet assistentie vormgeving: Felipe González Cabezaz kostuumontwerp: Arien de Vries 

uitvoering kostuums: Marijne Addink lichtontwerp, techniek: Wannes van der Veer productie: 

ProductieCollectief Janneke den Engelsen organisatie: Theaterzaken Via Rudolphi met dank aan: Paul Knieriem, 

Jeroen den Hengst (gitaar) 

 

Uit het persbericht 

Bodil komt al haar hele leven in Paramaribo, de stad waar haar vader opgroeide. Ze bezocht zijn geboortehuis aan 

de Zwartenhovenbrugstraat ontelbare keren. Ze maakte kennis met de ongetrouwde tantes Gus en Pop, sliep 

onder één klamboe met haar neefjes en leerde haar norse Opa, de apotheker R.L. de la Parra, doorgronden. In het 

huis kookten haar tantes de heerlijkste gerechten. Samen dansten ze op muziek van Lieve Hugo, terwijl ze 

beneden in ‘de winkel’ klanten te woord stonden. Maar in de nacht van 14 oktober 2012 brandde het huis, onder 

het toeziend oog van haar familie, tot de grond toe af. Het enige dat restte was de drempel. In één klap was meer 

dan een eeuw geschiedenis in rook opgegaan. In Het Verbrande Huis wekt de la Parra het huis en haar bijzondere 

Surinaamse familie weer tot leven. Een persoonlijk verhaal dat zijn licht laat schijnen op de Nederlands-

Surinaamse geschiedenis. 

 

In de pers 

In haar voorstelling is De la Parra bijna anderhalf uur continu aan het woord, maar het verveelt geen seconde. 

Haar tekst is prettig wispelturig, haar acteren spannend en levendig. – Volkskrant ****  

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/in-haar-voorstelling-is-de-la-parra-bijna-anderhalf-uur-continu-aan-het-woord-maar-het-verveelt-geen-seconde~b19416cd/
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In HET VERBRANDE HUIS vertelt Bodil de la Parra met minimale middelen, veel vaart en een flinke dosis humor 

het verhaal van het Surinaamse deel van haar roots. – Theaterkrant  

 

Relevant, urgent, prachtig verteld en mooi geregisseerd door Wimie Wilhelm. – Scènes *****  

 

Gá, alstublieft, gá! Want zo’n prachtige voorstelling als deze, met zoveel kunde gespeeld, dat zie je niet elk 

seizoen… – Theaterparadijs *****  

 

Iedereen zou in de gelegenheid moeten worden gesteld het stuk te zien of beter: te beleven. – Starnieuws 

Suriname  

 

Het Verbrande Huis een liefdevolle familiekroniek die u niet mag missen. – De Ware Tijd, Suriname  

 

Inhoudelijk verslag 

door Bodil de la Parra 

 

ZUIDPLEIN – Het tweede deel van de reprise tournee begon in Theater Zuidplein, in december 2019. Een jaar 

daarvoor was deze zaal bomvol en nu kregen mensen een tweede kans. Een gemengd publiek en een fijne avond. 

 

BELLEVUE – Om een reeks te spelen rond de kerstdagen (2019) in Theater Bellevue voelde als thuiskomen. 

Mensen die de voorstelling hadden gemist kregen nu een tweede kans en ook nu redelijk gemengd publiek. Er 

was een zeer aardig randprogramma georganiseerd, waarin aandacht werd besteed aan mijn persoonlijke 

familieachtergrond maar waarin ook de geschiedenis van Suriname werd belicht. In het jaar waarin er veel 

aandacht was voor het koloniale verleden van Holland m.b.t. Suriname – o.a. De grote Suriname tentoonstelling 

en Museum van Loon – leken deze vijf voorstellingen extra urgent. Mensen waren blij Het Verbrande Huis nog te 

kunnen zien. Na gesprekken met het publiek hoorde ik vaak dat ze het een hartverwarmende avond hadden 

gevonden, maar ik werd ook bedankt voor het feit dat ik de geschiedenis van Suriname via mijn eigen 

familiegeschiedenis op deze manier had belicht. Ze hadden naar hun zeggen, een complete theateravond ervaren.  

 

TOURNEE - De Kerst-reeks in Bellevue was een mooie start voor de tournee die volgde in 2020. De voorstelling is 

met veel succes gespeeld in nog eens 9 theaters. Nu, in 2021, is de voorstelling nog steeds in trek. DeLaMar heeft 

het stuk voor juni op zijn programma staan en ook is er vergaande interesse vanuit het Amsterdamse Bostheater. 

Ik zou deze voorstelling altijd wel door kunnen spelen, en ben dankbaar dat het in 2020 mogelijk werd gemaakt. 

 

 
  

https://www.theaterkrant.nl/recensie/het-verbrande-huis/rudolphi-producties/
https://scenes.nu/recensies/urgente-geschiedenis-die-de-wereld-maakt-wat-ze-nu
https://theaterparadijs.nl/toneel/2852-recensie-bodil-de-la-parra-geweldig-in-het-verbrande-huis
https://m.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/51071
https://m.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/51071
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Verhaal van myn droevig leeven – Rudolphi Producties | Marlies Heuer | 
Jan Kuijken 
31 jan 2020 t/m 11 mrt 2020 

 

   
 

Aantal gespeelde voorstellingen    17 

Aantal geannuleerde voorstellingen  2 

Bezoekersaantal     1064  

Gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling  63 

 

Credits 

concept: Marlies Heuer, Jan Kuijken compositie en muziek: Jan Kuijken spel: Marlies Heuer, Indra Cauwels 

artistiek advies: Marc Vanrunxt vormgeving en kostuums: Bernadette Corstens, Dik Boutkan lichtontwerp: Gé 

Wegman techniek: Roy van Zon productie: ProductieCollectief – Janneke den Engelsen marketing: Lisette 

Brouwer zakelijk leiding: Karin van den Berg grafische vormgeving: Mieke Struik organisatie: Theaterzaken Via 

Rudolphi met dank aan: Toneelschuur tekst: Het levensverhaal van Maria de Neufville, editie Tony Lindijer, 

Uitgeverij Verloren mogelijk gemaakt door: Theaterzaken Via Rudolphi, Fonds Podiumkunsten, Amsterdams 

Fonds voor de Kunst, Stichting Melanie en Prins Bernhard Cultuurfonds 

 

Uit het persbericht 

Een sterke, zelfstandige vrouw die ondanks tegenslag overleeft zonder hulp van buitenaf en altijd op zoek is naar 

een plek om te aarden. In Verhaal van myn droevig leeven tekende Maria De Neufville (1699-1779) in vogelvlucht 

haar leven op, zonder sentimenteel te worden. Zij overleefde al haar dierbaren en eindigde eenzaam op het 

landgoed Amstelwind aan de Amstel. Daar schreef ze haar levensverhaal en zij stierf op 80-jarige leeftijd. Haar 

laatste zin heeft ze niet kunnen afmaken… 

 

Actrice Marlies Heuer en componist/cellist Jan Kuijken slaan opnieuw de handen ineen. Eerder maakten zij o.a. de 

voorstellingen Szymborska en Uit de Tijd vallen. Nu maken zij een duet voor Marlies en Indra Cauwels in woord en 

beeld. Een duet naar het verhaal van de 18e-eeuwse Maria De Neufville. 

 

De taal van De Neufville is als muziek, zonder interpunctie, zonder literaire aspiraties. Dit vormt de basis voor het 

samengaan van muziek, woord, beeld en dans tot één poëtisch geheel. 
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In de pers 

“Marlies Heuer geeft Maria de Neufville een stem, heel subtiel, heel breekbaar, en rijgt de woorden aan elkaar tot 

een kostbaar sieraad.” – de Volkskrant 

 

“Marlies Heuer bouwt zorgvuldig het bijna verstilde beeld op van een zeer oude dame. Breekbaar. Kwetsbaar.” – 

Theaterkrant  

 

“Marlies Heuer is adembenemend met breekbaar, ingetogen spel” – NRC  

 

“een imposante verschijning” “heel knap” – Noordhollands Dagblad 

 

“Helder spreekt ze (Marlies Heuer, red.), de oud-Hollandse woorden proevend, soms bijtend van bitterheid. Maar 

zo treurig en ziekelijk als Maria haar hele droevige leven is geweest, zoveel vuur gaat er uit van Heuers fonkelende 

blik en haar supergecontroleerde fysieke performance.” – De Groene Amsterdammer 

 

Inhoudelijk verslag 

door Marlies Heuer 

‘ik heb vanaf myn vroege jeugd niet veel genoegen in de waereld gehad...’ 

 

THEATER ALS COMPOSITIE 

Ik had een droom. Een theatrale droom.  

Die mij zou terugbrengen naar daar waar ik ooit begon. 

Stilte... stilte... een beweging... stilte… beeld… dans… een paar noten... een zachte melodie... woorden... 

Woorden als muziek... 

Beelden die verglijden... 

Taal als zintuig… 

 

Verhaal Van Myn Droevig Leeven. 

Twintig jaar geleden vond ik de tekst. Geschreven door Maria de Neufville. Een autobiografische tekst uit de 

achttiende eeuw. Nee, ik vond hem niet zelf. De woorden werden gevonden door historica Tony Lindijer in een 

kist waar zij de nalatenschap vond van de welgestelde familie de Neufville die leefde in en rond Amsterdam in de 

achttiende eeuw. Maria de Neufville schreef haar levensverhaal toen ze al oud was. Het document bestaat uit 

niet meer dan zeven dicht beschreven kantjes papier zonder een enkele punt of komma. Zij had geen literaire 

ambities maar schreef als het ware het ‘leven van zich af’... Een opsomming in vogelvlucht van al het verdrietigs 

dat haar was overkomen. Haar familie en al de mensen om haar heen gaan dood, zij verhuist van plek naar plek 

om steeds stiller te gaan wonen. Zij blijft als enige leven en sterft op 80-jarige leeftijd. Omdat de woorden aan 

elkaar geregen zijn zonder interpunctie en de taal Oud Nederlands is klinkt de tekst bij lezing al als muziek. 

 

Ik werkte twintig jaar geleden met een aantal studenten van de mime opleiding aan een paar fragmenten. Tekst 

en beweging. Het leidde tot een mooie presentatie. En sinds die tijd bleef het materiaal op de stapel van 

wensprojecten liggen wachten. En hoorde ik de melodie van de taal vaak in mijn hoofd. Onderhand speelde en 

maakte ik vele voorstellingen, altijd op zoek naar een samengaan van beeld en taal. 

 

Nu wilde ik daar een stap verder in gaan. Ik wilde zeker niet een biografisch portret van de achttiende-eeuwse 

vrouw maken. Ik wilde niet de vrouw spelen. Ik wilde haar woorden gebruiken als melodie, een introverte, maar 

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/marlies-heuer-rijgt-de-woorden-van-maria-de-neufville-aan-elkaar-tot-een-kostbaar-sieraad~b304cc4d/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&referrer=https%3A%2F%2Fviarudolphi.nl%2F
https://www.theaterkrant.nl/recensie/verhaal-van-myn-droevig-leeven/rudolphi-producties/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/09/marlies-heuer-is-adembenemend-met-breekbaar-ingetogen-spel-a3989800
https://www.groene.nl/artikel/hartenkreet
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heldere klank. Op de noten van Jan zijn muziek. En soms in absolute stilte. En ik droomde van taferelen in een 

langzaam bewegend schilderij. Terug naar mijn mime verleden! 

 

Van het begin af aan werkte ik weer met mijn partner componist/cellist Jan Kuijken met wie ik de afgelopen jaren 

een aantal voorstellingen maakte. Wij hebben ‘dezelfde horizon’ zoals iemand eens zei. Wij hebben weinig 

woorden nodig om elkaar perfect aan te voelen. En gezamenlijke keuzes te maken. Geen toneel! Geen 

psychologie...De Muzen!! 

 

Jan heeft een groot gevoel voor beweging en de adem van dans. En wij behandelen allebei theater maken als het 

instuderen van een partituur. Zo hadden wij al snel de structuur van de voorstelling klaar. Wij vroegen Indra 

Cauwels, een bijzondere, jonge actrice/mimespeelster met wie wij al een aantal keren eerder werkten. Zij zou de 

onderlaag en de innerlijke roerselen van de vrouw vertolken. In beweging en dans. 

 

Al improviserend in een lege studio tastten wij het materiaal af in de zomer. Wij maakten een opzet voor de drie 

lagen... drie entiteiten die zogenaamd los van elkaar een hecht geheel vormen. Naar het materiaal van 

Indra moesten we nog zoeken. Ik wilde dat het zou gaan over oud en jong. Al sterft de vrouw oud en eenzaam, de 

jonge vrouw komt in opstand en toont haar drift. De pijn en het verlangen. Het leven dat niet ophoudt!  

 

Wij werden geadviseerd door de Belgische choreograaf Marc van Runxt, die samen met ons zocht naar ons 

eigenzinnig zintuiglijk ritueel. Vanaf het begin werkten wij met Bernadette Corstens als vormgeefster. Ik wilde een 

lege tegelvloer, geen attributen, een enkele stoel. Bernadette creëerde de vloer, het achterdoek, de stoffen en de 

mix van nu en toen in de kleding. Met Bernadette werk ik al jaren en zij is vanaf het begin van het project dicht 

betrokken bij het proces en maakte samen met ons de vormgeving, terzijde gestaan door Dik Boutkan. 

Hetzelfde geldt voor lichtontwerper Gé Wegman. 

 

Wij wilden een uitdaging... stilte.. die misschien te lang zou duren. Een ogenschijnlijke onbeweeglijkheid die toch 

transformeerde. Het verhaal dat zich als een soort ritueel ontrolt.. adagio en allegro wisselen elkaar af. 

 

Spannend was het, maar het werkte… het publiek hield de adem in en ging mee op de adem van de voorstelling. 

Van de doodstille minuten in het begin tot en met de spetterende apotheose als Jan al improviserend langdurig 

musiceert en Indra danst en stil valt en driftig weer danst en niet wil ophouden te leven. 

 

Wat er aan vooraf ging... 

De voorbereiding van de productie startte in wezen al zes jaar geleden. Toen hadden wij een afspraak met 

Rudolphi Producties om in de winter van 2015 een productie uit te brengen met de titel Fatigue, ook een 

droomvoorstelling, over melancholie. Die productie werd gestopt door een ernstige ziekte die mij overkwam. Met 

Marie-Anne Rudolphi spraken wij af om in een later stadium eventueel toch een productie op te starten. Na vele 

jaren van ‘ziek’ en ‘bijna beter’ en andere voorzichtige producties wist ik dat ik toe was aan deze uitdaging. En ik 

kwam weer bij Rudolphi Producties aan. Marie-Anne en ook Frans Lommerse van de Toneelschuur te Haarlem 

hebben het startschot gegeven. En wij konden na ongeveer een jaar aan de slag. Op 3 december gingen wij 

repeteren. Op 11 november brak ik mijn heup dus dat kwam net goed uit. Ha. De eerste repetities bekwaamde ik 

mij in rolstoel acteren. Maar het kwam allemaal goed. Ik werd goed verzorgd en we wisten wat we wilden maken 

en gingen behoorlijk recht op ons doel af. 
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Op 7 februari 2020 was de première in de Toneelschuur. Daarna speelden wij een 18 keer in een aantal theaters 

in Nederland. En iedere keer was het een belevenis. Voor ons en ook voor het publiek. Wij kregen goeie recensies 

en veel mooie reacties na afloop. Soms persoonlijk, soms met een officiële nabespreking. Er was niet altijd volop 

publiek. Wij moesten natuurlijk opboksen tegen de wat toegankelijkere en hapklare shows die vet 

geprogrammeerd worden in de theaters. Wij eindigden in Amsterdam. De voorstelling was op zijn best!  

 

En toen kwam die akelige klap. Onze laatste voorstelling werd ons wreed afgenomen door het aanbreken van de 

Corona crisis. Inpakken en wegwezen... snik. 

 

Wij zouden nog veel meer willen spelen en wij gooien de voorstelling niet weg. Wij bewaren hem voor een 

moment dat we weer ‘mogen’. Hoe en waar weten we nog niet maar het is een volgende droom... misschien 

ergens op locatie, een galerie... een kerk. De voorstelling is zo weer op te pakken en heeft misschien de juiste 

magie om in deze verstilde zware tijd troost te bieden. 

 

‘myn broers gingen met veel volk naar buyten om rumoer te maken dewyl ik meer voor de stilte was...’ 

 

door Jan Kuijken 

Verhaal van mijn droevig leeven was de vijfde productie die Marlies en ik samen maakten. We hebben dus een 

verleden in werkwijze en kennen elkaars woordenschat goed in het praten over de ideeën. Toch is elke 

samenwerking ook weer met een wit blad beginnen. Dit werk ging in verschillende fases. 

 

Vanuit de 18de-eeuwse tekst besloot ik met elementen van barokmuziek te gaan werken, waarbij de 

klavecimbelklank centraal zou staan. Daarnaast wou ik ook live cello spelen en werken met een spaarzame 

klankband van geluiden. Ik koos, ook wegens budgettaire beperkingen, om met synthetische klavecimbelklanken 

te werken. Dit gaf me ook de mogelijkheid om er nieuwere dingen mee te proberen in klank en stijl. Dit opende 

mogelijkheden, met name om een soort etnische kant te introduceren: Indonesische invloeden in klank en 

harmonie. In het voorjaar van 2019 begon ik met componeren van allerlei aanzetten en flarden met de 

klavecimbelklanken.  

 

In augustus hadden we een eerste kort vierdaags repetitiemoment. Dit was heel belangrijk om mijn eerste 

aanzetten te confronteren met het bewegingsmateriaal waar Marlies en Indra op werkten. Na deze vierdaagse 

kwam er een vormidee over de voorstelling tot stand.  

 

Drie grote delen. Deel 1 zou tekstloos zijn, alleen picturaal en beweging. Veel stilte, een heel gedoseerd 

opbouwen van geluid en muziek vanuit die stilte. Deel 2, de monoloog van Marlies waarin ik met muziek dingen 

zou proberen, die zo min mogelijk gelinkt zijn aan de inhoud van de tekst, maar eerder connectie hebben met 

beweging, tijdsopdeling en een toestand van ‘zijn’. Het 3e deel zou een groter muziekdeel worden, waarbij mijn 

live spelen centraal zou staan en de beweging van Indra als een dans solo de scène zou vullen. 

 

Na die werkfase in augustus ben ik mijn materiaal verder gaan uitwerken en ging ik ook aan de slag met de 

geluiden klankband. Voorbij stormende paarden, een koets, glasgerinkel, vuur. Geluiden waarmee ik vrijer kon 

associëren, die wel voeling met de tekst hebben, maar ook breder kunnen geïnterpreteerd worden en een 

dramatische lading hebben, in hun vermenging met muziek. 
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Toen we in december met de grote repetitieperiode begonnen was het duidelijk dat we wilden gaan voor een trio 

waarbij elk een zeer eigen autonome verhaallijn maakt. Soms vallen die lijnen even samen om dan weer een eigen 

pad te bewandelen. 

Een vorm die werkt als een omgekeerde trechter, durven beginnen vanuit heel weinig, met heel veel geduld en 

dosering naar een heftige dramatische climax opbouwen. Steeds op de hoede zijn dat elke laag zo autonoom 

mogelijk blijft en elkaar niet gaan illustreren. Dit is iets waarbij Marc Van Runxt, als oog van buitenaf, ons heel erg 

bij hielp. Hij begreep helemaal waar we naar op zoek waren en ik had een zeer inspirerende dialoog met hem. 

 

Het repetitieproces verliep zeer organisch in een heerlijke repetitieruimte. Alle lagen, scenografie, kostuums, 

tekst, beweging, licht en muziek hadden een stuwende invloed op elkaar. 

 

Vanuit de muziek was het vooral blijven zoeken naar een mooi evenwicht tussen opgenomen muziek en live cello 

spel. Ook tussen compositie en improvisatie in het live spel. Die vrijheid blijven nemen, ook tijdens de 

voorstellingen vond ik zeer belangrijk. Het dwingt tot een soort openheid naar elkaar toe, een heel luisterend oor, 

een open blik. Een heel stevig skelet qua vorm, waar je elke avond kan op terugvallen, maar wat je elke avond 

terug helemaal moet vullen, inkleuren. Ik hou van dat risico, die uitdaging. Het houdt een voorstelling levend en 

de voorstelling blijft evolueren. 

 

Ik ben heel blij Verhaal van mijn droevig leeven te hebben kunnen maken. Een hele eigen voorstelling, 

compromisloos, die echt gemaakt is vanuit een artistieke noodzaak en een durf.  

 

Het is voor mij een van de belangrijkste voorstellingen die ik maakte en speelde. Ook als cellist. De voorstelling 

spelen heeft iets van een ritueel, waarbij drie mensen, drie lijnen zich ontvouwen in eenzelfde intimiteit.  

 

Terzelfder tijd elk alleen en toch heel samen... 

En dat heeft iets magisch. 
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Mama Marlene – Rudolphi Producties | Waal en Wind    
Initieel van 10 sep 2020 t/m 21 nov 2020 

Uiteindelijk van 16 sep 2020 t/m 14 dec 2020 

 

   
 

Initieel aantal voorstellingen in 2020  27 

Aantal gespeelde voorstellingen in 2020   33, waarvan een aantal keer 2x per dag  

Bezoekersaantal     903 

Gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling  27, met bijna de volledige tournee een max cap van 30 

 

Credits 

tekst, concept en spel: Eva Marie de Waal en Sophie van Winden eindregie: Mirjam Koen vormgeving, 

kostuumontwerp & campagnebeeld: Miek Uittenhout muziek Arthur Wagenaar lichtontwerp: Yuri Schreuders 

techniek Sjef van der Ven organisatie: Rudolphi Producties marketing & publiciteit: Andrea Lentink organisatie: 

Theaterzaken Via Rudolphi productie: ProductieCollectief – Janneke den Engelsen grafisch vormgeving: Mieke 

Struik met dank aan: Jaap Dieleman, Martine Manten mogelijk gemaakt door: Fonds Podiumkunsten, 

Amsterdams Fonds voor de Kunst, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds21, Stichting Melanie en Lira Fonds 

 

Uit het persbericht 

Over Marlene Dietrich, haar dochter en de mythe der moeders. 

 

Twee actrices doen auditie voor de rol van hun leven: Marlene Dietrich: Ubervrouw, femme fatale, oermoeder, 

wereldverbeteraar én feministisch boegbeeld. Was ze alleskunner of gewoon erg goed in het creëren van haar 

eigen mythe? En wat denkt haar dochter Maria Riva ervan? 

 

In de kleedkamer van de actrices kapen zij het begrip locker room talk. Ze buigen zich over moeder- en 

dochterschap en de vraag hoe je de keuzes die je maakt met elkaar verenigt. Welke mythes zijn nog de moeite 

waard om in stand te houden? 

 

Eva Marie de Waal en Sophie van Winden vormen samen het duo Waal en Wind. Na Holy F (2016) is Mama 

Marlene hun tweede voorstelling in een drieluik over de positie van de vrouw. 
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In de pers 

''Mama Marlene is een speelse, geestige en intelligente verkenning van de stand van zaken in het debat over 

moederschap en carrière, en een feministisch manifest van vrouwen die grenzen durven te stellen.'' – Noord-

Hollands Dagblads 

 

''Een ingenieuze vertelvorm waarin de twee spelers steeds van personage wisselen: Marlène en diens dochter 

Maria Riva, hun beider alter ego’s, en een paar paternalistische mannen. Ze verkleden zich hiervoor voortdurend 

in de meest extravagante kostuums, krachtige creaties van ontwerper Miek Uittenhout in de stijl van Dietrich.'' – 

Theaterkrant  

 

“een lekkere, vlot getimede opmaat tot wat zich in eindregie van Mirjam Koen ontrolt als een mooi verzorgd 

geheel: kostuums met fijne glamourtrekjes (Miek Uittenhout), goed lichtontwerp (Yuri Schreuders), en deze twee 

actrices die het levensverhaal van diva Dietrich soepel koppelen aan dat van henzelf als vrouw met kind die haar 

vak serieus neemt in tijden van #MeToo.” – de Volkskrant 

 

Inhoudelijk verslag 

door Eva Marie de Waal en Sophie van Winden, Waal en Wind 

 

Hoe is het Mama Marlene vergaan? Waar te beginnen. Hoe het een los te zien van het ander. We zijn ongelofelijk 

blij en dankbaar dat Mama Marlene door de mazen van het Corona net is geglipt. Mama Marlene werd 

verschoven door een zwangerschap waardoor we aan de eerste lockdown ontkwamen. Vervolgens speelden we 

precies in het interbellum tussen de eerste en de tweede lockdown. Tussendoor gingen de theaters 2 weken 

dicht. De eerste dag dat ze weer opengingen begon onze speelperiode in Bellevue en de gemiste speelbeurten 

konden op een na allemaal worden ingehaald. De persconferentie waarin de tweede lockdown werd 

aangekondigd bekeken wij in de foyer in Arnhem. Waarna wij onze kostuums weer aantrokken en wederom een 

‘laatste’ speelden in een theater dat die nacht om 12 uur zijn deuren weer voor onbepaalde tijd zou sluiten.  

 

Een bizarre samenloop van omstandigheden die vaak voor ongeloof en vreugde bij ons zorgde. Terwijl we 

tegelijkertijd de pijn voelden van een sector die het ongelofelijk hard te verduren kreeg en krijgt.  

 

Proberend daar niet te lang bij stil te staan omdat de verlammende onmacht die ons dan overviel niet bijdroeg 

aan de power die we avond aan avond op moesten brengen om de voorstelling 2 keer full spirit over te brengen 

op een publiek van meestal minder dan 30 mensen. Omdat vanwege een onverwachte verkoudheid er altijd 

mensen op het laatste moment thuisbleven. Terwijl wij wisten hoe vaak mensen nee te horen hadden gekregen 

op de vraag of er nog een kaartje beschikbaar was geweest.  

 

Wij voelden ons ondertussen een beetje het orkestje op de Titanic. Bijzonder volhardend en volstrekt irrelevant. 

 

Ondertussen is Mama Marlene precies de voorstelling geworden die we voor ogen hadden. We zijn heel erg 

tevreden over de manier waarop we alle wetenschap en literatuur over moederschap die we de afgelopen jaren 

tot ons namen, het leven en het moederschap van Marlene Dietrich en onze persoonlijke ervaringen als moeder 

en actrice tot een gelaagde voorstelling hebben gesmeed. Het was een enorme puzzel om vorm te geven wat we 

intuïtief al wisten. Dat de som van al deze delen iets universeels kon zeggen. Dat moederschap van de vier muren 

van een vrouw haar huis naar buiten getreden is de afgelopen eeuw. En dat dit met winst voor de positie van 

vrouwen en met nieuwe uitdagingen gepaard gaat.  

https://www.theaterkrant.nl/recensie/mama-marlene/waal-en-wind-rudolphi-producties/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/de-voorstelling-mama-marlene-ontrolt-zich-als-een-verzorgd-geheel~bd1f8cf5/
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Het is fantastisch om te merken hoe actueel deze thema’s zijn. Moederschap is op het moment overal. En Corona, 

thuiswerken en thuisonderwijs hebben ook voor een nieuwe interesse in ouderrollen, zorgen en zorgverdeling 

gezorgd.  

 

Een aantal publieksreacties zullen we niet snel vergeten. Zoals de avond dat er maar 14 mensen waren en zij alle 

14 het podium kwamen opgerend na afloop. Heel erg dankbaar voor dat er toch nog iets gebeurde buitelden ze 

over ons heen met teksten als: ‘zonder film en theater is er écht niets meer aan in het leven!!’.  

De enige avond dat we voor meer dan 30 mensen speelden omdat de stad Utrecht ontheffing had. 66 konden erin 

met behoud van de 1,5 meter grens en wat was dat een feest. Publiek dat durft te reageren. Het was eigenlijk de 

eerste en enige keer dat we echt voelden welke voorstelling we gemaakt hadden..  

Of de avond dat een vrouw vanachter haar mondkapje zei: ‘Ik heb zelf geen kinderen en daar was ik tijdens het 

kijken van de voorstelling zowel blij mee als dat ik er spijt van had’. Drie andere vrouwen die anderhalve meter 

verderop stonden vielen eerst stil en zeiden toen: ‘Wij hebben wel kinderen en wij hadden precies hetzelfde’.  

Alsmede de vele reacties van mannen. Die zeiden ‘het ging misschien over moederschap maar ik vond het heel erg 

herkenbaar’. Dit kwam van vaders, mannen zonder kinderen, homoseksuele mannen met en zonder kinderen.  

Wij vonden dat bijzonder. Kennelijk was er een herkenbaarheid over ouderschap in het algemeen en dus ook over 

kind zijn in een ouder-kind relatie. Precies wat we van tevoren hadden beoogd. 

 

Wat ons betreft heeft de tweede Waal en Wind voorstelling de eerste overtroffen. We hadden ons voorgenomen 

om deze keer, in tegenstelling tot de meer collageachtige structuur van Holy-F, een voorstelling te schrijven 

waarin de personages meer een ontwikkeling door zouden maken. Dat is gelukt. Terwijl we wel de springerige 

toon en wereld waarin alles kan gebeuren behouden hebben.  

De omstandigheden hebben onze samenwerking alleen maar sterker gemaakt. We weten nu dat Waal en Wind 

ook door weer en wind een goed duo is. Ons voornemen voor de volgende samenwerking is het vaker met elkaar 

oneens zijn. Daar waar wij het niet eens zijn hebben we de grootste kans dat ons publiek er ook geen consensus 

over heeft en dat is dan toch waar het schuurt en interessant wordt. Voor ons is dat een uitdaging. Ten eerste 

omdat we over heel veel dingen hetzelfde denken. Ten tweede omdat we allebei een groot aanpassingsvermogen 

hebben. Zoals veel vrouwen. Maar aangezien we over dit soort cultureel afgedwongen genderspecifiek gedrag nu 

juist voorstellingen maken moeten we het in onszelf des te meer tegen het licht houden. 

 

De voortzetting van onze samenwerking met Miek Uitenhout is ons ook heel erg goed bevallen. Haar beeldtaal en 

de beeldtaal die we samen voor Waal en Wind aan het ontwikkelen zijn is verpletterend. Zij had zich deze keer de 

beperking van zwart wit opgelegd en daar is zo’n creativiteit uit voortgekomen aan structuren, stoffen en 

materialen. We vinden het nog steeds ongelofelijk wat zij met het budget voor elkaar gekregen heeft en dat was 

ook unaniem het oordeel van ons publiek: WIE heeft dit gemaakt en WAT ziet het er ongelofelijk goed uit.  

 

Het is al met al een bumpy road geweest. Maar heel bijzonder en speciaal. We hopen met heel ons hart Mama 

Marlene nog eens voor een volle zaal te kunnen spelen. Maar deze tour staat ook voor altijd in ons geheugen 

gegrift. Het contact tussen het orkestje op de Titanic en de mensen die durfden te blijven staan om te luisteren 

was ons ongelofelijk dierbaar en dat hebben we toch maar mooi meegemaakt.  

 

Sophie over Eva Marie 

Samen een voorstelling maken met Eva Marie is als op een geweldige ontdekkingstocht gaan. We durven samen 

ons ergens in te storten waarvan we de afloop nog niet precies kennen. Haar nieuwsgierigheid en steeds nieuwe 
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manieren van kijken maakt dat ik op een heel prettige manier geïnspireerd en gemotiveerd word. Tijdens het 

maken voel ik me verrijkt door haar actief blijven nadenken, verwoorden en bouwen aan de voorstelling en op de 

vloer tijdens het spelen voel ik ook een diep vertrouwen en heel veel plezier in het samenspelen. We weten dat 

wat wij samen vertellen, dat we dat wij dat ook echt willen vertellen en dat hoe we dat doen, op onze eigen wijze, 

ons ook helemaal past. 

 

Eva Marie over Sophie 

We zijn een duo. Dat had Holy-F al wel bewezen maar een tweede samenwerking heeft dat alleen maar 

bekrachtigd. Het is een groot geschenk dat ik in Sophie een wederhelft gevonden heb waarmee ik zo volledig mijn 

eigen fascinaties deel. Zowel op thematisch vlak als waar we nieuwsgierig naar zijn, hoe we willen werken, met 

wie en dat we nergens aan vast willen zitten. We geven elkaar de vrijheid om altijd van gedachte te veranderen. 

En wat ook zo fijn is: we blijven doorwerken. Een voorstelling is pas klaar als de laatste gespeeld is. We blijven op 

zoek naar hoe een zin of een moment beter kan vallen als we het gevoel hebben dat er nog iets in zit. Dit alles 

kenmerkt onze werkrelatie en daar ben ik ongelofelijk blij mee en dankbaar voor.  
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Waal en Wind de Mamacast– Rudolphi Producties | Waal en Wind    
 

    
 

Aantal afleveringen  5 

Aantal plays   1119 

Aantal plays per afl.   Trailer: 63 plays  

Afl 1: 459 plays  

Afl 2: 253 plays  

Afl 3: 194 plays  

Afl 4: 150 plays 

Gemiddeld aantal luisteraars 224 

   

Uit het persbericht 

Naast de voorstelling is er nu ook de podcast ‘Waal en Wind de mamacast’. Met de vierdelige podcastserie 

verlengen Eva Marie de Waal en Sophie van Winden hun onderzoek naar feminisme en moederschap dat ze met 

de voorstelling Mama Marlene zijn begonnen. Zij gaan het gesprek aan over feminisme en moederschap, 

onderwerpen die in de voorstelling uitgebreid aan bod komen. Ze interviewen uiteenlopende gasten als acteur 

Rick Paul van Mulligen, schrijver en theatermaker Nazmiye Oral, politicus Sylvana Simons, ondernemer Nina 

Pierson, theatermaker Bianca Krijgsman en haar dochter Lizzy van Vleuten en columnist Hasna El Maroudi. De 

interviews worden omlijst door fragmenten en muziek uit de voorstelling. 

 

Waal en Wind De Mamacast is te beluisteren via verschillende podcast apps. 

 

Inhoudelijk verslag 

door Eva Marie de Waal en Sophie van Winden, Waal en Wind 

 

Vol enthousiasme en met evenveel ambitie omarmden we het plan om een podcast-serie te maken als 

contextprogramma bij Mama Marlene.  Een podcast stond al op onze eigen verlanglijst en dat we hier bij 

Rudolphi Producties de mogelijkheid voor kregen, was dus heel erg leuk en gewenst. 

 

Al vrij snel kwamen we op het idee een aantal thema’s uit de voorstelling te pakken en daar met meer mensen 

over te spreken. Zo zouden we, net als dat we in het voortraject en in debatten rond Holy-F met schrijfsters 

spraken, meerdere mensen aan het woord laten en de thema’s verdiepen. Omdat het perspectief dat we in 

Mama Marlene op veel momenten innemen dichtbij ons eigen ligt, leek het ons belangrijk en interessant om 

mensen met een ander vertrekpunt te vragen. Zoals bijvoorbeeld gasten met een andere culturele achtergrond, 

een andere functie of een andere gezinsvorm dan wijzelf. 
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De interviews werkten verrijkend en leverden veel en geweldig materiaal op. We deden afzonderlijk van elkaar 

een interview en verraste elkaar tijdens de opnamen met fragmenten waar we vervolgens op reflecteerden. We 

hebben met De Mamacast ons duo Waal en Wind en het samen denken en spelen een nieuw medium gegeven. 

Net als in onze voorstellingen zochten we naar een eigen vorm: met scenes uit de voorstelling, reflecteren op 

opgenomen interviews, kinderen, een “Had je dat maar gezegd-rubriek”. Ook gaven we de voorstelling in 

coronatijd, waar we meestal maar voor 30 mensen konden spelen toch een groter bereik.  

Veel mensen reageren enthousiast op de podcast, ook zij die ons niet kennen, vinden het vermakelijk, leerzaam 

en professioneel. Een mooi compliment kwam vanuit mensen bij ACT acteursbelangen die de podcast tipt door 

wat wij vertellen over onze verhouding tot MeToo in het vak. Het feit dat we onze kinderen hebben ingezet 

konden veel mensen ook waarderen. Het geeft de podcast een persoonlijk karakter.  

Met Sophie van Hoorn en Bram van Dijk hebben we op een fijne manier samengewerkt en ook de feedback van 

Marloes Marinussen was heel waardevol. 

 

Voor een volgende keer weten we dat we er meer tijd voor moeten nemen. Ons enthousiasme en ambitie 

houden we graag hoog maar het was bijna alsof we met dit nieuwe medium een nieuw vak aanleerden en daar 

mag eigenlijk wat meer tijd voor zijn. Dat nemen we mee voor een volgende keer. Want nu we het vak eenmaal 

een beetje kennen, smaakt het zeker naar meer.  
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ITS 2020 on tour – Rudolphi Producties | ITS FESTIVAL 
27 aug 2020 t/m 31 okt 2020 

 

      
  

 

Aantal gespeelde voorstellingen   16 

Aantal geannuleerde voorstellingen  3 

Aantal bezoekers    501 

Gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling 31, met bijna de volledige tournee een max cap van 30 

 

Credits 

Een coproductie van Rudolphi Producties en ITS Festival Mogelijk gemaakt door: Amsterdams Fonds voor de 

Kunst, Dioraphte, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Melanie en Fonds Podiumkunsten 

 

Uit het persbericht 

Maak kennis met het theatertalent van de toekomst. 

 

Ieder jaar presenteert Rudolphi Producties aan het begin van het nieuwe theaterseizoen veelbelovend, pas 

afgestudeerd theatertalent in Het Debuut. Een drietal veelbelovende theatermakers gaat in Het Debuut op 

tournee door het land om zo het publiek kennis te laten maken met hun werk. De talenten voor deze tournee 

worden geselecteerd tijdens het ITS Festival. Dit jaar kon het ITS Festival vanwege de coronamaatregelen helaas 

geen doorgang vinden, en daarmee konden wij geen talent selecteren voor ons Debuut. Toch hebben we, naar 

ons idee, een mooi alternatief gevonden voor de reeds geplande tournee, die nu zonder invulling bleek: een ITS 

Festival op tournee! 

 

Het ITS Festival is de bruisende ontmoetingsplek voor afstuderende theaterstudenten, professionals én 

theaterpubliek. Dit jaar gieten we de 30e editie van het ITS Festival eenmalig in een nieuwe vorm. In 

samenwerking met Rudolphi Producties, dat jaarlijks pas afgestudeerd theatertalent presenteert in Het Debuut, 

gaan de afstudeervoorstellingen van de nieuwste generatie theatermakers on tour! Ieder theater biedt een of 

meer studenten een podium om hun werk te tonen. Maak in vijf weken en elf steden kennis met de nieuwe 

lichting makers, acteurs en performers. 

Ontdek de afstudeervoorstellingen van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten – Academie voor Theater 

en Dans (ATD), de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), de Toneelacademie Maastricht en ArtEZ 

Hogeschool voor de Kunsten Arnhem. 
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Lees hier het openingsstatement Speel het spel 

 

In de pers 

Theaterkrant maakte mooie verslagen van verschillende voorstellingen in de tour. 

Lees de recensie van Peer Gynt (speelt David Westera) van regisseur Koen van Seuren  & From Turkey with Love 

van Harun Balci, van de voorstellingen van Bodine Sutorius, Jette Loona Hermanis, Keerthi Basavarajaiah, Isabel 

Hees, Roann Postma en Lieke van der Vegt en van Charles Pas, Max Laros, Mirte Desmeth, Jasper van der Pijl en 

Bram Walter. 

 

In Radio Futura x ITS TAKING OVER liet de jongste generatie makers van zich horen. Met wisselende gasten 

spraken de afstudeerders onder andere over: zichtbaarheid, het beoogde werkveld, statements maken en 

bevragen, opleidingen, netwerken en hun voorstel voor de toekomst: lichting-denken. Radio Futura x ITS Festival 

(aflevering 23 t/m 25) is terug te luisteren op Soundcloud. 

 

 
  

https://www.itsfestival.com/openingsstatement-its-2020-on-tour-speel-het-spel/
https://www.theaterkrant.nl/recensie/peer-gynt-speelt-david-westera-from-turkey-with-love/rudolphi-producties/
https://www.theaterkrant.nl/recensie/peer-gynt-speelt-david-westera-from-turkey-with-love/rudolphi-producties/
https://www.theaterkrant.nl/recensie/its-on-tour-2020/atd-hku-toneelacademie-maastricht/
https://www.theaterkrant.nl/recensie/its-on-tour-2020/atd-hku-toneelacademie-maastricht/
https://www.theaterkrant.nl/recensie/its-on-tour-2020-2/atd-artez-hku-toneelacademie-maastricht-rudolphi-producties/
https://www.theaterkrant.nl/recensie/its-on-tour-2020-2/atd-artez-hku-toneelacademie-maastricht-rudolphi-producties/
https://soundcloud.com/frascatitheater/sets/radio-futura-2020
https://soundcloud.com/frascatitheater/sets/radio-futura-2020
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Desiree – Rudolphi Producties | Magne van den Berg 
Initieel van 29 okt 2020 t/m 14 jan 2021 

Uiteindelijk verplaatsing naar een nader te bepalen moment 

 

     
 

Initieel aantal voorstellingen in 2020  28 

Aantal gespeelde voorstellingen in 2020  0        

  

Credits 

Tekst: Magne van den Berg spel: René van ’t Hof, Bram Coopmans, Nimuë Walraven regie: Paul Knieriem 

dramaturgie: Janine Brogt vormgeving: Julian Maiwald kostuums: Bernadette Corstens lichtontwerp: Gé 

Wegman soundscape: Wessel Schrik techniek: Sjef van de Ven, Dirk Houthof foto Caroline Bijl in samenwerking 

met: Het Nationale Theater mogelijk gemaakt door: Fonds Podiumkunsten en Amsterdams Fonds voor de Kunst 

 

Uit het persbericht 

Het verleden is een kamer waar je nooit uit komt. 

 

Een stuk over twee broers en een vrouw. 

 

Een man woont alleen in het huis van zijn overleden moeder. Hij is in de rouw en heeft geen zin om nog deel te 

nemen aan de maatschappij. Zijn geslaagde jongere broer zoekt hem met vervelende regelmaat op. De mannen 

doen een poging om nader tot elkaar te komen. Ze praten wel, maar zeggen weinig. Op een dag neemt de jongste 

broer zijn meisje mee, zijn pronkstuk, zijn girl – haar naam is Desiree, de vurig gewenste – maar zijn meisje is zijn 

meisje niet, omdat meisjes niet ‘van’ zijn, en dat weet zijn broer ook… 

 

Magne van den Berg is een van de vaste makers bij Rudolphi Producties. Na vier succesvolle voorstellingen, De 

lange nasleep van een korte mededeling, Mijn slappe komedie…, Met mijn vader in bed (…), Liefdesverklaring 

(voor altijd) werkt ze voor Desiree opnieuw samen met René van ’t Hof. Beiden hebben een achtergrond in de 

mime en een voorliefde voor het minimale. De teksten van Van den Berg laten veel ruimte voor beeld en 

ingevulde stilte, ze passen Van ’t Hof als een oude jas. De jas stinkt, maar hij zit wel heel erg lekker. 
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Inhoudelijk verslag 

door Magne van den Berg  

 

In het voorjaar of zomer van 2016 belde René van 't Hof me met de vraag of ik weer eens iets moois voor hem 

wilde schrijven. Hij speelde tussen 2010 en 2015 in eerdere stukken van mij, oa Met mijn vader in bed (wegens 

omstandigheden) dat ik speciaal voor hem en Marieke de Kleine schreef en waarvoor René genomineerd werd 

voor de Louis d'Or. Ik wilde graag een nieuwe tekst voor hem schrijven. Al pratende kwam we uit op een situatie 

tussen twee broers omdat we beiden houden van familiekwesties. Uitgaande van familiebanden geeft vaak mooi 

dramatisch materiaal. Bij twee mannen / broers kom je al snel uit op concurrentie en macht/onmacht. Als 

uitgangspunt namen we de film True West, scenario naar een toneelstuk van Sam Sheperd.  

Na een tijd nadenken bedacht ik dat ik er een jonge vrouw bij wilde hebben, om iets tussen de broers in gang te 

zetten. Dit was voordat de discussie losbarstte na de waardevolle podcast van Jacqueline Blom waarin serieus 

wordt gekeken naar de rol van vrouwen binnen het toneel. Die discussie laat ik nu even liggen maar ik ben me er 

wel van bewust geweest dat ik - klassiek - de jonge vrouw inzette om iets tussen de mannen bloot te leggen. Ik ga 

nu verder ook niet heel diep in op de inhoud van mijn stuk. Ik vind dat de vrouw in dit stuk nu toch een vrij 

onafhankelijke rol heeft gekregen en wat ik bij de mannen bloot wilde leggen, is gebeurd.  

Het schrijven van dit stuk heeft me wel enige moeite gekost. Het duurde een tijd voordat ik de juiste toon te 

pakken had. In den beginne was ik aan een komedie begonnen waarin de mannen zeer gevat op elkaar 

reageerden, en daarin ook vrouwonvriendelijk waren. Vrouwonvriendelijk zijn ze af en toe nog steeds, maar dat 

zet ik als schrijver bewust in omdat ik denk dat mannen en vrouwen vaak wezenlijk anders over dingen denken. 

Een man die aandacht krijgt van een vrouw denkt al snel dat zij met hem naar bed wil, een vrouw die aandacht 

krijgt van een man denkt dat het 'liefde' of genegenheid is. Beide misvattingen zitten in dit stuk. Na te hebben 

ingezet als komedie verveelde me dat snel, ik voelde dat ik zo niet de finish zou gaan halen. Het stuk moest 

wezenlijker worden. Ik ben heel erg gaan voelen hoe de mannen ten opzichte van elkaar staan en hoe ze 

communiceren. Dat was niet makkelijk, want ze communiceerden liever niet. Ik had personages geschapen die 

liever zwegen dan spraken.   

In de vorm heb ik, op verzoek van René iets nieuws gedaan, namelijk regieaanwijzingen aangebracht. René heeft 

net als ik een mimeachtergrond. We hebben op de vloer samengewerkt in 'Liefdesverklaring voor altijd', hij vond 

dat ik als schrijver een beetje op de stoel van regisseur mocht gaan zitten, en meer dan normaal bepalen hoe de 

ruimte er uit ziet en hoe de personages zich daarin bewegen. Hij vind het prettig om daar vanuit te gaan, en er 

dan zijn eigen ding van maken. Dit was een uitdaging voor me omdat ik me daarmee op het gebied van proza 

begaf. Maar ik vond het fijn om te doen. 

Eigenlijk zijn dit de opmerkelijkste dingen die ik kan vertellen over het schrijven van Desiree, behalve dat ik 

wederom carte blanche kreeg van de producent. Iets waar ik altijd heel blij mee ben. En dat het heel erg jammer 

is dat het stuk niet te zien is geweest. Ik hoop vanzelf dat er in de nabije toekomst nog een première van Desiree 

komt. De titel draagt de naam van het vrouwelijke personage omdat ik haar belangrijk wilde maken als rol,  en 

door wat ze oproept. Desiree daar zit het woord verlangen in. En het is niet alleen wat ze oproept maar ook wat 

ze in haar eigen wezen uitdraagt.   

 

In een interview met De Theaterkrant vertelt Paul Knieriem: 

‘Toen half december de huidige lockdown-maatregelen binnen sijpelden, stond diezelfde middag om twee uur de 

eerste doorloop gepland in Schouwburg Amstelveen. Dat werd natuurlijk de meest energieloze eerste doorloop 

https://www.theaterkrant.nl/nieuws/in-de-ijskast-desiree-van-rudolphi-producties/


Activiteitenverslag 2020 Rudolphi Producties  

 

 
34 

ooit. Maar naderhand stonden de mensen van Rudolphi Producties klaar met bloemen en champagne. Dus we 

hebben het toch een beetje feestelijk met elkaar afgesloten.’ 

 

‘Het had alles in zich om een heel mooie productie te worden. Ik vond dit een van de rijkste teksten die ik van 

Magne heb gelezen en het was een feestje om die drie acteurs op de vloer te zien. Alle ingrediënten waren er: een 

sterke tekst, fijn decor, goede spelers. Soms voel je dat er in de laatste fase nog een crisis aan kan komen, maar 

dat was hier niet het geval. Het voelt in die zin echt als een harde dobber.’ 
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La Tendre Guerre – Rudolphi Producties | Tarik Moree, Laura de Geest en 
Daniel ’t Hoen  
Theater Bellevue | i.s.m. ZAAL 3 

Initieel van 8 jan t/m 1 apr 2021 

Uiteindelijk verplaatsing naar later in het voorjaar van 2021  

 

 
 

Initieel aantal voorstellingen in 2020  0 

Aantal gespeelde voorstellingen in 2020  0        

 

Credits 

van en met: Daniël ’t Hoen, Laura de Geest, Tarik Moree sounddesign: Jelle Hoekstra decor- en lichtontwerp: 

Bart van Merode schrijfcoach: Hannah van Wieringen techniek: Jeroen Duijvendak, Hero Kaspers, Floris Vermist 

technisch coördinator: Jan Sol creative producers: Frank Noorland, Marloes Marinussen en Thomas Roye 

productie: Janneke den Engelsen – ProductieCollectief marketing: Lisette Brouwer, Laura Kemp organisatie: 

Theaterzaken Via Rudolphi coproductie: Rudolphi Producties, Theater Bellevue, i.s.m. Zaal 3 mogelijk gemaakt 

door: Fonds PodiumKunsten, Amsterdams Fonds voor de Kunst, De Versterking, Amarte, Stichting Melanie en 

Leeuwensteinstichting 

 

Uit het persbericht 

Over de liefde anno nu 

Deel 1 

De tijd dat je trouwt met iemand uit het dorp en met gezonde tegenzin een weg baant naar het einde van je leven 

is voorbij. De twintigers Tarik, Laura en Daniel kijken om zich heen en zien een liefde die faalt. Op de puinhopen 

die voor hen zijn achtergelaten, romantiseren en relativeren ze de liefde opnieuw en opnieuw. 

 

In La Tendre Guerre (De Zoete Oorlog) zien we twee mensen met een tegengestelde visie op de liefde die de strijd 

met elkaar aan gaan. Een over geanalyseerde liefde die spaak loopt versus een vrijgevochten liefde die nergens 

toe leidt. Ondanks deze tegenstelling kunnen of willen ze niet zonder elkaar. Ze moeten het hier en nu uitvechten. 

 

De spelregels zijn duidelijk. In een zelfopgelegde Sisyphus kwelling, creëren ze steeds opnieuw een fictieve 

realiteit. Gewapend met de grote voorbeelden uit de (theater)literatuur, interviews en hun eigen verwrongen 

idee van de liefde, zoeken zij naar antwoorden op de vragen; “wat is liefde” en “hoe heb je lief?” 
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La Tendre Guerre is het eerste deel van een drieluik. Over 10 jaar maken Tarik, Laura en Daniel opnieuw de balans 

op en volgt het tweede deel. 

 

Inhoudelijk verslag 

door Laura de Geest 

 

In 2018, een jaar na mijn afstuderen, maar als ik erop terugblik eigenlijk al eerder, ontstonden er bij mij twee 

verlangens. De eerste om niet alleen maar als actrice uit te voeren maar zelf helemaal van nul iets te creëren en 

de tweede om dat 'iets' over de liefde te laten gaan. Uit een onvrede + een verlangen om daar, zeker in theater, 

iets nieuws over te proberen vertellen. Een verhaal waarin mijn generatie, de twintigers zich herkent.  

 

Ik wist al snel dat ik met Tarik Moree wilde samenspelen en maken, omdat hij een tegenovergestelde visie op de 

liefde heeft, of ik dat vooroordeel alleszins had, en dat graag met hem wilde uitvechten op de vloer. Ik vroeg 

Daniel erbij om ervoor te zorgen dat we elkaar niet zouden vermoorden op de vloer en ons als regisseur en maker 

ook kritisch te blijven bevragen. We hebben heel bewust tegen elkaar gezegd dat we op een horizontale manier 

wilden werken, waarin Daniel geen klassieke regisseursfunctie heeft maar we met z'n drieën maken. Wij kennen 

elkaar al langer, wat heel fijn is vind ik, er hoeft minder gesmalltalked te worden en je kan vrij snel tot een 

essentie van iets komen. Of de weg daarnaartoe voelt alleszins helderder. Zo is dit trio, lachend ook wel Lau en 

the boyz genoemd, ontstaan.  

 

Het is niet eenvoudig om als jonge maker een plek te vinden, met name niet als het de eerste samenwerking is en 

er nog niet meteen de noodzaak bestaat om een stichting te beginnen. Omdat dat enorm veel rompslomp met 

zich meebrengt en omdat dat (nog) niet de vorm was in dewelke we ons wilde manifesteren. 

We zijn eerste te rade gegaan bij John de Weerd van Zaal 3 (HNT). Daar werd al snel duidelijk dat er geen geld was 

maar wel de wens en het geloof om ons te helpen. Hij adviseerde ons om met een producerende partij te gaan 

praten en ervoor te zorgen dat je van iedereen een beetje vraagt. Zo kwamen we terecht bij Theater Bellevue en 

Rudolphi Producties. Zij kennen elkaar natuurlijk al goed van eerdere samenwerkingen, maar dit was de eerste 

keer dat ze echt samen zijn gaan produceren.  

Het was voor ons zeer fijn, we hebben van aan het begin heel veel vertrouwen gevoeld van beide partijen en 

hebben de praktische knowhow die je nodig hebt om een voorstelling te produceren dankbaar aangenomen. Zo 

kregen we van Rudolphi Producties iemand die ons hielp met het aanvragen van aanvullende subsidie. Suzanne 

Kortbeek heeft ons geholpen met hoe je zo een aanvraag schrijft, wat toch niet zo eenvoudig is. Hoe leg je je idee 

kort en bondig uit zonder te verzinken in veel woorden die weinig vertellen.  

Voor we begonnen met werken brak Corona uit. Voor ons bracht dat gek genoeg de mogelijkheid om de 

voorstelling naar voren te verschuiven. Omdat het een kleine voorstelling is met twee acteurs en een klein team 

en er bij Bellevue best veel grote producties waren weggevallen. Zo geschiedde. Wisten wij veel dat we pal in de 

grotere tweede Coronagolf terecht zouden komen. 

 

We zijn begonnen met werken in een studio in de Houthavens. Wij hebben alledrie veel maakervaring, maar niet 

met elkaar en niet met het schrijven van een tekst. Via Amarte hadden we geld gekregen voor een schrijfcoach en 

hebben we Hannah van Wieringen gevraagd om ons te begeleiden. Wat een waar feest was. Zowel met Hannah 

als tussen ons is eigenlijk een megafijn en vrij proces ontstaan. We hebben vele weken aan tafel gespendeerd 

waar we afzonderlijk schreven aan scènes, die dan voorlazen aan elkaar, feedback op gaven en toen ging iemand 

anders weer verder schrijven aan die scène. Hannah kwam af en toe langs en gaf aan wat ze hoorde, stelde 

vragen, bracht scherpte. We hebben lang gewacht met op de vloer gaan, omdat we aanvoelden dat we onze tijd 



Activiteitenverslag 2020 Rudolphi Producties  

 

 
37 

wilden gebruiken om de tekst beter te maken, en door het spelend voor te lezen voelden we intuïtief aan dat het 

een minder grote stap zou zijn om onze eigen teksten speelbaar te krijgen.  

 

Toen was er dus een tekst. En daar waren we trots op. We hadden al gehoord dat de eerste speelperiode verzet 

moest worden door Corona en dat we niet in Bellevue gingen afmonteren maar in Zaal 3, Den Haag, ruim twee 

weken in een leeg theater. Super luxe.   

Voor de jaarwisseling en de verplaatsing naar Den Haag hebben we nog een theatrale lezing van het script 

gehouden, waar iedereen enthousiast over was, dat gaf veel vertrouwen. Vol goede moed zijn we gaan repeteren, 

er kwam decor bij, we gingen de vloer op en maakten daar veel meters. Mede omdat we de tekst zelf hadden 

geschreven merkten we dat de tekst snel in onze vingers zat en we bijvoorbeeld niet lang moesten zoeken naar 

een bepaalde intentie. Alles was er al.  

In Den Haag vochten we wel tegen het sluimerende gevoel van een tweede verplaatsing door het Coronavirus en 

jammer genoeg werd ons repetitieproces af en toe onderbroken voor een crisisoverleg. Die meetings waren heel 

prettig, ondanks het onderwerp, we hebben het gevoel gekregen dat alle partijen achter onze voorstelling 

stonden en staan en dat wij, als het haalbaar was, mochten bepalen hoe we verder gingen.  

Tijdens de laatste montageweek kregen we te horen dat we niemand mochten uitnodigen in Zaal 3 wegens 

Corona, dus dat er alleen hoogstnoodzakelijke mensen aanwezig mochten zijn. Dus geen schrijfcoach, niemand 

van de producerende partijen, geen vrienden of collega’s. Juist op het moment dat wij nood hadden aan een 

second opinion. We zouden een registratie gaan maken aan het einde van de week, zonder ooit voor een (klein) 

publiek gespeeld te hebben. Dat zagen we niet zitten. Als theatermaker heb je dat nodig, dat er iemand kijkt, een 

fris paar ogen, dat diegene reflecteert. Waar doen we het anders voor. Natuurlijk maken we de voorstelling ook 

deels voor onszelf, maar voornamelijk voor het publiek. 

Dus hebben we besloten om er nog een korte montage achteraan te plakken in Bellevue, ook met het oog op een 

mogelijke première op 2 maart, in Theater Bellevue. Nu weten we dat ook dat niet gaat gebeuren maar in 

Bellevue hebben we wel de mogelijkheid om mensen te laten komen kijken.  

We gaan nu deze montage in, dan maken we het af, met een registratie en een aantal toonmomentjes. We hopen 

dat we dan een meer voldaan gevoel krijgen. Ook al bestaat de kans dat de voorstelling dit seizoen niet meer zal 

spelen.  

We zijn Rudolphi Producties, Theater Bellevue, Zaal 3 en ons hele fantastische team ongelooflijk dankbaar voor de 

flexibiliteit, het vertrouwen en de steun. Ondanks de verschrikkelijke tijd waar we nu in leven was het een 

verademing om op deze manier, als jonge theatermaker een ‘eigen’ productie op te zetten. 

We zullen doorgaan.   
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door Lisette Brouwer 

 

Algemeen 
 

Belangrijk ijkpunt in de marketing voor alle Rudolphi Producties zijn de doelgroepen. Publieksbenadering is key in 

het slagen van een marketingcampagne. Daarom begint al bij de verkoop aan theaters het gesprek over 

doelgroepen en thematiek. We hebben een nauwe samenwerking met een aantal coproducerende en 

presenterende partners. Voor 2020 zijn onze partners het ITS Festival, Theater Bellevue en Zaal 3. Deze 

verregaande samenwerkingen dragen bij aan het nog beter bereiken van de juiste doelgroepen en de 

betrokkenheid van partners bij het succesvolle verloop van een tournee. 

  

Per productie maken we een analyse van de doelgroepen en waar deze te bereiken. Met ieder theater wordt op 

maat afgestemd hoe de marketingcampagne uit te rollen. Door het geregelde contact tussen de marketeer van 

Rudolphi Producties en de theaters in het land, zijn de theaters goed op de hoogte van de inhoud, thematiek en 

doelgroepen voor de producties en zijn zij bereid een stapje extra voor ons te zetten. 

Naast het persoonlijke contact voorzien we de speelplekken vanzelfsprekend van uitgebreide informatie en 

communicatiemiddelen, zoals campagnebeeld, teksten, trailer, publicaties en links, scènefoto’s, alle tags en 

hashtags voor social media, verschenen interviews en recensies. 

 

In 2020 heeft Rudolphi Producties 3182 bezoekers bereikt met 75 voorstellingen verdeeld over twee volledige 

producties, het staartje van de tournees van Verhaal van myn droevig leeven en Het Verbrande Huis. Twee van de 

geplande productie hebben vanwege de Coronamaatregelen helaas geen doorgang kunnen vinden. Naast de twee 

productie die niet door zijn gegaan, zijn er dit jaar een groot aantal voorstelling (door de lockdown, een te lage 

zaalcapaciteit voor het theater om  of andere Corona-gerelateerde maatregelen) geannuleerd. We hebben 

uiteindelijk een gemiddelde van 42 bezoekers per voorstelling behaald.  

 

Per productie 
 

Het Verbrande Huis (Reprise) 

De voorstelling van Bodil de la Parra heeft in 2018 een succesvolle reeks op Oerol gespeeld en een mooie 

theatertournee door het land gehad. Hierdoor was er voor de reprise voldoende materiaal om uit te putten. We 

hebben nieuw drukwerk ontwikkeld, het bestaande beeld met quotes van pers en de tagline ‘wegens succes terug 

in het theater’. Daarnaast is de teaser actueel gemaakt met de juiste speeldata en nieuwe quotes.  

 

Er is, door de eerdere tournee, een goed beeld van de doelgroepen voor deze voorstelling. De belangrijkste 

doelgroepen voor deze voorstelling zijn de Surinaamse Nederlanders en mensen die een nauwe band hebben met 

Suriname. Maar ook de familiegeschiedenis en mondiale geschiedenis die in het stuk verteld worden vormen 

belangrijke aanknooppunten voor het bereiken van publiek. Door nauwe samenwerking met de theaters en al het 

materiaal dat reeds voor handen is konden de theaters direct aan de slag om het juiste publiek aan te schrijven. 

 

Vanwege de serie voorstellingen tijdens de Kerst in Theater Bellevue hebben we een kleine tournee gespeeld tot 

en met januari. Met het kleine budget dat beschikbaar was voor deze reprise en het feit dat er voor reprises vaak 
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weinig (nieuwe) media-aandacht is hebben we een prachtig resultaat weten te bereiken van gemiddeld 79 

bezoekers per voorstelling (voor deel 2 van de reprise, de voorstellingen in 2020). 

 

Verhaal van myn droevig leeven 

De voorstelling van Marlies Heuer is een ‘extra’ productie voor Rudolphi Producties in 2020. In eerste instantie 

was deze voorstelling niet opgenomen in onze vierjarenplannen. Marlies kwam, na het uitvallen van haar vorige 

productie bij ons wegens ziekte, naar ons toe met een idee. Hiervoor hebben wij alles op alles gezet het mogelijk 

te maken. En dat is gelukt. 

 

Naast drukwerk met een duidelijke referentie naar de 18e eeuw, vormgegeven door onze vaste vormgever Mieke 

Struik, hebben we een prachtige teaser ontwikkeld met videomaker Bowie Verschuren. Er zijn verschillende 

versies van de publiciteitstekst ontwikkeld zodat de theaters konden kiezen wat bij hun tone of voice paste en ze 

eventueel ook konden afwisselen. Ben van Duin heeft de scènefoto’s voor het stuk gemaakt. 

Er is veelvuldig contact geweest met de marketingafdelingen van de diverse theaters. Zij zijn wekelijks bijgepraat 

over de ontwikkelingen rondom de voorstelling. Thematiek en doelgroepen zijn met hen afgestemd en we 

hebben gezamenlijk gezocht naar de beste doelgroepen bij deze voorstelling en hoe deze aan te schrijven.  

Er is vanuit de pers veel aandacht geweest; De Volkskrant, NRC, Noordhollands Dagblad / Leidsch Dagblad / Gooi- 

en Eemlander, De Groene Amsterdammer, Het Parool en online de Theaterkrant.nl en 1e Rang hebben over de 

voorstelling geschreven. Daarnaast is Marlies te horen geweest bij NH Lunchroom op de radio.  

 

De voorstelling is een zeer verstilde, bijna meditatieve vertelling over het 18e eeuwse leven. De belangrijkste 

doelgroepen voor het stuk zijn geïnteresseerden in literatuur / poëzie, mime / bewegingstheater / performance, 

dans en muziek. Marlies wilde met deze voorstelling terug naar haar roots in de mime. Ook de achterban van 

Marlies, toeschouwers die eerder werk van haar bezochten en het feit dat zij tot tweemaal toe een Theo d’Or 

heeft gewonnen zijn belangrijke aanknopingspunten voor de marketing. Thematische haakjes voor de marketing 

die we hebben ingezet zijn de Nederlandse (Amsterdamse) geschiedenis, het leven in de 18e eeuw en het 

verliezen van al je dierbaren. Het publiek van de voorstelling bestaat uit de bezoeker die in is voor verstilling en 

vertraging. Het is een voorstelling waarbij je in een soort trance raakt. Daartegenover staat het enorme sterkte 

spel van de makers en de lovende woorden die door de pers over de voorstelling zijn gesproken. De thematiek, 

samen met de poëtische en abstracte stijl van de voorstelling, maakte het in veel steden lastig om publiek voor de 

voorstelling te interesseren. Dit is duidelijk terug te zien in de bezoekcijfers. 

 

Wij waren ons er vooraf van bewust dat het stuk dat Marlies wilde maken niet voor iedereen is en dat we een 

beperkte groep publiek zouden gaan bereiken. Met dit in ons achterhoofd hebben we een mooie tournee met 

een mooi publieksbereik neer kunnen zetten. De voorstelling is sterk gebleken en het spel van Marlies zo 

kwetsbaar en rakend, dat de bezoekers juist ook de intimiteit van de kleine groepen bezoekers als een pluspunt 

hebben ervaren.  

 

De voorstelling heeft een gemiddelde van 61 bezoekers per voorstelling gehaald, met als grote uitschieter 250 

bezoekers tijdens de voorstelling in Theater Bellevue, Amsterdam. In totaal zijn met 17 voorstellingen in 13 

steden 1032 bezoekers bereikt. Helaas heeft de laatste voorstelling op 12 maart in Bellevue, die helemaal 

uitverkocht was, wegens het uitbreken van de Coronacrisis niet plaats kunnen vinden. 
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ITS 2020 ON TOUR 

Dit jaar kon het ITS Festival vanwege de coronamaatregelen helaas geen doorgang vinden, en daarmee konden 

wij geen talent selecteren voor ons Debuut. Toch hebben we, naar ons idee, een mooi alternatief gevonden voor 

de reeds geplande tournee, die nu zonder invulling bleek: een ITS Festival op tournee! Op deze manier hebben wij 

de afstudeerlichting 2020 het podium kunnen bieden dat zij verdienen. 

Ieder theater in de tournee heeft een of meer studenten een podium geboden om hun werk te tonen. Op deze 

manier kan het publiek in vijf weken en elf steden kennis maken met de nieuwe lichting makers, acteurs en 

performers.  

 

Onder de titel ITS 2020 ON TOUR hebben we de studenten op tournee gestuurd. De marketingcampagne is in 

samenwerking met het ITS Festival tot stand gekomen. Het ITS heeft zich ontfermd over het contact met de 

studenten, het verkrijgen van alle inhoudelijke informatie en beeldmateriaal van alle afzonderlijke voorstellingen. 

Gezamenlijk hebben we de campagne vormgegeven. Het contact met alle tourtheaters was onze focus. Door de 

maatregelen van de Coronacrisis was het een wervelde editie van deze tournee. Ondanks alle obstakels en de 

bijna wekelijks wisselende capaciteiten in de theaters, op dat moment geldende maatregelen en eventuele ziekte 

van makers hebben we toch een zeer succesvolle tour neergezet. De studenten waren dankbaar dat zij op deze 

manier hun studietijd op een mooie manier hebben kunnen afsluiten en hun werk aan de wereld hebben kunnen 

tonen, ware het in kleine, doch uitverkochte zalen. 

 

In de laatste week van ITS 2020 ON TOUR namen de studenten voor één week de microfoon over van Radio 

Futura. In ITS TAKING OVER liet de jongste generatie makers van zich horen. Met wisselende gasten spraken de 

afstudeerders onder andere over: zichtbaarheid, het beoogde werkveld, statements maken en bevragen, 

opleidingen, netwerken en hun voorstel voor de toekomst: lichting-denken.  

 

Het feit dat in ieder theater iets anders te zien was heeft de marketing lastig gemaakt voor deze tournee. Gelukkig 

waren alle deelnemende podia erg welwillend. We hebben de tournee geconcentreerd bij een tiental podia die 

normaal gesproken ook de harde kern van de Debuut tournee vormen. Zij weten goed wat Het Debuut inhoud en 

hebben dit in hun marketing uitingen goed kunnen ombuigen en vertalen naar ITS 2020 ON TOUR. Al met al was 

het een succesvolle tournee voor de afstudeerders en voor ons. We zijn dankbaar dat we de geboekte speeldagen 

bij de theaters op deze manier, in deze crisis, op zo’n zinvolle en goede manier hebben kunnen inzetten.  

 

Mama Marlene 

door Andrea Lentink 

Het prikkelende campagnebeeld van Miek Uittenhout leverde Mama Marlene veel aandacht en positieve reacties 

op. Omdat het zo opvallend was plaatsten veel theaters het groot op hun website en brochures. Aankondigingen 

van de voorstelling verschenen in veel regionale kranten en uitagenda’s. In augustus kregen de tourtheaters een 

pakket met drukwerk. Vanwege de coronamaatregelen kozen we voor weinig drukwerk omdat er maar weinig 

mensen in de theaters aanwezig waren. Om dezelfde reden hebben we geen outdoor-posterrondes gedaan of 

drukwerk verspreid in horeca en culturele instellingen. De campagne speelde zich vooral online af. 

 

Er is mooi campagnemateriaal gecreëerd voor de online campagne. De flitsende en filmische trailer gemaakt door 

Mink Pinkster en de sprekende scènefoto’s van Bart Grietens werden lovend ontvangen door de marketeers van 

de theaters en veel gedeeld op websites en social media. In de maand september draaiden 2 advertenties op 

Theaterkrant.nl 
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Een advertentiecampagne op Facebook en Instagram liep mee met de tournee. Per tourstad werd twee weken 

voorafgaand aan de voorstelling een betaalde campagne gestart met de trailer, getarget op de doelgroep in de 

speelstad (en omgeving). Deze social campagnes hadden een hoge respons. 

 

In de hele maand september werd een 30 seconden durende commercial afgespeeld voorafgaand aan de goed 

beluisterde podcast over ouders, kinderen en opvoeden: Ik Ken Iemand Die. Met deze commercial schoten we 

Mama Marlene direct in de beoogde doelgroep. 

 

Er zijn recensies verschenen in Volkskrant, NRC, Theaterkrant, DPG-Media (lokale dagbladen als Noord-Hollands 

Dagblad, Leidsch Dagblad en De Gooi en Eemlander) Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad. Daarnaast zijn er 

interviews geweest bij (Radio) NPO Radio 2 Spijkers met Koppen, NOS Radio 1, NH Radio, Radio1 Twente en (TV) 

NPO 1 Tijd voor Max. 

 

Desiree 

Dit moest dé productie van het jaar worden. En in de studio werd dat het ook. We hebben een prachtige foto van 

de drie acteurs bewerkt tot het campagnebeeld. Daarnaast hebben we in de studio een fijne, prikkelde teaser met 

Mink Pinster ontwikkeld. Maar het heeft niet zo mogen zijn, nog voor de eerste try out kwam de tweede 

lockdown die de volledige tournee van tafel heeft geveegd. Zelfs de teaser was nog niet online gepubliceerd.  

 

Ook was er al veel interesse van uit de pers voor deze productie, zo hebben zowel NRC als De Volkskrant een 

diepgaande interview met maker en acteurs gehad. Deze zijn echter nog gepubliceerd door het uitblijven van 

speelbeurten. We hopen deze productie op een later moment te kunnen oppakken en zullen dan ook alle 

geïnteresseerde pers opnieuw benaderen en de teaser eindelijk publiceren. 

 

Wel is er een mooi interview met regisseur Paul Knieriem verschenen op Theaterkrant.nl voor de serie ‘In de 

ijskast’: “Je hebt een premièredatum nodig om tot creativiteit te komen”  aldus Knieriem. 

 

La Tendre Guerre 

Dit is de eerste productie die onderdeel is van de ‘Vrije Ruimte’. In deze ‘ruimte’ kunnen wij jonge makers met 

goede plannen kort op de bal bedienen. Waar normaal alle programma’s al voor het hele kunstenplan zijn 

ingevuld kunnen we in deze ruimte inspelen op de jonge talenten en briljante ideeën die ons gedurende een 

kunstenplan worden voorgelegd.  

 

La Tendre Guerre van makers Tarik Moree, Laura de Geest en Daniël ’t Hoen is een coproductie met Theater 

Bellevue, in samenwerking met Zaal 3. We hebben fotograaf en videomaker Bas de Brouwer gevraagd de 

volledige campagne met ons vorm te geven. Hij heeft het campagnebeeld ontwikkeld en de teaser gemaakt. De 

vormgeving, door onze vast vormgever Mieke Struik, heeft iets filmische en mysterieus gekregen. Alles stond in 

de startblokken om deze productie in première te laten gaan. Echter de tweede lockdown heeft ook voor deze 

productie roet in het eten gegooid. Maar deze productie komt er hoe en wanneer dan ook.  

 

 
 

  

https://www.theaterkrant.nl/nieuws/in-de-ijskast-desiree-van-rudolphi-producties/
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I. ALGEMEEN 
Artikel 1. Begrippen en terminologie 

Dit reglement is opgesteld door de directie en vastgesteld door de Raad van Toezicht van Stichting 

Theaterproducties Via Rudolphi. 

 

II. SAMENSTELLING 
Artikel 2. Samenstelling 

De Raad van Toezicht stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste 

kwaliteiten van de leden worden beschreven. Bij het opstellen van de profielschets houdt de Raad van Toezicht 

rekening met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directeuren. Op 

basis van dat profiel stelt de Raad van Toezicht profielschetsen op voor de individuele leden van de directie, en 

gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nog voldoen en stelt deze zo 

nodig bij. 

Voor de invulling van een vacante plaats binnen de directie kan de Raad van Toezicht besluiten om externe 

deskundigen te consulteren.  

Een delegatie uit de Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met alle leden van de directie. De 

uitkomsten hiervan worden besproken door de Raad van Toezicht. Van het functioneringsgesprek en van de 

bespreking maakt de Raad van Toezicht een verslag dat door of namens de Raad wordt gearchiveerd.  

De structuur en de hoogte van de bezoldiging van de directieleden sluiten aan bij het karakter van de stichting en 

zijn in overeenstemming met eventuele wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden.  

Directieleden melden elke relevante nevenfunctie aan de Raad van Toezicht. Als uitgangspunt geldt dat 

voorafgaande toestemming is vereist bij betaalde nevenfuncties en bij onbetaalde nevenfuncties met een 

potentieel tegenstrijdig belang. 

 

III. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN 
Artikel 3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

Bij de directie berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan 

haar worden opgedragen. 

De directie stelt de volgende plannen op en herziet deze zonodig:  

- een jaarplan en bijbehorende begroting;  

- een voortschrijdend meer jaren beleidsplan; 

- een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem ; 

- eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de Raad van Toezicht te bepalen. 

De plannen behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. 

De directie heeft de goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht voor de volgende onderwerpen:  

- de strategie, waaronder begrepen het artistieke en zakelijke beleid, dat moet leiden tot realisatie van de 

statutaire doelstellingen; 

- de financiering van de strategie, inclusief de plannen voor fondsenwerving; 

- de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een adequaat 

risicobeheersing- en controlesysteem; 
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- het jaarplan en de daarbij behorende begroting;  

- het jaarverslag en de jaarrekening;  

- het aangaan of verbreken van duurzame of belangrijke samenwerkingsverbanden;  

- rechtshandelingen, zoals het aangaan van leningen, het stellen van zekerheden en de aan- of verkoop van 

registergoederen die het bedrag van vijftigduizend euro te boven gaan;  

- de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers 

- en van het vrijwilligersbeleid;  

- het aanvaarden van nevenfuncties door de directie. 

 

Artikel 4. Taken 

De directie is belast met het besturen van de stichting. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk is voor de 

realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende 

resultatenontwikkeling. De directie legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft deze 

alle informatie die daarvoor benodigd is. De directie is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. 

De directie richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de stichting en weegt daarbij ook de 

belangen af van de bij de stichting betrokkenen. De directie is ook verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- 

en regelgeving. 

De verdeling van de taken binnen de directie geschiedt door de directie onder goedkeuring van de Raad van 

Toezicht.  

 

Artikel 5. Vergaderingen en werkwijze 

De directie vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van de Raad van Toezicht; de keuze tussen het al dan 

niet uitnodigen van de Raad van Toezicht gemotiveerd vanuit het belang van de stichting. 

De directie vergadert zo vaak als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor het goed functioneren van de 

directie. Alle besluiten worden vastgelegd als bestuursbesluit. Derden kunnen slechts op uitnodiging van de 

directie of de voorzitter geheel of gedeeltelijk een vergadering van de directie bijwonen. 

De directie kan aan de Raad van Toezicht of de voorzitter daarvan, voorstellen derden uit te nodigen tot het 

geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering. 

 

Artikel 6. Besluitvorming binnen de directie 

De leden van de directie bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen. 

Ieder lid van de directie heeft één stem. 

Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de stichting of dit Reglement geen grotere 

meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de directie genomen bij meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter van de directie doorslaggevend. De directie kan 

slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de directie aanwezig of 

vertegenwoordigd is. 

Besluiten van de directie worden in beginsel genomen in een vergadering van de directie. 

De directie neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van de directie in het bijzonder 

verantwoordelijk is indien dat lid afwezig is. 

Besluiten van de directie kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in 

functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. 

Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle directeuren. Een 

verklaring van een directeur dat zich terzake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, 

dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet. 
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De directie mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 6.3 (laatste zin), 6.4, 6.5 en 6.6 indien de voorzitter 

van de directie dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits 

alle directeuren in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De voorzitter van de directie en 

indien aangewezen de secretaris van de directie stellen een verslag op van aldus genomen besluiten, dat bij de 

stukken voor de volgende vergadering van de directie wordt toegevoegd. 

Van een door de directie genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter 

van de directie of de secretaris van de directie. 

 

V. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING 
Artikel 7. Transparantie en Verantwoording 

De directie voorziet de Raad van Toezicht -gevraagd en ongevraagd, en tijdig (no surprises)- van alle informatie 

die nodig is voor een goede taakvervulling door de Raad van Toezicht. Het artistiek/ inhoudelijke beleid en de 

concretisering daarvan maken deel uit van die informatie. Afspraken over de inhoud en de frequentie van de 

reguliere informatievoorziening worden schriftelijk vastgelegd. Wanneer wordt afgeweken van in Artikel 7. van de 

statuten vermelde zaken, moet de raad van toezicht direct geïnformeerd worden. 

De directie bespreekt periodiek met de raad van toezicht de gang van zaken binnen de stichting. Tenminste 

éénmaal per jaar overlegt de raad van toezicht met de directie over de strategie, het algemene beleid en de 

financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de door de directie gehanteerde 

systemen van administratieve organisatie en interne controle.  

Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door 

de directie. Desgewenst kan een lid van de Raad van Toezicht daarbij aanwezig zijn.  

De directie draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van 

(vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.  

In het jaarverslag wordt door de Raad van Toezicht en directie gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan 

de Principes en Best Practice- bepalingen van de Code Cultural Governance. Voor zover dit niet het geval is, wordt 

dit beargumenteerd toegelicht. 
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1. Inleiding

Financiering

Voor het jaar 2020 is ontvangen

Basisbedrag 75.000€            

Activiteitensubsidie 250.000€          

Indexatie 32.501€            

Inzake COVID-19 183.200€          

Totaal ontvangen subsidie FPK 540.701€          

Resultaat

In het verslagjaar is een positief exploitatiesaldo ontstaan van 79.881€            

Begroot was een exploitatieresultaat van -€                   

Verschil resultaat ten opzichte van de begroting 79.881€            

Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2020 38.717€            

Bij: Ontvangen subsidies en bijdragen 2020 663.287€          

Bij: Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten 170.135€          

833.422€          

872.139€          

Af: Uitgaven 2020 753.541€          

Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2020 118.598€          

Stichting Rudolphi Producties ontvangt een meerjarige instellingssubsidie van het Fonds

PodiumKunsten (FPK) in het kader van de regeling meerjarige activiteitensubsidies 2017-2020.
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1. Inleiding (vervolg)

Verschillen ten opzichte van FPK Begroting

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting die tot dit resultaat hebben geleid

zijn als volgt:

Voordelig Nadelig

Baten

Opbrengsten

Directe opbrengsten -€                  132.507€          

Indirecte opbrengsten 4.743€              -€                   

Bijdragen uit private middelen 35.900€           -€                  

     Totaal opbrengsten -€                  91.865€           

Bijdragen

Subsidie FPK 165.701€         -€                  

Overige bijdragen uit publieke middelen 37.586€           -€                  

     Totaal bijdragen 203.287€         -€                  

Verschil baten ten opzichte van de begroting 111.422€         -€                  

Lasten

Beheerslasten: personeelslasten -€                  90.460€           

Beheerslasten: materiële lasten -€                  38.758€           

Activiteitenlasten: personeelslasten 99.431€           -€                  

Activiteitenlasten: materiële lasten -€                  1.754€              

Lasten Coproducties -€                  -€                  

Verschil lasten ten opzichte van de begroting -€                  31.541€           

Verschil exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting 79.881€            -€                  

Het resultaat van 2020 wordt afgezet tegen de oorspronkelijke gemiddelde FPK begroting. Dat verklaart 

deels de verschillen want het aantal producties verschilt per jaar. Daarnaast zijn de verschillen vooral te 

verklaren door Corona. Hier wordt in het bestuursverslag dieper op in gegaan. De oorspronkelijke 

begroting is gebaseerd op 3 producties per jaar en in 2020 zijn er 5 geproduceerd, waaronder 4 nieuwe 

coproducties  en 1 reprise productie.

De totaal eigen opbrengsten zijn € 91.865,- lager, wat met name wordt veroorzaakt door de Corona.  Er 

zijn veel speelbeurten gecanceld en bij doorgang waren de capaciteiten drastisch verlaagt. Hierdoor zijn de 

publieksinkomsten veel lager dan uitgevallen. Deze tekorten zijn gedekt uit de Coronasteun die via het FPK 

is verstrekt. Totaal vallen de bijdragen uit publieke middelen met € 203.287 hoger uit.

Voor een uitgebreidere toelichting inclusief een toelichting op de lasten wordt verwezen naar het 

bestuursverslag.
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2. Balans per 31 december 2020 2020 2019

ACTIVA

Vaste activa

Materiële Vaste Activa 1 1.789€                     2.257€                     

Totale vaste activa 1.789€                     2.257€                     

Vlottende activa

Onderhanden werk 2 -€                         25.465€                   

Vorderingen 3 114.454€                 197.151€                 

Liquide Middelen 4 99.451€                   83.950€                   

Totaal vlottende activa 213.905€                 306.566€                 

TOTAAL ACTIVA 215.694€                 308.823€                 

PASSIVA

Eigen vermogen 5

Reserves 118.598€                 38.717€                   

Totaal eigen vermogen 118.598€                 38.717€                   

Kortlopende Schulden 6 97.096€                   270.106€                 

TOTAAL PASSIVA 215.694€                 308.823€                 
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3. Exploitatierekening over 2020 2020 Jaar Begroting FPK Begroting 2019

BATEN

1a. Publieksinkomsten binnenland

- Recette 1.307€            18.938€          35.000€          40.295€          

- Uitkoop 33.150€          124.500€        72.500€          41.350€          

- Partage 26.204€          11.750€          55.000€          48.163€          

1 Publieksinkomsten Totaal 60.660€          155.188€        162.500€        129.808€        

3a. Baten coproducties 7.500€            31.968€          31.500€          81.032€          

3b. Overige Inkomsten 6.332€            16.154€          13.000€          7.962€            

3. Overige Directe Inkomsten 13.832€          48.122€          44.500€          88.994€          

4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3) 74.493€          203.310€        207.000€        218.802€        

5 Indirecte Opbrengsten 4.743€            -€                -€                13.011€          

6a Bijdragen particulieren incl. vrienden -€                -€                -€                25€                  

6c Bijdragen van private fondsen 90.900€          152.300€        55.000€          78.377€          

6 Overige bijdragen uit private middelen 90.900€          152.300€        55.000€          78.402€          

7 Totaal Eigen Inkomsten 170.135€        355.610€        262.000€        310.215€        

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 540.701€        346.500€        375.000€        346.938€        

10 Meerjarige subsidie gemeente 82.586€          76.000€          85.000€          25.438€          

12 Overige bijdragen uit publieke middelen 40.000€          65.000€          -€                -€                

13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen 663.287€        487.500€        460.000€        372.376€        

14 Totale baten 833.422€        843.110€        722.000€        682.590€        

INKOMSTENQUOTES

Berekende Eigen Inkomensquote 20,4% 42,2% 36,3% 45,4%

Berekende Andere Inkomensquote 61,0% 61,5% 48,1% 52,4%
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3. Exploitatierekening over 2020 (vervolg) 2020 Jaar Begroting FPK Begroting 2019

LASTEN

1 Beheerslasten personeel 160.460€        153.318€        70.000€          100.693€        

2 Beheerslasten materieel 67.900€          66.000€          29.142€          53.239€          

3 Totale beheerslasten 228.360€        219.318€        99.142€          153.932€        

Activiteitenlasten personeel voorbereiding 191.126€        211.443€        246.650€        124.905€        

Activiteitenlasten personeel uitvoering 131.017€        167.366€        174.925€        125.138€        

4 Activiteitenlasten personeel 322.144€        378.809€        421.575€        250.043€        

Activiteitenlasten materieel voorbereiding 72.229€          82.704€          61.950€          36.269€          

Activiteitenlasten materieel uitvoering 102.071€        96.109€          89.887€          80.295€          

Marketing 28.737€          66.750€          31.946€          22.570€          

Educatieve activiteiten -€                -€                17.500€          -€                

5 Activiteitenlasten materieel 203.037€        245.563€        201.283€        139.133€        

6 Lasten Coproducties -€                -€                -€                82.848€          

7 Totale activiteitenlasten 525.181€        624.372€        622.858€        472.024€        

8 Totale Lasten 753.541€        843.690€        722.000€        625.955€        

9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 79.881€          -580€              -€                56.635€          

12 Exploitatieresultaat 79.881€          -580€              -€                56.635€          

Resultaatbestemming
Toegevoegd aan de algemene reserve 29.881€         -580€             -€               56.635€         

Toegevoegd aan de bestemmingsreserve Covid-19 50.000€         -€               -€               -€               
Totaal resultaatbestemming 79.881€          -580€              -€                56.635€          

Personele Bezetting (beheer + activiteiten)
Fte. Vast in dienst 0 0 0

Fte. Tijdelijk in dienst 1,26 2,59 0,81

Fte. Inhuur 7,64 6,04 4,69

Totaal Fte. personele bezetting 8,90 0,00 8,63 5,50
Aantal vrijwilligers 0 10 2
Fte. vrijwilligers 0,00 0,25
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4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Materiële vaste activa

Onderhanden werk

Vorderingen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen uit RJ 640, voor zover deze niet afwijken van de 

aanwijzingen in het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten 

(FPK). De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 

plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 

vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen 

voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het 

einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 

Dit betreffen materiële en immateriële voorbereidingskosten verminderd met de vooruit ontvangen inkomsten voor 

producties die in het volgend jaar worden uitgevoerd.

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 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 beoordeling van de vorderingen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten 

en subsidies enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijs.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet 

anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn geleverd, danwel de diensten zijn verricht. Lasten 

welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische aanschafprijs, rekening houdend met de afschrijving. De 

afschrijving geschiedt lineair op basis van de verwachte levensduur. 

Het afschrijvingspercentage bedraagt 20%.
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2020

ACTIVA 2020 2019

Vaste Activa

1 Materiële Vaste Activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Techniek

Aanschafwaarde 2.335€            -€                

Cumulatieve afschrijvingen -78€                -€                

Boekwaarde per 1 januari 2.257€            -€                

Investeringen -€                2.335€            

Afschrijvingen -468€              -78€                

Mutaties -468€              2.257€            

Aanschafwaarde 2.335€            2.335€            

Cumulatieve afschrijvingen -546€              -78€                
Boekwaarde per 31 december 1.789€            2.257€            

Vlottende activa

2 Onderhanden werk

Overlopende kosten van producties en projecten -€                25.465€          

3 Vorderingen

Debiteuren 7.292€            58.033€          

Totaal debiteuren 7.292€            58.033€          

Te ontvangen subsidie 0% -€                

Prins Bernhard Cultuurfonds 0% 34.500€          25.000€          

Stichting Dioraphte 0% -€                19.023€          

Fonds21 0% 20.000€          20.000€          

Stichting Lira Fonds 0% 6.400€            6.400€            

Janivo Stichting 0% -€                2.500€            

Stichting De Versterking 0% -€                10.000€          

Totaal te ontvangen subsidie 60.900€          82.923€          

Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 44.140€          31.552€          

Totaal te vorderen belastingen en sociale verzekeringen 44.140€          31.552€          

Overige vorderingen

Openstaande werkvoorschotten -€                1.560€            

Vordering op gelieerde instellingen -€                1.353€            

Vooruitbetaalde kosten 2.122€            4.680€            

Nog te factureren -€                17.050€          

Totaal overige vorderingen 2.122€            24.643€          

Totaal Vorderingen 114.454€        197.151€        

4 Liquide Middelen

Bank 99.451€          83.950€          
Totaal liquide middelen 99.451€          83.950€          

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

TOTAAL ACTIVA 215.694€      311.080€      
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2020 (vervolg) 2020 2019

PASSIVA

5 Eigen vermogen

Saldo Algemene Reserve per 1 januari 38.717€          -17.918€         

Bij: uit resultaatbestemming 29.881€          56.635€          

Saldo Algemene Reserve per 31 december 68.598€          38.717€          

Saldo Bestemmingsreserve Covid-19 per 1 januari -€                -€                

Uit resultaatbestemming 50.000€          -€                

Saldo Bestemmingsreserve Covid-19 per 31 december 50.000€          -€                

Totaal eigen vermogen 118.598€        38.717€          

6 Kortlopende Schulden

Schulden aan leveranciers

Crediteuren 79.774€          26.500€          

Totaal schulden aan leveranciers 79.774€          26.500€          

Af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonbelasting 6.112€            2.473€            

Pensioenpremies 5.904€            2.135€            

Totaal af te dragen belastingen en sociale verzekeringen 12.016€          4.608€            

Overige kortlopende schulden

Te betalen kosten 3.500€            41.436€          

Vooruitontvangen subsidies -€                116.313€        

Reservering vakantiegeld 1.807€            -€                

Vooruitontvangen subsidie FPK 2017 -€                81.250€          

Totaal overige kortlopende schulden 5.307€            238.999€        

Totaal kortlopende schulden 97.096€          270.106€        

TOTAAL PASSIVA 215.694€      308.823€      

Er is €50.000,- toegevoegd op de bestemmingsreserve voor verwachte Covid-19 kosten voor de komende twee jaar. Een 

groot gedeelte van Coronasteun in 2020  hebben we ingezet om de activiteiten toch door te kunnen laten gaan en onze 

medewerkers (loondienst en zzp’ers) volledig uit te kunnen betalen. Desalniettemin is niet alle financiële steun nodig 

geweest om deze kosten te dekken. Wij verwachten extra kosten te maken in de komende jaren die te maken hebben met 

Corona. Dit gaan om afgelaste voorstellingen die wellicht hernomen kunnen worden in 2022 of 2023. Daarnaast is de kans 

groot dat we te maken krijgen met mogelijke tegenvallende inkomsten in 2021.  
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2020

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Subsidie

Het Fonds Podiumkunsten heeft een meerjarige productiesubsidie toegekend van € 1.690.800,- voor de 

periode 2021-2024.

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft in het kader van de Regeling Vierjarige subsidies AFK 2021-

2024 een bedrag toegekend van maximaal € 500.000,-.
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6. Toelichting op de exploitatierekening over 2020

BATEN 2020 Jaar Begroting FPK Begroting 2019

1a. Publieksinkomsten binnenland
Recette 1.307€             18.938€            35.000€          40.295€          

Uitkoop 33.150€          124.500€          72.500€          41.350€          
Partage 26.204€          11.750€            55.000€          48.163€          

1 Publieksinkomsten Totaal 60.660€          155.188€          162.500€        129.808€        

3a. Baten coproducties 7.500€             31.968€            31.500€          81.032€          

3b. Overige Inkomsten
Auteursrechten 5.669€             16.154€            7.949€             
Verkoop bijproducten 664€                -€                   13€                   

subtotaal overige inkomsten 6.332€             16.154€            13.000€          7.962€             

3. Overige Directe Inkomsten 13.832€          48.122€            44.500€          88.994€          

4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3) 74.493€          203.310€          207.000€        218.802€        

5 Indirecte Opbrengsten 4.743€             -€                   -€                 13.011€          

6a Bijdragen particulieren incl. vrienden -€                 -€                   -€                 25€                   

6c Bijdragen van private fondsen
Fonds21 20.000€          35.000€            20.000€          

Stichting Melanie 30.000€          -€                   -€                 
Prins Bernhard Cultuurfonds 34.500€          44.500€            25.000€          
Dioraphte -€                 17.500€            15.977€          

LIRA fonds 6.400€             12.800€            6.400€             
Janivo Stichting -€                 -€                   1.000€             

Stichting De Versterking -€                 -€                   10.000€          
overige private subsidies -€                 42.500€            -€                 

subtotaal 6c bijdragen van private fondsen 90.900€          152.300€          55.000€          78.377€          

6 Overige bijdragen uit private middelen 90.900€          152.300€          55.000€          78.402€          

7 Totaal Eigen Inkomsten 170.135€        355.610€          262.000€        310.215€        

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 540.701€        346.500€          375.000€        346.938€        

10 Meerjarige subsidie gemeente 82.586€          76.000€            85.000€          25.438€          

12 Overige bijdragen uit publieke middelen
Fonds Podiumkunsten projectsubsidies 40.000€          65.000€            -€                 -€                 
subtotaal overige bijdragen uit publieke middelen 40.000€          65.000€            -€                 -€                 

13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen 663.287€        487.500€          460.000€        372.376€        

14 Totale baten 833.422€        843.110€          722.000€        682.590€        
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6. Toelichting op de exploitatierekening over 2020 (vervolg)

LASTEN 2020 Jaar Begroting FPK Begroting 2019

1 Beheerslasten personeel
Zakelijke directie 78.079€          79.750€            73.739€          

Bureaustaf 33.245€          25.500€            18.000€          
Marketing 36.300€          36.000€            -€                 
Fondsenwerving - relatiebeheer 8.400€             7.000€              7.061€             
Vrijwilligers 350€                -€                   -€                 
Onkosten personeel 1.568€             -€                   841€                

Onkosten van zzp'ers 122€                -€                   175€                
Overig personeel 2.396€             5.068€              876€                

Totaal beheerslasten personeel 160.460€        153.318€          70.000€          100.693€        

2 Beheerslasten materieel

Huisvesting 33.816€          40.750€            21.857€          

Bureaukosten 32.208€          20.250€            19.970€          

Algemene publiciteit 1.409€             5.000€              -€                 
Afschrijvingskosten 468€                -€                   78€                   
Overige beheerslasten -€                 -€                   11.334€          

Totaal beheerslasten materieel 67.900€          66.000€            29.142€          53.239€          

3 Totale beheerslasten 228.360€        219.318€          99.142€          153.932€        

4 Activiteitenlasten personeel

Activiteitenlasten personeel voorbereiding
Artistieke staf 56.341€          41.613€            22.596€          

Artistiek kader 64.700€          75.600€            23.068€          
Uitvoerend personeel 24.507€          37.414€            26.334€          

Productie 39.575€          38.500€            40.426€          
Techniek 5.179€             16.316€            12.061€          

Publiciteit -€                 -€                   250€                
Vrijwilligers -€                 -€                   170€                
Overig personeel 825€                2.000€              -€                 

Totaal activiteitenlasten personeel voorbereiding 191.126€        211.443€          246.650€        124.905€        

Activiteitenlasten personeel uitvoering

Artistieke staf 41.706€          29.458€            1.000€             
Artistiek kader 8.447€             8.000€              8.510€             

Uitvoerend personeel 28.851€          67.733€            56.454€          
Productie 9.475€             8.811€              5.195€             

Techniek 35.215€          53.364€            28.979€          
Publiciteit 7.200€             -€                   25.000€          
Overig 123€                -€                   -€                 

Totaal activiteitenlasten personeel uitvoering 131.017€        167.366€          174.925€        125.138€        

Totale activiteitenlasten personeel 322.144€        378.809€          421.575€        250.043€        

5 Activiteitenlasten materieel

Activiteitenlasten materieel voorbereiding
Decors / kostuums / rekwisieten 29.970€          29.750€            16.858€          
Techniek / electronica / huur apparatuur 4.744€             12.750€            4.135€             
Transport / reis / verblijfkosten 5.555€             12.714€            7.984€             
Huur repetitieruimten 31.734€          25.990€            5.654€             

Overige voorbereidingskosten 225€                1.500€              1.638€             
Totaal voorbereidingskosten 72.229€          82.704€            61.950€          36.269€          
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6. Toelichting op de exploitatierekening over 2020 (vervolg)

LASTEN (vervolg) 2020 Jaar Begroting FPK Begroting 2019

Activiteitenlasten materieel uitvoering
Decors / kostuums / rekwisieten 996€                1.800€              2.710€             
Techniek / electronica / huur apparatuur 4.721€             17.750€            8.122€             

Transport / reis / verblijfkosten 15.974€          39.989€            34.422€          
Locatiekosten - huur ruimten -€                 -€                   9.734€             
Impresario 28.556€          26.661€            16.511€          
Bijdrage coproductie 47.250€          -€                   6.000€             
Overige uitvoeringskosten 4.574€             9.909€              2.796€             

Totaal uitvoeringskosten 102.071€        96.109€            89.887€          80.295€          

Marketing
Publiciteit 26.010€          61.750€            18.207€          
Overig specifieke publiciteitskosten 2.728€             5.000€              4.362€             

Totaal specifieke publiciteit 28.737€          66.750€            31.946€          22.570€          

Educatieve activiteiten -€                 -€                   17.500€          -€                 

Totaal activiteitenlasten materieel 203.037€        245.563€          201.283€        139.133€        

6 Lasten Coproducties -€                 -€                   -€                 82.848€          

7 Totale activiteitenlasten 525.181€        624.372€          622.858€        472.024€        

8 Totale Lasten 753.541€        843.690€          722.000€        625.955€        

9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 79.881€          -580€                 -€                 56.635€          

12 Exploitatieresultaat 79.881€          -580€                 -€                 56.635€          
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2020 Begroot 2019

Producties 

Nieuwe Productie 4 2 1

Reprises Productie 1 1 2

Nieuwe Co-productie 0 2 3

Reprise Co-productie 

Totaal aantal uitvoeringen 5 5 6

Bezoekers per categorie producties 

Nieuwe Productie 2467 1772

Reprises Productie 702 1899

Nieuwe Co-productie 0 10322

Reprise Co-productie 

Totaal aantal bezoekers 3169 15000 13993

Regionale spreiding van voorstellingen/concerten 

Noord 8 10 24

Oost 23 10 6

Midden 8 9 5

West 38 15 17

Zuid 17 8 5

Amsterdam 17 25 36

Rotterdam 4 6 7

Den Haag 8 6 6

Utrecht 7 11 5

Buitenland 5

Totaal 130 100 116

Waarvan in standplaats 17 25 36

Waarvan schoolvoorstellingen 0 0

Regionale spreiding van bezoekers 

Noord 104 4541

Oost 383 507

Midden 178 398

West 949 1171

Zuid 425 420

Amsterdam 607 4142

Rotterdam 60 513

Den Haag 251 676

Utrecht 212 625

Buitenland 0 1000

Totaal 3169 15000 13993

Waarvan in standplaats 607 4142

Waarvan schoolvoorstellingen 0 0

Aanvullende gegevens bezoekers 

Reguliere voorstellingen 3169 15580 13993

Schoolvoorstellingen 

Totaal 3169 15000 13993

Waarvan betalend (regulier) 2885 15000 13002

Waarvan niet betalend (regulier) 284 580 991

Overige gegevens activiteiten

Educatieve activiteiten 

Inleidingen 10

Anders/Overige (toe te lichten in verslag) 4 5 32

Totalen 4 15 32

Aantal voorstellingen over de twee circuits (kleine en grote 

zaal) 

Grote zaal 1 2

Kleine zaal 129 100 114

Totaal aantal uitvoeringen 130 100 116

7. Prestatieverantwoording volgens model III
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8. Speellijst volgens model IV Totaal aantal bezoekers 3169

Datum Productie Locatie

Aantal 

bezoekers

Betalende 

bezoekers Capaciteit

4-jan-20 Het Verbrande Huis REPRISE Cultuurcentrum Griffioen 161 159 250

8-jan-20 Het Verbrande Huis REPRISE Toneelschuur 73 67 130

9-jan-20 Het Verbrande Huis REPRISE Toneelschuur 66 65 130

16-jan-20 Het Verbrande Huis REPRISE De Kom 73 73 650

17-jan-20 Het Verbrande Huis REPRISE De Weijer 67 62 150

18-jan-20 Het Verbrande Huis REPRISE Deventer Schouwburg 65 63 220

23-jan-20 Het Verbrande Huis REPRISE Hof 88 25 25 166

30-jan-20 Het Verbrande Huis REPRISE Groene Engel 87 83 130

31-jan-20 Het Verbrande Huis REPRISE Theater Dakota 85 62 184

31-jan-20 Verhaal van myn droevig leeven Theater ins Blau 43 39 220

1-feb-20 Verhaal van myn droevig leeven Theater ins Blau 15 13 220

6-feb-20 Verhaal van myn droevig leeven Toneelschuur 51 49 260

7-feb-20 Verhaal van myn droevig leeven Toneelschuur 77 24 260

8-feb-20 Verhaal van myn droevig leeven Toneelschuur 63 62 260

13-feb-20 Verhaal van myn droevig leeven Groene Engel 64 64 130

14-feb-20 Verhaal van myn droevig leeven Theater aan het Spui 66 64 170

15-feb-20 Verhaal van myn droevig leeven Theater aan het Spui 21 17 170

21-feb-20 Verhaal van myn droevig leeven LUX 65 62 250

22-feb-20 Verhaal van myn droevig leeven Rotterdamse Schouwburg 60 58 150

25-feb-20 Verhaal van myn droevig leeven Stadsschouwburg De Harmonie 47 47 312

26-feb-20 Verhaal van myn droevig leeven Theater Bouwkunde 25 16 120

28-feb-20 Verhaal van myn droevig leeven Stadsschouwburg Utrecht 71 71 175

29-feb-20 Verhaal van myn droevig leeven Musis Sacrum 29 24 200

4-mrt-20 Verhaal van myn droevig leeven De Weijer 70 43 150

7-mrt-20 Verhaal van myn droevig leeven Theater De Lieve Vrouw 49 42 171

11-mrt-20 Verhaal van myn droevig leeven Theater Bellevue 246 236 254

12-mrt-20 Verhaal van myn droevig leeven Theater Bellevue 0 0 254

16-sep-20 ITS 2020 on tour Toneelschuur 0 0 36

16-sep-20 Mama Marlene Theater ins Blau 25 23 60

17-sep-20 ITS 2020 on tour Toneelschuur 32 31 36

17-sep-20 Mama Marlene Theater ins Blau 0 0 60

18-sep-20 ITS 2020 on tour Toneelschuur 0 0 36

19-sep-20 ITS 2020 on tour Toneelschuur 0 0 36

22-sep-20 ITS 2020 on tour Theater aan het Vrijthof 0 0 35

23-sep-20 ITS 2020 on tour Theater aan het Vrijthof 33 32 40

23-sep-20 Mama Marlene Toneelschuur 28 28 37

24-sep-20 Mama Marlene Toneelschuur 17 16 37

25-sep-20 ITS 2020 on tour Theater de Vest 40 40 75

25-sep-20 Mama Marlene Toneelschuur 33 18 37

25-sep-20 Mama Marlene Toneelschuur 31 13 37

26-sep-20 ITS 2020 on tour Theater de Maaspoort 0 0 30

26-sep-20 Mama Marlene Toneelschuur 23 23 37

29-sep-20 ITS 2020 on tour Theater Junushoff 0 0 30

30-sep-20 ITS 2020 on tour Theater Walhalla 0 0 30

30-sep-20 Mama Marlene Schouwburg Ogterop 31 31 103

1-okt-20 ITS 2020 on tour Theater aan het Spui 25 21 80

1-okt-20 Mama Marlene Groene Engel 40 40 40

1-okt-20 Mama Marlene Groene Engel 34 34 40

2-okt-20 ITS 2020 on tour Meervaart 44 42 58

3-okt-20 ITS 2020 on tour Theater De Verbeelding 0 0 30

6-okt-20 ITS 2020 on tour Theater Kikker 32 22 32

7-okt-20 ITS 2020 on tour Theater Kikker 32 25 32

8-okt-20 Mama Marlene Stadsschouwburg Utrecht 64 64 64

8-okt-20 Mama Marlene Stadsschouwburg Utrecht 13 10 64

9-okt-20 ITS 2020 on tour Theater ins Blau 58 55 60

10-okt-20 ITS 2020 on tour Schouwburg De Meerse 0 0 30

10-okt-20 Mama Marlene De Weijer 0 0 30

14-okt-20 Mama Marlene Odeon De Spiegel Theaters 14 14 30

15-okt-20 Mama Marlene LUX 18 18 30
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8. Speellijst volgens model IV (vervolg)

Datum Productie Locatie

Aantal 

bezoekers

Betalende 

bezoekers Capaciteit

15-okt-20 Mama Marlene LUX 17 15 30

16-okt-20 Mama Marlene Theater De Verbeelding 25 20 30

16-okt-20 Mama Marlene Theater De Verbeelding 31 20 31

17-okt-20 ITS 2020 on tour Theater De Lieve Vrouw 29 28 30

17-okt-20 Mama Marlene Theater Walhalla 0 0 30

20-okt-20 ITS 2020 on tour Pand P 0 0 30

22-okt-20 ITS 2020 on tour Vrijhof Cultuurcentrum 0 0 60

23-okt-20 ITS 2020 on tour Stadsschouwburg De Harmonie 0 0 54

24-okt-20 ITS 2020 on tour Theater Bouwkunde 0 0 30

24-okt-20 Mama Marlene Schouwburg De Lawei 26 24 30

26-okt-20 ITS 2020 on tour Schouwburg Groningen 0 0 30

27-okt-20 ITS 2020 on tour Frascati Theater 26 26 30

27-okt-20 ITS 2020 on tour Corrosia 0 0 30

28-okt-20 ITS 2020 on tour Musis Sacrum 30 30 30

28-okt-20 ITS 2020 on tour Frascati Theater 28 28 30

28-okt-20 Mama Marlene Theater aan het Spui 28 27 30

28-okt-20 Mama Marlene Theater aan het Spui 26 26 30

29-okt-20 ITS 2020 on tour Frascati Theater 22 22 30

29-okt-20 Mama Marlene Theater de Vest 27 27 40

29-okt-20 Mama Marlene Theater de Vest 0 0 75

30-okt-20 Desiree Theater ins Blau 0 0 30

30-okt-20 ITS 2020 on tour Frascati Theater 24 24 30

30-okt-20 ITS 2020 on tour Theater Bellevue 0 0 30

30-okt-20 ITS 2020 on tour Theater Bellevue 28 25 30

30-okt-20 Mama Marlene Natlab 30 30 30

31-okt-20 Desiree Theater ins Blau 0 0 30

31-okt-20 ITS 2020 on tour Theater Bellevue 19 19 30

31-okt-20 ITS 2020 on tour Theater Bellevue 0 0 30

31-okt-20 Mama Marlene Theater Bouwkunde 29 29 30

31-okt-20 Mama Marlene Theater Bouwkunde 26 25 30

3-nov-20 Desiree Toneelschuur 0 0 30

4-nov-20 Desiree Toneelschuur 0 0 30

4-nov-20 Mama Marlene Concordia 9 9 30

4-nov-20 Mama Marlene Concordia 0 0 48

5-nov-20 Desiree Toneelschuur 0 0 30

6-nov-20 Desiree Toneelschuur 0 0 30

7-nov-20 Desiree Toneelschuur 0 0 30

7-nov-20 Mama Marlene Theater de Kik 0 0 50

11-nov-20 Desiree Rabotheater Hengelo 0 0 68

13-nov-20 Mama Marlene Theater De Lieve Vrouw 0 0 45

14-nov-20 Desiree Musis Sacrum 0 0 70

14-nov-20 Mama Marlene Het Klooster 0 0 45

14-nov-20 Mama Marlene Het Klooster 0 0 45

17-nov-20 Desiree Theater Junushoff 0 0 150

19-nov-20 Desiree De NWE Vorst 0 0 28

19-nov-20 Mama Marlene Theater Bellevue 29 27 30

19-nov-20 Mama Marlene Theater Bellevue 28 28 30

20-nov-20 Desiree ECI Cultuurfabriek 0 0 65

20-nov-20 Mama Marlene Theater Bellevue 30 26 30

20-nov-20 Mama Marlene Theater Bellevue 28 26 30

21-nov-20 Desiree Schouwburg De Meerse 0 0 137

21-nov-20 Mama Marlene Theater Bellevue 28 24 30

21-nov-20 Mama Marlene Theater Bellevue 27 26 30

24-nov-20 Desiree Rotterdamse Schouwburg 0 0 30

25-nov-20 Desiree Verkadefabriek 0 0 82

26-nov-20 Desiree Theater de Vest 0 0 75

28-nov-20 Desiree LUX 0 0 45

1-dec-20 Desiree Theater aan het Spui 0 0 80
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8. Speellijst volgens model IV (vervolg)

Datum Productie Locatie

Aantal 

bezoekers

Betalende 

bezoekers Capaciteit

2-dec-20 Desiree Theater aan het Spui 0 0 80

3-dec-20 Desiree Schouwburg Groningen 0 0 180

3-dec-20 Mama Marlene Theater De Lieve Vrouw 27 27 30

4-dec-20 Desiree Stadsschouwburg De Harmonie 0 0 30

4-dec-20 Mama Marlene Theaterkerk Wadway 30 26 30

8-dec-20 Desiree Schouwburg Ogterop 0 0 103

10-dec-20 Desiree Theater Speelhuis 0 0 90

11-dec-20 Desiree Theater Bouwkunde 0 0 50

14-dec-20 Mama Marlene Musis Sacrum 31 31 31

15-dec-20 Desiree Stadsschouwburg Utrecht 0 0 70

16-dec-20 Desiree Stadsschouwburg Utrecht 0 0 70

17-dec-20 Desiree Groene Engel 0 0 57

18-dec-20 Desiree Isala Theater 0 0 114

Overig: contextprogramma (niet in telling bezoekcijfers)

19-nov-20 Mama Marlene/Mamacast Online/Spotify 459 459

26-nov-20 Mama Marlene/Mamacast Online/Spotify 253 253

3-dec-20 Mama Marlene/Mamacast Online/Spotify 194 194

10-dec-20 Mama Marlene/Mamacast Online/Spotify 150 150
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9. Overzicht subsidiabele en gerealiseerde prestaties volgens model V

Klein/Midden Groot Totalen
Bedrag gemiddeld subsidie per prestatie 2.500€             -€                   nvt
aantal subsidiabel tot en met verslagjaar 400 400
Aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar 525 11 536
Aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar (herverdeeld) 536 536
Eventuele onderprestatie tot en met verslagjaar 0 0 0
Tegenwaarde eventuele onderprestatie -€                 -€                   -€                 
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Utrechtseweg 51

Postbus 2003

1200 CA  Hilversum

T 035 623 98 19

Jan Willem Brouwersstraat 16-1

1071 LJ  Amsterdam

T 020 379 26 00

www.kamphuisberghuizen.nl

BTW NL8175.87.822.B.01

BANK Rabobank 11.41.66.579

BIC RABONL2U

IBAN NL19RABO0114166579
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