zwolle

enschede

hengelo

stichting 4 oost

jaarverslag 2016

Programmeringsfonds voor de vier grote
theaters in de provincie Overijssel.

omarmt kunst- en
cultuurbeleid van
Overijssel

Demonen - Daan Schuurmans

deventer

inhoudsopgave

zwolle

enschede

hengelo

2 Stichting 4 Oost | 2016 | Omarmt kunst- en cultuurbeleid van Overijssel

deventer

05

4 Theaters, één doel

10

Beleidsdoelstellingen

14

Bezoekerscijfers 2016

20

Het exclusieve van TOP OOST

21

Rabotheater Hengelo:
Het theater voor stad en regio

24

Wilmink Theater en muziekcentrum Enschede:
Theater, dat zijn wij

28

Zwolse theaters, Schouwburg Odeon en Theater De Spiegel:
Ondernemend theater in het hart van de stad

32

Deventer Schouwburg:
Podium van de stad

34

WONDERLAND – Introdans

" Kunst en cultuur zijn
van wezenlijk belang en
invloed op het geluk
van iedereen "

Overijssel zet kunst en cultuur op de kaart
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Overijssel zet kunst en
cultuur op de kaart
De Provincie Overijssel is de laatste jaren voortvarend bezig om kunst en cultuur op de sociale
en maatschappelijke kaart te zetten, op de kaart te houden en verder op de kaart te brengen.
Uitgangspunt is dat kunst en cultuur van wezenlijk belang en van grote invloed zijn op het
welbevinden van iedereen. Waar de economie de motor is, zijn kunst en cultuur de benzine waarop
onze samenleving draait, waardoor onze maatschappij zich ontwikkelt opdat wij ons verder
kunnen ontwikkelen in de toekomst.

Kunst en cultuur zijn van wezenlijk belang en invloed op het geluk van iedereen. De podiumkunsten in
Overijssel spelen daarin een prominente rol. Podiumkunsten laten ons zien wie we zijn, wat we doen en waar
we naar toe gaan. Het zijn onze spiegels van onze eigen werkelijkheid. Daar trekken we lering uit en gaan we
verder mee. Voortvarend en voortdurend.
De provincie Overijssel herbergt vier prachtige theaters met een hoogwaardige programmering. Waar alle
disciplines op dit gebied volop in de schijnwerpers staan. In Deventer. In Zwolle. In Enschede. In Hengelo.
Samengebracht onder de paraplu van Stichting 4 Oost.

Verbinden, versterken en vernieuwen
De Provincie Overijssel is klip in klaar in haar culturele ambities. Rekening houdend met wat was, is en komt.
Daar ligt een beleidsplan aan ten grondslag voor de periode 2017-2020, waar geen woord teveel in staat.
Heel concreet en duidelijk.

> bekijk het beleidsplan provincie Overijssel

SAPPERDEFLAP – Introdans

"Het theater als
uitgaansbastion bestaat
niet meer. Er wordt steeds
meer samengewerkt met
alle partijen uit de stad"
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In dit beleidsplan ‘Cultuur in de schijnwerpers’ worden alle ambities verwoord. Kernwoorden in dit beleid zijn:
Verbinden, versterken, vernieuwen. Op elk moment, waar dan ook, voor iedereen. Stichting 4 Oost sluit daar
met betrokkenheid op aan en probeert deze ambities naar vermogen in te vullen in de gezamenlijkheid van
4 theaters, die geen concurrenten van elkaar zijn, maar elkaars partners in overleg.

deventer
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Genieten, keer op keer

Blikvangers

De podiumkunsten laat mensen genieten, keer op

De vier theaters in Stichting 4 Oost behoren tot de

keer. Het verbroedert en verbindt, geeft ontspanning,

grootste culturele instellingen van hun stad en zijn

maakt ons wijzer. Daagt ons uit om geweldige doelen

letterlijk de ‘blikvangers’ van de provincie Overijssel op

en dromen na te streven. Ze laten ons diepste ‘zijn’ zien

het gebied van podiumkunsten. Afhankelijk van stad

in de diepste kern van alles. Het tintelt, het bruist en het

en locatie geeft elk theater een eigen invulling aan de

sprankelt.

eigen rol in een gezamenlijke verband ten behoeve van
een gemeenschappelijk doel. Twee van de belangrijke

Daar komt als extra bij dat de podiumkunsten een

doelen zijn participatie en educatie. Zien en herkennen.

actieve bijdrage leveren aan de lokale economie. Het

Leren en ontspannen. Daarbij onderkennen de theaters

kost niet alleen geld via subsidies, het levert ook geld

van 4 Oost dat hun rol in de stad breder moet zijn dan

op. Denk aan bezoekers die voor aanvang uit eten gaan

het bieden van een kwalitatief hoogstaand theater- en

of na afloop nog ergens een biertje drinken in de stad.

muziekprogramma. Aansluitend op het provinciaal

Of die na de voorstelling overnachten in een hotel of

cultuurbeleid worden nieuwe en eigentijdse wegen

B & B omdat ze een weekendje weg zijn. Maar culturele

gevonden om de sociale cohesie te versterken en de

voorzieningen verhogen ook de aantrekkingskracht van

culturele participatie te bevorderen. Het beleid van de

de provincie in het algemeen, als vestigingsplaats voor

vier theaters gaat daarin verder dan het neerzetten van

nieuwe bedrijven en als woonplaats voor werknemers.

traditionele educatieve programma’s en het voeren

Al met al gaat het om meer dan aantrekkelijke

van standaard marketing om publiek te bereiken. In

economische meerwaarde. Allemaal ‘winst’ wanneer je

de activiteiten die de vier theaters gezamenlijk en per

kunst en cultuur in het algemeen en de podiumkunsten

theater ontwikkelen is een nieuwe richting duidelijk

in het bijzonder mogelijk maakt en actief stimuleert. De

zichtbaar, passend in deze tijd.

provincie Overijssel ziet daar het profijt van in. Tot nut
van iedereen. Stichting 4 Oost beaamt dat.

Versterking van het aanbod
Investeren om te stimuleren

Dankzij de middelen van Stichting 4 Oost zijn de
deelnemende theaters in staat om het culturele aanbod

De provincie Overijssel stimuleert de vier grote theaters

te versterken en zichtbaarder te maken. Dit aanbod

in Hengelo, Enschede, Zwolle en Deventer om samen

wordt zorgvuldig afgestemd op de verschillende

de podiumkunsten op de culturele en maatschappelijke

stadsprofielen. Daarmee wordt tevens de culturele

kaart te zetten en om die kunsten ook met elkaar

kwaliteit en het beleid van de provincie Overijssel

op die kaart te houden. Om dit te stimuleren

onderstreept en duidelijk gemaakt. Vanaf 2010 tot op

en te intensiveren werd per 1 januari 2010 een

heden worden de bezoekersaantallen gemonitord om

programmeringsfonds ingesteld, dat is ondergebracht

te zien welke ontwikkelingen er zijn in deze tijden van

in de Stichting 4 Oost, waarmee de theaters extra

afname en popularisering van het aanbod. In de zomer

kunnen investeren in hun culturele programmering.

van 2015 werd het nieuwe beleidsplan van Stichting 4

Daarmee kunnen de theaters hun stedelijke rol

Oost gepresenteerd voor de periode 2016-2019.

"Stichting 4 Oost blijft
de oostelijke gezelschappen
extra accent en
aandacht geven"

verdiepen en wordt het programmeringsklimaat in de
vier steden versterkt en uitgebreid. Samen met de door
het Rijk gesubsidieerde podiumkunstinstellingen wordt
hierdoor een wezenlijk en productief fundament gelegd
onder de sociale en culturele infrastructuur binnen
de provincie, waar iedereen in alle vrijheid en in een

Gnaffel – Oma

gezamenlijke verbondenheid profijt van heeft.
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Jaarverslag 2016, Raad van Toezicht
De leden Raad van Toezicht van de Stichting 4 Oost

Gedurende het jaar 2015 is de Stichting 4 Oost

bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging

overgestapt naar een nieuwe vermogensbeheerder

van de Raden van Toezicht van de vier belanghebbende

te weten de Triodos Bank. Het profiel en beleid van de

steden en theaters van de Stichting 4 Oost. De Raad van

Triodos Bank sluit beter aan op de gematigd defensieve

Toezicht beoordeelt op een objectieve en onafhankelijke

rendementseisen van de Stichting. Duurzaamheid en

wijze of de inhoudelijke doelstellingen worden

cultuur zijn voor beide partijen belangrijke waarden.

waargemaakt. Conform deze doelstellingen wordt

Over het verslag jaar 2016 is het evaluatieverslag

jaarlijks de begroting vastgesteld in lijn met de beoogde

duurzaam vermogensbeheer in aanwezigheid van een

plannen. Daarnaast is een belangrijke rol toezicht op

vertegenwoordiging van de Triodos Bank besproken

het beheer van de financiën welke door het bestuur

en is vastgesteld door bestuur en toezichthouders dat

wordt uitgevoerd.

conform doelstelling wordt uitgevoerd.

De Raad van Toezicht heeft samen met het bestuur in

Samenvattend; de Raad van Toezicht is tevreden over

2016 in de maanden mei en november een gezamenlijk

de inhoudelijk bereikte resultaten van de onderlinge

overleg gevoerd. De Raad van Toezicht heeft kunnen

theaters conform afspraken en het behaalde rendement

vaststellen dat continue stappen gezet zijn in meer

over het vermogen van de Stichting.

samenspel en verbinding met elkaar, bijvoorbeeld de
ontwikkeling van een gezamenlijk CRM sytsteem en
in de samenwerking met Oostelijke gezelschappen.
De gezamenlijke TOP Oost productie Menthol was een
hoogtepunt. Dit naast de gerealiseerde projecten van
de afzonderlijke theaters. Voor 2017 wordt nog meer
ingezet op verbreding en verdieping met de Oostelijke
gezelschappen. Onder andere door de organisatie van
een festival: het Vier Oost Theaterfestival op 16 en 17

Affiche 4 Oost

juni 2017.
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»

terug naar inhoud

Judith
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Toepassingen

Raoul Boer

Margreet Wieringa

Aan
Datum
Betreft

Met vriendelijke groet,

4 THEATERS,
Leeuwenbrug 2
7411 tj Deventer

postbus 555
7400 an Deventer

t 0570 683 555
f 0570 683 525

Onderscheid dankzij verschil

Zichtbaar resultaat

info@deventerschouwburg.nl
www.deventerschouwburg.nl

EEN DOEL

vriendelijke groeten kaart,

Motif Premium, 250 grams (BuhrmannUbbens)

De vier theaters van Stichting 4 Oost programmeren hun

Het Rabotheater Hengelo legt het accent o.a. op het

Het werken vanuit verschillende stadsprofielen

aanbod van voorstellingen en concerten aan de hand van

programmeren van producties voor de vlakke vloer.

heeft zichtbaar resultaat. De herkenbaarheid en

Achterkant
een
eigen geformuleerd stadsprofiel. Deze profielen worden

Het Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede

identiteit van elk van de vier theaters afzonderlijk

in dit jaarverslag per theater uitgebreid beschreven. Deze

kiest voor een kwalitatief hoogwaardige theater- én

wordt steeds duidelijker en wordt ook door het

profielen zijn verschillend. Elke stad heeft in culturele en

muziekprogrammering. De Deventer Schouwburg

publiek inmiddels herkend, gewaardeerd en als

maatschappelijke zin een eigen identiteit met de daarbij

profileert zich als ‘Podium van de Stad’. En bij de

aanvullend beschouwd op het totaal. Ook in

bijhorende wensen en verlangens van de inwoners omtrent

Zwolse theaters lig de focus op culturele ontmoeting

gezamenlijkheid slagen de vier theaters er steeds

de programmering. Wat niet passend is voor Deventer, past

en beleving.

beter in om zich als ‘collectief ’ te profileren. Deze

wel in Zwolle. En omgekeerd. Dit geldt natuurlijk ook in

stadsprofielen worden verder versterkt en verdiept.

relatie tot Enschede en Hengelo.

In de ene stad ligt de focus op toneel, in de andere
ligt het accent op dans. Het is ‘de kunst’ om die

In het overzicht per stad wordt u hierover uitgebreid
geïnformeerd.

verschillen te erkennen, te herkennen en daarop in
te spelen. Het is juist het verschil tussen de 4 Oost
Huisstijl Deventer Schouwburg versie 1.0 / juni 2010

Link naar meest actuele versie: www.deventerschouwburg.nl/huisstijl

19

theaters, waardoor de provincie Overijsel zich kan
onderscheiden in diversiteit.
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Het moet wel leuk blijven

"Podiumkunsten laten
ons diepste "zijn" zien in de
diepste kern van alles "
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Samen sterk

Beleidsdoelstellingen

Aansluiting

Samenwerking en afstemming zijn essentieel

Stichting 4 Oost wil met haar beleidsplan 2016-

voor succes. Het vergroot de slagkracht van een

2019 aansluiten bij het beleidsplan van de Provincie

Dankzij de middelen van de Provincie Overijssel kan Stichting 4 Oost verschillende beleidsdoelstellingen realiseren en

organisatie. Dit geldt eveneens in de samenwerking

Overijssel 2017-2020. Met hart en ziel. De eerste

zichtbaar maken op de podia in Zwolle, Enschede, Hengelo en Deventer. Daarbij legt elk theater in de programmering

tussen de theaters binnen Stichting 4 Oost. Daarbij

resultaten hiervan zijn in 2016 zichtbaar geworden

zijn transparantie, delen van kennis en ervaringen

bij een onderwerp als CRM. Dit geldt eveneens

en het benutten van elkaars creativiteit van eminent

op het gebied van educatie naar verschillende

belang. Samen staan de 4 Oost-theaters 4 x sterker,

belangengroepen met accent op jeugd en ouderen.

dan los en apart van elkaar. Daar worden anno nu

Ook van de intensivering van de samenwerking met de

reeds zoete vruchten van geplukt. De bezoekcijfers

Oostelijke gezelschappen zijn de eerste zoete vruchten

bewegen zich weer opwaartse lijn. Bijkomend

zichtbaar.

specifieke accenten, passend bij en afgestemd op de culturele wensen en verlangens in de betreffende stad. In die
verscheidenheid dienen de theaters vier opdrachten uit te voeren die een duidelijk gezamenlijk doel hebben:

1. Het verstevigen van het programma op de 4 Oost podia van:
a. Oostelijke gezelschappen die gesubsidieerd worden door het Rijk of de Provincie Overijssel.
b. Oostelijke gezelschappen die niet gesubsidieerd worden.
c. Niet Oostelijk door Rijk of Provincie gesubsidieerde gezelschappen.
2. Het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen van de eigen profielen van de 4 Oost theaters.
3. Het realiseren of presenteren van een speciale TOP Oost productie waarmee de vier podia zich in de
provincie Overijssel onderscheiden en profileren met een landelijke uitstraling.
4. Het initiatief nemen tot nieuwe investeringen ter ondersteuning van bovenstaande punten.
De 4 Oost-theaters leggen jaarlijks na onderling overleg rekening en verantwoording af over de door hun
uitgevoerde activiteiten.

voordeel is dat de betrokkenheid met het publiek
en het contact tussen de theaters onderling groter,
intenser en productiever is geworden. Dit proces is
een voortgaand verhaal, dat niet meer te stoppen is.
Het theater heeft een nieuwe betekenis en invulling
gekregen voor de komende jaren. Van nu tot straks. De
theaters in Hengelo en Enschede werken bijvoorbeeld
meer en nadrukkelijker samen in regionaal verband.
Omdat ze buren zijn. Een goede buur is altijd beter dan

Afstemming

TOP OOST

een verre vriend.

Maatschappelijke waarde
Naast de artistieke en economische waarde wordt
de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur
in toenemende mate belangrijk. Dit wordt ook
door steeds meer gemeenten en veel provincies
onderkend en onderschreven. Dit geldt ook voor
de provincie Overijssel en in het verlengde daarvan
voor de vier theaters van Stichting 4 Oost. Daarin

Dankzij de bijdrage van Stichting 4 Oost wordt

Een belangrijke exponent van de samenwerking

de samenwerking tussen de theaters in Zwolle,

is de gezamenlijke presentatie van een speciale

Deventer, Enschede en Hengelo voortdurend

TOP OOST productie, waarmee de theaters in

gestimuleerd en geïntensiveerd. Daarbij beperkt

gezamenlijkheid bijzonder en onderscheidend

de bijdrage van de vier theaters zich niet alleen tot

podiumaanbod laten zien aan een breed publiek.

het eigen theater. In algemene zin wordt door alle

Met accent op de herkomst of als initiatief uit

theaters de hele omgeving gezien als podium om te

Overijssel. Producties die uitsluitend in de 4 Oost-

presenteren, te binden en te boeien, hetgeen mooi

theaters worden gepresenteerd en van daaruit

aansluit bij de provinciale doelstellingen. Verbinden,

exclusief en dus onderscheidend in Nederland

versterken en vernieuwen. Daar hoort een

worden getoond.

samenwerkingsverband met de Stichting Oostelijke

Publiek staat op 1
De rol van het publiek wordt alsmaar belangrijker
binnen het theater. Als toeschouwer, als participant
of als initiatiefnemer van tal van activiteiten. Van
meedenken in de samenstelling van het programma
tot het optreden als ambassadeur. Tot en met
vrijwilliger zijn van een enthousiaste werkgroep die
een bepaald genre met liefde ondersteunt. Daar
waar het bijvoorbeeld gaat om voorstellingen voor
specifieke doelgroepen als senioren of om mensen

Schouwburgen vanzelfsprekend bij. Tevens is er

die buiten het arbeidsproces staan. Het theater van

een relatie met de kleinere theaters in de oostelijke

de toekomst wordt het theater van het publiek zelf.

regio, die met elkaar verbonden zijn in het OKTO.

Daar ligt steeds vaker het doel om naar te streven.

Zo krijgt het culturele profiel van de provincie

Waarbij actie, interactie en samenwerking inmiddels

Overijssel in toenemende mate steeds meer vorm

vanzelfsprekende zaken zijn geworden. Het is de taak

en meer inhoud tot nut van het totaal.

zijn educatie, participatie en talentontwikkeling
belangrijke speerpunten geworden in het te voeren
beleid, waarin ‘de maatschappij’ en ‘de burger’ in
toenemende mate specifieke aandacht krijgen op tal
van terreinen. Niet alleen als bezoeker, maar ook als
deelnemer, participant of initiatiefnemer. Dit vergroot
de legitimatie van de besteding van publieke middelen
aanzienlijk en nadrukkelijk.
De podia van Stichting 4 Oost spelen daarin een
cruciale rol vanwege hun toegankelijkheid, kwaliteit,
diversiteit en spreiding. In dit jaarverslag wordt aan de
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van educatie,
participatie en talentontwikkeling per theater extra
aandacht besteed omdat het bakens voor de toekomst
zijn.

van theaterdirecteuren, programmeurs en marketeers
hierop in te spelen om het publiek telkens opnieuw uit
te dagen om te genieten, verrast te worden en om deel
te nemen.
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Deventer Schouwburg

Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede

Rabotheater Hengelo

Zwolse theaters: Schouwburg Odeon en Theater De Spiegel
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Oostelijke gezelschappen die door het Rijk worden gesubsidieerd

Eerste resultaten educatie

(BASIS INFRASTRUCTUUR EN FONDS PODIUMKUNSTEN)
Presenteren, reflecteren, onderzoeken, samenwerken,

inmiddels over de digitale snelwegen van Overijssel.

jezelf openstellen, beter leren kijken, iets moois

Ook de samenwerking tussen de theaters verloopt

maken, analyseren, bepaalde zaken interpreteren en

sinds 2016 als de spreekwoordelijke trein door overleg,

waarderen. Het zijn allemaal essentiële ‘levenslessen’,

samenwerking, afstemming en advies onderling.

die je als kind leert dankzij allerlei vormen van
educatie. Vanaf groep 1 tot en met het laatste jaar van
de middelbare school. Daarin willen de Stichting 4 Oost

succes met elkaar wordt gedeeld.

Collectief 33 1/3

Kameroperahuis

The Baroque Academy of the

de ereprijs

Keesen & Co

Toneelgroep Oostpool

Kennis en know how worden als partners gedeeld in alle

De Gemeenschap

Literair Productiehuis de Wintertuin

Toneelschap Beumer & Drost

openheid. Waarbij we van elkaars fouten leren en het

De Plaats

Nederlandse Reisopera

Generale Oost

Orkest van het Oosten

theaters een hoofdrol vertolken via de podiumkunsten
en het daarnaast ontwikkelen van aanvullende

Meer informatie omtrent de ontwikkelingen en

Het Gelders Orkest

TG Echo

activiteiten. Met gelijk doel: meedoen en anticiperen.

initiatieven omtrent CRM vindt u op de verschillende

Hiermee is in 2016 een voortvarend begin gemaakt

pagina’s per theater.

Introdans

Theater Gnaffel

Introdans ensemble voor de jeugd

Theater Sonnevanck

Jens van Daele

Theatergroep Kwatta

als uitvloeisel van het beleidsplan 4 Oost 2016-2019.
De initiatieven, die zijn genomen, de plannen die
gerealiseerd zijn en de plannen die de komende jaren
op stapel staan, leest u op de pagina’s van de theaters.
Voordeel ten opzichte van andere vormen van educatie
is dat educatie via het theater multimediaal is, altijd
in het hier en nu speelt, live tot stand komt en dat het
publiek, lees kinderen er direct en indirect in kunnen
participeren. Zien, (mee)doen en (mee) beleven zijn
daarbij de sleutels om hen te winnen en te binden
voor alle voorstellingen, die in de toekomst worden
gebracht.

Voortvarende start met CRM

Extra accent op het Oosten
In het beleid van de provincie en van Stichting 4 Oost
krijgen de oostelijke gezelschappen al enkele jaren extra
accent en aandacht. Dit beleid wordt wegens succes
en vanuit betrokkenheid geprolongeerd. Als ‘etalage’
voor wat allemaal in Overijssel mogelijk is en gebeurt.
Regionaal, maar bij voorkeur ook vanwege de landelijke

André Manuel

Helligen Hendrik

R. Geerlings/J. Raaijmakers

uitstraling. De TOP Oost voorstellingen zijn daar een

Capella Isalana (Nederlandse

I Compani – DIVA’s

Rood Verlangen

KoorAcademie)

JazzArtOrchestra

Schatkameropera

Op het gebied van samenwerken, samen doen en samen

Consensus Vocalis

Jeffrey Spalburg

Stichting Vraag/Ali Cifteçi

tot stand brengen was 2016 een goed en productief jaar

De Boer’n Leu

Nathalie Baartman

Tam Tam Objectentheater

Diet Gerritsen

Netherlands Symphony Orchestra en

Theatergroep Over de IJssel (Korben)

Dual City Concert Band

Consensus Vocalis

Thijs Kemperink

Duo Con Spirito

Normaal

TG 42

te etaleren en ook landelijk te promoten is niet

Ernest Beuving

Oost-Nederlands Symfonieorkest

The Young Ones

alleen goede spreiding noodzakelijk, maar ook een

Erwin Nyhoff

Parnassus Ensemble

Twents Songschrijvers Gilde

Esther Groenenberg

P.ART of your life

Valerius Ensemble

van de vier theaters in samenhang en samenspraak

Frank Deiman

Productiehuis Oost Nederland

Vliegwiel

met de Oostelijke gezelschappen en producenten.

Gerda Havertong

Rico

Vuurvogel

Gijs van Schoonhoven

Typhoon & Muppetstuff

voorbeeld van.

voor de theaters van Stichting 4 Oost. Dankzij open
vizieren en zonder gedoe onderling. Wat gezamenlijk

In 2016 zijn de theater van 4 Oost voortvarend
begonnen met de implementatie van CRM
(Customer Relationship Management ) waarmee op
eigentijdse wijze contact met het publiek wordt gelegd
en wordt onderhouden via de moderne media. Dankzij
dit digitale marketinginstrument is snel en duidelijk
inzicht te krijgen in publiek, publieksstromen en niet
onbelangrijk alle publiekswensen. Vandaag de dag
verloopt de communicatie richting publieksgroepen
in velerlei vorm en hoedanigheid via een digitale,
razendsnelle druk op de knop.
Door inzicht te krijgen in de verschillende
bezoekersprofielen kan een betere aansluiting
worden gevonden met de afzonderlijke stadsprofielen
per theater. De 4 Oost podia profiteren hier zowel
afzonderlijk als gezamenlijk van. Inmiddels is de
CRM Engine goed op gang gekomen. Duizenden
nieuwsbrieven, servicemails en reminders vliegen

OVERIGE OOSTELIJKE GEZELSCHAPPEN / PRODUCTIES

kan, doen we samen en met elkaar.
Om vooral het ‘Oostelijk’ aanbod op de 4 Oost-podia

marketingstrategie, die ‘op maat’ is afgestemd. Deze
marketing is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Kernwoorden hierbij zijn kennisdeling, kennisvergroting,
samenwerking op het gebied van educatie en het
met en van elkaar profiteren en delen van alle
marketinginspanningen per podium. Dat hebben de 4
Oost theaters in 2016 van harte aan meegewerkt en een
serieuze start mee gemaakt tot ieders enthousiasme.
Hier gaan we mee verder en gaan we mee voort.
De vier theaters van 4 Oost hadden en hebben in ‘Het
Oosten’ langdurige en betekenisvolle relaties met:

16 Stichting 4 Oost | 2016 | Omarmt kunst- en cultuurbeleid van Overijssel

TUTI – Introdans

SOMETHING OLD SOMETHING NEW – Introdans
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Club Guy & Roni Happiness

" Podiumkunsten laten
ons zien wie we zijn,
wat we doen en waar
we naar toe gaan "

zwolle
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Bezoekerscijfers 2016

Het exclusieve van TOP OOST

De podiumkunsten hebben de opwaartse lijn weer

gesubsidieerde Oostelijke voorstellingen steeg eveneens,

te pakken. Blijkt uit gegevens van de Vereniging van

naar 77. (69 in 2015). Het aantal niet-Oostelijk door Rijk of

Schouwburg- en concertgebouwdirecties (VSCD).

Provincie gesubsidieerde voorstellingen steeg van 178 in

Het vertrouwen bij de podia groeit. Zo zag 62% van

2015 naar 202 in 2016. In totaal waren deze voorstellingen

de theaters en concertzalen het publiek in het eerste

goed voor 85.058 bezoekers (82.358 in 2015). Dit betekent

In juni 2016 presenteerde Stichting 4 Oost in het

halfjaar van 2016 toenemen. Slechts 10% noteerde

een stijging van 3,3% % ten opzichte van 2015.

kader van Top Oost de productie ‘Menthol’. In deze

Menthol leerde Nederland
tanden poesten

een afname. Deze positieve ontwikkeling is mede te

eerste grote zaal productie van het Zwolse gezelschap

danken dat de theaters letterlijk en figuurlijk meer dan

The Young Ones leert een zwarte marktkoopman

ooit geopend zijn. Voor de toekomst wordt ingezet

Nederland op hardhandige wijze haar witte of niet

Financien

op intensivering en verbreding van het programma
Daarmee versterken en investeren de podia in hun

Het vermogensbeheer is ondergebracht bij een

sociaal culturele en maatschappelijke rol, Er wordt in

professionele vermogensbeheerder; de Triodos Bank.

toenemende mate samengewerkt met uiteenlopende

De beleggingscriteria voor de portefeuille van de

partijen in de stad, zoals lokale gezelschappen, koren,

Stichting 4 Oost zijn vastgelegd in een beleggingsstatuut

fanfares en het onderwijs. Hierdoor wordt de drempel

dat deel uitmaakt van de overeenkomst met de

om te participeren verlaagd en wordt er een groter en

vermogensbeheerder. Daarbij is een defensieve insteek

meer divers publiek bereikt. De verwachtingen voor

gekozen waarbij het fonds voor een periode van minimaal

2017 zijn positief.

20 jaar in staat moet zijn om de doelstelling van de
stichting te realiseren door middel van het verstrekken

Voor de 4 Oost-theaters waren de resultaten als volgt:

van projectbijdragen ter versterking van de culturele

In 2016 steeg het aantal voorstellingen van Oostelijke

infrastructuur en het culturele aanbod in de provincie

door Rijk of Provincie gesubsidieerde gezelschappen

Overijssel.

naar 96 voorstellingen (88 in 2015). Het aantal niet

Overzicht 2016
Stichting 4 Oost heeft in het boekjaar 2016 een rendement behaald van € 157.775 op de effectenportefeuille.
(2015: € 250.907) Na aftrek van projectbijdragen en algemene beheerlasten is een netto tekort gerealiseerd
van € 761.886 (2015 : tekort € 476.891) dat als volgt was samengesteld :
Renteopbrengsten en inkomsten uit effecten		

€ 157.775

Algemene beheerlasten

-/- € 19.661

Uitgekeerde projectbijdragen

-/- € 900.000

Totaal resultaat

+/- € 761.886

zo witte tanden poetsen met zijn zelf gemaakte
Babajaba tandpasta. Geraffineerd inspelend op tal
van vooroordelen van zijn klanten aan zijn kraam.
The Young Ones gingen in de vorm van muzikaal
variété aan de slag met dit actuele stuk interculturele
Hengelose geschiedenis. Niets en niemand ontziend.
De voorstelling werd 7 x gespeeld in de theaters van
Hengelo, Zwolle en Deventer.
De rol van Joseph Sylvester alias ‘Menthol’ werd
ingevuld door de succesvolle Amsterdamse rapper
Akwasi. Ruta van Hoof (actrice en muzikant o.a. bij

Bovenregionaal
De Theaterkrant beloonde het stuk met 4 sterren en
constateerde dat de voorstelling het predicaat ‘regio’ ver
overstijgt. Eén van de hoofddoelstellingen van Top Oost.
De (provinciale) grenzen voorbij gaan. Fijn om te lezen
voor de deelnemende theaters. Fijn voor The Young
Ones. Fijn voor de provincie Overijssel. En lest best
fijn voor het Overijsselse publiek dat in groten getale
een kaartje kocht. De productie voor 2017 is nog meer
gefocust op de regio.
Menthol werd mede mogelijk gemaakt door: Stichting
4 Oost, Provincie Overijssel, Stichting Imaginary
Landscapes, Fuldauer Stichting, Prins Bernhard
Cultuurfonds, het Fransenfonds en het VSB Fonds

Vier Oost Theater Festival:
16 & 17 juni 2017

Toneelgroep Oostpool) nam de rol van ‘het mooiste
meisje van de stad’ Marie Borchert (bijnaam Roosje)

De schouwburgen in Overijssel, Zwolle, Deventer,

voor haar rekening. De regie was in handen van

Hengelo en Enschede organiseerden voor het eerst een

Jeroen Kriek, de tekst van Paul Feld. De voorstelling

gezamenlijk festival: Vier Oost Theater Festival

is gebaseerd op het plakboek van Menthol en Roosje

(www.vieroost.nl). Een festival dat het culturele talent

en laat een veelbewogen periode herleven: de

en de parels van de provincie een plek geeft. Een uniek

Roaring Twenties, de crisis van de jaren ’30, de oorlog

verbond om dat waar cultureel Overijssel rijk aan is te

en de wederopbouw. We zien de ontwikkeling van

tonen in een weekend.

een Twentse stad, door de ogen van een donkere
immigrant. Een man die zich, ondanks discriminatie

Zwolse theaters verzorgde de productie en corporate

en spot, niet klein laat krijgen en er zelfs in slaagt een

marketingstrategie van het eerste Theaterfestival van

bijzondere plek te verwerven in Overijssel totdat de

Overijssel uit naam van Stichting 4 Oost. Gezelschappen

oorlog daar een einde aan maakt.

en artiesten uit het Oosten, zoals Toneelgroep
Oostpool, Nederlandse Reisopera, Orkest van het
Oosten, Theater Sonnevanck en The Young Ones reisden
op 16 en 17 juni langs de theaters. Performances en
voorstellingen op verrassende locaties in de theaters,

Voorgesteld wordt om het tekort over 2016 ten laste te brengen van de algemene reserves.

zoals het loading dock, de artiestenfoyer en het

Het eigen vermogen per 31 december 2016 bedraagt € 8.244.172

zijtoneel. Naast de voorstellingen kon het publiek
genieten van muziek, pop-up theater, zomerse drankjes
en lekker eten.

20

Orkest van het Oosten

Daniel Lohues

Il Matrimonio Segreto – Nederlandse Reisopera

Matthäus Passion

21

SAPPERDEFLAP – Introdans

" Een stad zonder
podiumkunsten
bruist niet,tintelt niet
en sprankelt niet"

zwolle
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" Waar de
economie de motor is,
zijn de podiumkunsten
de benzine "

zwolle
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Rabotheater Hengelo:
het theater voor stad en regio
Rabotheater Hengelo is een theater midden in de stad, van en voor de stad. Naast een aanbod van
kwalitatief hoogstaand aanbod aan professionele voorstellingen en concerten wordt met tal van
partners uit stad en regio samengewerkt aan programma’s die het theater tot een centrale plek voor
ontmoeting, debat en beleving maken. In totaal vinden in het theater meer dan 600 activiteiten per
jaar plaats.
Uitgangspunt voor de keuzes in het beleid is inhoudelijke en artistieke kwaliteit. Omdat in de regio slechts een
beperkt aantal professionele gezelschappen en makers is gevestigd (en in Hengelo zelf al helemaal niet), worden waar
mogelijk makers uit andere delen van Nederland uitgenodigd om in Hengelo te produceren en op deze manier bij te
dragen aan de artistieke ontwikkeling van Twente.

Specifiek aanbod voor

Het Rabotheater wil (nog) meer ruimte geven aan regionaal

de derde maal Big Band Festival Hengelo plaats.

talent om op te treden en introduceerde daarom: ‘So noizy’.

Het festival werd georganiseerd in samenwerking

Het podium in het theatercafé van het Rabotheater, Brasserie

met Jazzpodium De Tor uit Enschede en het ArtEZ

So Nice, is in principe elke zondagmiddag beschikbaar voor

Conservatorium. Overdag was het programma vrij

bandjes, dichters, singer-songwriters, etc. Het theater

toegankelijk met optredens van acht (amateur)

stelt het podium en faciliteiten ter beschikking. Op andere

big bands op het plein voor de schouwburg. Voor

zondagen zijn er optredens georganiseerd door de Jazzclub

de deelnemende musici waren er ’s middags in het

Hengelo.

Millennium Jazz Orchestra op.
Nationale Toneel, Het Zuidelijk Toneel, Club Guy &

met een goed geoutilleerde vlakke vloer zaal. Daardoor

Roni, het Valerius Ensemble, de Nederlandse Reisopera

ligt het accent mede op producties die gemaakt zijn

en het Orkest van het Oosten.

voor de middenzaal: moderne dans, hedendaags
toneel en jeugdtheater. Hiermee onderscheidt Hengelo

De bijdrage van 4 Oost wordt bovendien gebruikt om

zich van de andere theaters in de regio en worden de

initiatieven van derden in Hengelo mede mogelijk te

liefhebbers in Twente in de gelegenheid gesteld dit

maken of een laatste zet te geven. Ruimte voor lokaal

specifieke aanbod dicht bij huis te bezoeken. Daarbij

initiatief.

biedt het Rabotheater naast vele educatieve projecten

De Odyssee

Dertiende editie Open Podium Twente

Zie de Vide
Zie de Vide is een tentoonstellingsreeks van beeldende
kunst op initiatief van Pier van Dijk in samenwerking
met Rabotheater Hengelo. Er wordt werk gepresenteerd

Tijdens het Rabotheater Open Podium Twente

van professionele Hengelose beeldend kunstenaars. De

worden amateurs in de gelegenheid gesteld om onder

exposities zijn gratis toegankelijk en te bezichtigen vanuit de

professionele omstandigheden podiumervaring op

ontvangstfoyer. In 2016 waren er 6 exposities te bewonderen

te doen. De talentenjacht richt zich op deelnemers

in de vide van het Rabotheater.

in alle theaterdisciplines uit heel Overijssel. Het
Rabotheater Open Podium Twente wordt al sinds
2004 georganiseerd. Voor de editie van het Open
Podium in 2016 schreven zich 67 acts in. De winnaar
was Lisa Nora, een zeer getalenteerde 17-jarige singer-

nagesprekken en workshops voor jong én oud.

26

Op zondag 15 mei, eerste Pinksterdag, vond voor

docenten. ’s Avonds trad in het Rabotheater The

Rabotheater Hengelo is het enige theater in Twente

randprogrammering, met inleidingen, voor- en

So Noizy

Rabotheater verschillende workshops van ArtEZ-

de vlakke vloer

voor primair en secundair onderwijs een uitgebreide

Big Band Festival Hengelo

songwriter die inmiddels in heel Nederland furore

Eef de Weerd tentoonstelling
Ter gelegenheid van de negentigste geboortedag
van Eef de Weerd werd in het Rabotheater een
herdenkingstentoonstelling ingericht, met schilderijen,

Dankzij de bijdrage van 4 Oost blijft het mogelijk om

‘De Odyssee’ was een coproductie van choreografe

het hoge aantal geprogrammeerde Rijksgesubsidieerde

Lonneke van Leth met Rabotheater Hengelo. De

producties te handhaven en de toegangsprijzen (niet in

voorstelling bracht het klassieke verhaal van Homerus

samengesteld door Evelien Snijders en Henk Lassche. De

de laatste plaats voor de jeugdtheatervoorstellingen)

tot leven in een grootschalige voorstelling met

Weerd was één van de belangrijkste vertegenwoordigers

op een aanvaardbaar niveau te houden. Zo zijn in 2016

dans, orkest en koor. ‘De Odyssee’ bood een groot

van de moderne kunst in Overijssel. De tentoonstelling

producties getoond van Toneelgroep Oostpool, het RO

spektakel waarin behalve 10 professionele dansers en

vormde de opmaat voor de grote tentoonstelling in 2017 van

Theater, Introdans, Theater Sonnevanck, het Nationale

musici meer dan 60 dansers en zangers uit Twente

twee schildersvrienden Eef de Weerd en Theo Wolvecamp in

Ballet, Het Internationaal Danstheater, Golden Palace,

participeerden en die maar liefst vijfmaal in de Grote

Rijksmuseum Twenthe.

Theatergroep Kwatta, Toneelgroep Maastricht,

Zaal van het Rabotheater was te bewonderen.

Club Guy & Roni Happiness

Danzon - Internationaal Danstheater

maakt.

Het Nationale Ballet – Junior Company Ballet Bubbles

tekeningen en fotomateriaal. De tentoonstelling werd

Toneelgroep Oostpool – De Lankmoedigen

27

"Overijssel is helder en
duidelijk in haar culturele
ambities:Verbinden,
versterken,vernieuwen "

zwolle

enschede

hengelo
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Wilminktheater en muziekcentrum Enschede:
Theater, dat zijn wij
Het Wilminktheater en het Muziekcentrum Enschede vormt het oostelijke knooppunt in het landelijke
netwerk van theaters en concertzalen. WME is het enige Overijsselse podium met twee goed
geoutilleerde theaterpodia en drie volwaardige concertzalen. Deze podia, gelegen op vier locaties,
maken het mogelijk om de podiumkunsten in hun volle breedte te tonen, met 400 voorstellingen
en concerten in 2016. Lokaal vormt WME het kloppende hart van het Muziekkwartier, waar ook
ArtEZ Conservatorium, het Orkest van het Oosten, de Kaliber Kunsten-school en Poppodium Atak
gevestigd zijn. De gebouwen, van waaruit diverse programmering en activiteiten aangeboden worden,
en waar indien mogelijk de samenwerking wordt opgezocht met de muziekkwartierpartners, heeft
een spilfunctie voor de stad en zijn bewoners. Afgelopen jaar bezochten ruim 143.500 bezoekers een
voorstelling of concert. Dat is een stijging van 6,6% ten opzichte van 2015.

Hoogwaardig aanbod
De bijdrage van Stichting 4 Oost geeft ons de

Cross-overs en nieuwe
samenwerkingen

Zomerfestival Andersom

Ieder jaar weer een
stralende kerst

Het Grootste Zwanenmeer ter Wereld

Ook in de zomer
podium van stad

Het bijzondere ‘Woar geet ’t opan met Kesmis’

Tijdens de zomermaanden weet het publiek WME

is inmiddels niet meer weg te denken uit de

steeds beter te vinden, mede dankzij het bruisende

Enschedese binnenstad in december. In 2016 steeg het

Zomerfestival Andersom. Voor het derde jaar op

bezoekersaantal naar 7500 mede dankzij de eerste

rij presenteerde WME in 2016 het eigenzinnige

succesvolle editie van de Twentse Eindejaarsconference

interdisciplinaire straattheaterfestival voor het hele

waarin regionale cabaretiers zoals André Manuel en

gezin. Het festival is een aanvulling op het culturele

mogelijkheid om een cultureel hoogwaardig aanbod aan

Het komend jaar wil Wilminktheater en

Nathalie Baartman op geheel eigen wijze terugblikten

aanbod in de stad en in de regio. Voor het festival

programmering te bieden waarin genoeg ruimte is voor

Muziekcentrum Enschede haar profiel verder

op de gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Zoals

slaan de muziekkwartierpartners en culturele partners

kwetsbaar en gesubsidieerd aanbod en internationale

versterken door bijzonder aanbod te programmeren

elk jaar bundelt WME tijdens ‘Woar geet ’t opan met

uit de stad en regio de handen ineen om voor een

programmering. Zoals Het Grootste Zwanenmeer

dat uniek is voor de regio of zelfs voor Nederland. In

Kesmis’ de krachten met Muziekkwartierpartners

prachtig programma vol muziek, cross-overs, (straat)

ter Wereld en Amsterdam Sinfonietta met Jean-

2016 zijn de eerste stappen gezet voor een langdurige

en culturele partners in de stad. Dat resulteerde

theater, kunst en lekker eten. Zowel bínnen in het

Guihen Queyras. We kunnen de toegangsprijzen voor

samenwerking met het Belgische Zonzo Compagnie,

dit jaar in ‘The Black and White Kids Edition’, een

Wilminktheater als buiten op het Willem Wilminkplein.

jeugdtheater- en schoolvoorstellingen laag houden én het

de producent van het Internationale BIG BANG festival,

muziektheaterproductie voor het hele gezin op

Er is veel ruimte voor lokale en regionale kunstenaars,

draagt eraan bij dat we de intensievere verbindingen en

een muzikaal en avontuurlijk festival voor de jongste

Tweede Kerstdag in samenwerking met Kaliber

theatermakers en muzikanten. Waar mogelijk wordt

relaties met gezelschappen aan kunnen gaan zoals met

bezoekers. Het BIG BANG festival is in Nederland

Kunstenschool, een feestelijk kerst-concert met het

er een verbinding gemaakt met de programmering in

het Scapino Ballet (Enschede satellietstad) en een podium

alleen in Enschede te beleven. Ook heeft WME in

Orkest van het Oosten én een muzikale productie

het seizoen. De voorstellingen worden op bijzondere,

kunnen blijven bieden aan grootschalige producties die

2016 de samenwerking vernieuwd met het Cross-Linx

door het Amateurkoor Studio 65. Onze Kleine Willem

ongebruikelijke plekken gespeeld zodat bezoekers ook

uniek zijn voor de regio, zoals De Tweeling en Borgen.

festival, dat zich buiten de gebaande paden begeeft

werd een week lang omgetoverd tot een sfeervolle

een kijkje achter de schermen in het theater krijgen.

met onvermoede verbindingen van nieuwe muziek en

herberg waarin bezoekers genoten van Duitse én

artiesten uit de indie-popscene. Vanaf komend seizoen

Nederlandstalige acts die garant staan voor het

keert Cross-Linx terug naar Enschede waar het ooit

kerstgevoel. In de Grote Kerk ontroerden Sandra

begon.

Timmerman, Ed Brinksma en Nicolas Mansfield,
directeur van huisbespeler NRO, met emotionele en
inspirerende kerstpreken.

30

Kesmis - Orkest van het Oosten

Amsterdam Sinfonietta & Jean-Guihen Quoyras

De Twentse Eindejaarsconference

Zomerfestival Andersom

31

" De 4 Oost theaters zijn
geen concurrenten van
elkaar, maar elkaars
partners in overleg "

zwolle
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Zwolse Theaters, Schouwburg Odeon en
Theater De Spiegel: Ondernemend theater
in het hart van de stad
Zwolse theaters is een ondernemend, innoverend, betrouwbaar en financieel gezond theater. Zwolse theaters investeert
in samenwerkingen in de stad en biedt daarnaast ruimte aan Club Cele, het eigen stadspodium. Het artistieke profiel van

Stadsfestival en

het theater wordt gevormd door grootstedelijk, kwetsbaar en gesubsidieerd aanbod, naast de populaire en commerciële

dansfestival Lift me up!

producties, resulterend in een goed financieel resultaat en een groot publieksbereik. Er wordt resultaatgericht gewerkt
waardoor er voldoende eigen inkomsten worden gerealiseerd.

Als opening van het theaterseizoen vindt jaarlijks begin

Zwolse theaters speelt een belangrijke en waardevolle rol bij de positionering van de stad Zwolle, zowel voor haar
inwoners alsook voor de regio. Een huis waar naast podiumkunsten ook film, wetenschap, onderwijs, reflectie,
verdieping en maatschappelijk dialoog een plaats hebben. In 2016 bezochten ruim 125.000 bezoekers de reguliere
theatervoorstellingen (370 voorstellingen) en circa 30.000 bezoekers de (semi) amateurvoorstellingen. Komende jaren
wil Zwolse theaters het aantal bezoekers verder uitbreiden door naast reguliere voorstellingen ook steeds vaker het
podium te zijn voor wetenschap, onderwijs, reflectie, verdieping en maatschappelijk dialoog.

Programmering

Club Cele

Zwolse theaters kiest blijvend voor een rijke schakering

Club Cele is sinds twee jaar het dynamisch platform

van gesubsidieerd en kwetsbaar aanbod. Zwolse

voor kunst, cultuur en discussie. Het is een plek

theaters richt zich op vier pijlers: jeugdprogrammering,

voor onverwachte ontmoetingen en interactie waar

dans, toneel en klassiek. Om het verschil te maken is

culturele verdieping en ontspanning elkaar weten

op deze vier pijlers een speciale programmeur gekozen

te vinden. Club Cele bestaat uit een redactie die zelf

met de grootst mogelijke expertise en krijgen daardoor

programmeert en produceert.

deze vier genres een eigen gezicht. Uit het Oostelijke

34

Oostpool – LULU

gesubsidieerde aanbod presenteert Zwolse theaters

Maandelijks vinden er op dinsdagen achtereenvolgens

een groot aandeel, variërend van de producties in

Talk of the Town Zwolle (i.s.m. Pakhuis de Zwijger),

De Spiegel van De Nederlandse Reisopera welke

Stadscafé’s (i.s.m. Zwols Architectuur Podium) en

tweedaags in Zwolle worden gepresenteerd, een

Café O2 plaats waar maatschappij en politiek elkaar

uitgebreide concertreeks van Orkest van het Oosten,

ontmoeten en VPRO Tegenlicht Meet Ups.

10 Jarig bestaan Theater de Spiegel

BRUIS september 2016:
De introductieweek voor
studerend Zwolle

september het Stadsfestival plaats, een meerdaags
festival vol muziek, dans en theater, dat zich afspeelt

De HBO Bruisweek is dé introductieweek voor

op en rond de stadsgrachten van Zwolle. Naast

studerend Zwolle. De circa 3.000 deelnemers worden

de geprogrammeerde voorstellingen van Zwolse

drie dagen lang bedolven onder activiteiten in en rond

gezelschappen had Zwolse theaters een grote inbreng

de binnenstad, waaronder in onze theaters: een prima

van Oostelijke en landelijke gezelschappen die ook

kennismaking met theater en een wegwijzer om vaker

onderdeel zijn van de reguliere programmering van

bij Zwolse theaters voorstellingen te bezoeken met een

Zwolse theaters. Van 11 tot en met 16 april toonde

aantrekkelijke studentenregeling: alle voorstellingen

Zwolse theaters 9 voorstellingen van jonge makers en

gratis voor ArtEZ studenten en slechts voor tien

grote meesters, was er diverse randprogrammering en

euro voor alle andere andere 40.000 MBO- en HBO-

stond de ontmoeting tussen professional en publiek

studenten.

centraal. Zwolse theaters wil hiermee in Noord Oost
Nederland een podium bieden aan een ruim, genreoverstijgend (inter)nationaal dansaanbod. Dit podium
moet voorzien in een behoefte vanuit de danssector,
om te kunnen bouwen aan vergroting van het
publieksbereik en de gezamenlijke wens om ook het
jongere publiek aan te spreken.

TheaterLAB

CRM
Om bezoekers efficiënter en effectiever te kunnen
aantrekken, betrekken en behouden hebben de vier
theaters samen stevig ingezet op CRM, we delen
kennis en ervaringen om meer grip op de kaartverkoop
en proactieve campagnes gericht op gedrag te kunnen
realiseren. Zwolse theaters heeft een vijftal campagnes
geautomatiseerd draaien met o.a als resultaat van de

Sinds september 2016 wordt het souterrain van

voorverkoopcampagne start theaterseizoen 16/17: een

tot aan de vlakke vloer producties van Toneelgroep

Theater de Spiegel bevolkt door studenten van MBO

stijging in de omzet, stijging in het aantal kaartkopers

Oostpool, Theater Gnaffel en Kwatta. Met een

Drama van het Deltion College. Dit TheaterLAB is de

en het aantal orders.

aantal kerngezelschappen is Zwolse theaters in 2016

plek voor jong talent verbonden aan een creatieve

een nauwere samenwerking aangegaan. Van deze

of kunstvakopleiding. Dit jonge talent krijgt de

kerngezelschappen wordt meer getoond en wordt er

mogelijkheid om te excelleren in en om het theater.

randprogrammering gecoproduceerd. Zwolse theaters

Zwolse theaters is hiervoor de aanjager. Wij willen

is aangesloten bij de Co-Producers (onder andere

met dit initiatief dé broedplaats zijn voor Zwolle en

Toneelschuur, Rotterdamse Schouwburg, Frascati).

omgeving.

Nederlandse Reisopera – Ariadne auf Naxos

Club Cele Stadscafe – Van denken naar doen

Openingsvoorstelling dansfestival – Lift Me Up

Theater Gnaffel – Joep
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" Breek de lucht,
raak de grens, open de tijd,
vind de mens "

zwolle

enschede

hengelo
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DEVENTER SCHOUWBURG:
PODIUM VAN DE STAD.

“Theater is de ontmoetingsplek voor het vrije woord. Verhalen worden verteld. Visies gedeeld.
Twisten uitgevochten. Haat en liefde belicht. Opinies verkondigd. Krachten gemeten. De lach wordt
opgeroepen. De ontroering komt boven. Het plezier is groot. Het contact wordt gelegd tussen spelers
en kijkers, een band gesmeed. Wat is het mooi wanneer bijna 800 mensen samen een voorstelling
beleven. Samen ervaren. Er zijn nieuwe zienswijzen, andere invalshoeken en je voelt de emotie. Ieder
speelt zijn rol. Rijker weggaan dan je kwam. Dat gebeurt in het theater. Laten we deze vrijplaats
koesteren en als voorbeeld zien voor ons mondiaal samenzijn. Het theater als springplank naar een
mooiere samenleving.”

Menthol

De Basisprogrammering
We presenteerden in 2016 een kwalitatief hoogstaand

als pionier en baanbreker. Op verschillende congressen

Met deze woorden openden we de brochure van seizoen 2016-2017.. Het geeft onze plaats in de wereld aan. Met

programma voor een breed publiek, verdeeld over

en bijeenkomsten hebben we presentaties gegeven

bijna 500 activiteiten en 120.000 bezoekers is de Deventer Schouwburg ook in 2016 een ‘culturele hotspot’ in de

de disciplines toneel, cabaret, musical, dans, opera,

over Podium van de Stad 2.0. We zijn trots dat we met

stad.

(klassieke) muziek, show en jeugdtheater in de Grote

zowel het Fonds voor de Cultuurparticipatie als het

en Kleine Zaal van de Deventer Schouwburg. Mede

Fonds voor de Podiumkunsten in gesprek zijn om onze

dankzij de bijdrage van de Stichting 4 Oost presenteren

positie als voorbeeld te stellen in het land. Daarbij

we het bijna volledige aanbod van de oostelijke

wordt gesproken over een bijdrage van deze fondsen

gesubsidieerde gezelschappen. We zijn in staat om

aan ons werk.

Participatie

Gastvrijheid

We leven in een tijd waarin delen, participatie,

We verstaan de kunst om mensen zich welkom te

samenwerken en verantwoordelijkheid geven

laten voelen en verwachtingen te overtreffen. We

belangrijke kernwoorden zijn. Daarin past voor de

geven door gedrag en houding blijk van interesse in de

Deventer Schouwburg de transitie van een aanbod

ander. We vragen (door) en luisteren om te toetsen of

gestuurde naar een vraag gestuurde organisatie. We zijn

de interpretatie juist is. We vertalen de behoefte, een

trots dat we iedere morgen om 08.30 uur onze deuren

vraag of probleem in passende oplossingen. We bieden

openen en deze pas weer sluiten wanneer de laatste

een ieder oprechte aandacht, veiligheid en comfort.

bezoeker het pand verlaat.

Kwaliteit

Samenwerking
We dragen bij aan een gezamenlijk resultaat

We stellen hoge eisen aan kwaliteit van onze

door actief met andere partijen uit de stad aan

dienstverlening intern en extern. We willen daarnaar

gemeenschappelijke doelen te werken. We zijn

handelen. We streven voortdurend verbeteringen na. We

daarin bereid tot overleg en samenwerking. We delen

tonen enthousiasme en bereidheid, nemen persoonlijke

informatie, kennis en ervaringen met alle betrokkenen.

verantwoordelijkheid en zien kansen i.p.v. problemen.

Iedere medewerker levert een actieve bijdrage in

We verbeteren onze prestaties en realiseren optimale

het eindresultaat. Daarin benutten we de kennis,

beleving in en rondom het theater.

vaardigheden en creativiteit van anderen en tonen
zorgvuldigheid in alle relaties.
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Toneelgroep Oostpool – LULU

Erwin Nyhoff

Christianne Stotijn – UILENPRIESTERES

kwaliteitsaanbod verder uit te breiden.

Podium van de Stad 2.0

DS Events
Onze schouwburg is - door ligging, ambiance en

Mede door de bijdrage van de Stichting 4 Oost is de

serviceniveau – een uitgelezen plek voor zakelijke

Deventer Schouwburg in 2016 gestart met de tweede

ontmoetingen en evenementen. Deze troefkaart

fase van het Podium van de Stad. Het programma

benutten wij maximaal via DS Events. Wij zijn een

waarin we de afgelopen jaren de stad uitgenodigd

sterke speler in de congres- en evenementenmarkt.

hebben om zelf programma’s te ontwikkelen. Vanaf

Wij hebben in 2016 met 138 evenementen en

nu investeren we in onze vier stadprogrammeurs die

bijeenkomsten ruim 34.000 gasten ontvangen .

ieder met eigen verantwoordelijkheid zorgen voor
optimale participatie, inhoudelijke ontwikkeling en

Extra impuls

kwaliteitsbevordering van de projecten. Tevens sturen
zij op financieel gezonde afspraken en doelstellingen.

De Deventer Schouwburg is blij met de bijdrage van

In 2016 telden we ruim 200 activiteiten, mede dankzij

de Stichting 4 Oost om extra aandacht aan educatie

170 vrijwillige medewerkers. De omzet van het gehele

en CRM te besteden. Daarmee stimuleert de Stichting

podium van de stad programma was ruim € 500.000,-

de innovatie en samenwerking tussen de vier

Veel collega-theaters zien de Deventer Schouwburg

schouwburgen in Overijssel.

Toneelgroep Oostpool – They are just kids

Gnaffel – Oma mag ik mijn pop terug
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Het grootste Zwanenmeer ter wereld

" Podiumkunsten leveren
een actieve bijdrage
aan de lokale economie.
Het levert geld op "

zwolle
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Theatergegevens

Theatergegevens

Theatergegevens

Theatergegevens

Theatergegevens

©
Wilminktheater
Rabotheater

en Muziekcentrum

Deventer

ZWOLSE THEATERS

ZWOLSE THEATERS

Hengelo

Enschede

Schouwburg

Theater De Spiegel

Schouwburg Odeon

Rabotheater Hengelo

Wilminktheater en Muziekcentrum

Deventer Schouwburg

Theater De Spiegel

Schouwburg Odeon

Beursstraat 44
7551 HV Hengelo

Enschede
Wenninkgaarde 40-42

Leeuwenbrug 2
7411 TJ Deventer

Spinhuisplein 14
8011 ZZ Zwolle

Blijmarkt 25
8011 ND Zwolle

Telefoon Algemeen: 074-255 67 77
Telefoon Kassa: 074-255 67 89
Fax: 074-255 67 78
Website: www.rabotheater.nl
E-mailadres: info@rabotheater.nl

7511 PH Enschede
Tel. algemeen: 053 – 485 85 85
Kassatelefoon: 053 – 485 85 00
Verhuringen: 053 – 485 85 60
Website: www.wilminktheater.nl
E-mailadres: info@wilminktheater.nl

Telefoon:
Algemeen: 0570-683555
Kaartverkoop: 0900 - 3000 200 (€0,45 p/m)
Website: www.deventerschouwburg.nl
E-mailadres: info@deventerschouwburg.nl

Telefoon algemeen: 038-4288280
Bespreekbureau: 0900-1435
Website: www.zwolsetheaters.nl
E-mailadres: info@zwolsetheaters.nl

Telefoon algemeen: 038-4288280
Bespreekbureau: 0900-1435
Website: www.zwolsetheaters.nl
E-mailadres: info@zwolsetheaters.nl

grote zaal
Podiumgrootte 21 x 14 meter
880 zitplaatsen,
1250 sta/zitplaatsen

middenzaal
Podiumgrootte 15 x 10 meter
300 zitplaatsen

Asitozaal (Filmzaal)
Geen podium
88 zitplaatsen

Foyers
Grolschfoyer: 360 m2
Carmelfoyer: 200 m2
Thalesfoyer: 120 m2
Lounge: 100 m2
Wegenerfoyer: 65 m2
Balkonfoyer 1: 40 m2
Balkonfoyer 2: 24 m2
Balkonfoyer 3: 24 m2
Gehele Rabotheater: 1495 m2

Holland Casino Zaal (Theaterzaal)
Podiumgrootte 27 x 46 meter
1001 zitplaatsen

Urenco Zaal
Geen podium
60 – 140 personen zitplaatsen
150 personen staand

Wilmersberg Zaal (Concertzaal)
Podiumgrootte 17,5 x 10 – 13 meter
1052 zitplaatsen of
1800 zit/staplaatsen

Arke Zaal (Concertzaal)
Podiumgrootte 3 - 12 x 2 - 4 meter
199 zitplaatsen

Grote Kerk
Geen podium
200 – 350 zitplaatsen
500 personen staand

DE KLEINE WILLEM
Podiumgrootte 6 x 6 meter
286 zitplaatsen
Het Wilminktheater en Muziekcentrum
Enschede zijn middels een loopbrug met
elkaar verbonden en bieden zo capaciteit
van 25 tot 2.500 personen. Inclusief de
ruimtes van poppodium Atak is een indoor
(festival)capaciteit van 4000 personen te
realiseren.
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Grote Zaal
Podiumgrootte 18 x 22 meter
750 zitplaatsen, 450 personen staand

Kleine Zaal
Podiumgrootte 10 x 8 meter
220 zitplaatsen, 300 personen staand

Stadsfoyer
80 zitplaatsen, 500 personen staand
Publieksruimte: 265 vierkante meter

1e Foyer links
80 zitplaatsen, 150 personen staand
Publieksruimte: 230 vierkante meter

1e Foyer rechts
80 zitplaatsen, 150 personen staand
Publieksruimte: 110 vierkante meter

TheaterZAAL
Speelvlak 14 x 18 meter
950 zitplaatsen

Cortegaerdtzaal
Tot 70 zitplaatsen

Stentorfoyer
140 zitplaatsen, 250 staand

Wijzonol Foyer *
65 zitplaatsen, 100 staand

Scania Foyer*
200 zitplaatsen, 300 staand
* hebben tevens beschikking
over een terras

Hemminkzaal
Podiumgrootte, 11 x 11 meter
450 zitplaatsen

Foto bijdrage
Hans Gerritsen
Pieter Henket
Sieb Posthuma
Sieb Posthuma
Ingvild Molenaar
Pieter Henket
Erik Franssen
Krista van der Niet
Carin Verbruggen
Morah Geist
Cats Withoos
Sanne Peper
Pieter Henket
Eric Brinkhorst

Dommerholtzaal
Podiumgrootte 11 x 18 meter
198 zitplaatsen, 550 staand
Zaaloppervlakte 24 x 13 meter

Papenstraattheater
Podiumgrootte 5,5 x 5,5 meter
75 zitplaatsen

CAFe FOYe
250 zitplaatsen, 550 staand

DINe FOYe
150 zitplaatsen, 450 staand

2e Foyer
80 zitplaatsen, 150 personen staand
Publieksruimte: 240 vierkante meter
De Deventer Schouwburg heeft een totale
capaciteit van 1500 gasten en beschikt naast
podia in de grote en kleine zaal over vier kleine,
vaste podia van 15 vierkante meter verdeeld
over de verschillende foyers. Er vinden in de
Deventer Schouwburg op jaarbasis meer
dan 500 verschillende evenementen en
activiteiten plaats vanuit een culturele, sociale,
maatschappelijke of zakelijk invalshoek.
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Mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Overijssel
Postbus 634 | 7500 AP Enschede | 053 - 4858585
Triodos Bank NL39TRIO0390942316 | KvK Oost Nederland 51280752
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Ontwerp: NiceDesign.nl | Eindredactie: devierdewand.nl

Programmeringsfonds voor de vier grote theaters in de provincie Overijssel

