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BELEID OM TE TOVEREN
MET PODIUMKUNSTEN
Voor u ligt het nieuwe beleidsplan van Stichting 4 Oost dat zich uitstrekt over de jaren
2016-2019, waarin vanaf 2017 ook met de eigen visie wordt aangesloten bij de periode
van het Kunstenplan. In deze nota leiden wij u rond langs doelstellingen en ambities,
plannen en speerpunten, inspanningen en versterkingen, het belang van Top Oost en
natuurlijk langs de cijfers en het geld. Dit alles met één groot doel: de culturele
infrastructuur en het culturele aanbod in Overijssel te versterken of verder te verstevigen
via de vier grote daar gevestigde theaters. We zijn buitengewoon verheugd dat het
programmafonds ons in de gelegenheid stelt om deze taak tot en met 2030 uit te voeren.
Daarbij staan twee winnaars al van tevoren vast. Ten eerste de man, de vrouw,
de jongen, het meisje, de kleuter of de peuter die in het warme duister van de
theaterzaal de avond of middag van zijn of haar leven heeft door het ondergaan
van een spannende, vrolijke of leerzame betovering die de podiumkunsten in
het dagelijks leven kunnen bieden. Ten tweede is daar de acteur, de danser, het
gezelschap, de cabaretier of de musicus. Spelers die deze betovering keer op keer
mogelijk maken.
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STICHTING 4 OOST
Met het vaststellen van het programma ‘Investeren in Overijssel’ hebben de Provinciale
Staten van Overijssel middelen gereserveerd om een krachtige impuls te geven aan de
culturele infrastructuur van podiumkunsten in de Provincie Overijssel. Dit gebeurde
in de vorm van een eenmalige subsidie van € 10.000.000,- ten gunste van de vier grote
schouwburgen in Overijssel. De subsidie stelt via Stichting 4 Oost de vier grote theaters
van Overijssel in staat om het culturele aanbod van Overijssel te versterken.

DOEL
Stichting 4 Oost heeft tot doel de culturele infrastructuur en het culturele aanbod
in Overijssel te versterken via de daar gevestigde vier grote schouwburgen. Hierbij
geldt het nut van het algemeen. De stichting probeert haar doel te verwezenlijken
door het initiëren en financieel ondersteunen van de culturele programma’s van de
vier schouwburgen. De stichting bevordert bovendien de onderlinge samenwerking
tussen deze theaters. Ten behoeve van deze vier partijen vindt tevens werving van
extra gelden plaats. De stichting voorziet niet in het tekort uit lopende exploitatie
of in een vermindering van bijdragen van derden. Het vermogen van Stichting
4 Oost wordt gevormd door subsidies, giften en opbrengsten uit vermogen. De
stichting streeft ernaar het rendement op het vermogen te maximaliseren door een
zorgvuldig beheer van middelen volgens een vastgesteld vermogensstatuut.

Theatergroep Kwatta | Icarus
Theatergroep Kwatta & Theater Gnaffel |
Perenbomen bloeien wit

Stichting 4 Oost heeft geen winstoogmerk.
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OPDRACHT
Dankzij de middelen van de Provinciale Staten van Overijssel kan Stichting 4 Oost
verschillende beleidsdoelstellingen realiseren die zichtbaar worden gemaakt op
de podia in Zwolle, Enschede, Hengelo en Deventer. Daarbij legt elk theater in de
programmering 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 kenmerk 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 gesubsidieerd.
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.
4.	Het initiatief nemen tot nieuwe investeringen ter ondersteuning
van bovenstaande punten.
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Toneelschap Beumer & Drost | IJzersterk

BELEID 2016-2019
In dit beleidsplan wordt het beleid voor de komende periode beschreven op basis van de
eerder omschreven opdracht. Daarin staat continuering van het huidige beleid centraal
en wordt met name ingezet op investeringen die het, in deze voor de culturele sector
lastige tijd, mogelijk maken om geformuleerde doelstellingen te verwezenlijken. Hierbij
wordt dankbaar gebruik van de mogelijkheden en middelen die Stichting 4 Oost biedt.

SPEERPUNTEN
Zoals beschreven bij ‘opdracht Stichting 4 Oost’ zijn behoud en stimulering van het
aanbod van Oostelijke artiesten en gezelschappen, alsmede intensivering van een
groot en divers kwaliteitsaanbod in de vier theaters kernwaarden in het te voeren
beleid gedurende de komende drie jaar, in casu de periode 2016-2019. Om dit te
realiseren zijn de volgende speerpunten geformuleerd:
•	Het actief werken aan vergroting van het publieksbereik voor
de Oostelijke gezelschappen.
•	Intensivering van de samenwerking op het gebied van marketing tussen
gezelschappen en theaters en tussen theaters onderling.
•	Het beter zichtbaar maken tussen gezelschappen en theaters van doel en
functie van Stichting 4 Oost in Overijssel.
•	Voortzetting van het uitbrengen/presenteren of co-creëren van speciale TOP OOST
producties als unieke en exclusieve gebeurtenissen in Overijssel, die als bron van
inspiratie dienen voor zowel de 4 Oost theaters als voor het publiek.
•	Het actief werken aan vergroting van de zichtbaarheid van 4 Oost in relatie tot
partners en opdrachtgevers.
•	Het formuleren van een visie op keuzes voor de hierna volgende beleidsperiode
van vier jaar in relatie tot de resterende jaren.
•	Het laten aansluiten van de beleidsplannen van Stichting 4 Oost op
het Landelijke Kunstenplan.
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VERSTEVIGING VAN HET PROGRAMMA
Stichting 4 Oost blijft zich in de komende beleidsperiode richten op het actief
versterken, verder verstevigen en het volledig presenteren van het aanbod van de
Oostelijke BIS gezelschappen. Dit geldt eveneens voor de Oostelijke gezelschappen
die vanuit de regio financieel worden ondersteund of worden gesubsidieerd.
Hierbij gelden de volgende aandachtsgebieden:
•	4 Oost levert een substantiële bijdrage aan vergroting van de publieksopbouw
voor deze gezelschappen.
•	Zwolle, Hengelo, Deventer leveren deze bijdrage als ontvangende theaters,
Enschede heeft in deze een uitzonderingspositie vanwege de grote aanwezigheid van HET Symfonieorkest en de Nederlandse Reisopera. Dit vraagt om een
specifieke aanpak en samenhang ten faveure van het totaal.

INSPANNINGEN
De 4 Oost theaters zijn aan de slag gegaan met een evaluatie van het aanbod en
het te voeren beleid in relatie tot de prestaties van de oostelijke gezelschappen
die in de vier oostelijke theaters een podium vinden. In samenspraak met deze
gezelschappen wordt het huidige beleid en het gewenste toekomstige beleid in
goed overleg actief geanalyseerd en in kaart gebracht. Concreet houdt dit het
volgende in:
•	Jaarlijks overleggen de theaterdirecties met de directies van de Oostelijke
gezelschappen m.b.t. inhoud en gezamenlijk te scheppen randvoorwaarden.
•	Jaarlijks geven de Oostelijke gezelschappen een artistiek inhoudelijke
presentatie aan de programmeurs van de 4 Oost theaters. Hierbij vindt tevens
onderlinge afstemming van speelplekken en aantal speelbeurten plaats.
•	Jaarlijks overleggen de marketeers van de 4 Oost theaters met de Oostelijke
gezelschappen over gezamenlijke marketinginspanningen en –campagnes.
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•	Er wordt een speciale educatiemodule 4 Oost ontwikkeld om met name
jongeren bij het aanbod te betrekken. Zie het hoofdstuk investeringen.
•	Er worden plannen ontwikkeld om de gezelschappen meer zichtbaar te laten
zijn in de steden van 4 Oost.
•	Oostelijke gezelschappen krijgen een meer prominente plaats in de ontwikkeling,
presentatie of co-creatie in de jaarlijks te realiseren TOP-Oost productie.
•	De 4 Oost theaters staan open voor alle ‘oostelijke’ initiatieven door hun
aanwezigheid te ondersteunen en te stimuleren.
•	Er vindt afstemming en samenwerking plaats met OKTO, het platform voor
kleinere theaters in Overijssel over hoe het aanbod van de grote theaters tevens
zichtbaar gemaakt kan worden in de uitingen van kleine theaters. Daarnaast
bieden de grote theaters hulp aan en delen graag hun expertise. Hierover vinden
jaarlijkse gesprekken plaats en worden afspraken gemaakt.

GROEI
Hoewel er tekenen zijn dat de crisis over het hoogtepunt heen is, verkeren de
podiumkunsten nog niet in het stralende weer van een paar jaar terug, toen het
publiek makkelijk en als vanzelfsprekend de weg vond naar de podia. De 4 Oost
theaters willen de komende beleidsperiode echter zonnig en positief tegemoet
treden door het aanbod op de verschillende podia op zijn minst te consolideren.
Daarbij past de wens en de ambitie om het publiek voor de Oostelijke
gezelschappen t.o.v. van 2014 met 15% te laten groeien in de komende vier jaar.
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Nederlandse Reisopera | De Parelvissers

OOSTELIJKE GEZELSCHAPPEN DIE DOOR
HET RIJK GESUBSIDIEERD WORDEN
(BASIS INFRASTRUCTUUR EN FONDS PODIUMKUNSTEN)

• Collectief 33 1/3
• de ereprijs
• De Gemeenschap
• De Plaats
• Generale Oost
• Het Gelders Orkest
• Introdans
• Introdans Ensemble voor de Jeugd
• Jens van Daele
• Kameroperahuis
• Keesen & Co
•	Literair Productiehuis
De Wintertuin
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• Nederlandse Reisopera
• HET Symfonieorkest
• Productiehuis Oost Nederland
• TamTam Objektentheater
• tgEcho
• Theater Gnaffel
• Theater Sonnevanck
• Theatergroep Kwatta
•	The Baroque Academy of the
Netherlands Symphony Orchestra
en Consensus Vocalis
• Toneelgroep Oostpool
• Toneelschap Beumer & Drost

OVERIGE OOSTELIJKE
GEZELSCHAPPEN/PRODUCTIES
• 1974 Theaterproducties
• Andre Kerver
• André Manuel
• Berry van Berkum
•	Capella Isalana (Nederlandse Koor
Academie)
• Club Opera
• Consensus Vocalis
• De Boer’n Leu
• Diet Gerritsen
• Dual City Concert Band
• Duo Con Spirito
• Edith Leerkes
• Enorm
• Ernest Beuving
•	Ernesto, Marcellino,
Wilfried Finkers
• Erwin Nyhoff
• Esther Groenenberg
• Folkert Buis
• Frank Deiman
• Gerda Havertong
• Gijs van Schoonhoven
• Helligen Hendrik
• I Compani – DIVA’s
• Il Concerto Barocco
• JazzArtOrchestra
• Jeffrey Spalburg
• Laurens ten Den
• Nathalie Baartman

• Nihad Hrustanbegovic
• Normaal
• Oost-Nederlands Symfonieorkest
• Parnassus Ensemble
• P.ART of your life
• Podium Twente
• PepernotenPietenBand
• Rico
• Typhoon & Muppetstuff
• R. Geerlings/J. Raaijmakers
• Rood Verlangen
• Round Corner
• Schatkameropera
• Stichting Vraag/Ali Cifteçi
• Theater Gajes
• Theatergroep De Verstrooiers
•	Theatergroep Over de IJssel
(Korben)
• Thijs Kemperink
• THIM muziektheater
• TG 42
• Twents Songschrijvers Gilde
• Valerius Ensemble
• Vliegwiel
•	Vooropleiding Theaterdans
Enschede
• Vuurvogel
• Willem Wilmink Festival
• Woar geet ’t opan met kesmis?
• Woodstock the Story
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VERSTERKING VAN HET
LANDELIJKE AANBOD
Het versterken en stimuleren van de Oostelijke gezelschappen is voor de 4 Oost
theaters van eminent belang. Ondanks lastige tijden. Daarnaast staan ook
versterking en stimulering van door het Rijk gesubsidieerde gezelschappen hoog
op de prioriteitenlijst. Immers, het publiek in Oost Nederland heeft alle recht om
kennis te nemen van het moois wat er elders in Nederland wordt gemaakt.
Van het Nationale Toneel tot het Noord Nederlands Toneel. Van Het Nationale Ballet
tot Scapino Ballet Rotterdam. Om maar een paar gezelschappen te noemen. Voor een
maximale exposure van deze landelijke gezelschappen worden de volgende acties
ondernomen:
• Het stimuleren van groei in publieksaantallen.
•	Door het Rijk gesubsidieerde gezelschappen.
• Het vergroten van kwaliteitsaanbod in totaliteit.
• Afstemming van het aanbod in de regio.
• Het bestendigen van bestaande en het leggen van nieuwe relaties.
•	Het ontwikkelen van nieuwe vormen van publiekswerving.
•	Afstemming met OKTO om het publiek in de kleine steden te verwijzen naar
het aanbod in de grote theaters.
•	Het uitwisselen en communiceren van successen tussen
de 4 Oost theaters onderling.
•	Concreet op zoek gaan naar nieuwe vormen van bespeling in overleg
met landelijke gezelschappen en producenten.
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GROEI

Nathalie Baartman | Louter

In het landelijke aanbod is zichtbaar dat gezelschappen minder ‘op reis’ gaan
buiten de eigen standplaats. Ook wordt er steeds vaker in serie gespeeld in een
kleiner aantal steden. Ondanks deze ontwikkeling maken de 4 Oost theaters
zich sterk om het huidige aanbod op de podia te consolideren. Sterk punt
hierbij is dat de theaters als ‘4 Oost’ gezamenlijk kunnen optrekken richting de
verschillende gezelschappen. Vier theaters kunnen samen meer bereiken dan
één theater afzonderlijk.
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VERSTERKING VAN HET PROFIEL
De kerngedachte achter de doelstellingen van Stichting 4 Oost is het stimuleren van
cultuurparticipatie in meest brede zin. Het theater is van en voor iedereen, ongeacht
afkomst, geloof, opleiding of financiële mogelijkheden. De 4 Oost theaters streven
naar een sterke verbinding met en verankering in stad, regio en samenleving, waarbij
in toenemende mate gewerkt wordt volgens een vraaggestuurd organisatiemodel.
Door nog actiever verbindingen te creëren met de samenleving, wordt de participatie
bevorderd. De 4 Oost theaters doen dat op hun eigen - op stad en regio - afgestemde
wijze, waardoor een sterke, productieve verankering in de maatschappij gewaarborgd
wordt. Participatie gaat tegenwoordig over delen, adopteren, verantwoordelijkheid
nemen, werven en ondersteunen. De 4 Oost theaters willen dat graag mogelijk maken
en faciliteren. Met behoud van de eigen identiteit.

IDENTITEIT
Naast het belang van een nauwe samenwerking tussen de 4 Oost theaters
blijft het behoud van de eigen identiteit van elk theater afzonderlijk belangrijk
voor de profilering en positionering in eigen stad en regio. Het publiek in Hengelo
heeft andere wensen en verlangens dan in Deventer. Zwolle is verschillend aan
Deventer. En Enschede is ook weer anders. Stichting 4 Oost hecht grote waarde
aan onderstaande punten, waarbij de bijdrage van de stichting fungeert als
aanjager en stimulans:
•	Het per theater creëren van maatschappelijke waarde in de
omliggende samenleving.
•	Het uitbouwen en het tot stand brengen van bestaande en
nieuwe relaties in de directe omgeving.
•	Het optimaliseren van de afstemming tussen de vier grote theaters.
•	Het tot stand brengen van één groot Overijssels aanbod in de Podiumkunsten.
•	Het stimuleren van nieuwe initiatieven.
Graag leiden wij u rond langs de profielen van de 4 Oost theaters.
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Introdans | Something old something new

PROFIEL WILMINKTHEATER EN
MUZIEKCENTRUM ENSCHEDE
Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede onderscheidt zich in het podium
kunstenlandschap van Oost-Nederland door een niet conventionele werkwijze te
koppelen aan een groot hart voor muziek. Met open oog en oor voor wat er leeft in
stad en regio ontwikkelt WME naast een uitdagende programmering eigen concepten,
diensten en producten. Waar mogelijk wordt samengewerkt om disciplines, instellingen,
professionals en amateurs op een nieuwe wijze met elkaar te verbinden. Er is een
intensieve samenwerking met de twee huisbespelers: Nederlandse Reisopera en
HET Symfonieorkest. Dit alles draagt bij aan het profiel Enschede Muziek(theater) Stad.

WME omvat diverse podia voor
muziek én theater en toont hier de
podiumkunsten in hun volle breedte.
In de beleidsperiode 2016-2019 blijft
WME zoeken naar eigenzinnige
combinaties en samenwerkings
verbanden tussen theater en muziek.
Uiteraard behouden de Oostelijke
gezelschappen hun vaste plek op de
WME podia. Zo wordt doorgebouwd
aan een herkenbaar profiel en de
opbouw van een vast publiek. De
tendens van meerdaagse bespelingen
wordt een vast gegeven binnen de
programmering. Ook dit sluit aan bij
de wens van podia én bespelers voor
een duurzame verbinding met het
publiek. WME werkt aan een zomerprogrammering om het hele jaar door
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podiumkunstenaanbod te presenteren.
Andere nieuwe programmeringslijnen
zijn ‘innovatie’ en ‘aanbod op maat
van het Duitse publiek’.
WME bedient zowel de bevolking van
de stad Enschede als de regio Twente.
Steeds vaker gebeurt dit door zelf
aanbod te ontwikkelen op maat van
de omgeving; festivals en bijzondere
programmering in aansluiting op
actuele thema’s en initiatieven van
lokale en regionale organisaties.
Andersom kan ook: door in stad en
regio gericht partners te zoeken bij
uniek thematisch aanbod. Of door
bijzondere podiumproducties in de
regio te ondersteunen.

Onverminderd zet WME in op kwali
tatief hoogwaardig aanbod voor een
jong publiek in een tijd waarin bezoekers graag op ‘safe’ spelen. De relatie
met jeugdmuziekheatergezelschap
Sonnevanck wordt uitgediept ter
versteviging van het profiel van WME

als (t)huis voor de nieuwe generatie
podiumkunstbezoekers. Blij zijn we
dan ook met de opening van De Kleine
Willem in december 2014. Deze intieme
theaterzaal is een aanvulling op het
WME zalenaanbod en biedt volop
nieuwe mogelijkheden.

Judith Hartman | Directeur Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede
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PROFIEL ZWOLSE THEATERS
De theaters in Zwolle zijn hét huis voor podiumkunsten en tevens een culturele
smeltkroes voor een avond uit, waarin de verdieping niet ontbreekt. Deze combinatie
is belangrijk. Het theater krijgt in de samenleving een andere, meer dynamische plek.
Het podium waar theatermakers ons iets leren met hun kunst, wat gespiegeld wordt in
maatschappelijke context. De Zwolse theaters scheppen ruimte voor zowel kunst als de
kunstenaar die kwetsbaar is. Ook als de zaal niet vol zit, maar de kwaliteit duidelijk te
zien is. Het is de ambitie om de ‘gevestigde’ programmering van Zwolse theaters
op hoog niveau te houden en tegelijkertijd nieuwkomers een podium te geven.
Desgewenst en waar mogelijk met productionele of met financiële ondersteuning.

Culturele ontmoeting en beleving
staan centraal in de Zwolse theaters.
Een huis waar naast podiumkunsten
ook debat, beeldende kunst, film,
wetenschap, onderwijs, reflectie,
verdieping en maatschappelijk dialoog
een plaats krijgen. Zwolse theaters
neemt met het initiatief ‘Club Cele’
actief deel aan het debat in de stad, de
regio en het land. We zijn steeds op
zoek naar nieuwe mogelijkheden en
kansen in het bedrijfsleven, het onderwijs en bij maatschappelijke organisaties. Verbinden van binnen naar buiten
en omgekeerd is een belangrijk streven:
verbinding met de stad, de regio, met
andere theaters en gezelschappen en
vooral met de bezoeker.
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Zwolse theaters realiseert zich dat
de toekomst van het theater in
handen ligt van de gebruikers en
bezoekers. Met behoud van traditie.
De functie van het theater krijgt in de
samenleving een meer dynamische
plek. Naast prachtige, ontroerende,
hilarische, absurde en meeslepende
voorstellingen, is de functie van het
theater steeds vaker het fysiek met
elkaar verbinden van mensen. Met
films, debatten, pitches, live-muziek,
colleges, presentaties, workshops,
maar ook gewoon door mensen zich
thuis te laten voelen in een prettige
omgeving met goede horeca, waar
zaken samenvallen door de juiste
setting, mensen en timing.

Zwolse theaters kijkt hoe programmeren efficiënter kan. Door overleg met
andere theaters en met producenten.
Door bundeling van krachten.

Meer transparantie, betere afspraken
maken, optimaliseren van de marketing en een efficiëntere, slimmere
inzet van zowel mens als middelen.

Margreet Wieringa | Directeur Zwolse theaters
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PROFIEL RABOTHEATER HENGELO
Net als veel andere schouwburgen heeft Rabotheater Hengelo een brede taakstelling.
Alle vormen van podiumkunsten worden getoond. Daarnaast hebben de amateur
verenigingen een belangrijke plek in de programmering, heeft het Filmhuis Hengelo
onderdak in de schouwburg en kan het onderwijs er terecht voor schoolvoorstellingen
en het tonen van eigen producties. Tenslotte vinden er congressen, debatten en
tentoonstellingen van moderne kunst plaats. Hiertoe wordt samengewerkt met tal
van partners uit de stad en uit de regio.

Met een minimum aan mensen
en middelen worden in het multi
functionele en goed onderhouden
gebouw een groot aantal activiteiten
georganiseerd. In seizoen 2013-2014
bezochten 100.693 mensen het
theater bij een van de 559 activiteiten. Circa 35% van het aanbod aan
professionele theatervoorstellingen
wordt gebracht door Rijks- of door de
Provincie Overijssel gesubsidieerde
gezelschappen. Uit het aanbod van
met name toneel, dans, muziektheater
en opera worden vrijwel uitsluitend
stukken gekozen die niet al elders
in de regio staan geprogrammeerd.
Samen met de andere theaters in
Twente biedt de schouwburg in
Hengelo daarmee een nagenoeg compleet aanbod van de podiumkunsten
in Nederland.
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De artistieke identiteit van de
schouwburg wordt bepaald door
enerzijds de vlakke vloer zaal met
de voor die zaal kenmerkende programmering van moderne dans,
modern teksttoneel en hoogwaardig
jeugdtheater. Anderzijds komen in
Rabotheater eigen producties en
co-producties tot stand. Zo staan in
het komende seizoen coproducties
met theatermaakster Nanna Tieman
en choreografe Lonneke van Leth gepland. In veel eigen producties zoals
de co-producties met FC Twente Scoren
in de Wijk en de productie met Lonneke
van Leth participeren grote aantallen
amateurs en semi-professionals uit de
hele regio Twente. Ook daarmee is de
schouwburg van Hengelo een centrum
van cultuur, niet alleen voor de stad
maar voor heel Twente.

Raoul Boer | Directeur Rabotheater Hengelo
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PROFIEL DEVENTER SCHOUWBURG
De Deventer Schouwburg werkt aan een groeiend maatschappelijk draagvlak voor al
haar activiteiten. Het uitsluitend aanbodgericht denken van vroeger is voorbij.
Voor theaters is het vinden van een evenwicht tussen vraag en aanbod de uitdaging.
Daarbij verschuift het accent steeds verder richting vraag. Delen, participatie, intensieve
samenwerking en het geven van verantwoordelijkheid worden de sleutelwoorden van
de toekomst.

Met de nieuwe programmalijn
‘Podium van de Stad’ geeft de
Deventer Schouwburg hier sinds 2012
concreet invulling aan. Verschillende
publieksgroepen binnen Deventer
worden steeds intensiever betrokken
en uitgedaagd bij alle activiteiten die
het theater in Deventer toont en
onderneemt. Vooral door zelf te
durven doen en te ondernemen.
Door zelf verantwoordelijkheid te
dragen. De eerste zoete vruchten zijn
inmiddels geoogst, buiten de reguliere
programmering om.
‘Podium van de Stad’ telde in het
seizoen 2013-2014 ruim 58 projecten
die samen goed waren voor 220 activi
teiten en 45.000 bezoekers. Op een
totaal van 600 evenementen. Meer
dan een derde.
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Zo ontstaat gaandeweg een op
nieuwe leest geschoeide Deventer
Schouwburg als unieke bühne, arena,
ontmoetingsplek, vergaderplek,
marktplaats of festivallocatie.
Vormgegeven door en vormgegeven
voor de inwoners van Deventer.
Mede dankzij de bijdrage van
Stichting 4 Oost heeft de Deventer
Schouwburg dit toekomstgerichte
initiatief verder kunnen uitwerken en
kunnen omarmen.
En verder? Is de Deventer Schouwburg
een betrouwbare partner voor de
amateurkunst en de talrijke lokale
professionals, die Deventer rijk is.
Wordt nauw en intensief samen
gewerkt met bijna alle culturele
instellingen in Deventer. En wordt het
totale programma-aanbod zorgvuldig

afgestemd met de naburige theaters
in Zutphen, Lochem en Apeldoorn.
Tot slot is er de prachtige samenwerking via Stichting 4 Oost, waarin

mooie plannen, geweldige dromen en
onstuimige ideeën ontstaan tussen de
vier grote theaters in Zwolle, Enschede,
Hengelo en Deventer.

Alex Kühne | Directeur Deventer Schouwburg
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TOP OOST ‘ZOMERFESTIVAL 4 OOST’
Met Top Oost presenteert de Stichting 4 Oost een jaarlijks terugkerend evenement waarmee de vier podia letterlijk in het Beeld van Overijssel treden. Doel is om een exclusief
gemeenschappelijk programma toe te voegen aan de culturele agenda van Overijssel.
Voor de komende beleidsperiode is gekozen voor ‘Zomerfestival 4 Oost’. Dit evenement
vindt plaats in de vorm van een festival, wat makers een podium biedt, inspireert en
aanzet tot het maken van korte (theater)voorstellingen. Een festival dat gonst en broeit en
dat muzikanten, theatermakers, stuntmannen, kunstenaars, verhalenvertellers en nieuwe
makers aantrekt als een magneet.
Door een zo breed mogelijk theateraanbod voor te schotelen aan publiek, willen
we in samenwerking met de makers belevingswerelden schetsen, blikvelden
verbreden en grenzen oprekken. Van groot spektakel tot mime, van intiem muziektheater tot hilarische circusvoorstelling. Een eigen rondtrekkend zomerfestival met
de gekte van Fellini en de sfeer van een rondtrekkend circus. Een week lang in alle
vier de steden tegelijkertijd.

DOELSTELLINGEN
• Het tonen van een gemeenschappelijk zomerfestival in de 4 Oost theaters.
•	Dit festival speelt roulerend gedurende één week in de vier theaters.
•	Het festival wordt ondersteund door een landelijke marketing campagne,
waarin de Provincie Overijssel extra aandacht krijgt.
•	Door deze marketingcampagne wordt publieksbereik in Overijssel en de rest
van Nederland vergroot.
•	Onder de vlag van het zomerfestival krijgen nieuwe theatermakers uit
de provincie (met een inhoudelijke verbinding met het oosten van het land)
de kans om zich te presenteren.
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Het ’Zomerfestival 4 Oost’ combineert het avontuurlijke van producties met
bijzondere locaties in het theater. Er wordt bijvoorbeeld een huiskamerconcert
gegeven in de artiestenfoyer. Er worden mini-optredens gegeven in de kleed
kamers. Een verhalenverteller steekt zijn verhaal af, terwijl je naast hem op een
stoel zit in de zaal. Als bezoeker kun je zelf ideeën inbrengen, die het festival op
zijn kop zetten. Er kan een buitenbioscoop worden gecreëerd. Onder het
thema ‘Nachtbraken’ kunnen er nachtconcerten voor jongeren plaatsvinden i.s.m.
de poppodia. Op elke vierkante meter van het theater vindt iets bijzonders plaats.
Pluspunten zijn:
•	Het festival levert een bijdrage aan de artistieke en professionele
ontwikkeling van (jonge) podiumkunstenaars.
•	Het is een artistieke broedplaats.
•	Het theaterfestival verbindt kunstenaars, gezelschappen, bezoekers,
bedrijven, subsidiënten, sponsoren en overheden.
•	Er wordt nieuw publiek bereikt dat niet eerder de weg naar het
traditionele theater vond.
•	Het theater wordt gepresenteerd in de vorm van een feestelijk evenement.

PRAKTISCH
Het zomerfestival vindt aan het eind van het seizoen plaats, eind juni.
Er wordt gespeeld in vier steden met als doel om er een jaarlijkse traditie
van te maken in de komende vier jaar.

FINANCIEN TOP OOST
Stichting 4 Oost reserveert voor het realiseren van dit bijzondere en onderscheidende TOP Oost Festival 4 x € 40.000,- per stad per jaar. Plus een reservering van
€ 40.000,- bestemd voor de producent. Het is een voorwaarde dat in financiële
zin een derde partij wordt gevonden, die mee wil investeren.
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Deventer Sax Event | Artvark Saxophone Quartet

INVESTERINGEN 4 OOST
Stichting 4 Oost kiest de komende vier jaar voor extra inspanningen, passend binnen
haar doelstellingen, juist in tijden waarin deze doelstellingen waargemaakt moeten
worden. Daarom wil zij vooral en bovenal een stimulans en inspiratiebron zijn voor
haar omgeving. Door te investeren waar het kan. En door te investeren op terreinen
waarop dit noodzakelijk is.

CRM
Customer Relationship Management (CRM) is in de moderne marketing een essentieel
instrument voor het onderhouden van de relatie met bezoekers. Wie hier niet of
onvoldoende gebruikt van maakt, raakt klanten, in dit geval bezoekers kwijt en
vindt te weinig nieuwe afnemers. De theaters van 4 Oost zijn op dit moment nog
onvoldoende toegerust om optimaal gebruik te maken van de modernste mogelijkheden op dit gebied. Hiervoor zijn de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:
•	Gedurende vier jaar krijgt elk theater vanuit 4 Oost een bijdrage van € 25.000,om de eigen CRM prestaties meetbaar te verhogen/verbeteren.
•	De resultaten hiervan worden in 4 Oost-verband gedeeld waardoor de
onderlinge samenhang wordt vergroot.
•	Al dan niet bij toerbeurt stuurt één van de vier directeuren dit traject aan.
•	Waar mogelijk worden kennis en ervaring (geen data) met andere
theaters in Overijssel gedeeld.
•	Dit vraagt om een investering van 4 x € 25.000,- per theater per jaar
gedurende een periode van 4 jaar.

EDUCATIE 4 OOST
Wie de jeugd heeft, blijft de toekomst houden. Met dit toekomstgerichte perspectief
wordt de speciale educatiemodule 4 Oost ontwikkeld ten behoeve van het basis- en
voortgezet onderwijs. Deze module wordt geïmplementeerd in de vier steden van
4 Oost en zijn met name gericht op de voorstellingen en concerten van Toneelgroep
Oostpool, Introdans, de Nederlandse Reisopera en HET Symfonieorkest. Een goede
regie en connectie met de gezelschappen, een gedreven uitvoeringpraktijk in de
4 steden en het opbouwen van relevante netwerken zijn daarbij succesfactoren.
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UITGANGSPUNTEN
•	Educatie is een van de belangrijkste middelen om cultuurparticipatie
te realiseren.
•	Het ontbreekt de theaters op dit moment aan voldoende mensen en middelen
om optimaal de jeugd in het basis- en voortgezet onderwijs te bereiken.
•	Gedurende 4 jaar krijgt elk theater vanuit 4 Oost een bijdrage van
€ 25.000,- om extra te investeren in educatie.
•	Prioriteit ligt bij de ondersteuning van producties van de
Oostelijke gezelschappen.
•	Elk theater geeft een eigen lokale invulling aan het traject op basis van heldere
doelstellingen en bereik.
•	Activiteiten en doelstellingen worden in nauw overleg met de
Oostelijke gezelschappen nader vastgesteld.
•	Resultaten worden in 4 Oost-verband gedeeld waardoor de
onderlinge samenhang wordt vergroot.
• Al dan niet bij toerbeurt stuurt één van de vier directeuren dit traject aan.
•	Waar mogelijk worden kennis en ervaringen met andere theaters in
Overijssel gedeeld.
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TOT SLOT

De opdracht aan Stichting 4 Oost geldt voor de periode 2010-2030.
Na 2016 resteren nog een kleine 15 jaar. Daarbij ligt de focus op een stevige investering in
de komende periode 2016-2019. Mocht zo’n investering ook in de volgende beleidsperiode
noodzakelijk zijn, dan moet omstreeks 2019 bezien worden of de beleidsperiode wellicht
verkort moet worden en welke effecten dit heeft op de begroting voor de resterende 10 jaar.

BIS EN PROVINCIE
Stichting 4 Oost sluit niet aan op de periode van de beleidsplannen van het
landelijke Kunstenplan en die van de Provincie Overijssel. Natuurlijk reageert
4 Oost daar inhoudelijk wel op. In de jaarplannen wordt de reflectie daarop
inzichtelijk gemaakt en waar nodig geactualiseerd.

BEZUINIGINGEN
Stichting 4 Oost zet de door haar beheerde gelden niet in ter compensatie van
het verminderen van subsidie. Ondanks bezuinigingen, die in de vier steden
plaatsvonden en plaatsvinden, worden de doelstellingen van de stichting niet
aangetast. De 4 Oost theaters maken zich natuurlijk wel zorgen in deze tijden van
krappere budgetten. De rol van de lokale overheden wordt kleiner, waarbij steeds
frequenter beroep gedaan wordt op het ondernemerschap van de theaters. Daarom
doen de 4 Oost Theaters een klemmend beroep op de Provincie om Gemeenten op
te roepen niet verder op taak en functie van de schouwburgen te bezuinigen.
Tot nut van het algemeen.
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BESTUUR
De rol van de directies van de vier theaters is voor Stichting 4 Oost van cruciale
betekenis. De directeuren vormen het bestuur van de Stichting 4 Oost en zijn
daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering van de doelstellingen van de stichting
en voelen zich als vertegenwoordiger van de vier grote theaters in Overijssel nauw
met elkaar verbonden. Middels collegiale toetsing worden aanvragen voorbereid,
die bijgevolg door alle vier de theaters gedragen worden. Door de verschillen tussen
de vier schouwburgen in aard, taak en functie, plus de diversiteit in persoonlijkheid van de directeuren ontstaat een bijzondere, levendige dynamiek.
• Er zijn codes voor goed Cultureel Governance getoetst en onderschreven. 		
• Er wordt gewerkt met een helder beleggingsstatuut. 				
•	Per 1 januari 2014 wordt, met instemming van de provincie Overijssel,
gewerkt met een Raad van Toezicht-model, waarin de directies het bestuur
van de stichting vormen.
•	Dit geschiedt vanuit een passend directiestatuut met inbegrip van een
code voor onafhankelijkheid, in relatie tot de Raad van Toezicht.

POSITIONERING EN VERANTWOORING
Stichting 4 Oost presenteert in de zomer jaarlijks haar verantwoording aan de
Provincie. Jaarrekening, jaarverslag en eventuele aanpassingen in beleid worden
dan in zijn geheel op tafel gelegd. Deze kunnen in augustus besproken worden.
4 Oost wordt ook in toenemende mate zichtbaar binnen de Provincie. Voorzitter en
penningmeester van het bestuur zijn belast met het onderhouden van de relatie
met respect en waardering voor elkaars belangen. De Stichting 4 Oost levert namens
de vier schouwburgen graag een bijdrage aan het debat in de Provincie.
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FINANCIËN 2016 - 2019
UITGANGSPUNTEN
In 2010 is de stichting 4 Oost gestart met een door de Provincie Overijssel ter
beschikking gesteld fonds ter hoogte van 10 miljoen euro. met als doel om uit deze
middelen in een periode van 20 jaar projecten te financieren ter versterking van
de culturele infrastructuur en verbetering van het culturele aanbod in Overijssel.
In deze paragraaf zijn de uitgangspunten voor het financiële beleid van
de stichting toegelicht voor de periode 2016 - 2019.
•	De doelstelling is om over de volledige projectperiode tot en met 2030 het
fonds volledig en zo egaal mogelijk over de jaren aan te wenden voor kansrijke
projecten die bijdragen aan de realisatie van de doelstelling.
•	Per periode van 4 jaar zal opnieuw worden bekeken of het niveau voor de
projectuitkeringen moet worden bijgesteld als gevolg van de behaalde
rendementen en de verwachtingen voor de toekomst.
•	In de afgelopen periode tot en met 2015 is er een behoedzaam beleid gevoerd
met betrekking tot de projecttoekenningen. De portefeuille heeft een behoorlijk
goed rendement gehad waardoor het fonds slechts beperkt is ingeteerd.
•	Dit biedt de mogelijkheid om het niveau voor de projecttoekenningen voor
de komende 4 jaar op te voeren mits er voldoende kansrijke projectaanvragen
worden ingediend. Het jaarlijkse niveau voor projectuitkeringen en algemene
uitgaven wordt begroot op:
•
•
•
•
•

Versteviging programma / versterken profiel
Top Oost Zomerfestival / theaterweek
Investering educatie
Investering CRM ontwikkeling
Algemene uitgaven

		TOTAAL JAARLIJKSE UITGAVEN
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4 * 150 K
4 * 25 K + 5 K
4 * 25 K + 5 K

= 600 K
= 200 K
= 105 K
= 105 K
= 20 K
1.030 K

Deze uitgangspunten leiden tot de volgende opstelling.
MJP 2016 - 2019 Stichting 4 Oost
Saldo fonds begin boekjaar

2016

2017

2018

2019

9.512.948

8.673.207

190.259

173.464

156.333

138.860

600.000

600.000

600.000

600.000

7.816.671 6.943.005

Inkomsten
Rendement op de portefeuille
Uitgaven
Versterken profiel en versterken aanbod

200.000

200.000

200.000

200.000

105.000

105.000

105.000

105.000

CRM projecten

105.000

105.000

105.000

105.000

20.000

20.000

20.000

20.000

1.030.000

1.030.000

1.030.000

1.030.000

-856.536

-873.667

-891.140

7.816.671 6.943.005

6.051.865

Algemene beheerslasten

Mutatiesaldo per jaar
Saldo fonds eind boekjaar

-839.741
8.673.207

Introdans Ensemble voor de Jeugd | Sapperdeflap

Top Oost
Educatieprojecten
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Programmeringsfonds voor de vier grote theaters in de provincie Overijssel
Mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Overijssel
Postbus 634 | 7500 AP Enschede | 053 - 4858585
KvK Oost Nederland 51280752

Zwolle

Enschede

Hengelo

Deventer

