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inleiding 
In dit addendum lichten wij de keuzes en 
wijzigingen toe die gerelateerd zijn aan 
de coronapandemie en het Kunstenplan 
2021-2024 van Theater Utrecht: Open 
Source. We beschrijven hoe we de 
programmering en de uitwerking van 
onze plannen aanpassen en gaan in 
op de artistieke keuzes, de focus op 
de doelstellingen van het theater van 
de toekomst, de nieuwe inschattingen 
qua publieksbereik en de aanpassingen 
in de prestatienormen. De financiële 
meerjarenbegroting met toelichting treft 
u in de meegezonden bijlage aan. 

producties 
De programmering passen we aan en 
we zetten vol in op innovatie. Deze 
doelstelling – het ontdekken van het 
theater van de toekomst middels 
technische innovatie, experimenteel 
nieuw werk maken en innovaties 
operationaliseren voor toekomstige 
producties – bestond reeds in het 
bestaande Kunstenplan. In de context van 
de pandemie krijgt het concept echter 
een essentiële extra lading: we zijn minder 
kwetsbaar door niet alleen voor zalen 
te programmeren. De pandemie is een 
reden geworden om ‘de virtuele zaal’ te 
bespoedigen. We doen interdisciplinair 

onderzoek, werken aan mixed reality, 
bouwen prototypes en creëren (virtuele) 
experiences voor publiek. De introductie 
van ons Innovation:Lab met een open 
call in februari 2021 toonde aan dat 
er bij makers enorme behoefte is om 
samen met ons nieuwe technieken en 
verhaalvormen te verkennen. Bijkomend 
voordeel is dat wij tijdens de diverse 
lockdowns konden doorwerken en 
aanstormende jonge makers aan ons 
initiatief hebben verbonden. 

Voortbouwend op de ervaringen 
van Innovation:Lab in dit eerste 
Kunstenplanjaar brengen we in 2022 
nogmaals concepten en prototypes 
in ontwikkeling, resulterend in een 
aantal experiences voor publiek. In 2023 
organiseren we, indien de financiën dat 
te zijner tijd toelaten, een nieuwe open 
call met een programmering die tot 
en met 2024 naar podia en online (of 
gecombineerde) presentaties leidt.

De grotezaalvoorstelling Doing Hamlet – 
die in 2021 gepland stond en geannuleerd 
werd wegens coronabeperkende 
maatregelen – zal niet terugkeren in 
de programmering. De productie Tram, 
een grootschalig locatieproject over 
de terreurdaad waar de stad Utrecht 
op 18 maart 2019 mee geconfronteerd 
werd, krijgt een nieuwe vorm. Naar die 
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vorm gaan we samen met betrokkenen 
en Utrechtse instanties op zoek. Om 
ruimte te scheppen voor een theatrale 
vertellingsvorm die meer past bij het 
post-coronatijdperk ontwikkelen we Tram 
niet meer als een grootschalig project.  

De programmering van het werk van 
Naomi Velissariou passen we aan. 
Met de titels Atropa en Hard Koor zal 
Naomi haar werk naar de kleine en 
middenzalen van Nederland brengen. 
De herbewerking van de trilogie van 
PERMANENT DESTRUCTION zal 
bijdragen aan nieuwe programmering 
voor het club- en festivalcircuit van 
Nederland. Deze clubversie van de 
PERMANENT DESTRUCTION-concerten 
zal ook naar Amiens, Lissabon en andere 
Europese steden gaan. Dit doen we in 
samenwerking met het APAP (Advancing 
Performing Arts Project) programma van 
Creative Europe. Dit vooraanstaande 
Europese samenwerkingsverband 
heeft in deze periode als thema 
‘Feminist Futures’ en geeft Naomi 
Velissariou en Theater Utrecht de kans 
een internationale programmering te 
realiseren. De productie Moedermachine 
wordt vervangen door een kleine 
voorstelling met de titel Anti-speech: een 
solo op locatie die Velissariou op tal van 
evenementen gevraagd en ongevraagd 
zal opvoeren.

Quake, de door coronabeperkende 
maatregelen geteisterde en getackelde 
voorstelling van Casper Vandeputte in 
coproductie met DOX, gaat in herneming. 
Ook de bijzondere productie Koliek gaat 
in première zodra de zalen weer open 
mogen. Koliek werd in het voorjaar van 
2021 wel ontwikkeld, maar is nog niet 
voor publiek gepresenteerd. Onder andere 
programmeren wij deze voorstelling in 
Amsterdam, Den Haag en ons eigen 
huistheater de Paardenkathedraal. 
Thibaud Delpeut speelt in Koliek voor het 
eerst live zijn compositie. 

faciliteiten 
Met de ontwikkeling van het theater 
van de toekomst is andere en extra 
werkruimte nodig. Hiervoor onderzoeken 
we mogelijkheden voor het hybride 
gebruik van kantoorruimte in het post-
coronatijdperk, een techstudio voor 
Innovation:Lab, een muziekstudio, 
en de multifunctionele inzet van de 
Paardenkathedraal. Ook hier houden 
we rekening met wisselende situaties 
rondom het ontvangen van publiek, al 
dan niet met anderhalve meter afstand, 
met een beperkt aantal zitplaatsen en/
of testfaciliteiten en aangepaste ruimten 
voor cast en crew. 

organisatie & innovatie 
Voor de coronapandemie was de 
de noodzaak om het theater van 
de toekomst te ontwikkelen al een 
essentieel onderdeel van onze visie. Bij 
het theater van de toekomst hoort ook 
de theaterorganisatie van de toekomst. 
We werken organisatiebreed aan 
concepten als hybride werken en het 
introduceren van nieuwe vakgebieden 
in het theatervak: coderen, online 
verdienmodellen ontwerpen en het 
borgen van intellectueel eigendom van de 
organisatie en haar makers.

educatie & publiekswerking 
Het afgelopen seizoen hebben we 
diverse plannen en activiteiten op het 
gebied van educatie en publiekswerking 
moeten aanpassen, digitaliseren of 
annuleren. Deze uitdagingen zette 
ons ertoe aan om de gevolgen van de 
pandemie met betrekking tot educatie- 
en publiekswerkingsactiviteiten te 
analyseren en utiliseren voor het komende 
seizoen én de jaren erna. We ontwikkelen 
online en hybride contextprogrammering 
voor Innovation:Lab en de producties. 
Bijvoorbeeld: webinars en masterclasses, 
podcasts, en digitale bezoeken. De live 
contextprogrammering krijgt waar 
passend een ‘inloop/doorloopkarakter’ 

inclusief de optie om met tijdslots te 
werken. Met ons onderwijsaanbod volgen 
we de ontwikkelingen van Innovation:Lab 
op de voet. De communicatielijnen tussen 
de makers van Innovation:Lab en de 
afdeling educatie & publiekswerking zijn 
kort en interessante nieuwe concepten 
implementeren we per direct in onze 
techniek- en theatermuzieklijnen, om 
ook binnen het onderwijs het belang van 
innovatie te onderstrepen.

marketing & communicatie 
Meer dan ooit richten we ons met de 
marketing en communicatie in het post-
coronatijdperk op het bouwen van (online) 
communities en het realiseren van nieuwe 
vormen voor (virtuele) presentaties voor 
publiek. Het kernwoord is hier ‘hybride’ 
– want we ontvangen ons publiek ook 
dolgraag weer live! We werken aan 
het sluiten van het traditionele ravijn 
tussen online en offline communicatie. 
De vernieuwende verhaalvormen die ons 
Innovation:Lab ontwikkelt werken we 
uit op grotere schaal en passen we toe 
op projecten als De Kleine Zeemeermin 
en Children of Frankenstein. Met deze 
combinatie van nieuwe technieken, een 
nieuwe aanpak en nieuwe denkwijzen 
bereiken we nieuwe publieksgroepen. 

De internationale samenwerking 
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van Naomi Velissariou binnen APAP 
vereist internationale partnerships en 
samenwerking en dit biedt concrete 
mogelijkheden om een internationale 
doelgroep aan te spreken. Het 
Engelstalige werk van PERMANENT 
DESTRUCTION communiceerden we al 
tweetalig en deze inclusieve manier van 
taalgebruik zetten we waar relevant door.

De geplande pay-off ‘Geen Garantie’, 
die onderdeel was van de nieuwe merk-
strategie, is vanwege de onverwachte 
nieuwe (en ongewenste) lading in relatie 
tot de coronacrisis geschrapt. In de loop 
van 2021 lanceren we onze nieuwe pay-
off ‘Play On’. Strijdlustig, hoopgevend en 
toekomstgericht! 

toelichting prestaties ‘21-’24
Van in totaal 127.495 bezoekers in de 
oorspronkelijke aanvraag zijn we gedaald 
naar 95.828 in de herziene begroting. Het 
aantal producties is niet gedaald – vooral 
door hernemingen van voorstellingen die 
door de lockdown niet konden worden 
gespeeld in 2020 en 2021, maar ook 
het afschalen van activiteiten naar een 
omvang die past bij de huidige situatie.

De coronapandemie heeft negatieve 
effecten op het aantal verwachte 
bezoekers tot in elk geval 2023. We 

houden rekening met lagere bezettingen 
en met minder mogelijkheden 
voorstellingen te plaatsen in theaters. 
Enerzijds kunnen zij minder gesubsidieerd 
toneel plaatsen door de financiële 
klappen als gevolg van de crisis, 
anderzijds worden ze overspoeld 
door aanbod dat is uitgesteld door 
coronabeperkende maatregelen.

Een ander belangrijk gevolg van de 
coronacrisis is dat de programmering 
moest worden herzien. Met name in 
2021 zijn de wijzigingen groot door het 
schrappen van de grotezaalvoorstelling 
Doing Hamlet. Het afschalen van Tram 
in 2022 is deels pas merkbaar in 2024, 
omdat een grotezaalvoorstelling gepland 
in 2024 naar voren is gehaald. Behalve de 
effecten van de coronapandemie heeft 
Theater Utrecht ook te kampen met 
lagere coproductiebijdragen van haar 
partner DOX. Als gevolg hiervan hebben 
we een deel van de coproducties met 
DOX moeten afschalen ten einde binnen 
budget te blijven.
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