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inleiding 
De rol die technologie in ons dagelijks 
leven speelt groeit exponentieel. 
Communicatie tussen mens en machine 
wordt vanzelfsprekender. Algoritmes 
stellen machines in staat zelf te leren en 
hun werking wordt steeds autonomer. De 
scheidslijn tussen het fysieke en digitale 
domein wordt ondertussen diffuser. 
Daarmee ontstaan nieuwe verbindingen, 
maar ook nieuwe tegenstellingen. 

Waar een deel van de wereld profiteert 
van steeds meer vrijheid, kampt een ander 
deel met onderdrukking van migratie 
en worden internationale verdragen 
ontbonden. Hoewel meer mensen een 
bi-culturele achtergrond hebben, trekken 
we ons onder invloed van populisme en 
identiteitspolitiek steeds verder terug in 
onze eigen biotoop. Social media maken 
het delen van perspectieven mogelijk, 
maar tegelijk wordt iedereen die zich niet 
aan de norm conformeert als ‘anders’ 
bestempeld. Hoewel de neoliberale 
fundamenten zelfverwezenlijking en 
participatie vooropstellen, ontstaan door 
kansenongelijkheid en afbrokkelende 
voorzieningen alleen maar meer 
grenzen en plafonds. 
 

Alles is mogelijk, maar niets is wat het 
lijkt. Alles is waar en onwaar tegelijk. 

Theater Utrecht ziet het, in dit 
alleszins overrompelende proces van 
transformatie, als een noodzaak om een 
heldere positie in te nemen. We willen 
niet alleen een vinger aan de pols van de 
tijd houden, maar nauwgezet in de ader 
ervan prikken.

In 2014 kozen we er voor om stapsgewijs 
vanuit de praktijk te werken aan een 
betekenisvolle positie in het Nederlandse 
theaterbestel. Nu, zes jaar later, durven 
we te stellen dat dat gelukt is. We hebben 
onze doelstellingen gerealiseerd. Theater 
Utrecht staat met regisseurs Thibaud 
Delpeut, Naomi Velissariou en Casper 
Vandeputte te boek als wakker en jong 
gezelschap dat nieuw en bestaand werk 
op eigenzinnige en indringende wijze 
voor het voetlicht brengt. Betrokkenheid 
bij de wereld van nu leidt tot urgente 
voorstellingen die een divers en steeds 
groter publiek aanspreken. Met 
producties als Stad der blinden, Een soort 
Hades en Westkaai durfden we stelling 
te nemen. Met Permanent Destruction 
– The SK Concert en The HM Concert, 
Platonov en Thuislozen toonden we dat 
we niet bang zijn tegen heilige huisjes 
te schoppen. De makers Davy Pieters, 
Bright Richards, Eva Tijken en Espen Hjort 
konden bij ons belangrijke stappen in hun 

ontwikkeling zetten. De samenwerking 
met DOX leidde tot een innovatieve 
visie op educatie en talentontwikkeling, 
in eigen huis, in de theaters en in de 
klas. Bij Theater Utrecht is ruimte voor 
weerwoord. 

Van dit weerwoord maken we in de 
nieuwe planperiode een speerpunt. 
Gebaseerd op het zogeheten open source 
principe, zetten we een spannende 
volgende stap. Publiek, partners en 
collega’s wordt nadrukkelijk gevraagd 
een rol te spelen in ons creatieproces. 
Co-creatie is het uitgangspunt, gedeeld 
eigenaarschap het doel, inclusiviteit de 
grondhouding. 

We zetten in op onderzoek, nieuwe 
manieren van vertellen middels 
technologische innovatie en op urgente 
verhalen. Verhalen die in de maatschappij 
een rol spelen maar in het theater 
nog te weinig worden verteld. Daarbij 
zoeken we de samenwerking met de 
technologiesector, maatschappelijke 
organisaties, de wetenschap en het 

onderwijs. Geen koerswijziging, maar een 
logische volgende etappe op een pad van 
avontuur, urgentie en vernieuwing. Als 
jongste BIS-theatergezelschap hebben 
we de wendbaarheid die hiervoor nodig is. 
Tot slot richten we ons met overgave op 
de vernieuwing van ons publiek. De wereld 
is veranderd en dat zien wij graag in en bij 
ons werk terug. 

‘Make a scene’ was de titel van ons vorige 
activiteitenplan. Die scene staat er nu. 
We zijn klaar voor een volgende stap: 
open source. Co-creatie, technologische 
innovatie en nieuw publiek zijn onze 
wegwijzers naar het theater van de 
toekomst. 
 

“Alles is mogelijk, maar 
niets is wat het lijkt. Alles 
is waar en onwaar tegelijk”

DE WERELD, 
DE TIJD 
EN DE MENSEN
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profiel 
Theater Utrecht is het theatergezelschap 
van Midden-Nederland. We bespelen  
theaters in het hele land en staan 
geregeld op locatie en op festivals. Ons 
eigen theater De Paardenkathedraal is de 
thuisbasis, maar als stadsgezelschap zijn 
we ook kind aan huis in Stadsschouwburg 
Utrecht. We brengen geëngageerd, 
hoogwaardig en cutting edge theater 
voor een zo breed mogelijk publiek. We 
worden structureel gesubsidieerd door de 
Gemeente Utrecht en zijn onderdeel van 
de Culturele Basisinfrastructuur.

missie
Theater Utrecht houdt de ogen wijd open 
naar de wereld. We voelen ons betrokken 
bij alle geledingen van de samenleving. 
We staan voor een inclusieve aanpak en 
hebben een team dat deze aanpak  
representeert. Voor wie minder vertrouwd 
is met theater spannen we ons extra in. 
De toeschouwer benaderen we vanuit 
een positie van gelijkwaardigheid. We 
reflecteren op de vraagstukken van mor-
gen in de context van de geschiedenis en 
putten daarbij uit eeuwenoud en gloed-
nieuw werk, uit Westerse en niet-Wester-
se bronnen. Technologische ontwikkeling 
binnen en buiten het theater volgen we 
nauwlettend. Co-creatie en kennisdeling 

zijn fundamentele uitgangspunten,  
zowel organisatorisch als artistiek.  
Talentontwikkeling is een vanzelfsprekend 
onderdeel van ons werk. Ons huis is een 
vrijplaats waar ongeremd geëxperi-
menteerd kan worden met nieuwe tech-
nologie en in het verlengde daarvan
nieuwe vertelvormen, creatieprocessen, 
en publieksrelaties. We verkennen doel- 
bewust en trefzeker de uiterste reikwijdte 
van het theater. Co-creatie is het  
uitgangspunt, gedeeld eigenaarschap het 
doel, inclusiviteit de grondhouding. 

visie 

Theater Utrecht zet in op een herijking 
van de relatie tussen voorstelling, gezel-
schap, makers en publiek. We hanteren 
daarbij de open source filosofie: het delen 
van kennis, vaardigheden en technologie 
staat centraal. Met een breed toegan-
kelijk onderzoekslab nemen we het voor-
touw in het onderzoek naar de theatrale 
toepassing van nieuwe technologie; of het 
nu gaat om licht, video en geluid of om 
narratieve strategieën uit de game-
industrie. We implementeren ze in onze 
voorstellingen en passen ze toe bij onze 
publiekswerking en marketing. We maken 
naast het passieve kijken ruimte voor het 
actievere deelnemen.

11

DE KAART  
EN DE BESTEMMING DOELSTELLINGEN

Theater Utrecht:
positioneert zich in de voorhoede van het Nederlandse theater, zowel door 
technologische innovatie als door het creëren van een divers aanbod voor diverse 
publieksgroepen;

brengt urgente maatschappelijke onderwerpen voor het voetlicht, met een sterk 
agenderende werking;

ontwikkelt nieuwe verhalen en vertelwijzen in co-creatie en met het oog op gedeeld 
eigenaarschap;

creëert een inclusieve, discipline-overstijgende werkpraktijk, van kantoor tot 
podium;

stelt vanuit de open source gedachte processen, resultaten en technologie beschik-
baar voor iedereen;

breidt de samenwerking met DOX uit met vier coproducties in de Stads-
schouwburg, in eigen huis, op locatie en op reis; 

zet een onderzoekslaboratorium op in samenwerking met DOX om met makers 
vanuit diverse disciplines actuele technologische mogelijkheden in de theater-
praktijk te integreren;

speelt een actieve, agenderende en faciliterende rol in talentontwikkeling in en rond 
Utrecht, in samenwerking met onder meer DOX en Standplaats Utrecht;
intensiveert de samenwerking met Stadsschouwburg Utrecht, door te co-

produceren en langere speelseries te presenteren;

verbindt de educatie- en participatieactiviteiten aan de artistieke visie en breidt 
het scholennetwerk in de provincie Utrecht verder uit;

verruimt en verbreedt publieksgroepen door nieuw publiek te betrekken en onder 
bestaand publiek loyaliteit te versterken en herhaalbezoek te stimuleren;

vergroot zijn naamsbekendheid met een heldere positionering;
past goed werkgeverschap toe op basis van fair practice, niet alleen in beloning, 

maar ook in het ondersteunen van welzijn en persoonlijke ontwikkeling;
streeft naar een duurzamere manier van produceren.
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aanpak 
Open source of open bron beschrijft de 
praktijk die in productie en ontwikkeling 
vrije toegang geeft tot de bronmaterialen 
(de source) van het eindproduct. 
(Wikipedia)   

In januari 1998 kondigden de ontwikke-
laars van Netscape aan de broncode van 
hun Navigator software vrij te geven 
om een impuls te geven aan idealen als 
kennisdeling en vrijheid van informatie. 
Hierdoor geïnspireerd stappen wij af van 
het ‘meester-gezel’ principe dat in de           
podiumkunsten leidend is.  

We zien ons gezelschap als een omgeving 
waarin een grote groep mensen vanuit 
verschillende invalshoeken en op verschil-
lende niveaus samenwerkt, waar we de 
grenzen van het theater verkennen en 
kennis delen. Samen met DOX starten 
we een state-of-the-art platform met 
de werknaam TransLab. Het wordt een 
multifunctionele en multidisciplinaire 
werkomgeving waarin ongeremd geëxpe-
rimenteerd kan worden met nieuwe 
technologie, nieuwe samenwerkingsvor-
men en nieuwe doelgroepen, om de staat 
van de (podium)kunsten van vandaag 
fundamenteel te bevragen. 

Hoewel we de betekenis van het woord 
‘lab’ breed opvatten, heeft technologie
een belangrijke rol. We verkennen de 
nieuwste mogelijkheden op het vlak van 
licht, geluid, muziek, video en andere 
technologie. We leggen verbindingen 
met high-end technologiesectoren, 
zoals de gaming-industrie. Dat stelt ons 
in de gelegenheid te experimenteren met 
mixed-reality technieken, vertellende   
audio-tours en installatief werk.

We brengen in onze projecten een bewus-
te volgorde aan, zodanig dat we onder-
zoeksresultaten optimaal kunnen stape-
len en verder ontwikkelen. Resultaten uit 
kleinere projecten, met doorgaans een 
specialistisch karakter, werken door in de 
grotere projecten. 

We zijn ervan overtuigd dat vooruitgang 
valt of staat bij kennisdeling. Essentieel 
voor TransLab is daarom het gastvrije 
karakter. Makers die zich onder onze 
hoede ontwikkelen krijgen ruime toegang 
en worden gestimuleerd hun grenzen te 
verleggen. Daarnaast zetten we de deur 
open voor partijen uit de wetenschap, de 
vrije markt, het maatschappelijk domein 
en de politiek. Te denken valt aan bedrij-
ven die content zoeken of onderwijs-
instellingen die hun stof in de praktijk 

willen toetsen. De bestaande banden met 
onder andere HKU Theater, HKU Games 
and Interaction, United Broadcast Fa-
cilities, Dutch Game Garden en Ampco- 
Flashlight worden versterkt. TransLab 
wordt een knooppunt van interdisciplinair 
onderzoek, waarbij we onze partners 
deelgenoot maken van onze missie.

In ons werk raken publiekswerking en 
creatie steeds nauwer met elkaar ver-
weven. Thema’s voor projecten worden 
opgehaald uit de stad. Startend bij 
Stadsclubs waarin we ter plekke op on-
derzoek gaan, via projecten met scholen 
en (openbare) repetities komen we ten-
slotte in de eigenlijke creatiefase. Aan elk 
project wordt minimaal 1,5 jaar gewerkt. 
De voorstelling vormt daarmee ‘slechts’ 
het resultaat van wat wij als minstens zo 
waardevol zien: de weg ernaartoe. 

In de samenwerking met DOX leidt deze 
nieuwe werkwijze tot voorstellingen die, 
hoewel alle maatschappelijk ingegeven, 
in vorm sterk uiteenlopen. Van de grote-

zaalvoorstelling Quake die we al in 2020 
maken, via een locatieproject als La haine, 
het vraaggesprek in What is love en het 
grootschalige Children of Frankenstein in 
2023 naar de nagelnieuwe hiphopmusical 
in 2024.  

DE ROUTE,
DE REIZIGERS
EN DE REIS

“Publiekswerking en creatie 
raken steeds nauwer met 
elkaar verweven”
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artistiek team
In 2021-2024 werkt Theater Utrecht met 
drie makers met een uitgesproken  
profiel. Ze onderscheiden zich van elkaar 
in thematiek en theatertaal, maar zijn 
verbonden in werkprocessen en een  
gedeeld gevoel van urgentie. 

Casper Vandeputte bouwt voort op de 
weg die hij met Quake en Bloedlink in-
sloeg. Hij ontwikkelt nieuwe teksten met 
een maatschappelijke inslag waar hij de 
inbreng van performers uit verschillende 
disciplines en achtergronden aan toe-
voegt. Hij maakt producties voor de grote 
én kleine zaal, waaronder een coproductie 
met DOX.

Naomi Velissariou werkt verder aan haar 
onderzoek naar vrouwelijkheid, identiteit 
en de popindustrie. Ze bouwt door op 
haar unieke Permanent Destruction-  
format en ontwikkelt net als Thibaud  
Delpeut ook andere concepten op weg 
naar het muziektheater van morgen. Ze 
koerst daarbij tussen de kleine en de  
grote (concert)zalen en gaat 
internationaal werken.

Thibaud Delpeut ontwikkelt door op het 
snijvlak van schrijven, regisseren en  
componeren en geeft met de toepassing 
van moderne technologie een actuele 

invulling aan de idee van het Gesamt-
kunstwerk. Hij blijft innoveren op het vlak 
van audiotechniek en experimenteert met 
mixed-reality en (social) gaming.

In de afgelopen jaren heeft zich een  
gezelschap gevormd waarbij spelers en 
makers steeds opnieuw voor Theater 
Utrecht en voor elkaar kozen, maar we 
blijven openstaan voor nieuwe samenwer-
kingen en impulsen. Daarom bieden we 
bijvoorbeeld ook ruimte aan het hiphop-
collectief DIEHELEDING om hun unieke 
vorm van muziektheater verder te ont-
wikkelen.

de route,  
de reizigers en  
DE REIS

“De kracht van de regie van 
Thibaud Delpeut is de com-
binatie van poëzie en ont-
luisterende rauwheid” 
over Thuislozen, NRC 2018
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reisvoorstellingen  
voor de grote zaal 
Doing Hamlet
regie: Thibaud Delpeut

Hoe moeten we denken? Wat is waar en 
wat is juist? Hoe kunnen we, verstoken 
van zekerheid, keuzes maken. In deze 
eigentijdse bewerking van Hamlet worden 
de belangrijkste levensvragen langzaam 
maar zeker kapot gedacht. Thibaud  
Delpeut en acteur Vincent van der Valk 
trekken het stuk aan flarden en  
experimenteren met Hamlets identiteit.

De kleine zeemeermin 
regie: Thibaud Delpeut

In zijn beroemde sprookje De kleine  
zeemeermin plaatst Hans Christian  
Andersen zijn verhaal over identiteit en 
verlangen naar groei en pijn van  
volwassenwording in een wervelende 
wereld vol kleur en geluid. Een weergaloze 
totaalervaring van theater en animatie 
die zich onder en boven de zeespiegel  
afspeelt. En, ja echt, voor het hele gezin. 

concept art voor animatie / live motion capture 
i.c.m. animatie / immersief projecteren /  
audio in Dolby Atmos / puppeteering technieken

Palace Walk
regie: Thibaud Delpeut

In 2022 is het 100 jaar geleden dat 
in Egypte een eerste stap naar 
onafhankelijkheid werd gezet. Alle reden 
om de beroemde Caïro-trilogie van 
Nobelprijswinnaar Naguib Mahfouz uit 
de kast te halen. Het eerste deel, Palace 
Walk, speelt in 1917 en introduceert de 
familie Al Gawad. Naast een intrigerende  
familiekroniek is dit bovenal een  
openhartige analyse van snel veranderen-
de houdingen ten opzichte van autoriteit, 
politiek, religie en gender. Nederlands én 
Arabisch gesproken. Boventiteld in  
beide talen.

concept art / animatie van pentekeningen /  
choreografie exchange via DOTE / binaurale 
opnames van een Egyptisch sessie-orkest in onze  
geluidsstudio 

What is love? 
regie: Casper Vandeputte 
coproductie Theater Utrecht/DOX
 
Tussen alle omvergeworpen heilige  
huisjes staat er één nog altijd overeind:  
de romantische liefde. Terwijl we heftig  
discussiëren over klimaat, samenleving en 
economie verkennen we nauwelijks ande-
re mogelijkheden van samenzijn.   

de route,  
de reizigers en  
DE REIS

voorSTELLINGEN

“Een grootse voorstelling waarin beeldende 
kunst, muziek en theater een grote rol spelen. 
Als toeschouwer ga je mee, of je wilt of niet” 
over Caligula, Theaterkrant 2019

We maken vier typen voorstellingen:

reisvoorstellingen voor de grote zaal

(reis)voorstellingen, startend in eigen huis 

locatievoorstellingen

voorstellingen in de klas en schoolvoorstellingen

De grotezaalvoorstellingen gaan in première in Stadsschouwburg Utrecht en reizen 
langs schouwburgen in het land. De middelgrote voorstellingen trappen af in ons thea-
ter De Paardenkathedraal en gaan op tournee langs (kleinere) theaters en festivals. We 
concentreren ons meer op programmering in eigen stad en op locatie, spelen vaker in de 
Stadsschouwburg en in eigen huis. De landelijke spreiding is gekoppeld aan de aard van 
de productie. Onze voorstellingen in de klas spelen we op scholen voor het voortgezet 
onderwijs in de regio Utrecht. Bij producties in de theaters bieden we scholen ook 
speciale (middag)voorstellingen aan. 

Voor diverse producties wordt onderzoek gedaan in TransLab naar nieuwe techno-
logieën, waar bekend staan de doelen bij de voorstelling in het rood beschreven.

18
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De inzichten van psychologen Esther   
Perrel en Adam Phillips, die kritische  
kanttekeningen plaatsen bij wat we 
van liefdesrelaties verwachten, zijn het 
vertrekpunt van deze theater/dans- 
voorstelling: een tintelende uitwisseling 
over de liefde. Spelers van diverse 
leeftijd, gender en afkomst voeren in een 
combinatie van improvisatie en gescripte 
vertelling een open gesprek met het 
publiek.   

gesprekken met publiek ter voorbereiding / 
werkproces tussen choreografie, schrijver en 
spelers

De vreemdeling / Moussa, of  
de dood van een Arabier 
regie: Thibaud Delpeut

Het derde decennium van de 21e  
eeuw wordt er een van transities die 
nog moeilijk voor te stellen zijn. In deze 
context van verwarring plaatst Delpeut 
de confrontatie tussen Albert Camus’ 
De vreemdeling (1942) en Kamel Daouds 
antwoord daarop in Moussa, of de dood 
van een Arabier (2015). We zijn getuige 
van twee visies op die fatale ontmoeting 
op dat befaamde helverlichte strand 
tegen de achtergrond van een indringend 
videoportret van het tegenwoordige 
Algiers.

documentaire reis door Algerije, omgevingen filmen 
/ immersieve projectie van video / combinatie van 
video-opnames en texture-mapping in de ruimte / 
eerste toepassing van ambisonics in theater

(reis)voorstellingen, 
startend in eigen huis 
In the name of the father, the son and the 
unholy woman
regie: Naomi Velissariou 

Volgens de Amerikaanse schrijver 
Rebecca Solnit lopen jonge vrouwen 
meer kans te sterven door mannelijk 
geweld dan door kanker, malaria, oorlog 
en verkeersongevallen samen. Het 
wordt dringend tijd onze opvattingen 
van mannelijkheid te herzien. Deze 
coproductie met het Nederlands 
Kamerkoor brengt een vrouwelijke blik op 
man-zijn anno nu. Een muzikale triptiek 
waarin de vrouw de missing link is tussen 
de vader en de zoon, en de female gaze 
een oplossing biedt voor de overmaat aan 
geweld.

muziekontwikkeling en -productie in eigen studio /  
ontwikkeling visuals / werksessies ter voorberei-
ding met NKK 
 

de route,  
de reizigers en  
DE REIS
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The cure
regie: Naomi Velissariou 

“Het grootste misverstand over geestelijk 
lijden, is dat lijden iets is waar je vanaf 
moet. Waarvoor je, afgezonderd in een 
hokje, met een professional moet praten 
om te zorgen dat het verdwijnt,” aldus 
schrijver Nina Polak. Maar wat gebeurt er 
als je de geluksimperatief opheft? Wat 
als burn-outs en depressies geen 
probleem meer zijn? Wat als geluk niet 
meer de norm is en weerbaarheid geen na 
te jagen skill? The cure is een depressief-
dystopische dansavond waarin pijn het 
doel is en taal het middel.

muziekontwikkeling en -productie in eigen studio / 
ontwikkeling visuals 

 

Moedermachine
concept: Naomi Velissariou  
regie: Thibaud Delpeut  

In Moedermachine creëren Velissariou en 
Delpeut samen met schrijver Rik van den 

Bos een caleidoscopisch-muzikale instal-
latie, die voorgoed komaf maakt met de 
stereotypering van de moederrol in het 
theater.
 

Mennen
regie: Casper Vandeputte 

Voortbouwend op het succes van Immens, 
maken Vincent van der Valk en Casper 
Vandeputte een nieuwe productie waarin 
muziek wederom een belangrijke rol speelt. 
Een coproductie met het Cello Octet Am-
sterdam en componist Anthony Fiumara. 
Een voorstelling over daar waar kunst en 
politiek elkaar ontmoeten: bij het verleiden 
van een publiek, geïnspireerd op de grote 
volksmenners uit heden en verleden. 

werksessies met Cello Octet / experimenteren 
met object-based mixage van geluid 

locatievoorstellingen
After the events 1 en 2
regie: Thibaud Delpeut

Voor de zomerfestivals maakt Delpeut 
het tweeledige project After the Events. 
Het wordt een kruising tussen een com-
positie voor een landschap en een interac-
tieve audiotour. We ontmoeten Philippa, 
de hoogbegaafde domineesdochter die 
ontdekt hoe geloof tekortschiet als zij het 
verdriet in haar leven wil duiden.  

conceptontwikkeling / software voor audiotours 
toepassen / proefsessies met landschappelijke 
geluidsweergave / ambisonic opnames vertaling 
naar hoofdtelefoon 

Tram 
regie: Thibaud Delpeut 

Op 18 maart 2019 stapte een man een 
tram binnen op het 24 oktoberplein in 
Utrecht en begon te schieten. Vier  
mensen kwamen om het leven en talloze 
andere levens werden ontwricht. Welke 
sporen heeft deze gebeurtenis achterge-
laten? In plaats van de motieven van de 
dader te ontrafelen, richten we ons in dit 
grootschalige locatieproject op de  
tramreizigers. Waar kwamen zij vandaan? 
Wie waren zij? Nadrukkelijk werken we 
hierbij samen met alle betrokkenen en  
relevante instanties als politie, burge-

meester, gemeente, hulpdiensten en 
scholen. We reageren met de kracht van 
gemeenschap en de schoonheid van kunst 
op de pijn van terreur. 

bijeenkomsten met betrokkenen / videoportretten 
van nabestaanden opnemen / muziekensemble 
filmen in eigen muziekstudio t.b.v. projecties

Children of Frankenstein
regie: Thibaud Delpeut

Children of Frankenstein is de eerste  
voorstelling ter wereld waarin mixed- 
reality techniek wordt toegepast in een 
theatervoorstelling. Vrij naar Mary  
Shelley’s onsterfelijke roman Frankenstein 
voert Delpeut de toeschouwer in deze 
grootschalige locatieproductie met  
speciale software en MR-headsets naar 
een opgraving in de toekomst. We vinden 
een afgedankte romp en het hoofd van 
een robot. Hierin zijn in de loop der tijd tal-
loze identiteiten van overledenen geüpload 
en elk daarvan heeft zijn sporen achterge-
laten. In de toekomst gaan we terug in de 
tijd en zijn we getuige van een machtsstrijd 
tussen een schepper en zijn schepping. 

mixed-reality hardware testen / software ont-
wikkeling / film i.c.m. theater / proefopstellingen 
van mixed-reality techniek / data infrastructuur 
onderzoek / ambisonics 

de route,  
de reizigers en  
DE REIS

de route,  
de reizigers en  
DE REIS

“The SK Concert van 
Naomi Velissariou is een 
intens, schizofreen thea-
terconcert dat hoofd en lijf 
uiteenscheurt”
De Morgen 2018

“Een zinderende voorstel-
ling van Casper Vandeputte 
die nabrandt als de kop-
stoot van een hooligan”
over Immens, NRC 2019 
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La haine
van: DIEHELEDING 
coproductie Theater Utrecht/DOX 

In 1995 opende de film La haine van 
Mathieu Kassovitz de ogen van Frankrijk 
voor het drama dat zich afspeelde in 
de voorsteden van Parijs. In grimmig 
zwart-wit wordt verteld over drie 
vrienden: Vinz, wit en joods, Hubert 
zwart en Frans-Afrikaans en Saïd Frans-
Marrokaans. Als een vierde vriend door 
politiegeweld overlijdt zinnen ze op 
wraak. In de Utrechtse wijk Overvecht 
gaat het hiphopcollectief DIEHELEDING 
het gesprek met jongeren aan en maakt 
een vlijmscherpe kruising tussen een 
hartverscheurende documentaire en 
zinnenprikkelende hiphopmusical.  

Musical (titel n.t.b.)
regie: Thibaud Delpeut
coproductie Theater Utrecht/DOX

Vanaf 2022 ontwikkelen we een 
musical, waarin we de inzichten die 
we de afgelopen jaren ontwikkelden 
verenigen. Dit grootschalige project 
start met onderzoek in de wijken met 
onze maatschappelijke partners (o.a. in 
Stadsclubs), gevolgd door een DOX Club, 
een schrijftraject en een compositie-

traject in TransLab. We spelen deze 
musical in 2024 in Stadsschouwburg 
Utrecht. De muziek en het libretto zijn 
gebaseerd op spoken word technieken en 
het muzikale vocabulaire van hiphop en 
trap muziek. 

voorstellingen in de klas en 
schoolvoorstellingen

We maken twee nieuwe voorstellingen 
in de klas met DOX voor het voortgezet 
onderwijs (van praktijkonderwijs en 
VMBO tot VWO). De thema’s worden 
in nauw overleg met scholen bepaald. 
Deze voorstellingen worden steeds 
tweemaal hernomen. Waar relevant 
bieden we onze andere producties aan als 
schoolvoorstelling.

de route,  
de reizigers en  
DE REIS

“Op het lijf geschreven voor 
onze leerlingen”
Peggy van Renesse - docent over Outsiders
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activiteit 2021 2022 2023 2024

aantal         
producties                          

waarvan voor 
>400

5

2

5

1

6

2

5

2

voorstel-
lingen

bezoe-
kers

voorstel-
lingen

bezoe-
kers

voorstel-
lingen

bezoe-
kers

voorstel-
lingen

bezoe-
kers

standplaats 23 7.625 46 10.163 33 8.694 27 8.419

buiten de 
standplaats 81 23.563 35 4.813 101 28.575 68 20.500

buitenland 1 344 4 550 6 1.238 5 894

totaal regu-
liere voor-
stellingen

105 31.531 85 15.525 140 38.506 100 29.813

school-            
gebonden               

voorstellingen
75 1.875 165 4.620 75 1.875 150 3.750

totaal    
voorstellin-

gen
180 33.406 250 20.145 215 40.381 250 33.563

30

Het gemiddeld aantal voorstellingen in de periode 2021-2024 bedraagt 224 en het  
gemiddeld aantal bezoekers 31.874.
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uitgangspunten 
De afgelopen jaren legden we een stevig 
fundament voor onze publiekswerking. Bij 
Thuislozen betrokken we nieuwe publieks-
groepen: mensen uit de zorg en andere 
maatschappelijke organisaties. Ruim 30% 
van de bezoekers kwam voor het eerst 
naar een theater. Met The Bright Side of 
Life bereikten we nieuwkomers en  
Nederlanders met een diverse achter-
grond. Immens werd vanwege de be-
trokkenheid van een groot amateurkoor 
door grote aantallen nieuwe bezoekers 
bijgewoond. Met de theatrale concerten 
van Permanent Destruction bereikten 
we muziekliefhebbers en bij Platonov, 
een voorstelling over millennials, kregen 
we daadwerkelijk deze doelgroep in de 
zaal. We werkten samen met jongeren bij 
hang-outs, Theater Na de Dam en voor-
stellingen in de klas. Nieuwe fans vonden 
we op de Parade, Lowlands en Oerol en 
tijdens de theaterserie The Family. 

We gingen in gesprek met ons publiek, on-
der meer bij onze Wild Horses program-
ma’s (ontmoetingen tussen kunst, weten-
schap en maatschappij), publiekspanels, 
Culturele Zondagen en op scholen. We 
maakten vorderingen in onze samen-
werking met de theaters. Wat voorheen 
randprogrammering was, kreeg een vol-
waardige plek in de programmering 

onder de naam publiekswerking. In de 
communicatie zijn inspanningen en mid-
delen verschoven van offline naar online 
en is de afdeling versterkt met een online 
marketeer. Ons totale aantal bezoekers 
groeide in 2017-2020 naar een gemiddel-
de van 24.859 per jaar. We realiseerden 
daarnaast vele activiteiten van onszelf en 
partners in De Paardenkathedraal, resul-
terend in 2019 in bijna tachtig activiteiten 
met 9.500 bezoekers.  

Publiekswerking is alles wat zich afspeelt 
tussen kunst en toeschouwer, tussen 
onszelf en ons publiek. Hieronder vallen al 
onze inspanningen op het vlak van educa-
tie, participatie, marketing en communi-
catie. We creëren een verbinding tussen 
publiekswerking en publiekswerving. Die 
verbinding berust op wederkerigheid: 
organisatie en publiek beïnvloeden elkaar 
in een continu proces. Publiekswerking 
is integraal onderdeel van ons creatie-
proces. Onze werkprocessen maken we 
zichtbaar en inzichtelijk. Jongeren, vol-
wassenen, nieuw en bestaand publiek, 
maatschappelijke partners: iedereen 
heeft een stem.  

Publiekswerking ontwikkelen we samen 
met DOX. Belangrijk uitgangspunt is de 
verbinding met de stad. De connectie met 

wijkinitiatieven, culturele en maatschap-
pelijke partners, scholen en gemeente. We 
sluiten aan bij wat er leeft. De werkwijze 
en resultaten in eigen stad nemen we 
mee op reis in het land.  

We zijn een avontuurlijk gezelschap met 
een helder profiel dat hecht aan de band 
met een breed en divers publiek,  
gebaseerd op onze drie merkwaarden: 
ongeremd, ontregelend, ontbloot.  
Hiermee zeggen we dat we een club van 
bevlogen theatermakers zijn, die niet 
bang is om te confronteren. We zien 
theater als een spiegel die je blik kan 
verdraaien, je denken ontregelt en dus 
nieuwe perspectieven kan bieden op een 
razendsnel veranderende werkelijkheid. 
We willen prikkelen, een verhaal vertellen, 
een discussie aanzwengelen, iets bloot-
leggen. In alle openheid, eerlijkheid en 
kwetsbaarheid, samen met ons publiek. 

doelstellingen
Verbreding publiek en versterking  
loyaliteit
Doel is in de periode 2021-2024 te 
groeien naar een gemiddeld aantal 
voorstellingsbezoekers van 32.000 
per jaar. En gemiddeld 22.000 
bezoekers/deelnemers per jaar bij de 

publiekswerkingsactiviteiten. We zetten 
in op versterking van de merkwaardering 
en merkbinding bij onze regelmatige 
bezoekers - de beste ambassadeurs - 
resulterend in herhaalbezoek en mond-
tot-mondreclame. Nieuwe, jongere en 
diverse publieksgroepen die niet vaak 
naar theater gaan betrekken we actief 
bij het werk. Onze interdisciplinaire 
aanpak is onze troef en vormt de basis 
van alle educatieactiviteiten. Denk onder 
andere aan de cross-over met hiphop in 
de samenwerking met DIEHELEDING 
in La haine en de locatieprojecten zoals 
Children of Frankenstein en Tram. 

Vergroten naamsbekendheid en  
versterken profiel
De naamsbekendheid van Theater 
Utrecht en ons theater De Paarden-  
kathedraal blijft prioriteit. De focus  
ligt op inspireren en informeren met 
kaartverkoop als gevolg. We profileren 
De Paardenkathedraal, het podium  van 
het Theaterkwartier van Theater Utrecht, 
DOX, De Dansers en Het Filiaal thea-
termakers, als een culturele hotspot van 
Utrecht. We werken daarbij samen met 
Utrechtse organisaties als We Are Public, 
HKU, Universiteit Utrecht, RTV Utrecht, 
Utrecht Marketing en relevante cultuur- 
en lifestyle influencers.  

DE  
MEDEREIZIGERS
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marketing en communicatie
Naast de gebruikelijke kanalen zoals onze 
website, social media en nieuwsbrief, 
zetten we in op innovatieve manieren 
om met publiek te communiceren, zoals 
gesprekken via whatsapp of verhalen via 
podcasts en augmented reality toepas-
singen. We nodigen publiek uit om tijdens 
een voorstelling live reactie te geven via 
een app. Innovaties op technologisch en 
artistiek vlak geven aanleiding tot talrijke 
nieuwe marketingtoepassingen. Bijvoor-
beeld een ‘virtual assistant’ die de bezoe-
ker bij Children of Frankenstein introdu-
ceert in het verhaal, hem verwelkomt en 
na afloop in gesprek gaat. 

Op basis van onze publieksdata, twee-
jaarlijks kwantitatief publieksonderzoek 
onder bezoekers in stad en land, kwalita-
tieve publiekspanels, big data uit de DIP 
(Digitaal Informatieplatform Podiumkun-
sten), profielverrijking en analyses van 
onze campagnes, communiceren we zo 
persoonlijk mogelijk met ons publiek,   
geven we relevante informatie op maat 
en verbeteren we de customer journey. 
Met de collectieve campagne Theater-
vooroordeel in samenwerking met de 
BIS-theatergezelschappen ruimen we 
vooroordelen over toneel en theater uit de 
weg. 

Natuurlijk houden we ook persoonlijk con-
tact met onze doelgroepen met hulp van 
jongeren uit de DOX Clubs, partners in de 
stad en Utrechtse scouts, onze ogen en 
oren in de stad. Per productie bepalen we, 
afhankelijk van thema en activiteit, welke 
vormen van marketing en prijsbeleid het 
meest geschikt zijn. We variëren van on- 
line en digitaal tot live en fysiek, compleet 
met events, feestjes en meet-ups, en een 
uitbreiding van onze Ledenclub. Zo bou-
wen we aan onze communities.  

Daarnaast inspireren we met een over-
koepelende strategie. Gebaseerd op onze 
merkwaarden ontwikkelden we met het 
Utrechtse Bureau O een merkbelofte die 
in een extra lijn van corporate communi-
catie ingezet wordt: 
GEEN GARANTIE – we beloven niks, je 
kan alles verwachten. Met bravoure on-
derstrepen we hiermee het avontuurlijke 
karakter van onze voorstellingen en ap-
pelleren we aan de durf van ons publiek. 
Theater is wat onze bezoekers ervan ma-
ken. Is het ontluisterend? Ontwapenend? 
Ongemakkelijk? Ontroerend? We dagen 
mensen met deze boodschap uit om het 
zelf te ervaren. Met deze pay off creëren 
we een duurzame herkenbaarheid, merk-
voorkeur en onderscheiden we ons van 
andere theatergezelschappen. 
 

we beloven 
niks, je kan 
alles ver
wachten

de  
MEDEreizigers
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educatie en participatie
Kennisoverdracht is bij educatie en parti-
cipatie een essentieel uitganspunt. Jonge-
ren introduceren we in de interdisciplinaire 
podiumkunsten. Vanuit hun eigen bele-
vingswereld dagen we hen uit stelling te 
nemen. Cultuureducatie op jonge leeftijd 
draagt bij aan welzijn en kansen. Omdat 
we dicht op de doelgroep zitten, weten 
we wat er leeft. Educatie is bovendien de 
manier om talenten te scouten. Ons edu-
catieteam bestaat uit ervaren docenten 
en jonge professionals. Deze peer trainers 
zijn direct verbonden met de jongerencul-
tuur en vormen een brug naar de scholen.

Door de samenwerking met DOX bedie-
nen we alle onderwijstypen en leerjaren 
binnen het voortgezet onderwijs. We ont-
wikkelen stof gerelateerd aan onze voor-
stellingen, én generieke interdisciplinaire 
activiteiten. We werken samen met 23  
onderwijspartners (VO, MBO/ROC, HBO) 
in de provincie Utrecht en dit netwerk 
wordt de komende jaren verder uitgebreid 
met regioscholen in de omliggende ge-
meenten en partners als Kunst Centraal 
en Scholen in de Kunst Amersfoort. We 
verwachten deze uitbreiding met steun 
van de Provincie te kunnen realiseren. 
Daarnaast zijn we betrokken als ge-
sprekspartner bij de ontwikkeling van drie 
nieuwe VO-scholen in de stad Utrecht. 

de  
MEDEreizigers

scholennetwerk
VO
In de afgelopen jaren werkten we  
intensief samen met zes VO-partner- 
scholen in Utrecht: Gerrit Rietveld  
College, Gregorius college, Cals College,  
Oosterlicht College, X11, Werkplaats  
Bilthoven. De uitbreiding naar 13 partner-
scholen in de stad en regio is inmiddels 
ingezet, te weten: Kranenburg College, 
Pouwer, Internationale Schakelklassen, 
OPDC, Kromme Rijn College, Amsfort 
College, Rientjes Mavo, Goois Lyceum, 
Griftland College, Bonifatius College, Fa-
rel College, Rembrandt College, ’t Atrium. 
In de komende jaren willen we ons graag 
nog meer verbinden met regioscholen in  
omliggende gemeenten, zoals: Nifterlake 
College, Vakcollege Maarsbergen,  
Corderius College, Openbaar Lyceum 
Zeist, Aeres, Amadeus Lyceum, Broklede. 
Daarbij betrekken we Kunst Centraal en 
Scholen in de Kunst Amersfoort als net-
werkpartners. 

MBO/ROC
Naast onze VO-partners zijn we sterke 
samenwerkingsverbanden aangegaan 
met het MBO/ROC. De belangrijkste 
partner hierbinnen is Creative College 
(ROC MNL). Voor verschillende opleidin-
gen van deze campus, waaronder Urban 
Dance, ACT, en Audiovisuele productie,

organiseren we voorstellingsbezoeken, 
houden we gespreksbijeenkomsten, geven 
we workshops en plannen we  hangouts 
waarbij we studenten ontmoeten. 

Onze stagiaires komen steeds vaker van 
de opleiding Techniek en Evenementen- 
organisatie. Met het ROC Amersfoort  
Welzijn College hebben we samenwerkin-
gen opgezet rondom repetitie- en voor-
stellingsbezoek. We hebben de ambitie 
om ook met andere opleidingen van het 
ROC MNL een soortgelijke samenwerking 
op maat aan te gaan. 

HBO
De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht is 
sinds jaar en dag een nabije partner. Voor 
alle opleidingen organiseren we kennis-
makingen, repetitie- en voorstellingsbe-
zoeken, hangouts en maakweken. Verder 
creëren we stageplekken en zijn we met 
de studieleiders nauw in gesprek over het 
onderwijsprofiel in relatie tot onze  
artistieke koers. Sinds 2018 verzorgen we 
dit alles ook steeds vaker voor de  
opleiding Social Work van de Hogeschool 
Utrecht. Studenten van deze opleidingen 
weten ons te vinden met vragen over de  
maatschappelijke thema’s die in hun  
curriculum aan de orde komen. En  
andersom komen wij ook graag bij hen 

over de vloer om onze praktijk te koppelen 
aan hun projecten, met name bij de  
opleiding Social Work en de master  
Community Development. 

maatschappelijke organisaties 
Het contact en de samenwerking met 
maatschappelijke organisaties in de stad 
Utrecht vormen een belangrijke bron van 
informatie voor wat er speelt binnen de 
diverse zorgdomeinen in onze stad. Deze 
organisaties zijn onze oren en ogen in de 
stad en voelen ons wat betreft actuele 
vraagstukken net zozeer aan de tand als 
wij hen. Onze partners zijn: Stichting  
Jongerenwerk Utrecht, Weekendschool 
Petje Af Kanaleneiland, IMC on Tour, JINC, 
Back Up, Singelzicht, De Dijk en  
Verwey-Jonker Instituut. 
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activiteiten
Behalve activiteiten op scholen organise-
ren we ook activiteiten in de stad, het  
repetitielokaal en het theater met als 
doel verdieping en verbinding.

Voorstellingen in de klas, workshops,  
hangouts en maakweken 
Samen met DOX maken we voorstellin-
gen in de klas voor het voortgezet onder-
wijs, van VMBO tot VWO, die in thema-
tiek aansluiten bij de belevingswereld van 
de jonge toeschouwers. Door het directe 
publiekscontact vormt deze setting voor 
jonge makers een waardevolle leerschool 
in hun ontwikkeling. 

Rondom alle producties in de klas en het 
theater ontwikkelen we lesmateriaal en 
workshops. Scholen kunnen kiezen uit een 
programma van een uur, dag, week of een 
uitgewerkte lessenreeks. 

We organiseren hangouts: laagdrempe-
lige middagen voor jongeren in De Paar-
denkathedraal met performances, ge-
sprekken en werksessies. Met wisselende 
makers en een mix aan genres: theater, 
dans, performance, rap en spoken word. 

Tijdens een maakweek creëren jongeren 
hun eigen versie van een van onze voor-
stellingen en presenteren deze in het bij-

behorende decor in het theater. Ze krijgen 
hierbij masterclasses van het artistieke 
team. 

Contextprogramma’s
In aanloop naar premières organiseren 
we diverse ontmoetingen met publiek, 
influencers en partners. Laagdrempelig 
met brainstormborrels en filmavonden in 
De Paardenkathedraal. Of meer inhou-
delijk, met lezingen, openbare repetities, 
kijkjes achter de schermen. We agenderen 
vraagstukken uit onze voorstellingen en 
stimuleren publiek zich uit te spreken.  
Uiteraard bieden we op tournee ook 
interactieve voor- en nagesprekken aan. 
Via podcasts kan de bezoeker zich thuis 
al informeren. De best practices van 
activiteiten in eigen stad nemen we als 
formats mee op reis. Met deze aanpak 

komen we tegemoet aan de toenemende 
belangstelling voor gedifferentieerde ‘on 
demand’ informatie.

Stadsclub
In een Stadsclub bespreken we vraag-
stukken rond kunst en samenleving. Dit 
programma ontwikkelen we samen met 
DOX en Utrechtse partners zoals de 
scholen, Universiteit Utrecht, Stichting 
Jongerenwerk Utrecht, Weekendschool 
Petje Af Kanaleneiland, IMC on Tour, JINC, 
Back Up, Singelzicht, De Dijk en Ver-
wey-Jonker Instituut. Tijdens een maaltijd 
in De Paardenkathedraal of op locatie 
buigen inwoners, maatschappelijke part-
ners en makers zich over een onderwerp 
dat in de stad leeft. We organiseren twee 
bijzondere versies rond Theater Na de 
Dam en Keti Koti. 

Onze publiekswerking is voortdurend in 
ontwikkeling en wordt permanent ge-
toetst aan de doelgroepen en partners 
met wie we werken.  

de  
MEDEreizigers

“Je moet het maar durven. 
voorstellingen maken tegen 
de stroom van gemakzuch-
tig amusement in, omdat 
je ervan overtuigd bent dat 
theater de blik van de toe-
schouwer kan verruimen”
over Westkaai, Leeuwarder Courant 2017
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Publiekswerkingsactiviteiten

activiteit 2021 2022 2023 2024

aantal  
activi- 
teiten

aantal  
bezoe-

kers

aantal  
activitei-

ten

aantal  
bezoe-

kers

aantal  
activitei-

ten

aantal  
bezoe-

kers

aantal  
activitei-

ten

aantal  
bezoe-

kers

hangouts en 
maakweken 
(met DOX)

6 300 6 330 6 350 6 360

workshops, 
presentaties, 
nagesprekken 

(met DOX)

1.100 16.500 1.200 18.720 1.275 20.400 1.350 22.410

Stadsclubs 2 150 2 150 2 150 2 150

contextpro-
grammering 25 1.500 10 600 50 3.000 25 1.500

Totaal 1.133 18.450 1.218 19.800 1.333 23.900 1.383 24.420
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organisatie 
Onze kernorganisatie is omwille van kwali-
teit en duurzaamheid in de afgelopen peri-
ode uitgebreid met vaste dienstverbanden 
bij techniek, productie, marketing en pu-
bliekswerking. De afdeling publiekswerking 
werkt voor zowel DOX als Theater Utrecht.

Theater Utrecht neemt als lid van de 
NAPK deel aan de sociale dialoog. De 
CAO Toneel en Dans wordt integraal 
toegepast. Het honorarium van zelfstan-
digen wordt berekend op basis van de 
inschaling in de CAO met een opslag voor 
werkgeverslasten. Gewerkte uren worden 
volledig uitbetaald, inclusief opgebouwde 
verlofrechten. Inhuur van zelfstandigen 
kost het gezelschap nooit minder dan 
personeel in dienstbetrekking. Indien het 
niet mogelijk is aan te sluiten bij de eigen 
CAO volgen we de richtlijnen van bran-
cheorganisaties in de betreffende vak-
gebieden. We streven ernaar artistieke 
medewerkers en acteurs duurzaam aan 
ons te binden. Op basis van de verwachte 
loonontwikkeling in de periode 2021-2024 
is minimaal €90K per jaar extra nodig om 
conform de Fair Practice Code te kunnen 
blijven honoreren, gerekend vanaf het 
subsidieniveau in 2020.

Zoals eerder beschreven passen we onze 
werkwijze aan. We betrekken alle  

medewerkers vanaf de ontwikkelfase bij 
de realisatie van de producties. Gedeeld 
eigenaarschap is het uitgangspunt. De 
producties die we jaarlijks samen met 
DOX ontwikkelen zijn bij uitstek geschikt 
om deze werkwijze te verfijnen. 

Budgetten zijn gekoppeld aan producties. 
Begrotingen worden door de afdelings-
hoofden voorbereid en door de bestuurder 
vastgesteld. Hoofden hebben hierin een 
eigen verantwoordelijkheid. Overschrij-
ding wordt binnen de productiebegroting 
opgevangen. Hoofden worden hierbij 
ondersteund door de controller. De be-
stuurder rapporteert met regelmaat tus-
sentijds aan de Raad van Toezicht. Thea-
ter Utrecht onderschrijft de Governance 
Code Cultuur, Fair Practice Code en Code 
Diversiteit en Inclusie. In het hoofdstuk 
Codes wordt dit toegelicht. 

partners
Als grootste theaterproducent van de 
stad en regio is Theater Utrecht mede 
verantwoordelijk voor het kunsten- en 
productieklimaat. Wij zijn actief en initi-
erend betrokken bij beleidsontwikkeling 
in de verschillende stedelijke en regionale 
overlegstructuren. De enorme groei van 
stad en regio schept verplichtingen, maar 

BEDRIJFSVOERING

ook kansen om meer ruimte te maken 
voor makers en producties met een groei-
end, breder publiek. 

De Utrechtse kunstinstellingen hebben 
in een notitie met de titel “De Kunst van 
het Groeien“ hun ambities voor stad en 
regio geformuleerd. Gemeente Utrecht 
en Provincie hebben in een gezamenlijke 
Regiovisie aangegeven deze kansen te 
willen ondersteunen en mede mogelijk te 
maken. Talentontwikkeling en educatie 
zijn daarbij een van de prioriteiten en we 
sluiten hier graag op aan. 

Naast onze samenwerking met DOX heb-
ben we nog een aantal vaste partners. 
Stadsschouwburg Utrecht is première-
podium van onze grotezaalvoorstellin-
gen. Bij locatievoorstellingen in Utrecht 
ondersteunt de Stadsschouwburg bij de 
kaartverkoop. We zetten in op vier copro-
ducties: een familievoorstelling (De kleine 
zeemeermin), een musical (titel n.t.b.) en 
twee grote locatievoorstellingen (Tram en 
Children of Frankenstein).

Met Het Filiaal theatermakers, De Dan-
sers en DOX blijven we in het Theater-
kwartier Utrecht werken aan optimaal 
publieksgebruik van De Paardenkathe-
draal. Dankzij een bijdrage uit het inves-

teringsfonds van Gemeente Utrecht heb-
ben we technische aanpassingen kunnen 
uitvoeren die het wisselende gebruik van 
de ruimte vereenvoudigen. 

Met onze collega’s van Het Huis 
Utrecht, Spring Performing Arts 
Festival, Het Filiaal theatermakers en 
DOX zijn we in het najaar van 2018, 
met steun van Gemeente Utrecht, 
gestart met Standplaats Utrecht. Deze 
stedelijke en regionale samenwerking 
in talentontwikkeling zetten we voort 
en breiden we uit. In dit kader zijn 
we nu mentor van het Utrechtse 
muziektheatergezelschap iona&rineke en 
is werk van DIEHELEDING onderdeel van 
onze producties.

Landelijk krijgt de samenwerking tussen 
de podia en de BIS-gezelschappen steeds 
beter gestalte op verschillende terreinen. 
Informatie over artistieke keuzes en  
concrete productieplannen worden eerder 
uitgewisseld. De gedeelde noodzaak 
voor collectieve promotie op basis 
van collectieve data van publiek krijgt 
vorm in de DIP. Het succesvolle project 
Theater Inclusief wordt ongetwijfeld   
gecontinueerd. 
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financiële positie
weerstandsvermogen
De algemene reserve eind 2020 is 
begroot op €184K. Dit is exclusief een 
bestemmingsreserve (€425K) voor 
de in 2019 geplande grootschalige 
locatievoorstelling Tram, die in overleg 
met de Gemeente Utrecht wordt 
uitgesteld naar de periode 2021-2024.

Grafiek 1 toont de ontwikkeling van het 
weerstandsvermogen in de periode 2017-
2024. De vermogensontwikkeling geeft 
een gecontroleerd beeld voor de komende 
periode. Door het in 2023 geplande 
project Children of Frankenstein ontstaat 
er waarschijnlijk een liquiditeitsprobleem. 
Hiervoor zal een cultuurlening worden 
afgesloten via Cultuur+Ondernemen. 

financieringsmix en verdienmodel
De activiteiten worden gefinancieerd 
uit structurele bijdragen van overheden, 
publieksinkomsten, coproductiebijdragen 
en private fondsen. Voor de ontwikkeling 
van en benodigde investeringen in  
TransLab, en de uitvoering van o.a. 
Children of Frankenstein zijn we in 
gesprek met partners uit het bedrijfsleven 
(o.a. AmpcoFlashlight, United Broadcast 
Facilities, Dutch Game Garden en Haute 
Technique). Uit eigen middelen worden 
in 2020 al de nodige investeringen 

gedaan voor geluidstoepassingen en is 
er een onderzoeksbudget voor theatrale 
toepassing van augmented reality.

In de komende periode ziet onze 
financieringsmix er uit als in grafiek 2.  
De eigen inkomsten zullen ten opzichte 
van de voorgaande vier jaar groeien 
naar een gemiddelde van ruim 30%. 
De publieksinkomsten zijn geraamd 
op basis van gemiddelden van BIS-
gezelschappen uit het verleden. Overige 
inkomsten bestaan voor een groot deel 
uit bijdragen van partners waar nu al 
afspraken mee gemaakt worden. De groei 
van activiteiten in de komende periode 
wordt mede mogelijk gemaakt door de 
inspirerende en effectieve samenwerking 
met DOX als ontwikkelinstelling. 
Uiteraard hopen we in een volgende 
periode gezamenlijk een volgende stap 
te kunnen maken die aansluit bij de groei 
van Utrecht. 

risicoanalyse en -maatregelen
De publieksinkomsten zijn ingeschat op 
basis van de historische gemiddelde 
bezetting. Indien deze lager uitvallen, 
wordt dit opgevangen in de lopende 
begroting. Daarnaast zijn er risico’s op 
lagere inkomsten uit coproductie-

BEDRIJFS-
voering
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1. weerstandsvermogen 2017-2024

2. financieringsmix 2021-2024
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bijdragen wegens negatieve 
beschikkingen op subsidieaanvragen 
van partners. In de loop van 2020 is hier 
duidelijkheid over en indien nodig wordt 
de meerjarenbegroting dan herzien, zodat 
de continuïteit gegarandeerd blijft.

BEDRIJFS-
voering

“En daar stond ik te 
klappen en te huilen tegelijk 
gisteravond. Hartelijk 
bedankt voor deze intense 
ervaring en hernieuwde 
inzichten” 
Susanne – bezoeker Thuislozen 2018

duurzaamheid
Duurzaamheid is bij Theater Utrecht 
geen verplicht nummer, maar een 
oprecht streven. We zijn ons bewust 
van de voorbeeldrol die we als BIS-
gezelschap hebben bij het beperken 
van onze ecologische voetafdruk. Bij de 
keuze van dienstenverleners, leveranciers 
en eigen catering is duurzaamheid 
een criterium. Onze bezoekers en 
werknemers stimuleren we met het 
OV te reizen. Decors worden zodanig 
ontwerpen dat ze in één trailer passen 
en hergebruikt kunnen worden. Bij 
recente en toekomstige investeringen 
in lichtapparatuur zijn led-toepassingen 
de norm. Jaarlijks wordt het beleid 
geëvalueerd en aangescherpt.
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Meerjarenbegroting Theater Utrecht 2021 2022 2023 2024

BATEN

Directe opbrengsten 
Publieksinkomsten
Overige directe inkomsten

€

517.978 
279.076

€

304.374
346.703

€

739.455
397.374 

€

651.461
472.645

1

2

Totaal directe opbrengsten

Indirecte opbrengsten

797.054

40.400

651.077

40.400

1.136.829

40.400

1.124.106

40.400

Bijdragen uit private middelen 
Bedrijven 
Private fondsen 

-
5.219

-
5.219

50.000
105.219

-
5.219

3 Totaal bijdragen uit private middelen 5.219 5.219 155.219 5.219

4 Totaal eigen inkomsten (1+2+3)

Subsidies 
Structurele subsidie OCW 
Structurele subsidie Gemeente 
Incidentele publieke subsidie

842.673

1.773.143
600.000
40.251

696.696

1.773.143
600.000
40.251

1.332.448

1.773.143
600.000
40.251

1.169.725

1.773.143
600.000
40.251

5 Totaal subsidies 2.413.394 2.413.394 2.413.394 2.413.394

6 Totale baten (4+5) 3.256.067 3.110.090 3.745.842 3.583.119

LASTEN 

Beheerslasten
Beheerslasten materieel
Beheerslasten personeel

421.517
245.617

421.517
247.652

421.517
249.736

421.517
251.876

7 Totaal beheerslasten
 
Activiteitenlasten
Activiteitenlasten materieel 
Activiteitenlasten personeel 

667.134

907.068
1.746.543

669.169

663.380
1.717.536

671.253

1.509.098 
2.037.511

673.393

951.105 
1.751.873

8 Totale activiteitenlasten 2.653.611 2.380.916 3.546.609 2.702.978

9 Totaal lasten (7+8) 3.320.745 3.050.085 4.217.862 3.376.371

RESULTAAT (6-/-9) 64.678- 60.005 472.020- 206.748

Verloop eigen vermogen 2021 2022 2023 2024

Beginsaldo      609.491 544.813 604.818 132.798

Resultaat -64.678 60.005   -472.020    206.748 
Eindsaldo      544.813     604.818     132.798     339.546 
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CODES 

governance code cultuur 
Stichting Theater Utrecht is onderdeel 
van de landelijke culturele basisinfrastruc-
tuur (BIS) in de functie van theatervoor-
ziening in de regio midden-Nederland. Ge-
financierd door het Rijk en de Gemeente 
Utrecht heeft Theater Utrecht zowel een 
stedelijke als een landelijke opdracht.
 
Theater Utrecht is ingericht conform de 
Governance Code Cultuur en hanteert 
het Raad van Toezicht model. De dage-
lijkse leiding is in handen van statutair 
bestuurder, tevens algemeen directeur, 
Jacques van Veen. Regisseur Thibaud  
Delpeut is artistiek directeur. De RvT   
bestaat momenteel uit zes leden. Er is 
één vacature. 

In een reglement zijn samenstelling, rela-
tie met bestuur, verantwoordelijkheden 
en werkwijze vastgelegd. De RvT verga-
dert minimaal viermaal per jaar. Eenmaal 
per jaar evalueert de RvT haar eigen 
functioneren. Daarnaast heeft de RvT 
jaarlijks een functioneringsgesprek met 
beide directieleden. Tweejaarlijks wordt 
een controlegesprek gevoerd met de ac-
countant. De leden van de RvT ontvangen 
geen vergoeding.
 
Het jaarverslag, de jaarrekening en het 
activiteitenplan voor het volgende jaar 

worden besproken met de RvT. Het be-
leidsplan voor de periode 2021-2024 is 
mede op basis van de jaarlijkse evaluaties 
en een door de directie geformuleerde 
aanscherping van de bestaande missie en 
doelstellingen vastgesteld. De beoogde 
intensivering van de samenwerking met 
DOX is besproken en afgestemd tussen 
de RvT van Theater Utrecht en het be-
stuur van DOX. In de komende vijf jaar 
ontstaan er wegens aflopende termijnen 
vacatures in de RvT en zal de huidige 
bestuurder wegens pensioen opgevolgd 
worden. Bij de invulling van deze functies 
zal de RvT gebruik maken van het advies 
van externe deskundigen. 

fair practice code
Als lid van brancheorganisatie NAPK ver-
plichten we ons tot de toepassing van de 
CAO voor alle medewerkers. In de nieuwe 
CAO zijn afspraken gemaakt voor de  
honorering van zelfstandigen, zoals wij 
die de afgelopen jaren zelf al hebben   
toegepast.
 
Acteurs komen altijd in loondienst. Met 
artistieke medewerkers wordt afhanke-
lijk van de opdracht, duur en frequentie 
een arbeids-, dan wel een opdrachtover-
eenkomst afgesloten. Medewerkers die 

op grond van een specifieke expertise, 
bijvoorbeeld geluidstechniek, gedurende 
een korte periode aan ons verbonden zijn, 
bieden we een opdrachtovereenkomst. 
Het honorarium van zelfstandigen wordt 
berekend op basis van de inschaling in de 
CAO met een opslag voor werkgeverslas-
ten. Gewerkte uren worden volledig uit-
betaald, inclusief opgebouwde verlofrech-
ten. Inhuur van zelfstandigen kost het 
gezelschap nooit minder dan personeel 
in dienstbetrekking. Met componisten en 
auteurs worden persoonlijk of via   
tussenkomst van een agent opdracht- 
overeenkomsten gemaakt, waarin het 
aantal beoogde speelbeurten wordt vast-
gelegd. Bij een herneming wordt een ver-
volgovereenkomst opgesteld. De hoogte 
van het honorarium wordt gebaseerd op 
richtlijnen van beroepsverenigingen.
 
Omwille van duurzaamheid, om de werk-
druk acceptabel te houden en om conti-
nuïteit in de relatie met de medewerkers 
te scheppen, is de vaste kern de afgelo-
pen periode uitgebreid met medewer-
kers bij techniek, productie, marketing en 
publiekswerking. We streven ernaar artis-
tieke medewerkers en acteurs duurzaam 
aan ons te binden. Grensoverschrijdend 
gedrag wordt niet getolereerd. Onder 
ongewenste omgangsvormen verstaan 

wij niet alleen seksuele intimidatie, maar 
ook agressie en geweld (dus ook intimi-
datie en machtsmisbruik), discriminatie 
of pesten. In het geval medewerkers toch 
te maken krijgen met ongewenst gedrag, 
kunnen ze terecht bij de vertrouwensper-
soon van Theater Utrecht (de voorzitter 
van de Raad van Toezicht) of Mores.onli-
ne. Deze informatie wordt verstrekt bij de 
start van het dienstverband.
 
In de jaargesprekken met medewerkers 
wordt het werk geëvalueerd en op de 
samenwerking gereflecteerd. Daarnaast 
worden beloningsaspecten en opleidings-
behoeften besproken. Gezien de geringe 
interne carrièremogelijkheden is bevorde-
ring van deskundigheid of vaardigheden 
niet uitsluitend intern gericht. Alle me-
dewerkers worden bij aanvang van het 
dienstverband gewezen op de CAO Toneel 
en Dans en ontvangen ons digitale pro-
ductieboekje waarin alle informatie rond-
om reis- en verblijfkosten, vergoedingen, 
declaraties en andere rechten te vinden is. 

Theater Utrecht stuurt er op aan dat ook 
de presenterende podia, leveranciers en 
partners hun verantwoordelijkheid  
nemen voor een eerlijke praktijk. Daarom 
informeren we bijvoorbeeld de podia bij 
de presentatie van het aanbod 
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uitgebreid over wijze waarop de kosten 
van een theaterproductie zijn opge-
bouwd. Daarnaast pleiten we ervoor de 
reguliere bespelingsovereenkomst uit te 
breiden, zodat de gezamenlijke inspan-
ningsverplichting beter geborgd wordt. Bij 
de productie Thuislozen hebben we hier-
mee goede ervaringen opgedaan.

code diversiteit en inclusie
Diversiteit en inclusie zal ook in de toe-
komst vertaald worden in de keuze van 
verhalen, repertoire, coproducenten en 
uitvoerenden, en vanzelfsprekend bij wer-
ving- en selectieprocedures. 
 
Rondom Thuislozen waren in alle 
speelsteden maatschappelijke 
organisaties met een rol in de 
problematiek van dak- en thuislozen 
betrokken, zowel artistiek, als op het 
vlak van publiekswerking. De financiële 
drempel die voor deze doelgroep geldt 
werd met aanvullende middelen van 
cultuurfondsen en maatschappelijke 
organisaties weggenomen. 30% van de 
bezoekers was deze avonden voor het 
eerst in een theater. Bij de coproductie 
met Bright Richards in 2018 (The 
Bright Side of Life) werden met succes 
bedrijven, maar ook individuele bezoekers 

gevraagd extra kaarten te kopen voor 
vluchtelingen. Volgende producties, zoals 
de locatievoorstelling Tram, maken we 
op dezelfde manier toegankelijk voor 
alle Utrechters. De ervaringen die we 
hebben opgedaan bij het benaderen van 
maatschappelijke organisaties komen 
daarbij goed van pas.
 
Om ons maatschappelijk netwerk uit te 
breiden houden we regelmatig stafver-
gadering onder het dak van een andere 
organisatie. Zo hebben eerdere edities 
bij Back-Up, De Dijk en Creative College 
plaatsgevonden. 
 
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de 
directies van de theatergezelschappen 
in de BIS en hun standplaatstheaters 
ontstond in 2018 het project Theater 
Inclusief. Theater Utrecht heeft daarin 
een actieve rol. Theater Inclusief is een 
inspanningsverplichting die de betrokken 
partijen met elkaar zijn aangegaan op het 
vlak van diversiteit en inclusie. We werken 
verder aan een meer diverse en inclusie-
ve aanpak met betrekking tot personeel, 
programmering, publiek en partners. De 
volgende afspraken zijn daarbij leidend:  
• In wervingsprocedures schrijven we vaca-  
  tureteksten zo inclusief mogelijk, de vaca- 
 tures worden door externen gelezen alvo- 

  rens  we deze online plaatsen en er wordt   
  meer aandacht besteed aan motivatie   
  dan aan opleiding;  
• Vacatures worden niet alleen verspreid  
 op vacaturesites, maar ook via ons   
 netwerk van scholen en maatschappelijke  
 organisaties en het netwerk van DOX  
 en Theater Inclusief; 
• Bij sollicitatieprocedures wordt tenminste  
 een (bij voorkeur twee) kandidaat  
 uitgenodigd met een cultureel diverse  
 achtergrond;  
• Nieuwe medewerkers worden  
 gemotiveerd deel te nemen aan een   
  zogeheten unconsious bias training.  
• In het kader van het project Theater  
 Inclusief heeft de organisatie in 2019  
 gezamenlijk een unconscious bias  
 training gevolgd; 
• Bij stagevacatures wordt geworven   
  bij HBO en MBO instellingen en via het  
 netwerk van DOX;  
• Een vacature van de RvT is inmiddels  
 ingevuld conform het voornemen binnen  
 vijf jaar minimaal twee leden met een  
 cultureel diverse achtergrond  
 te benoemen; 
• Onze programmering bestaat uit  
 verhalen met een Westerse én niet-Wes  
 terse oorsprong;
• Bij het kiezen van leveranciers en  
 diensten is, naast duurzaamheid, inclusie  

een belangrijk selectiecriterium.  

Naast maatregelen specifiek gericht op 
het bereiken van meer inclusie, blijven we 
in algemene zin werken aan een breed en 
gedifferentieerd publiek. Onder meer als 
volgt:
• Via publiekswerking gaan we een  
 diepere relatie met een bredere  
 doelgroep aan: we betrekken hen direct  
 bij het werk. Co-creatie en gedeeld eige- 
 naarschap vormen het uitgangspunt; 
• De afdeling marketing en communicatie  
 is uitgebreid met een online marketeer.  
 We hebben meer expertise in huis om  
 een grotere en bredere groep mensen   
  online te bereiken voor ons aanbod; 
• Om een jonger publiek te stimuleren  
 theater te bezoeken is medio 2019 een  
 collectieve imagocampagne opgezet door  
 de BIS-gezelschappen en de grotere  
 theaters, gericht op jongvolwassenen  
 tussen de 18 en 35 jaar. In 2020 wordt  
 deze collectieve inzet gecontinueerd; 
• De samenwerking met de veelal jonge  
 makers bij DOX helpt Theater Utrecht  
 ook bij het bereiken van een jongere  
 doelgroep; 
• In Utrecht zijn we mede aanjager van   
  PACT, een project dat vergelijkbaar is met   
  het landelijke programma Theater   
 Inclusief.

codes
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Paulien van der Avoird | productieleider 

Gido Bamboe | inspiciënt geluid  

Dorothy Blokland | medewerker publieks-

werking   

Dymph Boss | kostuumontwerper 

Charmaine Charlemagne | medewerker 

publiekswerking   

Thibaud Delpeut | artistiek directeur  

DIEHELEDING | acteurs en makers  

Bram Gerrits | acteur en research  

Thomas Ingelse | online marketeer  

Hanna Jansen | hoofd publiekswerking 

Remy Klerx | financieel medewerker 

Pieta Koopman | hoofd marketing,  

communicatie & sales

Nienke Kruit  | bureaumanager  

Arjen Levison | controller   

 

Thomas Lloyd | 1e inspiciënt  

Joost Maaskant | sound producer 

Joris van der Meer  | dramaturg  

Ad van Mierlo | hoofd productie & 

techniek

Titus Muizelaar | acteur   

Quint Stam | inspiciënt   

Nik Tenten | 1e inspiciënt  

Philip den Uyl | theatertechnisch assistent

Vincent van der Valk | acteur en maker

Casper Vandeputte | regisseur 

Jacques van  Veen | algemeen directeur 

Naomi Velissariou | maker en performer 

Ton Vermeulen | archivaris  

Shirley Versteeg | inspiciënt  

Lenette Vlasman | marketeer 

Sander van der Werff | inspiciënt geluid 

 

Docenten Educatie

Sharif Abdoelhak     

Dionne Bakker      

Kiki Boot       

Gary Gravenbeek     

Nina Haanappel    

Alexa Hakkenbrak     

Nahib Hamidi     

Sander Koning     

Ranike Motta     

Linar Ogenia    

Ryan Pinas      

Dietrich Pott     

Patrick Ribeiro     

Bjorn Romy      

Rosina Salihu     

Pamela Schaap    

Rashida Tauwnaar     

Barbara Willemsen

Ali Zanad

Juan Zayed

Raad van Toezicht

Karima Belhaj

Remco Dolstra

Roland Jurriens

Monique Mourits

Nol van Vliet

Steven de Waal      

       

Medewerkers De Paardenkathedraal   

Tessa van der Bijl      

Nina Bos      

Merel van ’t Hooft     

Bodine Jeske     

Sanne Jonkers     

Luna Kip      

Roderick Muller auf der Heide   

Siebe Nolles     

Esmee Rendering

Enora Segeren

Noah Schiele
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