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1. TERUGBLIK
1.1  REFLECTIE VAN NICOLE 
 BEUTLER

"2019 was een jubileumjaar: tien jaar 
NB, meer dan twintig jaar maak ik 
theater en zelf werd ik vijftig jaar oud. 
Dit hebben we bij Nicole Beutler Pro-
jects uitbundig gevierd. Als ik terugkijk 
op het afgelopen jaar ben ik onder de 
indruk wat wij met onze kleine orga-
nisatie voor elkaar hebben gekregen. 
Onwijs veel mooie activiteiten, waar ik 
heel erg trots op ben. Highlights waren 
voor mij de reprise-tournee van 4: 
STILL LIFE i.h.k.v. honderd jaar 
Bauhaus en de mooie opvoering van 
STILL LIFE IN THE MUSEUM in 
museum Boijmans van Beuningen; de 
creatie van 8: METAMORPHOSIS, 
mijn ritueel voor het einde van het 
patriarchaat waarin ik me de grote 
zaal volledig eigen maak; het begin van 
de internationale tour van ROLE 
MODEL in Düsseldorf &  het 
geweldige COME TOGETHER #4 met 
ca. vijftig kunstenaars uit Amsterdam - 
wat een feest!; de inspirerende WE 
LIVE HERE met Suzan Boogaerdt en 
Bianca van der Schoot en de daarop-
volgende gesprekken met Veem House, 
BAU, Keren Levi | NeverLike en onze 
nieuwe verbinding die vorm krijgt in 
GREENHOUSE; de reprise van the 
exact position of things, vijftien jaar 
oud; de continue gesprekken met - en 
het werk van Genevieve Murphy, onze

inspirerende nieuwe maker. En last but 
not least de Nicole Beutler Collection: 
zeven voorstellingen in Frascati en 
ITA, een megaproject, ter viering van 
ons tienjarig bestaan. Dit festival was 
waanzinnig veel werk, eigenlijk   
veel voor onze kleine organisatie, maar 
het werd een feest met dank aan alle 
56 medewerkers: dansers, technici, 
productie- en pr-medewerkers. En met 
dank aan alle bezoekers! Ik ben trots 
op ons fijne team. Iedereen zit op de 
juiste plek. Het voelt alsof we samen 
groeien en samen steeds sterker 
worden. Onze pool van dansers en 
performers is ook waanzinnig mooi. 
Meedenkend. Verbonden. Ik ben ook 
dankbaar voor alle steun en vertrou-
wen door de verschillende fondsen en 
prijs me onwijs gelukkig met wat we 
hebben kunnen bereiken."
- Nicole Beutler
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2. BESTUURSVERSLAG

2.1  REALISATIE

Behaalde speelbeurten: 105

Grote zaal: 18

Midden-/kleine zaal: 87

Bezoekers: 16.315

Eigen inkomsten: 40,5% 

Dit jaar speelden we wederom meer voorstellingen dan 

verwacht. We betrokken jonge makers bij onze program-

ma’s en bleven stevig geworteld in Amsterdam als be-

trouwbare samenwerkingspartner voor de Amsterdamse 

dans- & performancescene. We hebben ons publieksbe-

reik vergroot door op meer en op nieuwe plekken te spelen, 

toegankelijker te communiceren en liefhebbers van ver-

schillende kunstdisciplines aan te spreken. Hierdoor wordt 

onze naamsbekendheid steeds groter. 

Organisatorisch staat ons team sterk. In januari begon 

een nieuwe productieleider die haar kwaliteiten ruim heeft 

laten zien. In september begon een nieuwe technische pro-

ducent die alle producties in het najaar (negen verschillen-

de in totaal) de juiste technische aandacht heeft gegeven. 

We hebben in 2019 in totaal 105 voorstellingen gespeeld. 

Dit is bijna 45% meer dan de beoogde 57 voorstellingen 

per jaar. De beoogde productie met Maas Theater en Dans 

vond niet plaats. In plaats daarvan gingen we op tournee 

met twee andere voorstellingen. We bereikten in totaal 

16.315 bezoekers, waarvan 6.821 in Amsterdam. Op slechts 

7% na hebben we de beoogde 17.500 bezoekers per jaar 

behaald.

De samenwerking met impresariaat Via Rudolphi voor 

de nationale verkoop gaat heel goed. En ook de interna-

tionale verkoop begint weer op gang te komen door een 

eigen internationaal agent die in opleiding is. Er is flink 

geïnvesteerd in internationale contacten en dit zien we in 

2020 terug met twaalf internationale speelbeurten in Graz, 

München, Shanghai, Milaan, Roskilde en internationale 

coproductie in London, en Harnosand (Zweden).  (Helaas 

heeft de realiteit ons ingehaald en kunnen meerdere 

internationale speelbeurten door het COVID-19 virus niet 

doorgaan.)

We sluiten dit productieve jaar af met een negatief resul-

taat van € 42.285, gevolg van investeringen in de organi-

satie van het jubileumfestival Nicole Beutler Collection, in 

marketing en in internationale relaties. Op deze financiële 

investering vanuit de reserve was overigens in de voor-

afgaand jaren geanticipeerd door het opbouwen van een 

ruime algemene reserve. De eigen inkomstenquote is met 

40,5% ruim behaald. De verwachte inkomsten uit interna-

tionale speelbeurten bleven achter hoewel er ten opzichte 

van 2018 zeker een groei waar te nemen is. 

In 2019 werd er voor het eerst gecrowdfund: voor een 

oeuvreboek van het werk van Nicole Beutler deden we mee 

aan het traject ‘Company, City, Crowd’ van het crowdfun-

dingplatform Voordekunst en het Amsterdams Fonds voor 

de Kunst. Hiermee haalden we in totaal maar liefst 

€ 30.000 op. De productie 8: METAMORPHOSIS werd 

gesteund door Ammodo en Fonds 21 (in totaal € 95.000). 

Voor COME TOGETHER #4 werd subsidie ontvangen van het 

AFK (aangevraagd door één van de partners).

2.2 PARTNERS

Nicole Beutler pleit voor een open en grensoverschrij-

dende blik op kunst en kunstdisciplines. Dit maakt sa-

menwerking met diverse partners een evident onderdeel 

van onze artistieke praktijk. In 2019 werkten we niet alleen 

samen met partners binnen de vertrouwde dans-, thea-

ter- en performancesector (Rudolphi Producties, Keren 

Levi | NeverLike, BAU, Frascati, Het Zuidelijk Toneel), maar 

ontsloten we ook nieuwe terreinen met samenwerkingen 

op het gebied van opera en urban (Operadagen Rotterdam, 

DOX). 

Vanuit haar positie als theatermaker met een structu-

reel gesubsidieerd productiekern vindt Nicole Beutler 

het belangrijk om, naast haar samenwerkingen met 

productiepartners voor voorstellingen, ook een betrouw-

bare samenwerkingspartner te zijn voor Amsterdamse 

theaters, gezelschappen en artistieke peers. Denk aan 

Veem, Frascati, Keren Levi | NeverLike en de onafhankelijke 

makers verenigd in BAU. De gezamenlijke projecten zoals 

POLYPHONIC SONGS (november 2018) en WE LIVE HERE (juli 

2019), maar ook het COME TOGETHER festival draaiden om 

het samenbrengen van makers en het bieden van een po-

dium dat ze anders niet hadden gehad. Dit is een manier 

van ‘giving back’.

Binnen al deze projecten wordt ruimte gemaakt voor in-

stroom van jonge makers. Nicole Beutler deelt op deze ma-

nier graag haar ervaring en expertise. Dit is ook de reden 

waarom ze Genevieve Murphy als nieuwe maker begeleidt. 

In de nabije toekomst wil ze graag meer nieuwe makers 

begeleiden. Het is een dankbare taak om met onze organi-

satie Murphy’s eerste performanceprojecten te produce-

ren en haar als maker en performer te zien groeien. 

In 2019 hebben de gesprekken met VEEM, NeverLike en 

BAU een vastere vorm gekregen waarbij mimegezelschap 

Boogaerd/ van der Schoot zich ook heeft aangesloten. 

Deze vastere vorm heeft de voorlopige naam GREENHOUSE 

gekregen. GREENHOUSE is een talentontwikkelingsnetwerk 

voor de dans- en performancescene waarbij alle partijen 

hun kracht en kennis optimaal inzetten voor het steunen 

van nieuw en mid-career talent. Binnen het netwerk zullen 

de komende jaren makers worden geproduceerd, salons 

worden gehost en workshops worden georganiseerd. Met 

dit netwerk hopen we de dans- en performancescene van 

Amsterdam een nieuwe impuls te geven.

2.3 PRESTATIES

SPREIDING NEDERLAND 2019

Regio Verwacht Gerealiseerd Bezoekers

NOORD 4 8 956

OOST 4 7 758

MIDDEN 4 2 149

WEST 10 9 757

ZUID 10 9 1.499

AMSTERDAM 15 39 6.821

ROTTERDAM 8 9 2.367
DEN HAAG 4 4 602
UTRECHT STAD 8 7 970
BUITENLAND 22 11 1.436
TOTAAL 89 105 16.315

Ten opzichte van de verwachting is er meer in Amsterdam gespeeld maar ook aan de verwachtingen in de regio is voldaan. 
In het buitenland is een stuk minder gespeeld dan beoogd.

Circuit Verwacht Gerealiseerd

KLEIN 87

GROOT 13 18

TOTAAL 70 105

CIRCUITBESPELING 2019

In zowel het kleine zalencircuit als het grote zalencircuit is het beoogde gemiddelde aantal 
voorstellingen ruim gehaald. In totaliteit brachten we 35 voorstellingen meer dan de beoogde
zeventig. Dit komt onder meer door twee reprisetournees en het eigen festival Nicole Beutler 
Collection met zeven voorstellingen.  

5
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2.4 PUBLIEK & POSITIONERING
In 2019 bereikten we met onze activiteiten 16.315 bezoe-

kers. Met onze reguliere kleine-zaalvoorstellingen in Ne-

derland bereikten we gemiddeld 108 bezoekers per avond. 

Voor de reguliere grote-zaalvoorstellingen in Nederland 

is dat gemiddeld 210. Onze cijfers passen in een grotere 

trend van een stijgende lijn van bezoekersaantallen. Onze 

gemiddelde publieksopkomst (voor reguliere  voorstellin-

gen in Nederland) in de periode 2017-2019 is gestegen met 

42% in de grote zaal en 17% in de kleine zaal ten opzichte 

van 2015-2016. 

In vergelijking met 2018 zien we dit jaar een lichte daling 

van het gemiddelde aantal bezoekers (toen was het 121 

bezoekers gemiddeld per avond in de kleine zaal). Dat is 

te verklaren doordat we in 2019 twee reprise-tournees 

hadden - 4: STILL LIFE en ROLE MODEL - die op wat minder 

persaandacht kunnen rekenen dan premières. Het is onze 

doelstelling om de gemiddelde publieksopkomst voor 

grote zaalvoorstellingen jaarlijks met 13% te doen groei-

en naar vierhonderd bezoekers in 2024. In de kleine zaal 

willen we groeien naar minstens 150 (+18%).

In 2019 bereikten we met onze producties publieksgroepen 

met verschillende interesses en bezoekersgedrag, zoals 

liefhebbers van opera en klassieke muziek (8: META-

MORPHOSIS), toneelliefhebbers (Liefdesverklaring voor 

altijd), dansliefhebbers (4: STILL LIFE), jongeren met een 

diverse achtergrond en liefhebbers van urban dans (ROLE 

MODEL). 

Met de tournees van Liefdesverklaring voor altijd en ROLE 

MODEL hebben we ons afzetgebied uitgebreid; we kwamen 

op veel nieuwe speelplekken in het land. Het was onze 

ambitie om ons publieksbereik te vergroten door op meer 

plekken te spelen (geografisch nieuw publiek aanboren), 

toegankelijk te communiceren in onze campagnes 

(publieksopkomst vergroten) en liefhebbers van verschil-

lende disciplines aan te spreken (publiek verbreden). Onze 

naamsbekendheid wordt steeds groter. Publieksonderzoek 

van 2017 tot nu toont aan dat brand awareness van de 

naam Nicole Beutler in die periode met 13% is gestegen. 

Nu geeft 32% van de bezoekers aan te komen vanwege de 

naam Nicole Beutler. Wat opvalt is dat twee jaar geleden, 

de mensen die de naam Nicole Beutler kenden, echt 

dansliefhebbers waren. Tegenwoordig zien we dat 

liefhebbers van theater, muziektheater en beeldende 

kunst een steeds groter deel van die groep uitmaken. 

In 2019 hebben we in onze campagnes ingezet op een toe-

gankelijkere manier van communiceren, wat o.a. blijkt uit 

de keuze voor fotografie voor de 4: STILL LIFE campagne en 

de samenwerking met een nieuwe vormgever, Len Rooth/ 

studio l&rooth voor campagnes en rebranding. We merk-

ten tijdens the exact position of things dat deze aanpak 

niet altijd passend is voor onze meer experimentele pro-

jecten, waaruit we concluderen dat we onze aanpak dienen 

te diversifiëren per type voorstelling en bezoekerscircuit. 

Per 2020 geven wij onze campagnes vorm aan de hand 

van drie bezoekersprofielen die ervoor zorgen dat we in 

verschillende circuits passend communiceren. De profie-

len heten: de experimenteerder, de nieuwsgierige bezoeker 

en de avonturier. 

‘De experimenteerder’ bevindt zich in art-house theaters 

en bezoekt ook andere vormen van avontuurlijke kunst. 

Kunststudenten, kunstprofessionals en onze early adop-

ters zijn experimenteerders. De uitingen voor deze doel-

groep mogen wat meer kunstzinnig, abstract en acade-

misch van toon zijn. Ondanks dat onze producties voor de 

gemiddelde theaterliefhebber nog vaak wat experimenteel 

zijn, wordt ‘de nieuwsgierige bezoeker’ regelmatig bereikt 

dankzij voorstellingen met voor hen herkenbare thema’s 

of acteurs. Voor deze publieksgroep zijn Beutlers voorstel-

lingen echt iets anders dan anders. De promotie focust op 

het verrassende aspect van het werk, terwijl in de uitingen 

wordt ingezet op de herkenbare selling points en toegan-

kelijke teksten. ‘De avonturier’ is een grote-zaalbezoeker 

die te verleiden is tot een voorstelling die buiten de lijntjes 

kleurt. Ze zijn over te halen met de belofte van een niet te 

missen unieke ervaring. Door te werken met meerdere ver-

sies van campagnebeelden, teksten en video’s zorgen we 

ervoor dat ons werk zowel herkend kan worden als dans, 

als theater en als opera. 

2.5 BESTUUR & DIRECTIE

Stichting NB is de rechtspersoon achter Nicole Beutler 

Projects. De stichting werd in 2009 opgericht. De stichting 

kent een maatschappelijke doelstelling gericht op het 

creëren en overdragen van culturele waarde en heeft de 

ANBI-status. Stichting NB hanteert momenteel het zoge-

heten bestuursmodel.  Het bestuur, bestaande uit Wendy 

Veerman (voorzitter), Martine Dekker (penningmeester), 

Nastaran Razawi Khorasani en Quirijn Bongaerts, is zich 

bewust van de eigen rol en de onderlinge verdeling van 

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Er is een 

heldere scheiding tussen directie en het bestuur, vastge-

legd in een document Administratieve Organisatie en in 

het bestuursreglement. Met zowel de zakelijk als artistiek 

leider houdt het bestuur jaarlijks functioneringsgesprek-

ken. Per jaar komt het bestuur minimaal vijf keer bijeen 

met de directie. Op declarabele onkosten na, verricht het 

bestuur haar werkzaamheden onbezoldigd. Jaarlijks stelt 

het bestuur het jaarverslag en de jaarrekening vast. Deze 

zijn online te raadplegen. 

In 2020 zal de stichting de overstap maken naar een 

raad-van-toezichtmodel waarbij de huidige artistiek leider 

en de zakelijk leider samen het bestuur zullen gaan vor-

men. De overstap naar een raad-van-toezichtmodel brengt 

de werkelijkheid van alledag en de juridische werkelijkheid 

beter in overeenstemming met elkaar. Het volume van 

de organisatie vraagt om een ander bestuursmodel waar 

controle op beleid en financiën op een ander niveau effec-

tiever zijn en de directie over meer verantwoordelijkheden 

beschikt ten behoeve van de bedrijfscontinuiteit. De huidi-

ge vier bestuursleden worden toezichthouders. 

Na de transitie zullen aanvullend drie nieuwe leden wor-

den geworven, met steun van een extern bureau gespecia-

liseerd in diversiteit. 

WENDY VEERMAN, voorzitter
Senior Adviseur Kunst & Cultuur bij het VSBfonds

MARTINE DEKKER, penningmeester
Directeur Cinedans,

Adviseur projectsubsidies Gemeente Utrecht

Adviseur projectsubsidies Gemeente Den Haag

SARAH BERCKENKAMP, secretaris
Directeur Bureau SSB 

QUIRIJN BONGAERTS, bestuurslid
Advocaat/bestuurder Bynkershoek 

Voorzitter Stichting Genootschap Felix Meritis/

Felix Meritis Foundation

Lid van de adviescommissie mediation van de 

Nederlandse Orde van Advocaten

Naam Functie Aangetreden Tot uiterlijk

WENDY VEERMAN Voorzitter 26-09-2013 26-09-2025

MARTINE DEKKER Penningmeester 16-11-2015 16-11-2023
SARAH 
BERCKENKAMP Secretaris 01-01-2017 01-01-2025
QUIRIJN 
BONGAERTS Bestuurslid 01-09-2018 01-09-2026

SAMENSTELLING BESTUUR PER 31 DEC 2019

26-09-202526-09-2025

16-11-202316-11-2023

01-01-202501-01-2025

01-09-202601-09-2026

Sarah Berckenkamp verlaat per 14 januari 2020 omwille 

van andere werkzaamheden het bestuur en wordt opge-

volgd door Nastaran Razawi Khorasani.

De directie bestond in 2019 uit Nicole Beutler, artistiek lei-

der en Sanne Boersma, zakelijk leider. Beiden hebben een 

vaste aanstelling en vervulden in 2019 geen nevenfuncties. 

De salarissen van beide directieleden vallen binnen de cao 

Toneel en Dans en de Wet Normering Topinkomens. 
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2.6 ORGANISATIE

Nicole Beutler Projects werkt met een flexibel en effici-

ent kernteam. Per project wordt dat team aangevuld met 

een kring van medewerkers: performers, technici, sceno-

grafen, productieleiders etc. In 2019 bestond het kernteam 

uit zes medewerkers met een dienstverband (4,6 fte) en 

twee medewerkers op ZZP-basis (1 fte).

Naast Nicole Beutler is Sanne Boersma sinds 2018 zake-

lijk leider. Floor Cremers is in 2019 begonnen als produc-

tieleider. Deze jonge gedreven productieleider met een 

dramaturgische achtergrond past goed bij het gezelschap. 

Mayke Klomp is sinds 2017 onze PR-manager en Naomi 

Wallenburg ondersteunt haar daar sinds 2018 bij. Justa ter 

Haar is Nicole’s artistiek assistent. Daarnaast worden we 

technisch ondersteund door technisch producent Prem 

Scholten Albers.

Voor internationale verkoop is in 2019 een traineetraject 

met Jimmy Pierre de Graaf gestart. We willen een nieuw 

agentschap oprichten ter bevordering van de internatio-

nale verkoop van interdisciplinaire voorstellingen. Mu-

ziektheaterproductiekern Silbersee en objecttheaterge-

zelschap Ulrike Quade Company hebben zich als partners 

gecommitteerd aan dit innovatietraject. De interdiscipli-

nariteit van het werk is wat deze drie gezelschappen ver-

bindt. Met dit driemanschap (met NBP op kop) zullen we de 

verkoopmogelijkheden binnen het internationale thea-

terveld verkennen en vergroten. We zijn op zoek gegaan 

naar een veelzijdige, enthousiaste en gedreven agent/

producent: Jimmy Pierre de Graaf, die in het verleden als 

producent voor alle drie de gezelschappen heeft gewerkt. 

Zijn achtergrond in zowel theaterproductie als theaterma-

nagement, in combinatie met zijn internationale ambities, 

maken hem kundig en veelbelovend als agent-in-opleiding.

In 2019 zijn we i.s.m. WAT WE DOEN, Schweigman&, Adel-

heid&Zina en Via Rudolphi begonnen met het opzetten 

van een traineeship voor aspirant zakelijk leiders. Hiermee 

willen we per organisatie een plek bieden voor nieuw zake-

lijk talent met een biculturele achtergrond om te worden 

opgeleid binnen een organisatie. Daarnaast fungeren 

deze personen als assistent-zakelijk leiders waardoor de 

zakelijk leiders worden vrijgespeeld voor fondsenwerving 

en sponsoring. In ons geval zal de aspirant-zakelijk leiding 

tevens gekoppeld worden aan onze nieuwe makers.

Het artistieke kernteam is stabiel, met naast Nicole Beut-

ler haar vaste creatieve partners: Gary Shepherd voor de 

muziekcompositie, Minna Tiikkainen voor het lichtontwerp 

en Jessica Helbach voor kostuumontwerp. Sinds 2019 is 

João Dinis Pinho de vaste repetitor en studio-assistent 

tijdens producties. Deze jonge danser en choreograaf 

heeft een scherp oog voor detail en snapt de taal van 

Nicole Beutler, hij is een aanwinst voor ons team. Daar-

naast werken we veelvuldig met een aantal vaste dansers/

performers: Marolein Vogels, Hillary Blake Firestone, Felix 

Schellekens en Christian Gueremachi. Bij het artistieke 

team zijn regelmatig stagiaires betrokken (voor dans/per-

formance maar ook op het vlak van techniek en ontwerp).

Nicole Beutler Projects werkt samen met Theaterzaken Via 

Rudolphi als vaste partner voor acquisitie en verkoop in 

Nederland. De administratie wordt verzorgd door Ozcar.  

Als producent vinden we het belangrijk dat wat wij pre-

senteren op een podium een beeld schetst waar een breed 

publiek aansluiting bij kan vinden. Bij de casting van onze 

voorstellingen streven we dan ook standaard naar een be-

zetting die een afspiegeling vormt van de diverse samen-

leving. In de internationale pool van performers waarmee 

Nicole Beutler Projects werkt, bestaan verschillende iden-

titeiten, culturen en huidskleuren gelukkig op natuurlijke 

wijze naast elkaar. Binnen onze talentontwikkeling zien we 

de kans om diversiteit nog een groter podium en een 

luidere stem te geven. Voor het invullen van vacatures en 

bestuursfuncties gaan we actief op zoek naar kandidaten 

die een bijdrage kunnen leveren aan diversiteit in de orga-

nisatie. Hiervoor gaan we werken met  een extern 

recruitmentbureau dat gespecialiseerd is in diversiteit en 

inclusie. 

Sinds 2017 huurt Nicole Beutler Projects kantoorruimte bij 

BAU aan het Entrepotdok in Amsterdam. De twee organi-

saties delen een kantoorruimte en daarnaast maakt NB 

regelmatig gebruik van de studio’s van BAU; op die manier 

staat het kantoorteam dicht bij wat er gebeurt op de vloer. 

Daarnaast vinden we het fijn om op een plek te zitten waar 

meerdere makers en organisaties werken. Het vinden van 

goede montageruimte is helaas nog altijd moeilijk en zeer 

kostbaar.

Meerdere medewerkers hebben in 2019 bijscholing ge-

volgd. Zo hadden Sanne en Nicole meerdere individuele en 

soms ook gezamenlijke coachingsgesprekken met Dennis 

Molendijk. Sanne heeft daarnaast haar eigen intervisie-

groep met een aantal andere zakelijk leiders (Zakelijk 

Leiders 2.0 – Jantien Plooij – WAT WE DOEN, Bregtje Bos 

- Adelheid+ZINA, Yoni Vermeire -Studio Dries Verhoeven en 

Gysele ter Berge - AKF/Kalpanarts). Naomi Wallenburg 

volgde een cursus creatieve marketing. Het gehele team 

deed in het najaar van 2019 een unconsious bias training 

o.l.v. Nina Blusse / Rose Stories.

Wij vinden fair pay en fair practice zeer belangrijk en 

hanteren de voor onze sector geldende cao Toneel en Dans. 

Daarmee nemen wij als werkgever onze verantwoorde-

lijkheid ten aanzien van ons personeel en mensen die op 

freelancebasis opdrachten voor ons vervullen. 

We hanteren voor zzp’ers een opslag van 50% op basis van 

hun dagprijs, berekend aan de hand van de cao Toneel en 

Dans. We dragen zorg voor optimale werkomstandigheden 

voor al onze medewerkers, goede werktijden en 

mogelijkheid tot bijscholing als daar behoefte aan is. 

Daarnaast volgen wij uiteraard ook de Code Diversiteit en 

Inclusie.
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Realisatie 
2019

Begroting
2019

verschil 
in cijfers

verschil in 
percentage

PUBLIEKSINKOMSTEN 165.521 284.469 118.949 -42%

OVERIGE INKOMSTEN 128.559 199.516 70.957 -36%
TOTAAL DIRECTE 
OPBRENGSTEN 94.079 483.985 189.906 -40%
BIJDRAGEN 
FONDSENWERVING 95.000 50.469 39.531 +52%
INDIRECTE 
OPBRENGSTEN

TOTAAL EIGEN 
INKOMSTEN 425.95 534.454 -19%

SUBSIDIE FPK 398.926 448.440 49.514 -11%
OVERIGE PUBL. 
MIDDELEN

52.400 2.500 49.900  +2000 %

SUBSIDIE AFK 73.492 185.000 11.508 -6 %
TOTAAL PUBLIEKE 
MIDDELEN

624.818 635.940 11.122 -2 %

TOTAAL INKOMSTEN 1.050.775 1.170.394 119.620 -10%
BEHEERLASTEN 165.854 92.318 73.536 +45%
ACTIVITEITENLASTEN 927.20 1.078.076 150.872 -14%
TOTALE LASTEN 1.093.0 0 1.170.394 77.336 6 %
RESULTAAT -€42.285
EIQ 40,5%

2.7 TOELICHTING 
JAARREKENING 2019

In de goedgekeurde oorspronkelijke ingediende begro-

ting 2016 waren de totale baten geraamd op €1.170.394. 

Daarvan waren de eigen inkomsten €534.454, de subsidie 

FPK €448.440 en de subsidie AFK €185.000. Het percenta-

ge eigen inkomsten was 39,1.

In het resultaat 31 december 2019 bedragen de totale 

baten €1.050.774. Daarvan zijn de eigen inkomsten 

€425.956, de subsidie FPK is €398.936 en de subsidie 

AFK is €173.492. Het percentage eigen inkomsten is 40,5%.

Het aanvankelijk aangevraagde budget voor talentont-

wikkeling werd in 2016 door FPK niet toegekend waardoor 

de vastgestelde subsidie op €379.306 lager uitkwam dan 

begroot. Het AFK heeft gemiddeld 9% minder subsidie toe-

gekend dan aangevraagd voor de periode 2017-2020.

Hieronder volgt een toelichting op de staat van baten en 

lasten en de balans, de financiële positie van de instelling 

en de analyse ten opzichte van de begroting. 

VERSCHILLEN GROTER DAN 10%
Totaal directe opbrengsten -40%: Doordat er minder 

voorstellingen in het buitenland zijn gespeeld, vallen de 

publieksinkomsten uit internationale verkoop flink tegen. 

Daarnaast zou er een coproductie plaatsvinden met Maas 

Theater en Dans waarvoor coproductiebaten waren opge-

nomen. 

Bijdragen van private fondsen +52%: Er is voor 8: META-

MORPHOSIS subsidie aangevraagd bij Ammodo Fonds en 

Fonds 21 en in beide gevallen is dit toegekend.

Publieke middelen +10%: NB heeft in 2017 € 80.000 sub-

sidie ontvangen uit de Nieuwe Makers Regeling van FPK 

om jonge maker Genevieve Murphy de komende jaren te 

ondersteunen. Dit traject startte in najaar 2017 en een deel 

van de subsidie werd in 2018 besteed aan de eerste pro-

ductie. Genevieves werkproces loopt nog door tot in 2020. 

Beheerslasten: +45%: Er is geïnvesteerd in nationaal en in-

ternationaal netwerk met het oog op het nieuwe kunsten-

plan en internationalisering . Daarnaast is er geïnvesteerd 

in coaching en scholing van verschillende teamleden en is 

er eenmalig geïnvesteerd in een nieuwe huisstijl en 

branding.

Activiteitenlasten: -14%: De activiteitenlasten zijn in totaal 

lager uitgevallen doordat begrote uitgaven op het gebied 

van internationale voorstellingen niet zijn gedaan.  

VERMOGENSONTWIKKELING
Op 1 januari 2019 had NB een positief eigen vermogen 

van € 107.621 (€ 63.473 bestemmingsreserve (personele 

voorziening) en € 44.148 algemene reserve). Het financiële 

resultaat van 2019 is -€ 42.285. Dit tekort wordt onttrok-

ken aan de algemene reserve. Hiermee is de vermogens-

positie van de stichting op 31 december 2019 € 65.336: €
1.863 algemene reserve en € 63.473 (bestemmingsreserve 

(personele voorziening). Stichting NB heeft de afgelopen 

jaren gestuurd op een steviger vermogenspositie. Wegens 

scherpe bedrijfsvoering is het gelukt om een personele 

voorziening te behouden van 6% van de jaaromzet. De al-

gemene reserve is als gevolg van de gedane investeringen 

geslonken en wordt naar verwachting in 2020 gedeeltelijk 

weer opgebouwd. 

LIQUIDITEIT EN SOLVABILITEIT
De liquiditeit en solvabiliteit van de stichting waren in 

2019 wederom ruimschoots in orde, NB kon haar financiële 

verplichtingen op de korte termijn prima voldoen. De Co-

vid-19 crisis heeft in 2020 impact op de activiteiten van de 

stichting doordat meerdere voorstellingen geen doorgang 

hebben kunnen vinden. Toch heeft dit momenteel geen 

impact op de financiële situatie en continuïteit van 

de stichting.
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3.1 8: METAMORPHOSIS  
GROTE ZAAL 

Mei — november 2019
Coproductie met Operadagen Rotterdam en 
Internationaal Theater Amsterdam 

Verwachte aantal speelbeurten: 15 
Gerealiseerd aantal speelbeurten in 2019: 12 
Aantal bezoekers: 3081

Vol trots kijken we terug op een bijzonder geslaagd 

project; de dansopera 8: METAMORPHOSIS heeft inmiddels 

twaalf keer verspreid door Nederland gespeeld en daarmee 

hebben we meer dan 3100 bezoekers bereikt. In de aan-

vraag stelden we dat voorstellingen van Nicole Beutler een 

unicum zijn. "Uniek!" Kregen we dan ook vaak van bezoe-

kers als respons. Hieronder volgt een evaluatie, waarin we 

kort terugblikken op het creatieproces, de vooraf gestelde 

doelen en het behaalde resultaat.

8: METAMORPHOSIS is een dansvoorstelling én een he-

dendaagse opera over het omarmen van de aankomende 

veranderingen. Het ijs smelt, het klimaat verandert, geves-

tigde machtsverhoudingen beginnen te verschuiven. Een 

grote onzekerheid ligt voor ons. Als een ‘beeldend kunste-

naar in het theater’ componeerde Beutler een dansopera 

volgens haar eigen wetten. In 8: METAMORPHOSIS speelt 

Beutler met perspectief, de kijkrichting wordt omgedraaid 

en de zaal wordt het toneel. De totale ruimte speelt mee, 

het publiek zit ín de ervaring. Het theater wordt gebruikt 

als een groot levend organisme. Dans, muziek, lichtkunst 

en beeldende compositie versmelten tot een totaalerva-

ring die alle zintuigen prikkelt.

In 8: METAMORPHOSIS slepen acht mannen – dansers, 

zangers en een drummer – je mee in een bezwerend ritueel 

voor de nieuwe tijd. Geïnspireerd op de wiskundige over-

gangen in de zins begoochelende kunst van M.C. Escher 

transformeren bekende patronen tot verrassende nieuwe 

mogelijkheden. 8: METAMORPHOSIS nodigt je uit in de 

schemerzone: een hoopvol én dreigend tussengebied. Het 

bevroren ritme van Henry Purcells ‘The Cold Song’ stuwt  

de voorstelling voort. In dit beklijvende lied beklaagt 

een wintergeest zich over de lente. Hij verzet zich uit alle 

macht, maar moet uiteindelijk smelten. Indringende 

koorzang, virtuoze percussie van drummer Frank Rosaly 

en de filmische soundtrack van componist Gary Shepherd 

ontrafelen het muziekstuk langzaam tot een bevrijdende 

muzikale explosie.

LANGE MONTAGEPERIODE
Al vroeg in het proces werd duidelijk dat het voor het 

creëren van zo’n bijzondere totaalervaring – waarbij het  

publiek op het toneel zit en naar een lege zaal kijkt – be-

langrijk is om veel en vaak te werken in het theater. Het  

is niet alleen ons decor, maar ook onze speelruimte. Een 

montageweek aan het einde van een creatieproces zou  

dus niet afdoende te zijn. 

Tijdens een van de eerste artistieke besprekingen met 

decorontwerper Julian Maiwald en lichtkunstenaar Minna 

Tiikkainen kozen we er dan ook voor om niet op kantoor, 

achter een tafel te brainstormen over de scenografie van 

de voorstelling, maar op de rand van het toneel in de ITA. 

Daar ontstond het idee om de trekkenwand als ‘speler’  

mee te laten doen. In januari 2019 planden we drie experi-

menteerdagen in Park Schouwburg Hoorn, waarvan twee 

enkel voor creatives en crew en één samen met perfor-

mers. Eind januari toonden we als onderdeel van het COME 

TOGETHER festival in Frascati een korte eerste schets van 

dertig minuten. Na vier weken repetitie in de BAU studio en 

nog eens drie dagen pre-montage in Schouwburg Almere, 

hebben we 8: METAMORPHOSIS in zeven dagen afgemon-

teerd in de Amstelveense schouwburg. De officiële premi-

ère was op 20 mei in het Nieuwe Luxor theater tijdens de 

Operadagen Rotterdam. In onze thuishaven Amsterdam 

speelden we op 18 mei een pre-première.
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8: METAMORPHOSIS
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CREATIEPROCES
Nicole Beutler laat zich tijdens een creatieproces vaak 

door meerdere bronnen inspireren. Bij 8: METAMORPHOSIS 

waren dat: 1) de staccato gezongen Cold Song uit de King 

Arthur-opera van Henry Purcell, 2) de magische trans-

formerende patronen en het spel met perspectief van 

grafisch kunstenaar M.C. Escher, 3) de verandering in het 

klimaat en de samenleving. Tijdens de eerste repetitiewe-

ken organiseerden we twee lezingen waarin de artistieke 

uitgangspunten werden verdiept en openbaar gedeeld. 

Beeldend kunstenaar en wiskundige Rinus Roelofs deelde 

zijn visuele zoektocht naar wiskundige transformaties en 

de jonge wetenschapper Flo Fitzgerald Allsopp deelde haar 

onderzoek naar ‘becoming animal’.

TEAM 
8: METAMORPHOSIS is gecreëerd door Nicole Beutler, 

nauwe samenwerking met Felix Schellekens, Dominic 

Kraemer, Arnout Lems, Sebastian Pickering Pedersen, 

Rob Polmann, Timo Tembuyser, Christian Guerematchi 

(performers), Frank Rosaly (slagwerk, performance), Gary 

Shepherd (muziek), Jessica Helbach (kostuum), Minna 

Tiikkainen (lichtontwerp), Julian Maiwald (scenografie), 

Igor Dobričić (dramaturgie), João Dinis Pinho (repetitor, 

performance, tourbegeleiding), Justa ter Haar (artistieke 

assistentie), Fabienne Vegt dr t rg c  d e   

ijmen Teunissen (tweede cast), Prem Scholte Albers 

(lichttechniek), Valentijn Berkhout (geluidstechniek). 

Met steun van: Ammodo, Fonds 21,  Fonds Podiumkunsten, 

Amsterdams Fonds voor de Kunst.

OMARMEN VAN HET ONBEKENDE
Het maken van een locatie-specifieke voorstelling in 

een schouwburg kost veel tijd, mankracht en geld. Ook het 

verkopen van een voorstelling die zijn publiek op toneel 

plaatst is niet vanzelfsprekend. Samen met Theaterzaken 

Via Rudolphi is het ons gelukt om negen theaters te over-

tuigen van de meerwaarde. Omdat de capaciteit van de 

zaal werd gereduceerd tot gem 244 man die op de meege-

brachte tribune moesten passen, boden we theaters aan 

twee keer op een avond te spelen (19:00uur en 21:00uur). 

Uiteindelijk heeft alleen Internationaal Theater Amsterdam 

(ITA) daar gebruik van gemaakt.  

Wij zijn trots op het risico dat we hebben genomen bij 

het maken van deze productie. Niet alleen het risico met 

betrekking tot het creatieproces – het concept is groten-

deels afhankelijk van een locatie waar je maar beperkt de 

tijd hebt voor experiment en creatie – maar ook voor het 

zakelijke risico. Echte parels ontstaan niet op de gebaande 

paden en experiment is niet zonder gevaar. Maar het resul-

taat was zo magisch dat het smaakt naar meer.

8: METAMORPHOSIS wordt in 2020 hernomen; de voorstel-

ling zou te zien zijn op Oerol, is hopelijk te zien op Julidans 

en gaat het najaar 2020 op tournee door Nederland (elf 

speelplekken) en naar Shanghai. 

CAMPAGNE
De campagne-uitingen voor 8: METAMORPHOSIS 

werden  ontworpen i.s.m. vormgever Len Rooth, fotograaf 

Aisha Zeijpveld en videograaf Bas de Brouwer en namen 

de ele-menten ‘mannelijkheid’, ‘smelten’ en ‘dans’ als 

uitgangs-punt. Dit werd vertaald naar een beeldtaal met 

een man in pak en smeltend ijs. De middelenmix bestond 

uit een affi-ches, online en print-advertenties, een flyer, 

contextboekje, video-teasers, trailer en cene otogr e 

van Anja Beutler. 

In de campagne richtten we ons op theaterliefhebbers 

enerzijds, liefhebbers van klassieke muziek/opera ander-

zijds. De belangrijkste selling points waren de unieke 

kwaliteiten van choreograaf Nicole Beutler, de muziek van 

Henry Purcell, M.C. Escher als inspiratiebron en de actua-

liteit van de thematiek (verandering tegen de achtergrond 

van klimaatverandering). 

De avant-premières in Amsterdam werden ondersteund 

met een A1 buitencampagne en de landelijke publiciteit via 

recensies en interviews. Er verschenen recensies en arti-

kelen in de Volkskrant, Theaterkrant, Arts Talk Magazine, 

Musicalnieuws, Dansmagazine en van een aantal bloggers. 

We plaatsten online advertenties via Theaterkrant en Iam-

sterdam. NRC tipte de voorstelling als een hoogtepunt van 

het aankomende seizoen en Nicole deed een interview op 

Amsterdam FM.

De voorstelling ging in première bij de Operadagen Rot-

terdam. We hebben ingezet op extra zichtbaarheid in de 

slipstream van de Operadagencampagne, gericht op hun 

muziektheater/opera-achterban. Als coproducent bracht 

de Operadagen ons extra onder de aandacht in hun eigen 

campagnemiddelen en we investeerden samen in ra-

dio-advertenties en een winactie voor Radio 4 en Classic 

FM. We genereerden zichtbaarheid in de stad dankzij 

promotie op de screens, Uitkrant, nieuwsbrief, socials en 

online agenda van het Rotterdams Uitbureau. 

et or o e    M.C c er

De muzikale compositie van 8: METAMORPHOSIS is ont-

staan uit verschillende bronnen. Samen met de perfor-

mers werkte Beutler aan een minimalistische versie van 

de Cold Song waarbij de introductiematen eindeloos wor-

den herhaald. Drummer Frank Rosaly repeteerde de hele 

periode mee. Zijn improvisatietalent was een rijke bron om 

mee te werken. Samen met elektronisch componist Gary 

Shepherd is de uiteindelijke muziek ontstaan. Gedurende 

het eerste deel van de voorstelling zit Frank achter zijn 

drumstel, daarna danst hij mee. 
Campagne, Aisha Zeijpveld & Len Rooth

Dankzij de goede voorpubliciteit wisten we vervolgens de 

voorstellingen in Utrecht, Haarlem en Den Haag snel uit 

te verkopen. Voor Hengelo hebben we ons extra gericht 

op lokale beeldende kunstdoelgroepen, dansscholen en 

lokale pers. RTV Oost maakt een mooie achter-de –scher-

men-reportage in Utrecht ter promotie van de voorstelling 

in Hengelo. In Friesland sloegen we de handen ineen met 

de publiciteitsafdelingen van theater de Lawei Drachten en 

de Harmonie in Leeuwarden. We wisten de zichtbaarheid 

in Friesland erg te vergroten dankzij direct mailings bij de 

(klassieke)muziek achterban van de theaters, uitnodigin-

gen naar partners uit het Leeuwarden Culturele Hoofdstad 

netwerk (dat veel Esscher-gerelateerde programma’s 

kende), interviews op Omroep Friesland radio en tv met 

onze (Friese) medewerker Justa en een groot interview met 

Nicole in de Leeuwarder Courant. Ook Leeuwarden wisten 

we zo uit te verkopen, in Hengelo en Drachten bereikten we 

een zaalbezetting van respectievelijk 58% en 66%.

Trailer . (KLIK VOOR VIDEO)

https://vimeo.com/347728013
Klomp
Markering
Escher


Klomp
Markering
Metamorphose
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PUBLIEK
Met tien reguliere voorstellingen waarvan er acht 

uitver-kocht waren, bereikten we 2107 bezoekers. In ons 
publieksonderzoek valt op dat onze recente 
Purcellvoorstellingen DIDO DIDO en 8: METAMORPHOSIS 2x 
zoveel liefhebbers van klassiek (20%) en opera (10%) 
trekken dan een gemid-delde andere voorstelling. Een 
groot deel van het publiek voor deze twee voorstellingen 
komt af op de muziek van Purcell, (51% bij DIDO en 35% bij 
8MM) waarbij wel opvalt dat bij 8: METAMORPHOSIS we 
minder zwaar leunen op lief-hebbers van opera dan bij 
DIDO (26,3% versus 16%) en de balans wat is verschoven 
naar vooral theaterliefhebbers. Purcell, Escher en Nicole 
Beutler bleken duidelijk belangrij-kere redenen te zijn om 
de voorstelling te bezoeken dan de thematiek van 
verandering, het einde van het patriarchaat of 
klimaatverandering.

De voorstelling werd hooggewaardeerd door het publiek, 
90% van het publiek waardeerde de voorstelling als goed 
of zeer goed. Met 55% zeer goed was dit onze hoogst ge-
waardeerde voorstelling in de afgelopen twee jaar.

PUBLIEKSREACTIES: 
Tha fuck! Niet geweten dat ik zo ge-
raakt kon worden door techniek en de 
beelden! Ondanks dat ik minder van 
abstracte dans ben had ik het blijk-
baar nodig om diep geraakt te 
worden. DANK!! 
- Wouter Hofstede, Hengelo.

Het was verbijsterend en  
onvoorstelbaar. Unieke ervaring. 
- Peer Stevens, Den Haag.

Geweldig! Anders dan alles wat ik  
heb gezien. Heel blij dat we ervoor  
uit de Betuwe zijn gekomen. Terecht 
5 sterren. 
- Bezoeker Den Haag.

Overweldigend, adembenemend, 
ontroerend & zinnenprikkelend. 
- S. De Wit, Den Haag.

Het was weer ongelooflijk.  
No compromise, houden zo. 
- Bezoeker Drachten.

8: METAMORPHOSIS heeft grote 
indruk op me gemaakt en ik voeg hem 
graag toe aan mijn lijst van favoriete 
dansvoorstellingen. Wat een perfor-
mance door de spelers, wat een hal-
lucinerend toneelbeeld, wat een goed 
vormgegeven verhaal en dramaturgie. 
- Hans Schamlé

Projects

8: Metamorphosis is een imponerende 
dansopera over de patriarchale struc-
tuur die van geen wijken wil weten.  

- Volkskrant

De acteurs zijn fantastisch. De  
bewegingen in volkomen synergie,  
de zang hemels, de intentie  
overtuigend. Het is allemaal weer-
galoos. [Het eindigt met] één van de 
allermooiste toneelbeelden ooit. De 
tranen springen spontaan in je ogen. 
Grandioos.
- Musicalnieuws

8: Metamorphosis explores the tran-
sition space regarding ecological 
awareness that we are currently in, 
the inhuman in humans, the change 
accompanied by destruction and the 
change without it. As it is written in 
the brilliant booklets upporting the 
performance, it is encouraging us to 
ask brave questions and look into the 
future, for we must negotiate a new 
deal. How do we define anew the role 
of men in a time that calls for de-cen-
tering both of masculinity and of hu-
manity? 
- Arts Talk Magazine

Teaser (KLIK VOOR VIDEO), Bas de Brouwer & 
Len Rooth
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3.2 NICOLE BEUTLER 
COLLECTION
GROTE	ZAAL	EN	KLEINE/
MIDDENZAAL

15-18 november 2019
Verwacht aantal speelbeurten: 8
Gerealiseerd aantal speelbeurten in 2019: 7
Bezoekers: 1132

Met Nicole Beutler Collection vierden we ons jubileum: 

tien jaar Nicole Beutler Projects en vijftig jaar Nicole Beut-

ler. In vier dagen toonden we zeven Nicole Beutler-voor-

stellingen in Internationaal Theater Amsterdam en Theater 

Frascati. We begonnen met twee dagen in Frascati waar de 

- speciaal voor het jubileum hernomen - voorstelling the 

exact position of things in première ging en ook de Beutler 

klassiekers 1: SONGS en 3: THE GARDEN te zien waren. 

Theater Frascati was voor even het universum van Nicole 

Beutler. De randprogrammering en aankleding maakten 

het tot een heus festival. Overal hingen oude posters, 

scènefoto’s werden als schilderijen verkocht, slingers van 

oude flyers hingen door het gebouw en DJ Gary Shepherd 

zorgde voor een onovertroffen feest op vrijdagavond. 

Frascati 3 was ingericht als gezellig festivalhart, waar de 

crowdfunding voor het oeuvreboek op volle toeren liep

en verschillende gesprekken/inleidingen en interviews 

plaatsvonden. Naast de voorstellingen in de zalen dansten 

3de jaars MTD-studenten van de Academie voor Theater en 

Dans STILL LIFE IN THE CITY in de Nes en op de Dam.

Na twee dagen Theater Frascati speelden we twee dagen 

in Internationaal Theater Amsterdam (ITA). Op zondag 5: 

ECHO en 6: THE SQUARE en op maandag 7: TRIPLE MOON, 

allen in de Rabozaal. Dit was de eerste keer dat de zoge-

naamde Bauhaustrilogie (2014-2017) naast elkaar werd ge-

presenteerd. In deze jaren liet Nicole zich inspireren door 

de geometrische basisvormen cirkel, vierkant en driehoek. 

Iedere vorm stond aan het begin van een voorstelling; 

de cirkel in 5: ECHO, het vierkant in 6: THE SQUARE en de 

driehoek in 7: TRIPLE MOON. De schouwburg werd aange-

kleed met video’s, inleidingen en making-off installaties 

in de gangen en foyers.  STILL LIFE IN THE CITY werd op 

het Leidseplein en verspreid door het trappenhuis van de 

schouwburg opgevoerd.

Geen één van de hernomen voorstellingen stond in 2018 of 

2019 al op het repertoire. Daarom moest er voor elke 

voorstelling ongeveer een week gerepeteerd worden. 

Gelukkig waren veel originele castleden beschikbaar en 

hoefden we maar enkelen te vervangen. De drie grote zaal-

voorstellingen hebben naast de repetitieweek ook nog twee 

montagedagen gebruikt.  Alles bij elkaar waren we vanaf 

augustus fulltime aan het repeteren en dat was best intens.

CAMPAGNE
De campagne-uitingen voor Nicole Beutler Collection 

werden ontworpen i.s.m. vormgever Len Rooth en nam 

onze huisstijl als uitgangspunt. We kozen voor een sterke 

foto van onze vast danser Marjolein Vogels door Nikola 

Lamburov. Het campagebeeld communiceert enerzijds 

dat het gaat om lichaam en performance maar heeft ook 

een ‘beeldende kunstgevoel’, wat we vinden kloppen bij 

ons werk. Door te werken met fotografie in plaats van ty-

pografisch, zoals bij de eerdere Collections, wilden we een 

toegankelijker en veelzeggender beeld communiceren, 

met het oog op het grotere publiek dat we met e e en  

editie moesten bereiken. We kozen voor een grote A1 

buitenverspreidingsronde om zichtbaar te zijn in de stad, 

aangevuld met een kleine flyerronde. Voor printadverten-

ties werkten we daarnaast met een dansanter beeld om 

de doelgroep nog meer te verbreden. De middelenmix be-

stond verder uit online advertenties, een video teaser door 

Bas de Brouwer en een postmailingcampagne. 

a social advertenties van NB, ITA en Frascati en een 

digitale direct mailing van Frascati en NB. Nieuw publiek 

benaderden we met een toegankelijke communicatielijn 

met de boodschap: ‘zes dansvoorstellingen van 

topchoreograaf’. Verspreiding vond plaats onder de ITA 

achterban, via advertenties in dagbladen, de Groene 

Amsterdammer, de Uitkrant en een bannercampagne op 

Iamsterdam. Ook werden, uitzonderlijk, alle voorstellingen 

opgenomen in de selectie van We Are Public en 

organiseerden zij een exclusieve meetup met Nicole voor 

hun leden.

Vanwege een hoge concurrentie van dansvoorstellingen 

en andere evenementen in deze periode was het een uit-

daging om zichtbaarheid te genereren voor het festival. 

Onze buitenronde was erg zichtbaar in het centrum, maar 

vanwege de grote drukte hadden we minder goede 

plekken dan anders. ITA had in november veel 

dansvoorstellingen in hun programma wat zorgde voor 

veel concurrentie in een korte periode. Zij hadden mede 

daardoor beperkte mogelijkheden om het festival binnen 

hun middelen uit te lichten. Ter compensatie investeerden 

ze voor ons in advertenties in Parool, Volkskrant, PS van 

de week en de Groene Amsterdammer. Al met al hebben 

we dus dankzij tegenvallende free publicity moeten 

bijsturen richting meer betaalde zichtbaarheid.  

We merkten snel dat het lastig zou worden om persaan-

dacht voor het festival te krijgen omdat kunstredacties 

weinig ruimte hebben voor kunstenaarsprofielen en 

festivals zonder grote première om het actualiteitswaarde 

te geven. We besloten een freelance PR-medewerker in te 

zetten om ons in de persbenadering te ondersteunen en 

op inhoudelijke invalshoeken in te zetten. Ook dit was las-

tig omdat de voorstellingen eerder genuanceerde denkoe-

feningen zijn en geen statements maken waarop media 

makkelijk kan reflecteren. In combinatie met de relatieve 

onbekendheid van Beutler zorgde dat ervoor dat we voor 

thematische discussies in de bredere pers achter het net 

visten. De pers wilde wel aandacht geven aan de première 

van the exact position of things met tips en een recensie 

in het Parool. Er verschenen voor het festival aankondigen-

de interviews met danser Marjolein Vogels in Dansmaga-

zine en met Nicole Beutler in het Parool. Performance blog 

Movement Exposed schreef een beschouwing van Beutlers 

oeuvre. 
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NICOLE BEUTLERCOLLECTION

RANDPROGRAMMA    Rondom de voorstellingen kun je je 

onderdompelen in de wereld van Nicole 

Beutler via een mini-expo, nagesprek-

ken, een NB-boekenmarkt en natuurlijk 

afterparty’s met DJ Streamer. Ook zijn er 

pop-up performances in de Nes en op 

het Leidseplein.

EXTRA ACTIVITIES    Before and after the performances you 

can immerse yourself in the world of Nicole 

Beutler. There are aftertalks, a mini exhibition, 

an NB book market and of course afterparties 

by DJ Streamer. There will also be pop-up per-

formances in the Nes and on Leidseplein.

5: ECHO17 NOV — 19:00ITA RABOZAALI.S.M. ICKAMSTERDAM

Verleden, heden en toekomst vloeien

in elkaar over in deze ode aan de Neder-

landse dansgeschiedenis uit de jaren ’70.

5: ECHO werd geïnspireerd door het radi-

caal vernieuwende werk van Ellen Edinoff

en de magische cirkeldans Vermiljoen van

Bianca van Dillen (1977).
Past, present and future become fluid
notions in this tribute to Dutch dance
history of the 70’s. 5: ECHO was inspired by

the radically innovative work of Ellen Edinoff

and the magical circle dance Vermiljoen

(1977) by Bianca van Dillen.

6: THE SQUARE1  NOV — 21:15 ITA RABOZAAL

Wat is de betekenis van het vierkant

in onze samenleving? Geïnspireerd door

Piet Mondriaan, Amerikaanse square

dance, populistische manifesto’s en

bewegende mensenmassa’s in mega-

steden, benadrukt 6: THE SQUARE onze

behoefte om orde te scheppen, grenzen

te trekken, af te bakenen.
What is the significance of the square in

our society? Inspired by Piet Mondriaan,

American square dance, populist manifes-

tos and the moving masses in megacities,

6: THE SQUARE investigates our need for

order, boundaries and limitations.
7: TRIPLE MOON1  NOV —  20:00 ITA RABOZAAL

Voor dit drieluik gebaseerd op ‘de drie-

hoek’, beroept Beutler zich op eeuwenou-

de symbolen van vrouwelijkheid. De drie

solo’s in 7: TRIPLE MOON vormen samen

een machtig beeld van de mythologische

drie-eenheid: meisje, vrouw en oude wijze.With this triptych based on ‘the triangle’,

Beutler addresses ancient symbols of fe-

mininity. The three solos in 7: TRIPLE MOON

together create a powerful image of the

mythological trinity: maiden, mother and

crone.
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solo’s in 7: TRIPLE MOON vormen samen 
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our society? Inspired by Piet Mondriaan,
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tos and the moving masses in megacities,
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order, boundaries and limitations.
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the exact positionof things15 & 16 NOV —  19:30 FRASCATI 2I.S.M. THEATER MALPERTUIS

the exact position of things volgt de

desoriëntatie van een vrouw die haar

eigen naam niet meer weet. Geïnspireerd

door de ervaringen van mensen met

Alzheimer, schetst dit stuk uit 2005 een

donker maar ook bevrijdend universum

waarin het herkenbare vreemd wordt,

en het vreemde vertrouwd lijkt.the exact position of things explores the

disorientation of a woman who no longer

remembers her own name. Inspired by the

experiences of people with Alzheimer’s, this

piece from 2005 portrays a dark but also

liberating world in which the familiar be-

comes alien, and the alien appears familiar.3: THE GARDEN 15 NOV — 21:00 FRASCATI 1

3: THE GARDEN toont de fundamentele

symmetrie van de natuur. Zes performers

voeren een ritueel uit van spiegelende fi-

guren, als de zinsbegoochelende steentjes

in een caleidoscoop.
3: THE GARDEN shows you the fundamental

symmetry in nature, that no atom or crystal

can escape. The six performers enact a ritu-

al of mirroring shapes, like the illusory little

bits in a kaleidoscope.

1: SONGS16 NOV —  21:00 FRASCATI 1

In de solo concertperformance
1: SONGS geeft Ibelisse Guardia Ferragutti

haar stem over aan de intense woorden

van tragische vrouwelijke personages

uit de theatergeschiedenis. Een harde

schreeuw tegen de onberekenbaarheid

van het bestaan in elf hedendaagse songs.In the solo concert performance 1: SONGS,

Ibelisse Guardia Ferragutti surrenders her

voice to the intense words of tragic female

figures from the history of theatre. A loud

scream against the incalculability of our

existence in eleven contemporary songs.

Nicole Beutler Collection is een vier-

daags overzichts- én jubileumfestival

rondom het werk van theatermaker en

choreograaf Nicole Beutler. Interna-
tionaal Theater Amsterdam en Theater

Frascati presenteren hoogtepunten
van tien jaar Nicole Beutler Projects.

Ontdek de grensoverschrijdende
voorstellingen van deze onvolprezen

‘beeldend kunstenaar in het theater’.Nicole Beutler Collection is a four-
day overview and anniversary festi-
val around the work of theatre maker

and choreographer Nicole Beutler.
Internationaal Theater Amsterdam
and Theater Frascati will present high-

lights from ten years of Nicole Beutler

Projects. Discover the cross-border
performances of this unsurpassed
‘visual artist in the theatre’.
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al of mirroring shapes, like the illusory little 

bits in a kaleidoscope. 

1: SONGS16 NOV —  21:00 FRASCATI 1

In de solo concertperformance 
1: SONGS geeft Ibelisse Guardia Ferragutti 

haar stem over aan de intense woorden 

van tragische vrouwelijke personages 

uit de theatergeschiedenis. Een harde 

schreeuw tegen de onberekenbaarheid 

van het bestaan in elf hedendaagse songs.In the solo concert performance 1: SONGS, 

Ibelisse Guardia Ferragutti surrenders her 

voice to the intense words of tragic female 

figures from the history of theatre. A loud 

scream against the incalculability of our 

existence in eleven contemporary songs.

Nicole Beutler Collection is een vier-

daags overzichts- én jubileumfestival

rondom het werk van theatermaker en

choreograaf Nicole Beutler. Interna-
tionaal Theater Amsterdam en Theater

Frascati presenteren hoogtepunten
van tien jaar Nicole Beutler Projects.

Ontdek de grensoverschrijdende
voorstellingen van deze onvolprezen

‘beeldend kunstenaar in het theater’.Nicole Beutler Collection is a four-
day overview and anniversary festi-
val around the work of theatre maker

and choreographer Nicole Beutler.
Internationaal Theater Amsterdam
and Theater Frascati will present high-

lights from ten years of Nicole Beutler

Projects. Discover the cross-border
performances of this unsurpassed
‘visual artist in the theatre’.

(BE)

VI

VI

 2019

Collection

 Beutler

Nicole

the exact position

of things
15 & 16 NOV —  19:30 

FRASCATI 2

I.S.M. THEATER MALPERTUIS

the exact position of things volgt de

desoriëntatie van een vrouw die haar

eigen naam niet meer weet. Geïnspireerd

door de ervaringen van mensen met

Alzheimer, schetst dit stuk uit 2005 een

donker maar ook bevrijdend universum

waarin het herkenbare vreemd wordt,

en het vreemde vertrouwd lijkt.

the exact position of things explores the

disorientation of a woman who no longer

remembers her own name. Inspired by the

experiences of people with Alzheimer’s, this

piece from 2005 portrays a dark but also

liberating world in which the familiar be-

comes alien, and the alien appears familiar.

3: THE GARDEN 

15 NOV — 21:00 

FRASCATI 1

3: THE GARDEN toont de fundamentele

symmetrie van de natuur. Zes performers

voeren een ritueel uit van spiegelende fi-

guren, als de zinsbegoochelende steentjes

in een caleidoscoop.

3: THE GARDEN shows you the fundamental

symmetry in nature, that no atom or crystal

can escape. The six performers enact a ritu-

al of mirroring shapes, like the illusory little

bits in a kaleidoscope.

1: SONGS
16 NOV —  21:00 

FRASCATI 1

In de solo concertperformance

1: SONGS geeft Ibelisse Guardia Ferragutti

haar stem over aan de intense woorden

van tragische vrouwelijke personages

uit de theatergeschiedenis. Een harde

schreeuw tegen de onberekenbaarheid

van het bestaan in elf hedendaagse songs.

In the solo concert performance 1: SONGS,

Ibelisse Guardia Ferragutti surrenders her

voice to the intense words of tragic female

figures from the history of theatre. A loud

scream against the incalculability of our

existence in eleven contemporary songs.

Nicole Beutler Collection is een vier-

daags overzichts- én jubileumfestival 

rondom het werk van theatermaker en 

choreograaf Nicole Beutler. Interna-

tionaal Theater Amsterdam en Theater 

Frascati presenteren hoogtepunten 

van tien jaar Nicole Beutler Projects. 

Ontdek de grensoverschrijdende 

voorstellingen van deze onvolprezen 

‘beeldend kunstenaar in het theater’.

Nicole Beutler Collection is a four-

day overview and anniversary festi-

val around the work of theatre maker 

and choreographer Nicole Beutler. 

Internationaal Theater Amsterdam 

and Theater Frascati will present high-

lights from ten years of Nicole Beutler 

Projects. Discover the cross-border 

performances of this unsurpassed 

‘visual artist in the theatre’.

(BE)

VI

VI
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NicoleNicole

Nicole Beutler Collection is een vier-
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Projects. Discover the cross-border 

Projects. Discover the cross-border
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performances of this unsurpassed

‘visual artist in the theatre’.
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Teaser (KLIK VOOR VIDEO), Bas de Brouwer

Uitgangspunt van de campagnestrategie was: tien jaar 

Nicole Beutler Projects, een retrospectief festival. We 

wilden een breder publiek kennis laten maken met het 

werk van Beutler en mensen die ons wel al kennen de kans 

geven werk in te halen of opnieuw te zien. Om de herken-

baarheid kracht bij te zetten kozen we er al snel voor om 

de titel te veranderen van NBcollection naar Nicole Beutler 

Collection, zodat publiek snel ziet over welke maker het 

gaat. De publieksbenadering werd gesplitst in een benade-

ring voor nieuw en bekend publiek. 

Voor ons bekende publiek legden we de nadruk op een 

intieme benadering en wilden we teruggrijpen op de reis 

die we in de afgelopen tien jaar samen hebben afgelegd. 

Onderdeel van die reis was het oude artwork bij de voor-

stellingen. Iets wat we erg waarderen, maar waarvan we 

merkten dat het minder geschikt is om nieuw publiek 

mee te bereiken. We maakten een setje ansichtkaarten 

van het oude artwork en st r en .s.m. ITA handgeschre-

ven kaartjes naar ons bekende publiek om ze voor de   

Collection uit te nodigen. Verder werd dit publiek bereikt 

https://vimeo.com/365776952
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IN DE PERS
Het is haar visie op hoe de samen-

leving werkt of moet werken. Ze gaat 
uit van de kracht van het individu en 
accepteert dat iedereen zijn steentje 
bijdraagt. Ze werkt alleen samen met 
sterke persoonlijkheden die wat te  
zeggen hebben.

- Danser Marjolein Vogels over werken met
Nicole aan Nicole Beutler Collection in
Dansmagazine

At times from a more formal per-
spective (2: Dialogue with Lucinda, 4: 
Still Life, 5: Echo), at others with a 
more dramatic approach (7: Tri-ple 
Moon, 8: Metamorphoses, 3: The 
Garden, Beutler uses the ability of the 
form to tell itself, in itself, infinitely, to 
her advantage. Worked to be playful, 
often ironic, and always iconic and 
relatable, Beutler’s pieces allow the in-
trinsically nonsensical moving body to 
open up a space in a time: that time. 
Celebrating the essence of theatrical 
practice as a shared moment, Beutler 
the activist wants us to engage with 
her work and train ourselves in the 
practice of revisiting our known per-
spectives.

- Uit een beschouwing van het werk
Nicole Beutler naar aanleiding van Nicole
Beutler Collection op Movement Exposed

Tijdens het gesprek wijst de choreogra-
fe op haar drang om alles wat op het 
podium gebeurt te doordenken en op 
elkaar af te stemmen. Nu ze een aan-
tal wat oudere werken gaat hernemen, 

zou ze best dingen willen veranderen. 
Maar dat is onmogelijk door de ma-
nier waarop de composities van haar 
partner Gary Shepherd zijn verknoopt 
met de lichtontwerpen van Minna 
Tiikkainen.
- Interview met Nicole Beutler in de

aanloop naar Nicole Beutler Projects
in Parool

PUBLIEK
We weten dat het dans- en er rman e ek in 

Amsterdam vaak last minute kaarten koopt. Bij Frascati 

zagen we de voorverkoop twee à drie weken van tevoren 

op gang komen en wisten we dat dat goed ging komen. Bij 

ITA vonden we het erg spannend, maar ook daar mochten 

we uiteindelijk rekenen op veel kaartverkoop in de laatste 

twee weken. Hierin is het gedrag van ons publiek anders 

dan het publiek van bijvoorbeeld NDT en andere moderne 

dans; hun publiek koopt in de regel juist ver vooruit. Het 

is dan ook onze doelstelling voor de komende jaren om dit 

danspubliek beter te bereiken omdat we daar een grote 

potentiële markt zien. 

Uit kwalitatief publieksonderzoek onder onze ITA-bezoe-

kers bleek dat we dansliefhebbers nieuwsgierig hadden 

gemaakt. Deze bezoekers gaven grotendeels aan de naam 

Nicole Beutler nog niet te kennen, wat ons zegt dat er 

nog veel winst te behalen valt in het vergroten van onze 

naamsbekendheid. Veel van deze nieuwe bezoekers waren 

erg verrast en enthousiast door het werk en besloten niet 

zelden de volgende dag terug te komen voor nog een voor-

stelling, zelfs van zo ver als Eindhoven. Dit effect zorgde 

voor extra kaartverkoop op de dag zelf. Ook merkten we 

dat we dankzij 8: METAMORPHOSIS fans hadden gemaakt, 

omdat bezoekers (ook afkomstig uit +30 km van Amster-

dam) aangaven vaak meerdere voorstellingen in de Collec-

tion te bezoeken omdat ze zo enthousiast waren geweest 

over 8: METAMORPHOSIS. Dit sterkt ons in het gevoel dat 

we iets unieks bijdragen aan het dansaanbod in de grote 

zalen en dat we een landelijke rijkwijdte hebben. In Fras-

cati waren we blij verrast door de enorme populariteit van 

3: THE GARDEN die snel was uitverkocht met lange wacht-

lijsten. Het is een voorstelling met een goede bekendheid 

en reputatie, die we iopnieuw willen touren en goed 

kunnen inzetten om onze naamsbe-kendheid verder te 

vergroten. 

We zijn tevreden met de uiteindelijke publieksopkomst 

van 1247 bezoekers totaal, waarbij de Frascati-voorstellin-

gen zo goed als bijna uitverkocht waren (93%) en we in ITA 

konden rekenen op gemiddeld 209 bezoekers per voorstel-

ling. Ten opzichte van de publieksopkomst in de grote zaal 

ten tijde van de tournee van de Bauhaustrilogie is dat een 

stijging van 31%, van gemiddeld 159 bezoekers (2015-2016) 

naar 209 nu. Dit komt tevens overeen met de gemiddelde 

bezetting van de 8: METAMORPHOSIS-voorstellingen (210 

bezoekers gemiddeld). We nemen deze publieksopkomst 

als uitgangspunt om van hieruit te de komende jaren met 

13% per jaar te groeien naar een gemiddelde publieksop-

komst van 400 bezoekers in de grote zaal in 2024.

STILL LIFE in the city
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3.3 the exact 
position of things
KLEINE/MIDDEN	ZAAL

November 2019 – januari 2020
Coproductie met Theater Malpertuis (BE)
Gerealiseerd aantal speelbeurten in 2019: 
15 (incl. 1 in BE) 

Bezoekers: 693 

the exact position of things volgt de desoriëntatie 

van een vrouw die haar eigen naam niet meer weet. Met 

subtiele humor wordt het publiek meegenomen naar de 

binnenwereld van iemand met Alzheimer. Ze overleeft door 

zich vast te klampen aan bekende rituelen. De voorstelling 

toont een constant verlies van de grip op de werkelijkheid. 

Woorden gaan een eigen leven leiden. Naar betekenis 

wordt tevergeefs gezocht. Handelingen worden gedub-

beld en de meest minieme veranderingen blootgelegd. 

the exact position of things is donker bewegingstheater 

zonder middelpunt, dat zich altijd voorwaarts naar het 

volgende moment beweegt. Het doet denken aan het werk 

van Beckett, of Bernlefs Hersenschimmen. Een universum 

waarin het herkenbare vreemd wordt, en het vreemde ver-

trouwd lijkt. Existentialistisch, zoekend én bevrijdend.

Deze Nicole Beutler-klassieker uit 2005 markeert het 

ontstaan van de kenmerkende signatuur van Nicole en 

daarom leek het ons ideaal om hem tijdens het grote 

jubileumfeest Nicole Beutler Projects te hernemen. Met 

Malpertuis als coproducent was het mogelijk om twee 

weken te repeteren in het theater. Omdat het ging om een 

herneming en niet een herbewerking waren er verder ook 

niet veel repetities nodig. 

the exact position of things heeft na Nicole Beutler Col-

lection nog elf keer gespeeld, waarvan één keer in het 

buitenland (Belgie). Om het publiek een klein beetje op 

weg te helpen in hun ervaring werd elke voorstelling voor-

afgegaan door een flitsintro van Jordi Ribot Thunnissen. 

Dit is geen inleiding waarvoor het publiek driekwartier 

eerder naar het theater moet komen, maar een 5 minuten 

durende intro, voor alle bezoekers, vlak voor de deuren 

naar de zaal opengaan. Wij vonden deze flitsintroducties 

om verschillende redenen belangrijk. Ten eerste was het 

de uitgelezen kans om het publiek te wijzen op de crea-

tiedatum, ten tweede hebben wij ondervonden dat als de 

toeschouwers weten dat de voorstelling gaat over iemand 

die aan Alzheimer leidt ze veel gemakkelijker meekomen.

TEAM
the exact position of things is gecreëerd door Nicole 

Beutler in samenwerking met Hester van Hasselt en Esther 

Snelder (performers) , Gary Shepherd en Wouter Snoei 

(muziek), Minna Tiikkainen (lichtontwerp), Martin Kaffar-

nik (techniek) , Robert Steijn (dramaturgie), Igor Dobričić. 

(dramaturgie) en Connie Nijman (boekontwerp). Met dank 

aan Uta Eisenreich, Felix Ritter, Paz Rojo, Yriänä Ranka. 

Met steun van: Fonds Podiumkunsten, Amsterdams Fonds 

voor de Kunst,  VSB-Fonds. 

CAMPAGNE  
De campagne-uitingen voor Nicole Beutler Collection 

werden ontworpen i.s.m. vormgever Len Rooth en kregen  

de tagline ‘an ode to a disappearing mind’ als 

uitgangspunt. We werkten binnen de marketingstrategie 

om op een beeldende en toegankelijkere manier te 

communiceren. We kozen voor frisse fotografie van Rick 

Erffman met een ‘vintage’ sfeer, wat een knipoog is naar 

vervlogen herinne-ringen. De grafische laag van blokjes 

over de foto onttrekt de identiteit van de vrouw aan het 

oog, alsof ze langzaam verdwijnt, en is een referentie aan 

het memoryspel. Zo spelen we met het idee van vergeten. 

De middelenmix van deze campagne betaat uit een 

affiche, een flyer, teaser video’s, een trailer van Bas de 

Brouwer en scènefotografie van Anja Beutler. 

Uitgangspunten om publiek te trekken waren naast dans 

de thema’s vergeten, de kwetsbaarheid van de geest en 

Alzheimer. We kozen er voor naar het publiek toe te 

focussen op de vorm, de uitdagendheid van het werk te 

benoemen en in perspectief te zetten van Beutlers 

dansfilosofie.  Theaters namen de voorstelling op in 

dansseries, wat ervoor zorgde dat we het juiste publiek 

konden bereiken. We besloten tevens om elke voorstelling 

te voorzien van een inleiding door Jordi Ribot Thunnissen 

en maakte een uitgebreide handout over de inhoud van 

de voorstelling. Dit om er voor te zorgen dat het publiek zo 

goed mogelijk voorbereid is op wat ze gaan zien. 

Na deze campagne realiseerden we ons dat we onze 

marketingstrategie moeten differentiëren omdat we met 

bepaalde voorstellingen een nieuw en groter publiek moe-

ten bereiken, en met andere kleinere voorstellingen juist 

een experimentele doelgroep bedienen. We onderschei-

den nu drie bezoekersprofielen als basis voor drie type 

campagnes waarbij de aandacht op andere doelstellingen 

ligt: de experimenteerder, de nieuwsgierige bezoeker en 

de avonturier. (Zie bestuursverslag hoofdstuk Publiek en 

positionering.)

Naast de recensies van de premiere in 2005 in kranten, 

verschenen er in 2019 tips en een recensie in het Parool 

en op Movement Exposed. De voorstelling kende ook een 

Belgische première bij onze coproducent Malpertuis in 

Tielt. In België verscheen er een interview met Beutler in 

het magazine van Malpertuis en tips in Knack, Het 

Laatste Nieuws en Etcetera. 

Teaser (KLIK VOOR VIDEO), Bas de Brouwer & Len Rooth

https://vimeo.com/374905182
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IN DE PERS
In haar ijzersterke ‘the exact positi-

on of things’ scheren twee vrouwelijke 
dansers in het schemerdonker langs 
realiteitsverlies en desoriëntatie. Soms 
schuifelend als oude besjes die door-
slaan in het plaatsen van een onooglijk 
karpet, soms extatisch meegevoerd in 
‘lullige’ dansjes die de mentale ver-
vreemding hilarisch maar aangrijpend 
onderstrepen. Een desolaat universum 
waarin woorden hun betekenis verlie-
zen en mensen, om niet ten onder te 
gaan, blijven vasthouden aan stellige 
vormen.
- Trouw

De twee vrouwen in the exact positi-
on of things trekken je meteen mee in 
een wereld die zowel herkenbaar als 
vreemd is. 
- Volkskrant

Can a piece of theatre induce a deep 
sense of claustrophobia just by using 
the human voice? The exact position 
of things offers undeniable proof that, 
yes, it can! 
- Movement Exposed

PUBLIEK
De tournee bestond uit acht speelplekken, elf speel-

beurten en bereikte 693 bezoekers met een gemiddelde 

bezetting van 63 bezoekers. Het publiek van deze voor-

stelling bestaat met name uit liefhebbers van theater (71% 

zegt het liefst naar theater te gaan) en dans (43% zegt 

het liefst naar dans te gaan, er is overlap), waarbij opvalt 

dat de dansliefhebbers in de praktijk meer naar theater 

gaan dan naar dans. Dit publiek bezoekt veel kunst en is 

een cultureel omnivoor: ze bezoeken naast theater ook 

veel concerten, opera’s, musicals en tentoonstellingen. 

De meeste bezoekers (56%) komen naar de voorstelling 

vanwege het thema geheugenverlies/ Alzheimer. Het valt 

op dat liefhebbers van dans veel vaker komen vanwege de 

naam Nicole Beutler (67%) en minder vanwege het the-

ma (22%). Bij theaterliefhebbers is dat tegenovergesteld, 

maar 40% komt vanwege Beutler (t.o.v. 48% gemiddeld) en 

60% vanwege het thema. De voorstelling wordt als goed 

gewaardeerd (56%) en 33% waardeert de voorstelling als 

zeer goed.
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4.1 LIEFDESVERKLARING 
(VOOR ALTIJD)  
KLEINE/MIDDENZAAL

Januari – februari 2019
Coproductie met Rudolphi Producties en Het 

Zuidelijk Toneel in samenwerking met Magne van den 
Berg Verwacht aantal speelbeurten: 30

Gerealiseerd aantal speelbeurten in 2019:  
18 (incl. 1 in BE) 

Bezoekers: 2334

LIEFDESVERKLARING (voor altijd) is een coproductie met 

Rudolphi Producties en Het Zuidelijk Toneel en een coregie 

van Nicole Beutler met Magne van den Berg. In deze voor-

stelling kijken vier doorgewinterde toneelspelers (René 

van ’t Hof, Cas Enklaar/Lukas Dijkema, Marien Jongewaard, 

Maureen Teeuwen/Annet Malherbe) terug op hun theater-

carrière. Deze doorgewinterde performers vertegenwoordi-

gen vele decennia aan ervaring in de Nederlandse theaters 

en na een lange relatie met het publiek maken zij de ba-

lans op. Jarenlang keken we naar hen, nu kijken zij terug.

Het begon allemaal met het beroemde stuk Publikums-

beschimpfung uit 1966, waarmee toneelschrijver Peter 

Handke een discussie aanging met zijn publiek en hen 

bestookte met beledigingen. In 2014 draaiden regisseurs 

Magne van den Berg en Nicole Beutler het stuk 180 gra-

den. LIEFDESVERKLARING, een voorstelling met zes jonge 

spelers i.s.m. het Vlaamse fABULEUS, was een hartverwar-

mende ode aan het publiek. De voorstelling werd een groot 

succes. LIEFDESVERKLARING (voor altijd) met een ervaren 

cast is het vervolg. Doorleefder, diepgravend en rauwer. 

Zoals in elke lange relatie is ook de liefde tussen acteur en 

publiek niet zonder strijd.

Nadat de voorstelling in november en december 2018 had 

getourd, was LIEFDESVERKLARING (voor altijd) in janua-

ri 2019 nog achttien keer te zien. Door omstandigheden 

moesten we de actrice per januari vervangen en hadden 

we het geluk dat Annet Malherbe beschikbaar was om de 

rol die we met Maureen Teeuwen hadden gemaakt over te 

nemen. Ook Cas Enklaar kreeg een fietsongeluk en kon een 

maand niet optreden; zijn rol werd overgenomen door Luk-

as Dijkema. Het stuk kreeg hierdoor een andere lading. De 

rol van Cas Enklaar was een bijzondere rol omdat hij door 

zijn leeftijd en de broosheid die daarmee gepaard gaat, 

ontroering opriep en de voorstelling een diepe laag mee-

gaf, die over vergankelijkheid gaat. Door Lukas zijn jeug-

digheid bereikten we niet dat effect maar Lukas bracht 

weer een enorme innemendheid in. 

De laatste week in theater Bellevue in Amsterdam was een 

bijzondere ervaring met volle zalen en enthousiast publiek. 

Twee van de voorstellingen konden weer door Cas Enklaar 

gespeeld worden. En als kers op de taart konden we een 

allerlaatste keer spelen in het Nationale Theater In de ori-

ginele bezetting. Het is een mooie voorstelling geworden, 

die helaas wel wat onder de castwisselingen te leiden had. 

René van het Hof en Marien Jongewaard waren de stevige 

pijlers, die het werk samenhielden. We waren zwaar onder 

de indruk van hun prestatie en hun aanpassingsvermogen 

aan veranderende roosters en repetities. Echte rotten in 

het theatervak. 

SAMENWERKINGEN
Na ROLE MODEL was LIEFDESVERKLARING (voor altijd) 

de tweede samenwerking van Nicole en Magne in 2018. 

Magne schreef een nieuwe toneeltekst. De gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor de regie bleek vooral voor de 

cast soms ingewikkeld. Zij gaven richting het einde van  

de repetitieperiode aan behoefte te hebben aan een een-

duidig perspectief. Nicole is de eindregisseur, Magne het 

tweede paar ogen, de dramaturgisch adviseur. 

We realiseerden LIEFDESVERKLARING (voor altijd) in sa-

menwerking met Het Zuidelijk Toneel en Rudolphi Produc-

ties. Deze laatste dacht veel mee bij vinden van de juiste 

cast en vervangers tijdens het repetitieproces. Bij HZT in 

Tilburg in de grote zaal mochten we het stuk monteren. 

Artistiek leider Piet Menu van HZT kwam tijdens het hele 

proces naar doorlopen en bleef adviseur op de achter-

grond. 

TEAM
LIEFDESVERKLARING (voor altijd) is gecreëerd door 

Nicole Beutler en Magne van den Berg, op basis van een 

tekst van Magne van den Berg. In samenwerking met René 

van ’t Hof, Cas Enklaar/Lukas Dijkema, Marien Jongewaard, 

Maureen Teeuwen/Annet Malherbe (performers), Gary 

Shepherd (muziek), Daphne de Winkel (kostuum), Stan 

Bannier (lichtontwerp), Janne Sterke (scenografie) ,  

Janine Brogt (dramaturgisch advies), Elisabeth Ruijgrok 

(assistentie scenografie) Diederik Kreike (regie-

assistentie), Tom IJpelaar en Guido Langendoen 

(techniek).

Met steun van: Fonds Podiumkunsten, Amsterdams Fonds 

voor de Kunst, OC&W

CAMPAGNE
Voor de creatie van de campagne voor LIEFDESVERKLA-

RING (voor altijd) werkten we samen met vormgever Con-

nie Nijman. We wilden de herkenbaarheid van de acteurs 

inzetten als selling point, dus een beeld met fotografie 

was een vereiste. We werkten met fotografe Sanne van 

den Elzen. De middelenmix voor deze campagne bestond 

uit affiches en flyers, teasers door MILLK, een trailer door 

Bas de Brouwer, rechtenvrije interviews voor lokale pers,  

‘jaszakkaartjes’ voor een guerrila-actie en scènefoto’s door 

Anja Beutler en Bart Grietens.

In de campagnestrategie voor LIEFDESVERKLARING (voor 

altijd) hebben we ons vooral gericht op de toneelachterban 

van de tourtheaters. De combinatie Nicole Beutler, Magne 

van den Berg, Rudolphi Producties, Het Zuidelijk Toneel en 

de cast gaf veel aanknopingspunten om de voorstelling 

bij eerdere bezoekers van deze acteurs, makers en produ-

centen onder de aandacht te brengen. We hebben ons flink 

gericht op free publicity. De publiciteit kwam pas vanaf de 

première goed op gang en kende een extra golf dankzij de 

casting van Annet Malherbe. Tegenvallende voorverkoop-

cijfers in de tournee konden door publiciteit en extra ‘be-

dankt je publiek’-acties rond de kerstperiode bijgestuurd 

worden.

De voorstelling werd gerecenseerd door theaterrecen-

senten van de Volkskrant, Telegraaf, NRC, Theaterkrant, 

Haarlems Dagblad, Scènes, en de Groene Amsterdammer. 

Er verschenen interviews in de Theatermaker, Trouw, 

Scenes, het AD en het Brabants Dagblad. Deze laatste twee 

interviews werden regionaal doorgeplaatst in edities door 

het hele land. Ons rechtenvrije interview werd daarnaast 

geplaatst in regionale huis-aan-huisbladen. De voorstel-

ling werd regelmatig getipt in agenda’s en werd door de 

Volkskrant geselecteerd als favoriet van de recensent. 

We deden radio-interviews op o.a. Radio 1 Met het oog op 

morgen (Cas Enklaar en Marien Jongewaard) en Amster-

dam FM (Nicole Beutler). Het nieuwtje dat Annet Malherbe 

zich bij de cast zou voegen werd opgepikt door ANP-pers 

en in meerdere media geplaatst. René van ’t Hof en Annet 

Malherbe waren te gast bij Tijd voor MAX op nationale 

televisie.

Teaser (KLIK VOOR VIDEO), Bas de Brouwer 

https://vimeo.com/306208984
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IN DE PERS
Als dat geen liefde is. 
- Volkskrant

Het komt aan tussen je schildplaten, 
als iemand je in je ogen kijkt en zegt in 
zijn leven niet zonder jou te kunnen.
- - Theaterkrant

Voor wie een eerste-rijtrauma heeft, 
is Liefdesverklaring (voor altijd) goede 
therapie. 
- NRC

De eigenwijsheid van de acteurs leidt 
tot een paar van de mooiste scènes. (…) 
Die pijn, de angst voor afwijzing of 
obscuriteit die iedere kunstenaar zijn 
leven lang achtervolgt, is de schaduw-
zijde van de eeuwige dankbaarheid die 
het publiek in Liefdesverklaring (voor 
altijd) krijgt toegeworpen.
- De Groene Amsterdammer

PUBLIEK
LIEFDESVERKLARING (voor altijd) speelde zestien keer in

2018 en achttien keer in 2019. In totaal trok de voorstelling 

3931 bezoekers. In de tweede helft van de tournee steeg 

de gemiddelde zaalbezetting met 30% van gemiddeld 100 

bezoekers in 2018 naar 130 bezoekers in 2019. 

Het publiek van deze voorstelling is absoluut in de eerste 

plaats een theaterliefhebber (83%) en ze komen, zoals 

we hadden verwacht, vooral af op de acteurs (70%). De 

voorstelling werd als zeer goed gewaardeerd (48% van het 

publiek). 41% van het publiek vond het goed. 
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4.2 4: STILL LIFE 
KLEINE/MIDDEN	ZAAL

April 2019
Coproductie met Theater Malpertuis (BE) 

Verwacht aantal speelbeurten: 15 

Gerealiseerd aantal speelbeurten in 2019: 
13 (in NL & BE) 

Bezoekers: 2604

4: STILL LIFE is het dansduet uit 2013 geïnspireerd op 

de geometrie van Bauhaus. Nicole Beutler dook voor deze 

voorstelling in de dansgeschiedenis en destilleerde daar-

uit de essentiële bouwstenen van het dansduet tussen 

man en vrouw. Van de barokke hofdans via Lindy Hop naar 

de postmoderne dans werd de partnerdans bestudeerd. 

We zien paringsrituelen, leiders en volgers, versmelting en 

gevecht, afstand en intimiteit.

De principes van Bauhaus, de beeldende kunstbeweging 

uit het begin van de 20e eeuw, vormen een belangrijk uit-

gangspunt. De geometrie van vierkant, cirkel en driehoek 

zijn de leidraad voor deze muzikale en beeldende compo-

sitie. Bewegingen, geluid en licht zijn geheel afhankelijk 

van elkaar. Op trefzekere wijze, zoals we dat kennen van 

Beutlers precieze choreografieën, neemt ze ons mee naar 

een poëtische wereld waarin een intrigerende dialoog tus-

sen de dansers en de ruimte steeds nieuwe betekenissen 

oproept.

Het stuk is een compositie van vijf bewegende stillevens; 

een dans van de ruimte, een bijzondere hofdans, een pa-

ringsdans, een ritueel en een ‘Lichtspiel’. Elk deel heeft zijn 

geheel eigen sfeer en energie, ondersteund door de muziek 

van Beutlers vaste componist Gary Shepherd.

4: STILL LIFE ging in 2013 in première en werd bekroond 

met vier sterren door Volkskrant, de Theaterkrant en NRC 

Handelsblad. In 2019 vierden we honderd jaar Bauhaus en 

organiseerden we een reprise tournee. Een fragment uit 4: 

STILL LIFE werd tijdens 125 jaar schouwburg in augustus 

2019 meermaals op dag getoond aan een selecte groep 

publiek.

TEAM 
4: STILL LIFE is gecreëerd door Nicole Beutler in samen-

werking met Marjolein Vogels, Benjamin Kahn (perfor-

mers), Rob Polmann (understudy 2019), Piet Arfeuille (artis-

tiek advies), Gary Shepherd ( muziek), Minna Tiikkainen 

(lichtontwerp en toneelbeeld),  Jessica Helbach (kostuum), 

Felix Ritter ( dramaturgie), Martin Kaffarnik en Rick Teunis 

(techniek) en Hillary Blake Firestone (choreografische 

assistentie). Met dank aan: Hester van Hasselt, Djahan 

Manuela Perez, Hans Vos, Dorothee Wortelboer, 

Martin Butler. 

Met steun van: fabrik Potsdam (DE), Dampfzentrale Bern 

(CH), Theater Frascati, Fonds Podiumkunsten, Amsterdams 

Fonds voor de Kunst

CAMPAGNE
De campagne-uitingen voor 4: STILL LIFE werden ont-

worpen i.s.m. vormgever Connie Nijman. Van theaters 

kregen we feedback dat onze vorige promotiemiddelen 

voor deze voorstelling te abstract waren. Daarom kozen we 

er nu voor om scènefoto’s te gebruiken. We kozen voor de 

affiches voor een foto waarin de dansers een cirkel vormen 

met hun lichamen om zo toch nog de abstacte vormentaal 

van de voorstelling te laten zien. De middelenmix bestond 

verder uit een flyer, een ansichtkaart, advertenties, een 

trailer door VideoMachas en scenefotografie van Anja 

Beutler. 

In Amsterdams trapten we af met drie voorstellingen in 

Frascati. We investeerden in een extra grote A1-posterron-

de in Amsterdam die een bijzonder goede zichtbaarheid 

had en we ontvingen opvallend veel reacties van bekenden 

en onbekenden op de tot de verbeelding sprekende poster. 

We wilden toch nog graag iets doen met het oude ab-

stracte campagnebeeld omdat het echt bij de voorstelling 

hoort. We besloten er ansichtkaarten van te maken en 

deze, ongeschreven, als een cadeautje, per post te verstu-

ren naar Nicole Beutler-bezoekers uit de database van Fra-

scati. Hiermee benadrukten we de autonome kracht van 

de het beeld als op zichzelf staand kunstwerk en commu-

niceerden we in de bijgevoegde brief een aantal van onze 

kernwaarden: tastbare communicatie, autonome kunst 

die de wereld mooier maakt, bewaarwaarde. Hierop kregen 

we ook mooie reacties en we vielen erg op omdat weinig 

gezelschappen nog postmailings doen. Voor Nicole Beutler 

Collection hebben we een soorgelijke actie herhaald met 

adressen uit de ITA-database. 

Op tournee werd de campagne aangevuld met loka-

le acties zoals een kortingsactie en preview tijdens de 

Bauhaustentoonstelling van Boijmans van Beuningen in 

Rotterdam, advertorials en een winactie via Uit in Haarlem, 

een advertentie in Dansmagazine, ambassadeurspromotie 

in Amstelveen, een postmailing naar beeldende kunstpu-

bliek in Leeuwarden en advertenties op sociale media. In 

Den Haag was de voorstelling onderdeel van de danskij-

kers serie en organiseerden we een borrel waar we mensen 

uit de beeldende kunstwereld uitnodigde om hun perspec-

tief op de voorstelling te horen. De voorstelling werd getipt 

in de landelijke pers, onder andere in de Harper’s Bazaar.
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PUBLIEKSREACTIES
Een avond dans+beeldkunst die 

fascineert door die uitgekiende af-
wisseling van accenten op eenvou-
dig-ogende-maar-perfect moderne 
dans en sculptuur met mooie krachtige 
lichamen. Vol van betekenissen door 
dubbelingen, keren, acrobatiek, sym-
metrie, spiegelen, samen balanceren, 
herhalen, draaien, stilte en rust. Een 
schitterend tot in détail geconstrueer-
de choreografie van  
Nicole Beutler. Genieten.
- Martien Vogelezang, danskijker HNT

Deze voorstelling heeft indruk op mij 
gemaakt door de wijze waarop dans, 
uitvoering, muziek en decor zijn ge-
reduceerd tot een aantal elementaire 
onderdelen die tijdens de hele voor-
stelling de aandacht vasthouden. Als 
je een van de onderdelen iets meer 
aandacht geeft ontdek je toch weer ex-
tra dimensies zoals subtiele aanraking 
door de dansers, ritme wisseling die 
lijkt op struikelen in de muziek, scha-
duwen die door decor en verlichting 
nog een extra beleving geven. Voor mij 
was deze voorstelling door de balans 
tussen choreografie, muziek, uitvoe-
ring en decor veel meer dan de som 
der delen. Ik heb niet vaak dat dit zo 
indrukwekkend samenvalt. 
- – Siegfried, danskijker HNT

IN DE PERS
Über das Gesehene äussern sie sich 

sehr zögerlich, und auch nur, weil 
Nicole Beutler sie im Foyer der Damp-
fzentrale hartnäckig zusammentrom-
melt. Beutler hat geahnt, dass es so 
kommen würde. «Ich weiss nicht, ob 
sich die Leute auch trauen, etwas zu 
sagen»,wägt sie im Gespräch zuvor ab. 
Sie sei aber sehr an ehrlichem Feed-
back interessiert: «Wie werden die 
Zeichen gelesen, die ich auf der Bühne 
gebe? Dazu würde ich gerne das Publi-
kum anhören.» Wobei es Beutler weni-
ger um Meinungen geht als vielmehr 
«ums gemeinsame Denken.
- Artikel over try-outs bij Dampfzentrale

Bern (CH) aan de hand van de try-out
van 4: STILL LIFE in Der Bund.

De verschillende basiselementen 
en- figuren van Bauhaus – cirkel, 
vierkant, driehoek – wilde ik ook in 
mijn voorstelling laten terugkomen. Je 
moet naar de voorstelling kijken alsof 
je naar een getekende man en vrouw 
kijkt op een wit blad papier, het is als 
een tekening in 3D. Of een stilleven, 
een schilderij van een man en een 
vrouw, die zich tot elkaar verhouden 
in partner-dansen. Mogelijke verhalen 
ontstaan in het hoofd van de kijker. 
Als kijker onderga je, je hoeft niets te 
doen, enkel kijken.
- Interview Nicole Beutler over 4: STILL LIFE

in Theater Malpertuis Periodiek.

Een duet voor twee lichamen als 
bouwpakketten waarmee verrassende 
secuur gebalanceerde vormen worden 
geboetseerd. 
- NRC                (2013)

Dan toont Beutler weer dat ze de
ongekroonde koningin van de minima-
listische dans is die met een minimum 
aan bewegingen een maximum aan 
emotie en betekenis weet te genereren. 
- Knack Focus (2013)

PUBLIEK
Met de elf reguliere speelbeurten in negen speelplekken 

bereikten we 1054 bezoekers met een gemiddelde van 96 

bezoekers per voorstelling. Dat is een stijging van 39% ten 

opzichte van de tournee in 2013-2014 van gemiddel 69 naar 

96 bezoekers. Er is een groot verschil te zien in de bezoe-

kersaantallen in Amsterdam en Den Haag (gemiddeld 143 

bezoekers) ten opzichte van de rest van de tournee, met 

een gemiddelde van 69 bezoekers. Hiernaast speelden we 

in het Vondelpark Openluchttheater voor 1250 bezoekers 

en presenteerden we een fragment tijdens de viering 125 

jaar Schouwburg van ITA in Amsterdam met 250 bezoe-

kers. 

Het publiek van deze voorstelling bestaat uit dans- en 

theaterliefhebbers, waarbij 95% van de theaterliefhebbers 

aangeeft regelmatig dans te bezoeken. Dat dit een ech-

te dansdoelgroep is wordt bevestigd doordat de meeste 

bezoekers afkomen op het gegeven ‘dansduet’ (47%). In de 

goedlopende steden Amsterdam en Den Haag valt op dat 

er daar wat meer theaterliefhebber worden getrokken die 

nieuwsgierig werden van het campagnebeeld. De voorstel-

ling wordt in die steden ook wat beter gewaardeerd, 94% 

waardeert de voorstelling goed of zeer goed, tegenover 87% 

in de rest van tournee. 
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4.3 ROLE MODEL 
KLEINE/MIDDENZAAL	(12+)

Juni - november 2019
Coproductie met DOX, i.s.m. Magne van den Berg
Gerealiseerd aantal speelbeurten in 2019:  
24 (in NL, DE en AT)

Bezoekers: 3441

ROLE MODEL is een coproductie met DOX en een co-re-

gie van Nicole Beutler met Magne van den Berg. In deze 

dansvoorstelling uit 2018 staat een groep van 6 jonge 

vrouwen samen sterk. Mannelijk, vrouwelijk, onverschrok-

ken, onzeker, rauw, zacht. Ze laten zien hoe mooi het is 

om trots te zijn op wie je bent. Met martial arts, voguing, 

hiphop, house, rap en zang is ROLE MODEL een voorstelling 

die eigenheid en diversiteit viert. Zes persoonlijkheden 

zetten een krachtig beeld van empowerment neer op de 

energieke elektronische soundtrack van DJ Streamer alias 

Gary Shepherd, onze vaste componist. 

ROLE MODEL is duidelijk een voorstelling waarbij de na-

druk ligt op vrouwenpower, op de zoektocht naar rijkheid 

en verscheidenheid van vrouwelijke energie. Het vrouwe-

lijke kan, aldus Nicole, nog steeds meer ruimte opeisen, 

nog steeds meer bestaansrecht creëren, want nog altijd 

speelt mannelijke kracht in de westerse samenleving en 

zeker ook in de urban scene een grote rol. Nicole zet zich 

in voor een feminisme dat niet in dialectische waarden 

denkt, maar in balans met mannelijke kracht horizontaal 

verbindend is. Feminisme niet als strategie maar als een 

filosofie die het andere toelaat en het verschil onderdeel 

van het geheel laat zijn. 

Voor de tournee van 2019 werd Anne Fay Kops vervangen 

door Sophia Mason.

TEAM
Role Model is gecreëerd door  Nicole Beutler en Magne 

van den Berg in samenwerking met Anne Fay Kops, Debbie 

Ruijter, Deschny Rogers, Djinti Sullivan, Lucinda Wessels, 

Tamara Robledo Oud (performers ), Sophia Mason (second 

cast 2019), Gary Shepherd (muziek), Jessica Helbach (kos-

tuum), Sascha van Riel (scenografie en lichtontwerp), Anne 

Suurendonk (repetitor), Peter Goudswaard, Jeroen Smith 

en Arne Haijtink (techniek). 

Met dank aan: Hildegard Draaijer, Victor Mentink, Djahan 

Mazhari, Amber Vineyard. 

Met steun van: Fonds Podiumkunsten, Amsterdams Fonds 

voor de Kunst, Gemeente Utrecht. 

CAMPAGNE
ROLE MODEL ging in 2018 in première, kende een grote 

en succesvolle tournee met o.a. reguliere voorstellin-

gen, schoolvoorstellingen en een versie op de Parade. De 

voorstelling werd gerecenseerd in alle landelijke dagbla-

den en we ontvingen talloze laaiende bezoekersreacties. 

Wegens succes werd de voorstelling in 2019 hernomen op 

internationale festivals in Duitsland en Oostenrijk, en met 

een Nederlandse tournee in het najaar. Voor de campagne 

werkten we opnieuw met de campagnemiddelen uit 2018: 

Zes varianten van posters en flyers (van elke meisje één) 

gemaakt door Nostesz / EYES2. Daarnaast videoteasers 

van Lost Projects, een trailer van Bas de Brouwer en scene-

fotografie door Anja Beutler. De campagne met heel pure 

zwart-wit foto’s van de performers, benadrukt de indivi-

dualiteit en authenticiteit van de performers. Voor deze 

tournee plaatsten we de sterren, persquotes en bezoekers-

reacties op de middelen voor extra attentiewaarde.

Omdat we al erg veel persaandacht hadden gehad voor 

deze voorstelling, verwachtten we dat we in de geschreven 

pers minder goed aandacht zouden kunnen genereren 

voor deze tournee. Omdat we ons richtten op een jonge-

renpubliek, kozen we ervoor om in te zetten op promo-

tie via Instagram. In Rotterdam organiseerden we een 

influencers night waarbij we een vijftal Instagrammers 

mochten ontvangen op een avond die we extra bijzonder 

hadden gemaakt met een afterparty en een cocktailbar. De 

benadering van online influencers zorgden niet alleen voor 

mentions via Instagram stories, maar ook voor aankondi-

gende tips van interessante feministische platforms zoals 

bijvoorbeeld Lilith Mag. Ook de cast zelf zorgde doorlopend 

voor social content en bereik via hun eigen grote online 

netwerk. Lokaal zetten de theaters in Zwolle, Hoge Woerd 

en Nijmegen in op social ambassadeurs en lokale influen-

cers. In Hengelo en Zwolle werd de voorstelling opgenomen 

in een dansserie, en in Amsterdam, Meppel en Leiden 

bezochten scholieren de voorstelling. Er werden extra 

acties uitgezet onder jongergroepen, LHBTQ-doelgroepen, 

buurtbewoners en dansscholen in Nijmegen, Utrecht, 

Hengelo en Rotterdam. In me en en Almere werden 

extra advertenties en verspreidingsrondes ingezet. 

Trailer (KLIK VOOR VIDEO)

PUBLIEK
Naast voorstellingen in het buitenland speelde ROLE 

MODEL negentien reguliere voorstellingen in Nederland. 

Daarmee bereikten we 1915 bezoekers, gemiddeld 101 per 

voorstelling. Dat is zeker minder dan in de tournee van 

2018, waarbij we voor reguliere voorstellingen konden reke-

nen op gemiddeld 144 bezoekers dankzij het grotere bereik 

dat we toen wisten te genereren door veel persaandacht 

rondom de première. 

Tijdens de voorstelling raakte ik       
geëmotioneerd en gisteravond toen ik 
een vd filmpjes terugkeek overkwam 
me hetzelfde, echt prachtig. Jullie heb-
ben echt iets losgemaakt, onverwachts, 
en ook daar wil ik jullie voor bedan-
ken. 
- Leonie Boekel

De zes vrouwen ogen krachtig en stoer, 
zowel tijdens hun flitsende urban dance 
moves als in de momenten dat ze over 
zichzelf vertellen. Ze zijn niet doorsnee, 
zeggen ze, maar des te strijdbaarder. 
Hun kwetsbare én zelfbewuste houding 
maakt van Role model een inspirerende 
mix van dans, theater en rap. ★★★★ 
NRC

https://vimeo.com/259882124
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4.4 GENEVIEVE MURPHY
Augustus  2019
aantal speelbeurten in 2019: 3  (in AT).

Bezoekers: 450

Genevieve Murphy (Schotland, 1988) is sinds 2017 ver-

bonden aan Nicole Beutler Projects en ontwikkelt zich in 

het theater tot speler, schrijver én regisseur van voorstel-

lingen op het snijvlak van nieuwe muziek en performance. 

Ze wordt publicitair, inhoudelijk, productioneel en zakelijk 

ondersteund door Nicole Beutler Projects. 

In 2019 was de voorstelling SOMETHING IN THIS UNIVER-

SE, die in 2018 in première ging, drie keer te zien tijdens 

Theater Spektakel in Zurich. Daarnaast toonde Genevieve 

de installatie THE ONE I FEED op festival Wonderfeel. Ook 

was Genevieve als performer te zien in de productie de 

Toverfluit van Silbersee. In het najaar 2019 begon ze aan de 

voorbereiding van de nieuwe productie I DON’T WANT TO 

BE AN INDIVIDUAL ALL ON MY OWN. Deze nieuwe voorstel-

ling zou in première gaan tijdens Spring 2020. 

Beeld en video: Portret: Bart Grietens, vormgeving: Peim, 

scènefoto’s: Thomas Lenden, trailer: Bas de Brouwer.

Trailer (KLIK VOOR VIDEO), Bas de Brouwer 

GENEVIEVE MURPHY

https://vimeo.com/276585233
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4.5 STILL LIFE IN 
THE CITY  
PERFORMANCE IN DE 
OPENBARE RUIMTE

Boijmans Van Beuningen (Rotterdam) in februari 

en tijdens Nicole Beutler Collection (Amsterdam) 
in  november

STILL LIFE IN THE CITY is een korte performance van 

vijftien minuten. Voor deze poëtische interventie bewerkte 

Nicole één scène uit de voorstelling 4: STILL LIFE tot een 

groepsmanifestatie voor negen tot twaalf dansers. Op 

onverwachte plekken in de stad plaatsten we dit ritueel 

ter verlangzaming. Deze ringdans geïnspireerd op Oskar 

Schlemmers Reifentanz maakt ruimte voor verbeelding 

en nodigt de mensen uit om even stil te staan, even te 

stappen uit het alledaagse en ruimte te maken voor de 

adem en het hier en nu. Een nauwkeurig micro-spektakel 

spelend met tijd en ruimte. Op deze manier experimente-

ren we met het werk van Nicole in de openbare ruimte. 

In 2019 was de performance te zien in museum Boijmans 

Van Beuningen in Rotterdam ter gelegenheid van de ope-

ning van hun 100 jaar BAUHAUS tentoonstelling, tijdens 

de Rotterdamse Museumnacht én tijdens Nicole Beutler 

Collection in de Nes en op het Leidseplein. De 

performance werd steeds enerzijds opgenomen in het 

programma van een evenement waardoor publiek het 

weet te vinden en anderzijds is het juist een pop-up 

performance voor voorbijgangers, een poëtische 

verrassing. Foto’s: Fred Ernst. 

TEAM
STILL LIFE IN THE CITY is gecreerd door Nicole Beutler  

in samenwerking met Marjolein Vogels (repetitor, regie 

assistent, performer), Daniel Barkan, Djahan Manuela  

Perez, Nicole Geertruida, Tomislav Feller, Patrick Schmat-

zer, Ibelisse Guardia Ferragutti, Klara Alexova, Evelyne 

Rossie, Djinti Sullivan, Inge van Huijkelom, Eva Villanueva, 

Kristin Hollinsworth, Erik Wijdeven, Ines Almeida, Lucia 

Fernandez, Christian Guerematchi (performers). 

STILL LIFE  
IN THE CITY  
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COME TOGETHER #4
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4.6 COME TOGETHER 
#4 

24 – 26 januari 2019 
Een coproductie met BAU, Frascati en 
Keren Levi | NeverLike
Bezoekers: 858

Op donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 januari 2019 

vond in alle ruimtes van Theater Frascati COME TOGETHER 

#4 plaats. Drie dagenlang presenteerden 51 Amsterdamse 

onafhankelijke choreografen en theatermakers hun werk 

aan elkaar en aan het publiek. Het was een succes: Fras-

cati werd een plek voor ontmoetingen, kritische reflectie, 

en uitwisseling van ideeën. Voor zowel makers onderling 

als voor makers en bezoekers. Elke avond waren de zalen 

vol met enthousiast publiek. COME TOGETHER #4 bood een 

divers en groot aanbod en weerspiegelde daarmee de r j e 

dans- en performancescene van Amsterdam. We lieten zien 

dat dit veld alive and kicking is!

COME TOGETHER is een samenwerking van Nicole Beut-

ler Projects (hoofdproducent), BAU, Frascati en Keren 

Levi | NeverLike. De open call voor deelname is in eerste 

instantie door de producerende partijen verspreid onder 

verschillende professionele netwerken: de hedendaagse 

dansscene, de performancekunstscene (ook in de beel-

dende kunst), de urban-scene, de circus-scene, de mi-

me-scene, de muziektheaterscene. In de voorwaarden van 

de open call hebben we aangegeven dat we alleen aan-

vragen van professionele makers honoreren en dus niet op 

oe  zijn naar het werk van studenten. Mede door de 

reputatie en het netwerk van de coproducerende partners 

was de kwaliteit van de inzendingen erg hoog.

Naar aanleiding van de open call ontvingen wij in septem-

ber 2018 ruim 150 aanmeldingen. Het aanbod was groot 

– het animo dus blijkbaar hoog  Hoewel alle curatoren 

(Keren Levi, Nicole Beutler, Eva Villanueva, Eva Susova, 

Riccardo Guratti en Justa ter Haar) vaker werkzaam zijn in 

de functie van curator en allen veel ervaring hebben in het 

opzetten van evenementen, past het niet bij het doel van 

COME TOGETHER om volgens een thema of artistieke 

smaak programma’s te selecteren. We willen een plek zijn 

waar ontmoeting en experiment centraal staat. Het cu-

reren heeft dan ook alleen plaatsgevonden op het gebied 

van diversiteit, stijl en technische mogelijkheden. Niet op 

de artistieke inhoud. Hierbij gebruikten wij de volgende 

selectiecriteria: (1) we zijn op zoek naar diversiteit; zowel in  

leeftijd/ ervaring als in discipline, genre en vorm; (2) we 

willen de Amsterdamse scene samenbrengen dus een 

connectie met Amsterdam is een vereiste; (3) het voor-stel 

moet technisch haalbaar zijn binnen de context; (4) we 

omarmen experiment: voorstellen die onaf zijn, in de

testfase zitten en het onwetende omarmen hadden onze 

voorkeur.

Op basis van de beschikbare ruimte, tijd en geld wist 

COME TOGETHER #4 plek te bieden aan 51 kunstenaars. 

Elke avond begon om 19:00 uur met een welkomstwoord in 

de grote zaal. Na de eerste voorstelling(en) aldaar werd het 

publiek verdeeld over de drie kleinere zalen en het door-

lopende randprogramma. In de kleinere zalen (Frascati 2, 

3 en 4) programmeerden we in ‘blokken’. Elk blok bestond 

uit meerdere (twee of drie) korte voorstellingen van 10 tot 

20 minuten. Deze combinatieblokken behoren tot een van 

de unieke aspecten van COME TOGETHER en zorgen voor 

onverwachte kuisbestuiving tussen zowel de makers als 

het publiek. De avond werd rond middennacht afgesloten 

in Frascati 1 waar het gehele publiek opnieuw samenkwam 

voor de laatste voorstelling.

De volgende kunstenaars/ choreografen/ gezelschappen 

hebben deelgenomen aan COME TOGETHER #4: Andreas 

Hannes, Directie & Co, Billy Mullaney, Egle Orchas, Javier 

Murragarren, Margo Van Der Linde, Matthew Day, Nico-

le Beutler, CHRONOS, Fabiàn Santarciel de la Quintana, 

Alondra Castellanos, Assi Weitz & Rob Gradisen, Emma 

Berentsen, Esther Mugambi & Marloeke van der Vlugt, Eva 

Susova, Fernando Belfiore, Felix Schellekens, Genevieve 

Murphy, Hee Seoung Choi, Ira Brand, Joao Dinis Pinho, 

Michael Jahoda, Moa Holgersson & Isadora Tomasi, Nina 

Boas, Noah Voelker, Orion Maxted, Sandra Kramerova, 

Tamara Kuselman, Zhana Ivanova, Ibelisse Guardia, Sarah 

Van Lamsweerde, Pedro Matias, Tommy Pham, Sherize 

Strang, Tea Teearu, Dereck Cayla, NOW Marion Traenkle 

–Ivo Bos –Roos van Berkel, Charlie Laban Trier, Burkhard

Korner, Noha Ramadan, Katinka Marac, TILT - Andrea Bozic,

Christina Mastori, Emily Gastineu, Jimmy Grima, Oneka

Von Schrader, AFTER IMAGE, Parisa Madani, Paul Beumer,

Julie Kurris en Lucas Wiegerink en Ana Vilela da Costa.

Mede mogelijk gemaakt door: Veem House for Performan-

ce, LeineRoebana, ICKamsterdam en Dokzaal.  Met steun 

van Amsterdams Fonds voor de Kunst. 

CAMPAGNE
In samenwerking met vormgever Connie Nijman  

hebben de herkenbare minimalistische signatuur van 

geometrische vormen en felle kleuren uit de voorgaande 

COME TOGETHER-campagnes verder voortgezet in de cam-

pagne voor 2019. De beperkte middelenmix bestond uit 

affiches en programmaboekjes. Daarnaast werd er vooral 

ingezet op online communitybuilding en het maken van 

online content. Meer dan 1200 mensen waren op facebook 

geïnteresseerd in het event. De line-up werd gelanceerd 

met een video timelapse en deelnemende kunstenaars 

werden stuk voor stuk met een korte biografie en een foto 

geïntroduceerd op facebook en instagram. De avond werd 

gefotografeerd door Bas de Brouwer en Reinout Bos.

Doelstelling van de campagne was om vooral de dans-  

en performance community te bereiken. We zorgden dat 

de affiches bij alle dansstudio’s en opleidingen werden 

verspreid en zetten in op communicatie via het grote  

makersnetwerk. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in  

een lange termijn branding van het festival door het 

maken van logo-stempels, branded kleding en gobo’s, wat 

ook weer voor volgende edities gebruikt kan worden. Voor 

de volgende editie willen we dit uitbreiden met een Come 

Together website op www.cometogether.amsterdam. Een 

ander aandachtspunt was om beter te communiceren 

wie de organisatoren achter Come Together zijn door dit 

duidelijker te vermelden en dat is goed gelukt. In de kassa 

experimenteerden we met Pay-what-you-want omdat we 

aandacht wilden vestigen op de ‘ware kosten/waarde van 

kunst.’ Bezoekers hadden de optie om €15, €25 of €50 te 

betalen voor een kaartje. 

PUBLIEK
COME TOGETHER #4 was een zeer goed bezocht event 

met 858 bezoekers over drie dagen. Makers en spelers 

ontvingen voor elke avond een vrijkaart. De 51 gepro-

grammeerde voorstellingen zorgen zo samen voor de 

eerste negentig bezoekers per avond. De overige plaatsen 

(gemiddeld zo’n tweehonder per avond) zijn ‘openbare’ 

kaarten voor het reguliere publiek. Deze mix van 21% eigen 

publiek en 79% reguliere bezoekers zorgde voor een unieke 

rijke sfeer.

Klomp
Markering
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4.7 WE LIVE HERE: 
ANCESTORS & STRANGERS 

8 – 12 juli 2019
In samenwerking met Keren Levi | NeverLike,  
Theater Rotterdam, BAU en Julidans
32 deelnemers en 25 (extra) losse bezoekers.

In 2019 organiseerden we voor de negende keer de WE 

LIVE HERE Summer Academy. Elk jaar vertrekt de academie 

vanuit een actuele behoefte tot verdieping en verbreding 

van kennis. De editie van dit jaar kwam voort uit een wens 

van Nicole om de praktijk van het performanceduo Suzan 

Boogaerdt en Bianca van der Schoot beter te leren kennen. 

Zij maakten dankbaar gebruik van de uitnodigen en open-

den de eerste fase van hun Ancestors Project Lab voor een 

gezamenlijk verkennings- en onderzoekstraject. De groep 

van zeventien deelnemers bestond voornamelijk uit per-

formers, mimers, dansers en theatermakers. Samen met 

videokunstenaar Roderik Biersteker werd er een virtueel 

altaar gebouwd waar voorouders geëerd werden en histo-

rische bagage omgevormd kon worden naar hoopvollere 

toekomstperspectieven. 

Daarnaast vroegen we gastcurator Keren Levi naar wat 

haar nieuwsgierig maakte. Zij nodigde vervolgens de in 

Zwitserland gevestigde choreograaf Simone Aughterlony 

uit om haar praktijk te delen in het Remaining Stranger 

Lab. Samen met vijftien performers, choreografen en dan-

sers werkten zij een week lang in een studio vol met kilo’s 

afgedankte oude kleren. Simone stelde met haar onder-

zoek naar the stranger voor om op zoek te gaan naar een 

inclusieve en cumulatieve benadering van ‘de ander’ en ‘de 

vreemde’. Een benadering waarbij de relatie niet alleen be-

staat vanwege de overeenkomsten of gemeenschappelijke 

deler, maar juist ook vanwege de verschillen.

Een belangrijk onderdeel van WE LIVE HERE zijn de geza-

menlijke activiteiten rondom de laboratoria. Dit jaar be-

WE LIVE HERE
Ancestors & Strangers

gonnen we elke dag met Qi Qong lessen in de grote studio, 

liepen we door de weide weilanden van Broek in Waterland 

en ontvingen we choreograaf Ivana Muller – die haar werk 

tijdens Julidans toonde – voor een How Do You Work-ses-

sie. 

De eerste WE LIVE HERE werd in 2011 georganiseerd door 

Nicole Beutler, Marijke Hoogenboom en Andrea Bozic met 

als doel om tijd en ruimte te nemen voor reflectie en ont-

moeting: een moment om artistiek bij te tanken aan het 

einde van het culturele seizoen. 

DEELNAME
Zoals elk jaar nodigen we een groep van professionele 

theatermakers, denkers, filosofen en dramaturgen uit om 

deel te nemen aan de Labs. De deelnemers betalen een 

bedrag van 150 euro, voor onder andere de lunch, het diner 

en de voorstellingstickets. Maar we bieden ook een aantal 

gesponsorde plekken aan voor deelnemers met een kleine 

beurs. 

CAMPAGNE
Zoals elk jaar maakten we voor WE LIVE HERE een 

uitgebreid programmablad met info over het programma 

en de deelnemers. Dit jaar vormgegeven door onze nieuwe 

vormgever Len Rooth. Ook fristen we het WE LIVE HERE 

logo op en maakten we merk-stempels waarmee we ook in 

de toekomst materiaal kunnen maken. 

Deze editie van WE LIVE HERE gebruikten we ook om de 

mogelijkheden en moeilijkheden van groen produceren 

verder te onderzoeken. Waar lopen wij als organisatie 

tegenaan als we plasticvrij willen zijn? En welke ande-

re maatregelen moeten we nemen om klimaatneutrale 

events te organiseren? We kochten biologische producten, 

minimaliseerden het gebruik van plastic, gaven elke deel-

nemer een glazen waterfles en verzorgden veganistische 

lunch en diner. 
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1. Inleiding

Bestuur
Het bestuur van 2019 wordt gevormd door:
Functie
Voorzitter: Wendy Veerman
Secretaris: Sarah Berckenkamp
Penningmeester: Martine Dekker
Lid: Quirijn Bongaeerts

Financiering

Stichting NB Projects ontvangt een meerjarige instellingssubsidie van het Fonds Podium Kunsten (FPK) in het 
kader van de regeling meerjarige activiteitensubsidies 2017-2020.

Voor het jaar 2019 is gerealiseerd
Basisbedrag € 373.700
Activiteitensubsidie (Geneviève) € 40.000
Indexatie € 25.226
Totaal ontvangen subsidie € 438.926

Stichting NB Projects ontvangt tevens een meerjarige instellingssubsidie van de Gemente Amsterdam,
Amsterdams Fonds voor de Kunst 2017-2020.

Voor het jaar 2019 is gerealiseerd
Basisbedrag € 165.000
Indexatie € 8.492
Totaal ontvangen subsidie € 173.492

Resultaat
In het verslagjaar is een negatief exploitatiesaldo ontstaan van € -42.285
Begroot was een exploitatieresultaat van € -
Verschil resultaat ten opzichte van de begroting € -42.285

Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2019 € 107.621
Bij: Ontvangen subsidies en bijdragen 2019 € 624.818
Bij: Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten € 425.957

€ 1.050.775
€ 1.158.396

Af: Uitgaven 2019 € 1.093.060
Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2019 € 65.335

Voor waarmeri ingsdoeleinden
A.J. Nieuwenhuis AA 

Accountant & Belastingadviseur

2 9 APR 2020

Ruimte voor paraaf...
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1. Inleiding

Verschillen ten opzichte van FPK Begroting

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting die tot dit resultaat hebben geleid zijn als volgt:
Voordelig Nadelig

Baten
Opbrengsten
Directe opbrengsten € 189.905
Indirecte opbrengsten € 36.877
Bijdragen uit private middelen € 44.531

Totaal opbrengsten € 108.497

Bijdragen
Subsidie FP € 49.514
Overige bijdragen uit publieke middelen € 38.392

Totaal bijdragen € 11.122

Verschil baten ten opzichte van de begroting € 119.619
Lasten
Beheerslasten: personeelslasten € 28.972
Beheerslasten: materiële lasten € 44.564
Activiteitenlasten: personeelslasten € 20.216
Activiteitenlasten: materiële lasten € 196.793
Lasten Coproducties € 25.707
Verschil lasten ten opzichte van de begroting € 77.335

Rente en Bijzondere baten en -lasten
Verschil rentebaten en -lasten ten opzichte van de begroting 
Verschil bijzondere baten en lasten ten opzichte van de begroting

Verschil exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting € 42.285

Voor waarmerWngsdoeleinden
A.J. Nieuwenhuis AA 

Accountant & Belastingadviseur

2 9 APR 2020
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2. Balans 2019 2018

ACTIVA

Vaste activa
Materiële Activa € 589 € -

Totale vaste activa € 589 € -

Vlottende activa
Onderhanden werk € - € -
Vorderingen € 147.583 € 143.156

Totaal vlottende activa

Liquide Middelen
Liquide Middelen

€ 147.583 € 143.156

Totale Liquide Middelen € 102.892 € 186.420
€ 102.892 € 186.420

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

€ 251.065 € 329.576

Eigen vermogen
Reserves € 65.387 € 107.621

Totaal eigen vermogen € 65.387 € 107.621

Langlopende Schuld € - € 93.425

Kortlopende Schuld € 185.677 € 128.530

TOTAAL PASSIVA € 251.065 € 329.576

Voor waarmerk'ngsdoeteinaen 
A.J. Nieuwenhuis AA 

Accountant & Belastingadviseur

2 9 APR 2020
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3. Exploitatierekening 2019 Herziene begroting FPK Begroting 2018

BATEN

la. Publieksinkomsten binnenland
- Recette € 38.486 € 24.500 € 7.500 € 38.738
- Uitkoop € 127.035 € 136.000 € 95.813 € 50.304
- Partage € - € - € 15.875 € 6.277
lb Publieksinkomsten buitenland € - € 37.500 € 165.281 € 1.450

1 Publieksinkomsten Totaal € 165.521 € 198.000 € 284.469 € 96.769

2 Sponsorinkomsten € - C - € - € -

3a. Baten coproducties C 77.679 € 256.179 € 193.516 € 243.361
3b. Overige Inkomsten € 50.880 € - € 6.000 € 14.041

3. Overige Directe Inkomsten € 128.559 € 256.179 € 199.516 € 257.402

4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3) € 294.080 € 454.179 € 483.985 € 354.171

5 Indirecte Opbrengsten € 36.877 € - € - € 2.031

6a Bijdragen particulieren inct. vrienden € - € - € - € -

6b Bijdragen van bedrijven € - € - € - € -

6c Bijdragen van private fondsen € 95.000 € - € 50.469 € 10.000
6d Bijdragen van goede doelenloterijen € - € - € - € -

6e Overige private bijdragen € - € - € - € -

6 Overige bijdragen uit private middelen € 95.000 € - € 50.469 € 10.000

7 Totaal Eigen Inkomsten € 425.957 € 454.179 € 534.454 € 366.202

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten € 398.926 € 373.700 € 448.440 C 388.649

9 Meerjarige subsidie provincie € - € - € - € -

10 Meerjarige subsidie gemeente € 173.492 € 165.000 € 185.000 € 168.766

11 Meerjarig subsidie overig € - € - € - € -

12 Overige bijdragen uit publieke middelen € 52.400 € - € 2.500 € 35.900

13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen € 624.818 € 538.700 € 635.940 € 593.315

14 Totale baten € 1.050.775 € 992.879 € 1.170.394 € 959.517

INKOMSTENQUOTES
Berekende Eigen Inkomensquote
Berekende Andere Inkomensquote

40,5%
64,4%

45,7%
62,4%

45,7%
68,1%

38,2%
61,1%

Voor waarmerlringsdoeleinden
AJ. Nieuwenhuis AA 

Accountant & Belastingadviseur
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3. Exploitatierekening 2019

LASTEN

1 Beheerslasten personeel

2 Beheerslasten materieel

3 Totale beheerslasten

Activiteitenlasten personeel voorbereiding 
Activiteitenlasten personeel uitvoering

4 Activiteitenlasten personeel

Activiteitenlasten materieel voorbereiding 
Activiteitenlasten materieel uitvoering 
Marketing
Educatieve activiteiten

5 Activiteitenlasten materieel

6 Lasten Coproducties

7 Totale activiteitenlasten

8 Totale Lasten

9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering

10 Saldo rentebaten/lasten

11 Saldo bijzondere baten/lasten

12 Exploitatieresultaat

Resultaatbestemming

Dotatie/onttrekking algemene reserve 
Dotatie/onttrekking bestemmingsreserve

Personele Bezetting (beheer + activiteiten) 
Fte. Vast in dienst 
Fte. Tijdelijk in dienst 
Fte. Inhuur
Totaal Fte. personele bezetting 
Aantal vrijwilligers 
Fte. vrijwilligers

Herziene begroting

€ 78.972 € 50.000

€ 86.882 € 45.000

€ 165.854 € 95.000

€ 465.615 C 410.579

€ 166.331 € 162.645

C 631.946 € 256.879

€ 80.556 € 85.924

€ 111.495 € 196.438

€ 77.502 € 35.100

€ - € 7.200

€ 269.553 € 641.007

€ 25.707 C -

€ 927.206 € 897.886

€ 1.093.060 € 992.886

€ -42.285 € -7

€ - € -

€ - € -

€ -42.285 € -7

-42.285

€ -42.285

5,2 2,2

5,3

7,4 4

12,6 11,5
1 1

0,5 0,2

FPK Begroting 2018

€ 50.000 € 52.683

€ 42.318 € 67.889

€ 92.318 € 120.572

C 427.600 € 361.986
€ 184.130 € 122.081
€ 611.730 € 484.067

€ 159.253 € 35.630
€ 259.689 € 60.592
€ 41.016 € 27.598
€ 6.388 € 10.119
€ 466.346 € 133.939

€ - € 199.000

€ 1.078.076 € 817.006

€ 1.170.394 € 937.578

€ - € 21.939

C - € 7

€ - € -

€ - € 21.946

10.973

10.973

€ 21.946

2,2 0,6

5,3 3,2

4 5,6

11,5 9,4
1 1

0,2 1

Voor waarmerk ingsdoeleinden
A.J. Nieuwenhuis AA 

Accountant & Belastingadviseur

2 9 APR 2020
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4. Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen uit RJ 640, voor zover deze niet afwijken van de 
aanwijzingen in het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten 
(FPK). De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 
plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen 
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS 

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische aanschafprijs, rekening houdend met de afschrijving en 
subsidies. De afschrijving geschiedt lineair op basis van de verwachte levensduur.

Onderhandenwerk
Dit betreffen materiële en immateriële voorbereidingskosten verminderd met de vooruit ontvangen 
inkomsten voor producties die in het volgend jaar worden uitgevoerd.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden 
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd langer dan één jaar. Deze worden, voor zover niet 
anders vermeld, gewaardeeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende Schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. De worden, voor zover niet 
anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte 
diensten en subsidies enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische 
kostprijs.
Opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn geleverd, danwel de diensten zijn verricht. Lasten 
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Voor waarmerMngsdoeleinden
AJ. Nieuwenhuis AA 

Accountant & Belastingadviseur

2 9 APR 2020
Stichting NB Projects Jaarrekening 2019 Ruimte voor paraaf 6



5. Toelichting op de balans per 31 december

ACTIVA 2019 2018

Vaste Activa

Materiële Activa
Aanschafwaarde per 31 december

Inventaris € 684 € -

Totaal aanschafwaarde € 684 € -

Mutaties in boekjaar
Stand eind vorig boekjaar
Bij: investeringen

€
€ 684

€ 2.504

Af: afschrijvingen € 95 € 2.504
Stand eind boekjaar € 589 € -

Boekwaarde per 31 december
Inventaris € 589 € -

Totaal boekwaarde

Vlottende activa

€ 589 €

Vorderingen
Debiteuren € 80.255 € 63.203
Totaal debiteuren € 80.255 € 63.203

Te ontvangen subsidie
Amsterdams Fonds voor de Kunsten € 10.000 € -

Totaal te ontvangen subsidie € 10.000 € -

Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting € 39.107 € 25.200
Totaal te vorderen belastingen en sociale verzekeringen € 39.107 € 25.200

Overige vorderingen
Openstaande werkvoorschotten € 7.800 € 5.200
Vooruitbetaalde kosten € 6.957 € 11.140
Nog te ontvangen bedragen € - € 164
Nog te factureren € 1.615 € 17.677
Borgsommen C 1.850 € 1.350
Tussenrekening co-producties C - € 19.223
Totaal overige vorderingen € 18.222 € 54.754

Totaal Vorderingen € 147.583 € 143.156

Liquide Middelen
Kas € 6.468 € -

Rabo Betaalrekening € 9.687 € 15.745
Rabo Spaarrekening € 86.685 € 170.675
Triodos Spaarrekening € 52 € -

Totaal liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

€ 102.892 € 186.420

TOTAAL ACTIVA € 251.065 € 329.576

Voor waarmeri 'ngsdoeleinden
A.J. Nieuwenhuis AA 

Accountant & Belastingadviseur

2 9 APR 2020
Stichting NB Projects Jaarrekening 2019

Ruimte voor paraaf



5. Toelichting op de balans per 31 december

PASSIVA

2019 2018

Eigen vermogen
Saldo Algemene Reserve per 1 januari € 44.199 € 33.175
Uit resultaatbestemming € -42.285 € 10.973
Saldo Algemene Reserve per 31 december € 1.914 € 44.148

Saldo bestemmingsreserve 1 per 1 januari € 63.473 € 52.500
Uit resultaatbestemming € - € 10.973
Saldo reserve 1 per 31 december € 63.473 € 63.473

Totaal eigen vermogen € 65.387 € 107.621

Langlopende Schuld
Vooruitontvangen subsidie FPK 2017 € - € 93.425

Totaal Langlopende Schuld

Kortlopende Schuld

€ € 93.425

Schulden aan leveranciers
Crediteuren € 66.113 € 41.240
Totaal schulden aan leveranciers € 66.113 € 41.240

Af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonbelasting € 7.405 € 16.244
Pensioenpremies € 4.085 € 6.487
Totaal af te dragen belastingen en sociale verzekeringen € 11.490 € 22.731

Overige kortlopende schulden
Te betalen kosten € 3.000 € 5.998
Te betalen vakantiegeld € 11.360 € 18.389
Vooruitontvangen subsidies € 93.425 € 40.000
Tussenrekening co-producties € -0 € -

Overig kortlopende schulden € 288 € 172
Totaal overige kortlopende schulden € 108.073 € 64.559

Totaal kortlopende schulden € 185.677 € 128.530

TOTAAL PASSIVA € 251.065 € 329.576

Voor waarmer. hgsdoefeinoen
A.J. Nieuwenhuis AA 

Accountant & Belastingadviseur

2 9 APR 2020
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5. Toelichting op de balans

Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

€
Inventaris

Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari 2019 0
Investeringen 2019 684
Desinvesteringen 2019
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2019 684

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2019 0
Afschrijvingen 2019 95
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2019 95

Boekwaarde per 31 december 2019 589
Boekwaarde per 31 december 2018 0

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Naast de gebruikelijke contracten met o.a. artiesten, producenten en zaalexploitanten heeft de 
stichting verplichtingen inzake een huurcontract voor het kantoor en de opslag. De jaarlijkse 
huur bedraagt €7.188 respectievelijk €21.600.

Voor waarmerMngsdoeleinden
A.J. Nieuwenhuis AA 

Accountant & Belastingadviseur

2 9 APR 2020

Stichting NB Projects Jaarrekening 2019

Ruimte voor paraaf
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5. Toelichting op de balans

Niet in de balans opgenomen rechten

Toegekende meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020
In het kader van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten 
2017- 2020 is een vierjarige subsidie toegekend van € 1.565.807 
De subsidieopbouw 2017-2020 is als volgt:

Voorschotten 2017
Startvoorschot € 93.425
Januari regulier € 93.425
April € 93.425
Juli € 93.425
Oktober € 93.425
Indexatie € 5.606
Totaal 2017 € 472.731

Voorschotten 2018
Januari regulier € 93.425
April € 93.425
Juli € 93.425
Oktober € 93.425
Indexatie € 14.949
Totaal 2018 € 388.649

Voorschotten 2019
Januari regulier € 93.425
April € 93.425
Juli € 93.425
Oktober € 93.425
Indexatie € 25.226
Totaal 2019 € 398.926

Voorschotten 2020
Januari regulier € 93.425
April € 93.425
Juli € 93.425
Oktober € -
Indexatie € 25.226
Totaal 2020 € 305.501

Totaal voorschotten 2017 tm 2020 € 1.565.807

Voor waarmerVingsdoeleinden
A.J. Nieuwenhuis AA 

Accountant & Belastingadviseur

2 9 APR 2020

Stichting NB Projects Jaarrekening 2019
Ruimte voor paraaf
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Toegekende meerjarige subsidie Kunstenplan 2017 - 2020 Amsterdams Fonds voor de Kunsten
Het College van de Gemeente Amsterdam heeft een subsidie verleend voor €660.000 
van € 165.000 per jaar in het kader van het Kunstenplan 2017 - 2020. Deze toekenning geldt 
voor een periode van 4 jaar, onder voorbehoud van de raming in de jaarlijks 
vast te stellen gemeentebegroting.

Voorschotten 2017
Januari € 41.250
April € 41.250
Juli € 41.250
Oktober € 41.250
Indexatie € 1.436

Voorschotten 2018
Januari regulier €

€

41.250

166.436

April € 41.250
Juli € 41.250
Oktober € 41.250
Indexatie € 3.766
Totaal 2018 € 168.766

Voorschotten 2019
Januari regulier € 41.250
April € 41.250
Juli € 41.250
Oktober € 41.250
Indexatie € 8.492
Totaal 2019 € 173.492

Voorschotten 2020
Januari regulier € 41.250
April € 41.250
Juli € 41.250
Oktober € 41.250
Indexatie € 8.492
Totaal 2020 € 173.492

Totaal voorschotten 2017 - 2020 € 682.186

Voor waarmerkingsdoeleinden
A.J. Nieuwenhuis AA 

Accountant & Belastingadviseur

2 9 APR 2020
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6. Toelichting op de exploitatierekening

BATEN 2019 Herziene begroting FPK Begroting 2018

la. Publieksinkomsten binnenland
Recette € 38.486 € 24.500 € 7.500 € 38.738
Uitkoop € 127.035 € 136.000 € 95.813 € 50.304
Partage € - € - € 15.875 € 6.277
lb Publieksinkomsten buitenland € - € 37.500 € 165.281 € 1.450

1 Publieksinkomsten Totaal € 165.521 € 198.000 C 284.469 € 96.769

3a. Baten coproducties
3b. Overige Inkomsten

€ 77.679 C 256.179 € 193.516 € 243.361

Auteursrechten € 11.300 € - € - € 3.034
Educatie € 3.909 € - € 6.000 € 10.045
Overig € 35.671 € - € - € 962

subtotaal overige inkomsten € 50.880 € C 6.000 € 14.041

3. Overige Directe Inkomsten € 128.559 € 256.179 € 199.516 € 257.402

4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3) € 294.080 € 454.179 € 483.985 € 354.171

5 Indirecte Opbrengsten € 36.877 € - C - € 2.031
6c Bijdragen van private fondsen

Fonds21 € 25.000 € - € - € 10.000
Ammodo € 70.000 € - € - € -
overige private subsidies € - € - € 50.469 € -

subtotaal 6c bijdragen van private fondsen € 95.000 € " € 50.469 € 10.000

6 Overige bijdragen uit private middelen € 95.000 € " € 50.469 € 10.000

7 Totaal Eigen Inkomsten € 425.957 € 454.179 € 534.454 C 366.202

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten € 398.926 € 373.700 € 448.440 € 388.649

10 Meerjarige subsidie gemeente € 173.492 € 165.000 € 185.000 € 168.766

12 Overige bijdragen uit publieke middelen
Fonds Podiumkunsten projectsubsidies € 40.000 C - € - € 35.900
Overige subsidies publieke middelen € 2.400 € - € 2.500 € -

subtotaal overige bijdragen uit publieke middelen € 52.400 € - € 2.500 € 35.900

13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen € 624.818 € 538.700 € 635.940 € 593.315

14 Totale baten € 1.050.775 € 992.879 € 1.170.394 € 959.517

Voor waarmerlingsdoeleinden
A.J. Nieuwenhuis AA 

Accountant & Belastingadviseur

Stichting NB Projects Jaarrekening 2019

2 9 APR 2020
Ruimte voor paraaf. =Ë
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6. Toelichting op de exploitatierekening

LASTEN 2019 Herziene begroting FPK Begroting 2018

1 Beheerslasten personeel
Zakelijke directie € 52.696 € 50.000 € 50.000 € 55.107
Onkosten personeel belast € 2.661 € - € - € 750
Onkosten personeel onbelast € 12.253 € - € - € 14.607
Onkosten van zzp'ers € 884 € - € - € 228
Overig personeel € 10.478 € - € - € -18.009

Totaal beheerslasten personeel € 78.972 € 50.000 € 50.000 € 52.683

2 Beheerslasten materieel
Huisvesting € 32.036 € 16.000 € 13.000 € 22.586
Bureaukosten € 36.447 € 29.000 € 27.500 € 35.908
Algemene publiciteit € 16.897 € - € - € 3.557
Afschrijvingskosten € 95 € - € 1.818 € 2.504
Bedrijfsvoertuig € 22 € - € - C -
Onderhoudskosten vd activa € - C - € - € 2.209
Overige beheerslasten € 1.385 € - € - € 1.125

Totaal beheerslasten materieel € 86.882 € 45.000 € 42.318 € 67.889

3 Totale beheerslasten € 165.854 € 95.000 € 92.318 € 120.572

4 Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten personeel voorbereiding

Artistieke directie € 91.523 € - € - € 83.558
Artistiek kader € - € - € - € 60.663
Uitvoerend personeel € 102.295 € - € - € 63.677
Productie C 77.058 € - € - € 67.381
Techniek € 35.295 € - € - € 17.503
Publiciteit € 49.101 € - € - € 43.167
Educatie € 128 € - € - € -
Artistieke staf € 7.000 € - C - € 24.596
Artistiek kader loondienst € 35.294 € - € - € -
Artistiek kader honorarium € 47.583 € - € - € -
Uitvoerenden honorarium € 18.694 € - € - € -
Overig honorarium € 1.645 € - € - € -
Overig personeel € - € - € - C 1.440

Totaal activiteitenlasten personeel voorbereiding € 465.615 € 410.579 € 427.600 € 361.986

Activiteitenlasten personeel uitvoering
Artistiek kader € 3.603 C - € - € 2.941
Uitvoerend personeel € 103.546 € - € - € 68.787
Productie € 6.200 € - C - € 3.653
Techniek € 32.270 € - € - € 42.400
Publiciteit € - € - € - € 300
Educatie € 623 € - € - € -
Artistieke staf € - € - € - € 2.200
Vrijwilligers € 1.000 € - € - € 325
Honoraria regie assistenten € 7.875 € - C - C 125
Honoraria sprekers € 7.575 C - € - € 600
Honoraria UTV onderzoek, ontwikkeling & innova' € 3.640 € - € - € -
Overig € - € - € - € 750

Totaal activiteitenlasten personeel uitvoering € 166.331 € 162.645 € 184.130 € 122.081

Totale activiteitenlasten personeel € 631.946 € 573-2föor ^arme^doelelnder067

AJ. Nieuwenhuis AA 
Accountant & Belastingadviseur

Stichting NB Projects Jaarrekening 2019
2 9 APR 2020

Ruimte voor paraaf
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5 Activiteitenlasten materieel
Activiteitenlasten materieel voorbereiding €

Decors / kostuums / rekwisieten € 6.787 € - € 17.772
Techniek / electronica / huur apparatuur € 10.590 € - € 910
Transport / reis / verblijfkosten € 25.821 € - € 9.399
Huur repetitieruimten € 32.308 € - C 6.444
Locatiekosten € 4.265 € - € - € -
Overige voorbereidingskosten € 784 € - € - € 1.105

Totaal voorbereidingskosten € 80.556 C 85.924 € 159.253 € 35.630

Activiteitenlasten materieel uitvoering
Decors / kostuums / rekwisieten € 4.373 € - € - € 7.196
Techniek / electronica / huur apparatuur € 25.076 € - € - C 7.035
Transport / reis / verblijfkosten € 51.409 € - € 24.387
Locatiekosten - huur ruimten € 4.650 € - € - € -
Verkoopkosten € 23.638 C - € 19.697
Randprogrammering € 123 C - € - € 1.038
Programma kosten € 102 € - € - € 83
Overige uitvoeringskosten C 2.124 C - € - C 1.156

Totaal uitvoeringskosten € 111.495 C 196.438 C 259.689 C 60.592

Marketing
Publiciteit € 52.293 € - € 24.254
PR € 2.048 € - € - € -
Vormgeving - ontwerp publiciteitsmateriaal € 18.787 € - € - € -
Vertalers - tekstschrijvers € 1.477 € - € - € -
Overig specifieke publiciteitskosten € 2.898 € - € - € 3.343

Totaal specifieke publiciteit € 77.502 € 35.100 € 41.016 € 27.598

Educatieve activiteiten € - € 7.200 € 6.388 € 10.119

Totaal activiteitenlasten materieel € 269.553 € 324.662 C 466.346 € 133.939

6 Lasten Coproducties € 25.707 € - € - € 199.000

7 Totale activiteitenlasten € 927.206 € 897.886 € 1.078.076 € 817.006

8 Totale Lasten € 1.093.060 € 992.886 € 1.170.393 € 937.578

9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering € -42.285 € -7 € 1 € 21.939

10 Saldo rentebaten/lasten € - € - € - € 7

12 Exploitatieresultaat € -42.285 € -7 € 1 € 21.946

Stichting NB Projects Jaarrekening 2019

Voor waarmerVngsdoeleinden
A.J. Nieuwenhuis AA 

Accountant & Belastingadviseur

2 9 APR 2020
Ruimte voor paraaf



7. Prestatieverantwoording volgens model III 
Producties

2019 Begroot 2018

Nieuwe Productie 0 2 1

Reprises Productie 7 3 7

Nieuwe Co-productie 4 3 4

Reprise Co-productie 3 0

Totaal aantal uitvoeringen 14 8 12
Bezoekers per categorie producties
Nieuwe Productie 0 2372

Reprises Productie 5246 1330
Nieuwe Co-productie 7148 3410

Reprise Co-productie 3921 0

Totaal aantal bezoekers 16315 17500 7071
Regionale spreiding van voorstellingen/concerten

Noord 8 4 1

Oost 7 4 7

Midden 2 4 1

West 9 10 2

Zuid 9 10 3

Amsterdam 39 15 25

Rotterdam 9 8 2

Den Haag 4 4 3

Utrecht 7 8 2

Buitenland 11 22 2

Totaal 105 89 48
Waarvan in standplaats 39 15 25
Waarvan schoolvoorstellingen 4 0

Regionale spreiding van bezoekers
Noord 956 133

Oost 758 782

Midden 149 208

West 757 199

Zuid 1499 338

Amsterdam 6821 4287

Rotterdam 2367 241

Den Haag 602 369

Utrecht 970 245

Buitenland 1436 5500 269

Totaal 16315 17500 7071
Waarvan in standplaats 6821 4287
Waarvan schoolvoorstellingen 400 0

Aanvullende gegevens bezoekers
Reguliere voorstellingen 16315 17500 7071

Schoolvoorstellingen 400 0

Totaal 16315 17500 7071
Waarvan betalend (regulier) 10822 15500 5280

Waarvan niet betalend (regulier) 5493 2000 1791

Totaal aantal bezoekers regulier 16315 17500 7071
Aanvullende gegevens bezoeken
Educatieve activiteiten 25 0

Inleidingen 5 10 10
Anders/Overige (toe te lichten in verslag) 5 15 5
Totalen 10 50 15
Aantal voorstellingen over de drie circuits (kleine zaal,
midden, grote zaal)

grote zaal (>400 stoelen) 18 13 9

klein/midden (<=400 stoelen) 87 57 38

geen capaciteit opgegeven 1
Totaal aantal uitvoeringen 105 70 48

Voor waa rme * ngsdoe

Stichting NB Projects Jaarrekening 2019

A.J. Nieuwenhuis AA 
Accountant & Belastingadviseur

2 9 APR 2020
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8. Speellijst volgens model IV

Datum Productie

Totaal aantal bezoekers

Locatie

16315
Aantal

bezoekers
Betalende
bezoekers Capaciteit

16 november 2019 1: SONGS Frascati Theater 176 162 203
15 november 2019 3: The Garden Frascati Theater 197 168 203
28 februari 2019 4: Still Life 50 50
2 april 2019 4: Still Life Frascati Theater 158 158 203
3 april 2019 4: Still Life Frascati Theater 134 95 203
4 april 2019 4: Still Life Frascati Theater 135 135 203
11 april 2019 4: Still Life Podium Hoge Woerd 65 64 240
12 april 2019 4; Still Life Theater ins Blau 58 53 220
16 april 2019 4: Still Life Toneelschuur 91 87 260
18 april 2019 4: Still Life Stadsschouwburg De Harmonie 57 57 312
23 april 2019 4: Still Life Rotterdamse Schouwburg 57 45 150
24 april 2019 4: Still Life Parktheater Eindhoven 100 97 520
26 april 2019 4: Still Life Parkstad Limburg Theaters, Theater Heerlen 54 27 362
30 april 2019 4: Still Life Theater aan het Spui 145 118 356
5 juli 2019 4: Still Life Vondelpark Openluchttheater 1250 0 1500
24 augustus 2019 4: Still Life Stadsschouwburg Amsterdam 250 0 75
17 november 2019 5:ECHO R Stadsschouwburg Amsterdam 209 186 520
17 november 2019 6: THE SQUARE Stadsschouwburg Amsterdam 206 187 520
18 november 2019 7:Triple Moon Stadsschouwburg Amsterdam 213 179 520
18 mei 2019 8: Metamorphosis Stadsschouwburg Amsterdam 201 180 757
18 mei 2019 8: Metamorphosis Stadsschouwburg Amsterdam 193 162 757
20 mei 2019 8: Metamorphosis Nieuwe Luxor Theater 273 211 1535
21 mei 2019 8: Metamorphosis Nieuwe Luxor Theater 236 200 1535
26 augustus 2019 8: Metamorphosis Stadsschouwburg Amsterdam 180 0 757
18 september 2019 8: Metamorphosis Stadsschouwburg Utrecht 247 238 847
25 september 2019 8: Metamorphosis Rabotheater Hengelo 141 132 880
28 september 2019 8: Metamorphosis Schouwburg De Lawei 162 148 905
6 oktober 2019 8: Metamorphosis Theater aan het Vrijthof 800 400 900
11 oktober 2019 8: Metamorphosis Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem 219 213 1228
17 oktober 2019 8: Metamorphosis Koninklijke Schouwburg 244 224 682
31 oktober 2019 8: Metamorphosis Stadsschouwburg De Harmonie 185 185 458
24 januari 2019 Come Together #4 Frascati Theater 203 203 203
24 januari 2019 ComeTogether#4 Frascati Theater 80 80 80
24 januari 2019 Come Together #4 Frascati Theater 50 50 50
24 januari 2019 Come Together #4 Frascati Theater 80 80 100
25 januari 2019 Come Together #4 Frascati Theater 203 203 203
25 januari 2019 Come Together #4 Frascati Theater 80 80 80
25 januari 2019 Come Together #4 Frascati Theater 50 50 50
25 januari 2019 Come Together #4 Frascati Theater 80 80 100
26 januari 2019 Come Together #4 Frascati Theater 203 203 203
26 januari 2019 Come Together #4 Frascati Theater 80 80 80
26 januari 2019 Come Together #4 Frascati Theater 50 50 50
26 januari 2019 Come Together #4 Frascati Theater 80 80 100
3 januari 2019 Liefdesverklaring voor altijd Toneelschuur 108 108 260
4 januari 2019 Liefdesverklaring voor altijd Schouwburg Amstelveen 46 46 239
5 januari 2019 Liefdesverklaring voor altijd Rotterdamse Schouwburg 71 71 150
6 januari 2019 Liefdesverklaring voor altijd Chassé Theater 133 124 225
9 januari 2019 Liefdesverklaring voor altijd De Oosterpoort en de Stadsschouwburg Groningen 146 135 450
10 januari 2019 Liefdesverklaring voor altijd LUX 107 95 250
11 januari 2019 Liefdesverklaring voor altijd Stadsschouwburg Utrecht 138 131 175
12 januari 2019 Liefdesverklaring voor altijd Stadsschouwburg Utrecht 175 170 175
15 januari 2019 Liefdesverklaring voor altijd Parkstad Limburg Theaters, Theater Heerlen 129 129 362
16 januari 2019 Liefdesverklaring voor altijd Stadsschouwburg De Harmonie 100 100 312
17 januari 2019 Liefdesverklaring voor altijd Theater Speelhuis 27 24 434
18 januari 2019 Liefdesverklaring voor altijd 150 120 450
22 januari 2019 Liefdesverklaring voor altijd Theater Bellevue 186 169 254
23 januari 2019 Liefdesverklaring voor altijd Theater Bellevue 193 178 254
24 januari 2019 Liefdesverklaring voor altijd Theater Bellevue 181 163 254
25 januari 2019 Liefdesverklaring voor altijd Theater Bellevue 184 167 254
26 januari 2019 Liefdesverklaring voor altijd Theater Bellevue 201 189 254
4 februari 2019 Liefdesverklaring voor altijd Theater aan het Spui 103 83 356
6 juni 2019 Role Model 88 88
7 juni 2019 Role Model 92 92
8 juni 2019 Role Model 75 75
28 juni 2019 Role Model 212 212
28 juni 2019 Role Model 233 233

voor waarme-. ngsdoeieinoen
A.J. Nieuwenhuis AA

Accountant & Belastingadviseur
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25 augustus 2019 Role Model 300 0
11 september 2019 Role Model Rabotheater Hengelo 141 71 327
14 september 2019 Role Model Corrosia 52 202
15 september 2019 Role Model Stadsschouwburg Utrecht 144 0 175
19 september 2019 Role Model Odeon De Spiegel Theaters 125 124 198
25 september 2019 Role Model Theater Zuidplein 160 49 570
26 september 2019 Role Model Groene Engel 70 61 130
2 oktober 2019 Role Model Frascati Theater 128 118 203
3 oktober 2019 Role Model Frascati Theater 111 101 203
10 oktober 2019 Role Model Stadsschouwburg De Harmonie 90 90 312
12 oktober 2019 Role Model Schouwburg Kunstmin 91 87 260
16 oktober 2019 Role Model Schouwburg De Lawei 38 23 474
17 oktober 2019 Role Model Stadsschouwburg Utrecht 121 113 175
24 oktober 2019 Role Model Podium Hoge Woerd 80 74 240
7 november 2019 Role Model Theater ins Blau 77 69 220
8 november 2019 Role Model Het Klooster 97 83 184
13 november 2019 Role Model Schouwburg Ogterop 178 166 500
15 november 2019 Role Model LUX 130 118 250
26 november 2019 Role Model Parktheater Eindhoven 117 117 520
29 november 2019 Role Model ECI Cultuurfabriek 69 59 240
19 augustus 2019 Something In This Universe 150 144
20 augustus 2019 Something In This Universe 150 144
21 augustus 2019 Something In This Universe 150 144
8 februari 2019 Still life in public space 500 0 150
9 februari 2019 Still life in public space 500 0 150
2 maart 2019 Still life in public space 500 0 500
15 november 2019 Still life in public space Stadsschouwburg Amsterdam 150 0 500
17 november 2019 Still life in public space Stadsschouwburg Amsterdam 200 0 500
13 november 2019 The Exact Position of Things Frascati Theater 57 57 80
14 november 2019 The Exact Position of Things Frascati Theater 58 3 80
15 november 2019 The Exact Position of Things Frascati Theater 67 59 80
16 november 2019 The Exact Position of Things Frascati Theater 64 64 80
21 november 2019 The Exact Position of Things Toneelschuur 53 50 130
27 november 2019 The Exact Position of Things Theater ins Blau 14 10 220
29 november 2019 The Exact Position of Things 86 62 150
2 december 2019 The Exact Position of Things Theater aan de Rijn 79 66 84
12 december 2019 The Exact Position of Things Rotterdamse Schouwburg 70 56 879
17 december 2019 The Exact Position of Things Theater aan het Spui 110 104 170
20 december 2019 The Exact Position of Things Theater Bouwkunde 35 34 120

Stichting NB Projects Jaarrekening 2019

Voor waarmerVingsdoeleinden
A.J. Nieuwenhuis AA 

Accountant & Belastingadviseur

2 9 APR 2020
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9. Overzicht subsidiabele en gerealiseerde prestaties volgens model V

Bedrag gemiddeld subsidie per prestatie
aantal subsidiabel tot en met verslagjaar
Aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar
Aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar (herverdeeld)
Eventuele onderprestatie tot en met verslagjaar
Tegenwaarde eventuele onderprestatie

Klein/Midden Groot Totalen
€ 4.100 € 5.000 nvt

171 39 210
217 33 250

0
0 6 6

€ - € 30.000 € 30.000

Voor waarmerfcïngsdoeleinden
AJ. Nieuwenhuis AA 

Accountant & Belastingadviseur
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Postbus 508 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting NB

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting NB te Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van 
Stichting NB per 31 december 2019 en van het resultaat in overeenstemming met het Handboek 
Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020

zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle 
van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikking en 
het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2019

2. de staat van baten en lasten over 2019

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen.

Gevolgen Coronavirus
Het coronavirus heeft ook invloed op Stichting NB. In het bestuursverslag is toegelicht wat de impact 
van het virus reeds is geweest en met wat voor impact verder rekening wordt gehouden. Het bestuur 
geeft aan dat de gevolgen van het virus de continuïteit van de stichting niet in gevaar zal brengen. Wij 
hebben de uiteenzetting van de situatie en de hierbij behorende onzekerheden beoordeeld en zijn van 
mening dat dit gegeven de situatie een adequate toelichting is. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg 
van deze situatie.
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De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Controleprotocol van het Handboek Verantwoording Meerjarige 
Activiteitensubsidie 2017-2020 Fonds Podiumkunsten vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting NB zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit:

* het bestuursverslag
* de overige gegevens

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

* met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat
* alle informatie bevat die op grond van het Handboek Verantwoording Meerjarige 

Activiteitensubsidie 2017-2020 is vereist

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720 en 
het Controleprotocol van het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 
Fonds Podiumkunsten. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met het Handboek Verantwoording 
Meerjarige Subsidie 2017-2020.

Accountant 
lid van
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met het Handboek Verantwoording Meerjarige Subsidie 2017-2020. 
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanig interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet 
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur 
het voornemen heeft om te stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 
de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect 
van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 
controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is 
het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. 
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing.

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met 
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.
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• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het 
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
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Accountant & Belastingadviseur

Postbus 508 
1200 AM Hilversum 
T: 06-81430265 
E: info@vojaganto.nl

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of 
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 
de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen 
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring 
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot 
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden 
kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan 
handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid 
hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die 
redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende 
maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij delen 
met het bestuur. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden 
door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in 
het belang van het maatschappelijk verkeer is.

Hilversum, 29 april 2020 
Ref: AN.2020.03086.0409

A.J. Nieuwenhuis accountant & belastingadviseur

A.J. Nieuwenhuis AA

Acccu ntarnt 
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RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN INZAKE DE PRESTATIEVERANTWOORDING 2019 VAN 
STICHTING NB

Aan: het bestuur van Stichting NB

Opdracht
Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot Model lll-P voor de 
prestatieverantwoording 2019 zoals beschreven in mijn opdrachtbrief van 24 september 2019. Deze 
rapportage bevat de uitkomsten van deze werkzaamheden.

Het is de bedoeling dat u zelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in dit rapport 
weergegeven bevindingen en op basis daarvan uw eigen conclusie trekt. Wij wijzen u er op dat indien 
wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht of een controle- of beoordelingsopdracht 
zouden hebben uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen zouden zijn geconstateerd die voor 
rapportering in aanmerking zouden zijn gekomen.

Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse Standaard 4400, "Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke 
werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie".

Het doel van deze opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is 
het verrichten van die werkzaamheden die ik met Stichting NB ben overeengekomen en het 
rapporteren over de feitelijke bevindingen.
De werkzaamheden ten aanzien van dit onderzoek zijn door het Fonds Podiumkunsten benoemd in 
het Controleprotocol Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 Fonds Podiumkunsten.
Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen uit hoofde van overeengekomen 
werkzaamheden betekent dit dat op het in het Model lll-P voor de prestatieverantwoording 
opgenomen cijfermateriaal en toelichtingen geen accountantscontrole is toegepast en dat evenmin 
een beoordelingsopdracht is uitgevoerd. Dit houdt in dat aan mijn rapportage geen zekerheid kan 
worden ontleend omtrent de getrouwheid van het in Model lll-P voor de prestatieverantwoording 
opgenomen cijfermateriaal en toelichtingen daarop.

Het behoort niet tot onze taak om de prestatiegegevens opnieuw te meten en te onderzoeken om 
daarmee ook een uitspraak te doen over de uitkomsten van het proces. Het beoordelen van deze 
uitkomsten vormt derhalve geen onderdeel van mijn taak.
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Beschrijving uitgevoerde specifieke werkzaamheden 
Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht:

• Wij zijn nagegaan of het proces van verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van 
de prestatiegegevens is beschreven.

• Wij zijn nagegaan of in de beschrijving van het proces beheersingsmaatregelen, waaronder 
functiescheiding en bezoekersregistratie, zijn opgenomen om de juistheid en volledigheid 
van de prestatiegegevens te waarborgen.

• Wij zijn door middel van deelwaarneming, waarvan de omvang afhankelijk is van het aantal 
malen per jaar dat het proces wordt uitgevoerd, nagegaan dat het proces en de daarin 
opgenomen beheersingsmaatregelen bestaan conform de beschrijving.

• Wij zijn nagegaan of de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden met betrekking tot het 
proces zijn vastgelegd.

• Wij zijn nagegaan dat in de prestatieverantwoording opgenomen producties (nieuwe en 
reprises, al dan niet als co-productie) zijn opgenomen in de financiële administratie;

• Wij zijn voor een deelwaarneming van 13 prestaties nagegaan of deze correct zijn 
geregistreerd in het online registratiesysteem van het Fonds Podiumkunsten, voor wat 
betreft productie/voorstelling, datum, type activiteit, podium/zaal/locatie/festival, betalende 
en niet betalende bezoekers;

• Wij zijn voor een deelwaarneming van 13 prestaties nagegaan dat deze daadwerkelijk 
hebben plaatsgevonden, aan de hand van onderliggende documentatie 
(contracten/borderellen/programma's/publicaties/uitingen/agenda's/mediaberichtgeving/ 
flyers/posters/website/...);

• Wij zijn voor een deelwaarneming van een 13 prestaties nagegaan dat de verantwoorde 
bezoekersaantallen, betalend en niet-betalend, onderbouwd worden door onderliggende 
documentatie (borderellen/afrekenstaten);

Accountant 
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Beschrijving van de feitelijke bevindingen

• Wij hebben vastgesteld dat het proces van verzamelen, vastleggen, verwerken en 
verstrekken van de prestatiegegevens is beschreven;

• Wij hebben vastgesteld dat, dat in de beschrijving van het proces beheersingsmaatregelen, 
waaronder functiescheiding, zijn opgenomen om de juistheid en volledigheid van de 
prestatiegegevens te waarborgen;

• Wij hebben inmiddels een deelwaarneming van 13 prestatiegegevens vastgesteld dat het 
proces en de daarin opgenomen beheersingsmaatregelen bestaan conform de beschrijving;

• Wij hebben vastgesteld dat de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden met betrekking 
tot het proces zijn vastgelegd;

• Wij hebben vastgesteld dat de in de prestatieverantwoording opgenomen producties 
(nieuwe en reprises, al dan niet als co-productie) zijn opgenomen in de financiële 
administratie;

• Wij hebben voor een deelwaarneming van 13 prestaties nagegaan dat deze correct zijn 
geregistreerd in het Online registratiesysteem van het Fonds Podiumkunsten, voor wat 
betreft productie/voorstelling, datum, type activiteit, podium/zaal/locatie/festival, betalende 
en niet-betalende bezoekers;

• Wij hebben voor een deelwaarneming van 13 prestaties nagegaan dat deze daadwerkelijk 
hebben plaatsgevonden, aan de hand van de onderliggende documentatie 
(contracten/borderellen/programma's/publicaties/uitingen/agenda's/mediaberichtgeving/ 
flyers/posters/website/...);

• Wij hebben voor een deelwaarneming van 13 prestaties nagegaan dat de verantwoorde 
bezoekersaantallen, betalend en niet-betalend, onderbouwd worden door onderliggende 
documentatie (borderellen, afrekenstaten).

Overige aspecten - beperking in verspreidingskring en het gebruik
Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor stichting NB en het Fonds Podiumkunsten, aangezien 
anderen die niet op de hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden de resultaten onjuist kunnen 
interpreteren. Ik verzoek u derhalve de rapportage niet aan anderen te verstrekken zonder mijn 
uitdrukkelijke toestemming vooraf.

Hilversum, 29 april 2020
A.J. Nieuwenhuis Accountant & Belastingadviseur

A.J. Nieuwenhuis AA
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