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Aan het bestuur van
Stichting Kameroperahuis
Rieteweg 10
8041 AK ZWOLLE

Datum
28 maart 2017

Referentie
MvL 17J024/4/084185

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2016 van Stichting Kameroperahuis te
Zwolle.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Kameroperahuis te Zwolle is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat
van baten en lasten over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening.
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis
van Stichting Kameroperahuis. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd
die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de ge
trouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwij
zen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

An independent member of Baker Tilly International

Alle diensten worden verricht op basis van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de
algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandelonder nr. 24425560. In deze voorwaarden is
een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.



~AKER TILLY
BERK

ALGEMEEN

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

- J.W. Wiggers (voorzitter);
- T.M. Klaphake (secretaris);
- A.G. Smink (penningmeester) en
- L.MJ. van Halderen (bestuurslid)

Het bestuur heeft mevrouw A.S. Reitsma benoemd tot directeur van de stichting.
Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Met vriendelijke groet,

G.W. Juffer AA
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O. Inleiding

Talentontwikkeling is het fundament van Kameroperahuis. Wij zijn ervan overtuigd dat
jonge kunstenaars zich niet alleen artistiek moeten kunnen ontplooien maar dat ze zich
ook als cultureelondernemer staande moeten kunnen houden. Talent wordt ontwikkeld
door het als een ambacht te benaderen: door veel en vaak te werken, onder inspirerende
begeleiding. Kameroperahuis helpt muziektheatermakers om een stevig netwerk op te
bouwen en te onderhouden, om samenwerkingen tot stand te brengen die discipline
overstijgend zijn en om plannen te bedenkenmet mensen buiten de culturele sector. Een
authentiek artistiek product vormt daarbij uiteraard altijd het uitgangspunt.

Onzemanier van werken verbreedt het perspectief op de markt voor muziektheatermakers
en biedt een waardevolle invulling van het gat tussen opleiding en arbeidsmarkt. Een
geselecteerdegroep muziektheatermakers krijgt bij ons meerdere jaren de ruimte om hun
artistieke ideeën uit te werken en om te experimenteren. Daarnaast leren ze ook om te
werken binnen de kaders van een verkregen opdracht. Dit opent nieuwe netwerken en
maakt het mogelijk om ideeënuit te wisselenmet vakgenoten uit verschillende disciplines.
Onzemakers denken actief meeover het betreden van nieuwemarkten en de toegevoegde
waarde van kunst voor diverse organisaties en doelgroepen. En als onze
muziektheatermakers kennis maken met verschillende soorten publiek, dan maken die
verschillende soorten publiek ook kennis met muziektheater. Op die manier versterkt
Kameroperahuisde culturele bewustwording bij diverse doelgroepen in de samenleving en
verbreden we het potentiële publiek van de toekomst. Toptalent inspireert ook anderen
om iets te doen met hun passie.

In dit verslag kunt u lezen over de vele diverse activiteiten die we in 2016 hebben
ondernomen. Tevens vindt u informatie over de organisatie, het bestuur, de
marketingresultaten en een kleine toelichting op de jaarcijfers. Aangezien we met 2016
ook twee meerjarige subsidiesafronden, te weten de periode 2013-2016 voor de provincie
Overijssel en 2014-2016 voor de provincie Gelderland, eindigen we dit jaarverslag met een
korte terugblik.

1. Organisatie

Het team zag er in 2016 als volgt uit:
Directeur Annemarie Reitsma
Artistiek Coördinator Karin Netten
Office Manager Joni Drees
Marketing ConnyAalbers

Jorieke Klein Leetink
Jr. zakelijk leider HannahSoepenberg

0,6 Fte (per 01-09-'160,4 Fte)
0,5 Fte
0,78 Fte
0,78 Fte tim 15-10-'16
freelancer v.a. 15-10-'16
0,66 Fte v.a. 15-10-'16

Het was een turbulent jaar op kantoor. We kregen te maken met langdurige ziekte van
onzeoffice manager Joni Dreesen personelewisselingen. In oktober 2015 werd Annemarie
Reitsma voor een periode van voorlopig negen maanden interim Hoofd van de
Masteropleiding Muziek aan het Conservatorium van ArtEZ hogeschool voor de kunsten.
Zij werd hiervoor namensKameroperahuisgedetacheerd, voor 0,3 FTE.In september 2016
accepteerde Annemarie een vaste functie bij ArtEZ voor twee dagen per week, waardoor
haar dienstverband bij Kameroperahuis naar twee dagen per week terug ging. Om dit op
te vangen werd in de zomer een vacature uitgezet voor junior zakelijk leider, die
gezamenlijk met de artistiek coördinator verantwoordelijk moet worden voor de dagelijkse
gang van zaken binnen Kameroperahuis. Mooi is dat we op deze manier onze corebusiness
talentontwikkeling ook binnen de organisatie zelf vormgeven. Op de vacature kwamen
meer dan veertig reacties binnen. Na twee sollicitatierondes werd Hannah Soepenberg
aangenomen, die op dat moment werkzaam was als senior producent bij de NJO
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Muziekzomer. Hannah startte half oktober voor drie dagen per week, zodat zij haar werk
bij het NJOnog af kon ronden. Per 1 februari 2017 zal zij vier dagen per week gaan werken.

In het najaar werd besloten het contract van marketingmedewerker Conny Aalbers niet te
verlengen. Zij zat aan het maximaal aantal contracten binnen twee jaar en de financiële
onzekerheid na 2016 gaf ons geen mogelijkheid het contract om te zetten naar een vast
contract. Daarbij kwam dat we, met de invoering van de nieuwe functie junior zakelijk
leider, rustig wilden kijken naar de taakverdeling binnen kantoor. De werkzaamheden van
Conny werden opgevangen door een interim marketeer, Jorieke Klein Leetink, die twee
dagen per week voor Kameroperahuis beschikbaar was.

Het voordeel van een kleine organisatie is dat er makkelijk werkzaamheden van elkaar
over genomen kunnen worden; de lijntjes zijn kort en iedereen is uitermate betrokken.
Tegelijkertijd is dit ook een valkuil. Het is bijna niet mogelijk om bij ziekte of afwezigheid
iemand anders voor een korte periode in te werken en de overgebleven medewerkers
hebben teveel op hun bord.

Voor de productie van Ik Vertrek en Bake That Awesome Pie werd Anne-Minke Meijer
ingehuurd, een van onzemakers. In de loop van het productieprocesnam zij het werk van
Joni over, die wel verantwoordelijk bleef voor alle bureauwerkzaamhedenals de financiën
en de contracten. Voor de organisatie van Bruisende Buren in juni en december werden
ook externe productieleiders ingehuurd, te weten Maaike van der Sluis en Nannette
Poortinga.

Makers (voorheen Collectiefleden) zijn voor een periode van twee à drie jaar aan
Kameroperahuis verbonden. Zij zijn niet in loondienst, maar worden per project op
freelancebasis ingehuurd.

Aangezien Ria, waar we vier jaar lang ons onderkomen vonden, in 2017 ophoudt te
bestaan en het pand zelfs wordt gesloopt, moesten we op zoek naar een nieuwe plek.
Margreet Wieringa, directeur van de ZwolseTheaters, liet al snel weten geïnteresseerd te
zijn om te onderzoeken of Odeon of De Spiegel mogelijk geschikt waren om ons te
huisvesten en zo ook een kruisbestuiving tot stand te brengen. Uiteindelijk bleek De
Spiegel qua locatie geschikt en vlak voor de kerst namen we onze intrek in de
vergaderkamer.
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2. Bestuur

Kameroperahuishanteert het bestuur-directie model. Het bestuur van de stichting is zich
terdege bewust van de code cultural governance en streeft er naar deze code naar best
practice uit te voeren. De samenstelling van het bestuur is in 2016 ongewijzigd gebleven:
Jan Willem Wiggers (voorzitter), André Smink (penningmeester), Thomas Klaphake
(secretaris) en Ludo van Halderen (lid). In het voorjaar van 2017 zal Ludo van Halderen
afscheid nemen en het bestuur is reeds op zoek naar een opvolger.

Het bestuur kwam in 2016 vier keer bij elkaar voor een bestuursvergadering, te weten in
maart, juni, september en december. In oktober kwamen directeur en bestuur bij elkaar
voor een zogenaamde Benen Op Tafelsessie; een brainstorm over de toekomst in
informele setting.
Tijdens de vergaderingen geeft de directeur een inhoudelijke en financiële stand van zaken
en worden lopende activiteiten en eventuele problemen besproken. Tussentijds is er
regelmatig contact via mail en telefoon. De penningmeester neemt twee keer per jaar de
administratie door en accordeert de afschriften.

3. Financiën

Kameroperahuis ontving in 2016 structurele subsidie van de Gemeente Zwolle en
meerjarige incidentele subsidie van de ProvincieOverijssel en de ProvincieGelderland.

Voor verschillende projecten ontvingen we incidentele private en publieke subsidies, zoals
voor onze voorstelling Bake That Awesome Pie en voor ons meerjarige community art
project in Zwolle Zuid. Voor Bake That Awesome Pie was in 2015 een reservering
opgenomen om op het Stadsfestîval te kunnen spelen. Bij het opstellen van de begroting
in mei 2015 gingen we er vanuit dat we de voorstelling Ik Vertrek op meerdere festivals
zouden kunnen spelen; dit verklaart het verschil in uitgaven.

Eind 2016 ontvingen we subsidies van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de
nieuwe makersregeling, provincie Drenthe voor Frederiksoord en diverse kleine fondsen
voor Before I Die. Aangezien al deze activiteiten hiervoor pas plaatsvinden in 2017, zijn
deze bedragen ook doorgeschovennaar 2017. In het geval van de subsidie van het Fonds
Podiumkunsten is de helft zelfs geboekt op 2018, aangezien het hier een tweejarige
regeling betreft.

Voor Bake That Awesome Pie en Ik Vertrek ontvingen we uitkoopsommen en inkomsten
uit kaartverkoop. Helaasviel de kaartverkoop voor Bake That Awesome Pie tegen. Voor de
twee edities van de Bruisende Buren was de entreeprijs bewust heel laag gehouden. De
entree voor Spruit was gratis, maar publiek had wel de gelegenheid om na afloop een
vrijwillige bijdrage te doen. In totaal lagen de inkomsten uit kaartverkoop en
uitkoopsommen rond de € 10.000,-.

Voor Kameroperahuis #Werkt haalden we dit jaar een omzet van ruim € 21.000,-. Dit is
minder dan in 2015, maar deze daling is wel te verklaren. Door de onderbezetting op
kantoor hebben we aanzienlijk minder tijd kunnen investeren in acquisitie. En een
ingeplande grote opdracht van woningbouwcorporatie Mercatus werd door
omstandigheden bij Mercatuszelf, doorgeschoven naar 2017.

Vanuit onze verzuimverzekering ontvingen wij na de zesde ziekteweek van onze
officemanager een uitkering. Gezien de specifieke werkzaamheden van Kameroperahuis
en de spin-in-het-webfunctie van de officemanager was het niet mogelijk om tijdelijk een
vervanger aan te nemen.
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In totaal reserveren we € 40.000,- voor onze jaarlijkse voorstelling op het Stadsfestival.
Zoals we ook schreven in onze jaarverslagen van 2014 en 2015, is het maken van een
muziektheaterproductie een lang en kostbaar traject: er worden nieuwe teksten
geschreven, er wordt nieuwe muziek gecomponeerd, alle ingrediënten en disciplines
worden samengesmeed tot een eindproduct van hoog niveau. Alleen met financiële
zekerheid kan zo'n traject jaarlijks opgestart worden en is er voldoende tijd om het
aanwezige talent optimaal in te zetten. Alleen dan kan Kameroperahuis nieuwe
muziektheatermakers na een paar jaar op eigen kracht verder laten gaan. Je leert niet
eerst een businessmodelte ontwikkelen of subsidiesaan te vragen om je vervolgens in je
vak te bekwamen. Financiers vragen allereerst een goed product! Voor onze makers en
onzezichtbaarheid is minimaal één grotere productie per jaar een must. Desubsidiesvoor
2017-2020 waren lange tijd onzeker en zelfs op het moment van schrijven van het
jaarverslag is er nog geen definitieve toezegging van onze grootste subsidieverstrekker
voor de komende periode. Dit noodzaaktons om buffers aan te leggenom onzecontinuïteit
en corebusinessniet in gevaar te brengen. Om diezelfde reden blijft ook de reservering
voor beëindiging van activiteiten gehandhaafd.

4. Activiteitenoverzicht

4a Kameroperahuis Speelt

Bake That Awesome Pie
Met deze productie gaf Kameroperahuis Anna Maria Verslaat
de kans om haar regiedebuut te maken. Tot dan toe was Anna
Mariaals schrijfster verbonden aan het Kameroperahuis,maar
met deze productie kwam ze met 'gevonden' teksten. Eenvlag
en een tutorial van YouTube. Ze ontdekte dat de Verbatim
Theatre methode- afkomstig uit het documentair theater
weleensde geschikte vorm zou kunnen zijn om van de vlag en
de tutorial muziektheater te maken. Kameroperahuis bood
haar de gelegenheideen 2-daagseworkshop van Alecky Blythe
te volgen, de schrijver en regisseur van de musical London
Raad,de eerste Verbatim musical, een hit op West End.

Dezestroming uit het documentair theater kopieert de spraak
exact. Accent, ritme, toonhoogte, verspreking en zelfs
ademhaling worden door de acteur overgenomen. Componist
Ben Lammerts van Bueren zette al deze elementen ook nog
eens om in muziek. In welke toonsoort spreekt iemand? In
welke maatsoort? Waar zit een accelerando? Waar zit de groove? Welke muzikale
structuren ontdekken we in de gesproken fragmenten? Alle muzikale keuzes komen op
dezelfde rnanier voort uit minutieuze bestudering van het bronmateriaal.

Eenjonge Nederlandsevrouw vlagt: 'how to get that love life you desire' en een Italiaanse
Parmezaanse kaasboer legt uit 'How to break open a Parmezan cheese'. Beiden doen
verwoede pogingen hun kennis met ons te delen, ze zoeken naar woorden, en al doende
onthullen ze onbedoeld veel meer van zichzelf. Dat maakt deze mensen tot de ultieme
dramatische personages.Demakers legdeneen vergrootglas op de tegenstrijdigheden van
de personages, o.a. door de vlag en tutorial in korte scenesop te knippen, door elkaar te
husselenen te ontdoen van elke vorm van chronologie. Dit was om de focus op de innerlijke
processente leggen en niet op het verhaaltje, en om de thematische verbanden tussen de
twee ogenschijnlijk wezensvreemdevlogs ervaarbaar te maken. De versprekingen van de
vrouw zijn om te lachen, maar maken ook haar peilloze eenzaamheid voelbaar, de
Parmezaanse kaasboer is zowel irritant betweterig als ontwapenend, allebei zijn ze
filosofisch in hun naïviteit. Die inzet van de makers werd herkend door de recensent van
de Theaterkrant die de voorstelling omschreef als: 'hilarisch en schrijnend tegelijk'.
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Een voorproefje van Bake That Awesome Pie was te zien tijdens Spruit, de Operadagen
Rotterdam en diverse malen tijdens het maakproces in de Straatschouwburg in Utrecht.
Devoorstelling ging tijdens het Stadsfestival Zwolle in première en was daarna nog te zien
tijdens het FringeFestivalAmsterdam, bij de uitreiking van de Cultuurprijs Overijssel en in
Amsterdam Ostade. De voorstelling in Deventer moest helaas worden afgelast, vanwege
te weinig animo. De avond voor Sinterklaas en een musical in de Grote Zaal leken hier
debet aan.

Ik Vertrek
Met Ik Vertrek sloegen Kameroperahuisen de NederlandseReisoperavoor de tweede keer
de handen ineen. Ik Vertrek is een nieuw geschrevenen nieuw gecomponeerdeopera door
schrijver Annemarie Slotboom en componist LucasWiegerink, in de regie van Karin Netten,
uitgevoerd op locatie. Ik Vertrek is in première gegaan op het Stadsfestival Zwolle in
september 2015 en op 13, 14 en 15 augustus 2016 hernomen tijdens de NJOMuziekzomer.

Na de voorstelling in 2015 hebben de makers de reacties van het publiek, hun eigen
gedachten, de reacties van de artistiek coachesen van Kameroperahuiszelf verzameld en
zijn daarmee opnieuw het gesprek met elkaar aan gegaan. Wat werkt er aan de
voorstelling? Wat vinden we zelf nog onduidelijk? Wat willen we veranderen? Ze hebben
opnieuw naar het libretto gekeken en scènes verplaatst, weggehaald en bijgeschreven.
Vervolgens is de componist met het deels nieuwe libretto aan de slag gegaan en heeft hij
alles tot een nieuw çeheel gecomponeerd. Met de tien dagen hernemingstijd had de cast
en regisseur voldoende tijd de voorstelling steviger dan ooit neer te zetten en zo stond er
in 2016 een loepzuivere, visuele opera in het prachtige decor van het Openluchttheater De
Pinkenberg in Velp.

Paard, Brandweerwagen en Kikker
Op de rand van een verlaten plein staat een oude, vervallen draaimolen. De verwilderde
eigenaresse zwerft rusteloos rond de gammele attractie, wanhopig op zoek naar kinderen
die het nog aandurven om een ritje te maken op een van haar drie roestige figuren. Paard,
Brandweerwagen en Kikker staan ondanks de gebrekkige interesse nog altijd te wachten
op nieuw publiek. Maar Kikker is de sleur van het kermisleven zat. Het is altijd hetzelfde
rondje en altijd dezelfde muziek. Kikker droomt van avontuur, van onontdekte plekken
achter de horizon en tegen advies van Brandweerwagen in besluit hij op een dag dat het
tijd is om te gaan...
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De kermisopera Paard, Brandweerwagen en Kikker was een succesvolle coproductie met
TheaterschipDeventer en NJOMuziekzomer.DeTheaterkrant: " ...Het is razendknap dat op
enkele gesproken zinnen na, het hele verhaal gezongen wordt, waarbij sopraan Irene
Hoogveldals eigenaressede 'echte' operanoten als een ware diva zingt. Maar ook Maxime
SchräderCBrandweerwagen)en LucaBötzel (Kikker) overtuigen vocaal, net zoals het koor.
C···)De muziek van Stan Verberkt voor klarinet, trombone en accordeon mengt behendig
Fransechansonsmet kermismuziek, wals en elektronische klankeffecten en houdt ook de
allerkleinsten gemakkelijk bij de les. Het libretto van Ischa den Blanken zit vol mooie
spitsvondigheden die voortdurend cirkelen rondom draaien."

Vermeldenswaardig is dat een van de pupillen van het Theaterschip die de rol van
Brandweerwagen speelde, na de zomer werd aangenomen op de muziektheateropleiding
aanArtEZ in Arnhem. Sopraanen stagiaire van KameroperahuisIrene Hoogveldzat in haar
laatste jaar aan het ArtEZ Conservatorium en werd na de zomer aangenomen op de
prestigieuze Guildhall School of Music in Landen.

De samenwerking met Theaterschip Deventer verliep organisch en inspirerend en vroeg
om verdere stappen in een gezamenlijk talentontwikkelingsprogramma. Een programma
waarin ruimte is voor zowel nieuwe makers van Kameroperahuis (net afgestudeerde
professionals direct na afloop van het kunstvakonderwijs) als jonge makers van het
Theaterschip (de jongeren voorafgaand aan het kunstvakonderwijs). We geven daarmee
vorm aan een keten van talentontwikkeling, waarbij lange leerlijnen en een leven lang
leren centraal staan; talent is immers nooit uit ontwikkeld. De samenwerking is uniek
omdat professionals, semi-professionals en amateurs in hun ontwikkeling aan elkaar
worden gekoppeld en verbindingen aan gaan.
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Spruit!
Een leeg kantoorpand, tien professionele jonge
muziektheatermakersen vijf langedagenvan's morgens
vroeg tot's avonds laat; de ingrediënten van Spruit!
muziektheater met een bite, een exclusievetheaterroute
van Kameroperahuis.Met het project gingenwe in op het
verlangen van onze jonge talenten om vrij te
experimenteren en 'hun eigen ei te leggen'. Hoe vaak
krijgen kunstenaars nog de kans het experiment aan te
gaan? Het vraagt van onze makers een enorme
conceptuele kracht en intensieve samenwerking om
vanuit het niets tot een performance te komen, zeker
binnen de beperkte tijd die hun gegeven is. De
performance werd gebracht als een soort
vrijdagmiddagborrel XL. Het gaf onze makers de
gelegenheidom in gesprek te gaan met het publiek en te
ervaren wat hun reactie is op de kraakverse
muziektheaterscènes. Twee Spruit acts werden
doorontwikkeld: Bake that Awesome Pie, dat een
volledige voorstelling werd enHalo t , als eenvan de acts
van Het WildeOosten.

Locatie voor het project was het kantoorpand van Hanz, op kantorenlocatie Hanzeland
achter het NS-station. De nog leegstaande verdiepingen van deze (net)werklocatie voor
creatieve ondernemers en instellingen mochten een week lang door onze
muziektheatermakers worden benut als werkplek en inspiratiebron.

Het Wilde Oosten
Tijdens Het Wilde Oosten maakt het publiek kennis met de nieuwste lichting talent uit het
Oosten des lands, geselecteerd door Kameroperahuis en De Nieuwe Oost (Wintertuin,
Generale Oost en productiehuis Oost-Nederland). Elk jaar toert Het Wilde Oosten door
Nederland. Jong en relatief onbekend talent wordt steeds minder geprogrammeerd in de
reguliere theaters en schouwburgen. Met de afwisselende, spannende vorm van een
festivalavond als Het Wilde Oosten proberen de organiserende productiehuizen dit tij te
keren. Tijdens deze avond wordt het pubhek op de hoogte gebracht van de nieuwste
ontwikkelingen en de nieuwste talenten in het culturele veld. Niet alleen door naar ze te
kijken, maar ook door na afloop met ze in gesprek te gaan. Het Wilde Oosten speelde in
2016 niet alleen in de vier thuishavens (Arnhem, Deventer, Nijmegen en Zwolle), maar
voor het eerst ook in Amsterdam.

Namens Kameroperahuis brachten Robbert Klein, Yung-Tuan Ku en Mervyn Groot onder
de noemerHalo-l een videogame-ervaring in geluid door twee slagwerkers en stem.
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Koningsdag
Op 27 april 2016 werd de koninklijke famille voor koningsdag verwelkomd in Zwolle.
Kameroperahuis schreef op verzoek van het Stedelijk Museum Zwolle een speciale
compositie. De opdracht was om de
aandacht te vestigen op de gevel van het
Drostehuis wanneer de Koning daar
passeerde.ComponistStan Verberkt ging
op zoek naar muziek en liederen uit de
hanzetijd (het hoofdthema van het oude
gedeelte van het museum). Vanuit dit
gevonden materiaal heeft hij een nieuwe
compositie gemaakt. Deze compositie
werd door de drie koperblazers van het
conservatorium, al hangend uit het raam
van het Stedelijk Museum, ten gehore
gebracht voor de honderden bezoekers
die stonden opgesteld langs de
Melkmarkt.

Truckstop I Truckers
Samenmet Gnaffel ontwikkelden enkele van onze makers de afgelopen jaren het concept
voor de voorstelling Truckers. Een ontroerende en tegelijkertijd stoere voorstelling over
het levenvan Amerikaansetruckers. Dezecoproductie zou in december2016 spelen, onder
andere bij de nieuwe bedrijfshal van Scania in Hasselt. Toen Theater Gnaffel in de zomer
van 2016 te horen kreeg dat hun meerjarenaanvraag bij het FondsPodiumkunsten positief
was beoordeeld, maar niet gehonoreerd kon worden, moesten er harde keuzes gemaakt
worden. Helaasverdween Truckers daardoor voor onbepaaldetijd in de ijskast.

4b Kameroperahuis Werkt

Nieuwjaarsontbijt Meppel-Westerveld
Naar aanleiding van ons optreden tijdens de werkconferentie van Regio Zwolle in 2015
vroegen de gemeenten Meppel-Westerveldons in 2015 een bijdrage te leveren tijdens het
nieuwjaarsontbijt voor de medewerkers. Dit was
toen niet mogelijk omdat we op dezelfde dag het
nieuwjaarsontbijt van de gemeente Zwolle
opluisterden. Gelukkig konden we in 2016 in de
herkansing. Schrijfster Anna Maria Verslaat
schreef een tekst op maat vanuit de vraag van
de gemeente hun medewerkerste inspireren wat
meer los te komen van papier en creatief en vrij
om te gaan met protocollen. Robbert Klein zette
het geheel op muziek en samen met zangeres
Jarien Zeevaart hebben ze gedrieën de
performanceHarde Zwarte Letters ontwikkeld en
gespeeld tijdens het nieuwjaarsontbijt.

Woningcorporatie Mercatus
Naar aanleiding van de succesvolle samenwerking tussen Kameroperahuis en
woningcorporatie Mercatus in 2015 hebben Kameroperahuis regisseur Anne-Minke Meijer
en fotograaf Erik Franssen een vervolgplan ontwikkeld. In 2015 heeft Kameroperahuis
bijgedragen aan de vertaling van het Mercatus verhaal voor werknemers en stakeholders.
Het plan was om in 2016 het verhaal naar de bewonerste communiceren en ze te activeren
en inspireren. Anne-Minke en Erik hebben een concept ontwikkeld om de wijk in te gaan
om verhalen te verzamelen en portretten te maken van inwoners. Afsluitend zal er een
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bewonersavond georganiseerd worden waaraan de hand van forumtheater situaties uit de
buurt en eigen keuzemogelijkheden inzichtelijk gemaakt worden.

Mercatus heeft aangegeven enthousiast te zijn over het plan maar het te willen opschuiven
naar 2017. Deze keuze is gemaakt omdat eerst intern de punten nog op de i gezet moeten
worden voor ze de wijk in gaan. Kameroperahuis blijft in nauw contact met Mercatus om
het plan uiteindelijk als de tijd rijp is alsnog te realiseren.

Het Grootste Kennisfestival van Nederland
Kameroperahuis is gevraagd een tweeledige bijdrage te leveren aan Het Grootste
Kennisfestival van Nederland. Het Kennisfestival is een festival waarbij het delen van
kennis centraal staat, maar ook ruimte is voor muziek, theater, lekker eten en drinken.
Kameroperahuis had een bijdrage in de vorm van een performance en interactieve
inspiratie sessie. Voor de performance gebruikten we onze bijdrage aan het
nieuwjaarsontbijt van de gemeenten Meppel-Westerveld, Harde Zwarte Letters. Een
prikkelende performance, inhoudelijk toegespitst op de herkenbare thematieken die spelen
binnen bestuurlijke organisaties. Eenmuziektheatrale performance over procesgestuurde
protocollen, stappenplannen, samenwerken en het loskomen van papier.

Artistiek coördinator Karin Netten presenteerde samen met directeur Ton Beurmanjer van
woningcorporatie Metcatus een interactieve inspiratiesessie over samenwerkingen
aangaan buiten je eigen sector. Een inspirerende sessie met diverse interessante
deelnemers, waaronder medewerkers van twee woningbouwverenigingen en werknemers
van KPNen Fontys.

GGDconferentie
Naar aanleiding van het optreden tijdens Het Grootste Kennisfestival van Nederland is het
muzikale deel van HardeZwarte letters verkocht aan de GGD.Jarien en Kelvin hebben de
managers en directeuren van de GGDlosgeschudop Drakenburg.

Citymarketing Kampen
Desamenwerkende culturele instellingen in Kampen (SAMBIQ)wilten dat cultuur onderdeel
uitmaakt van de citymarketing van Kampen. Cultuur is namelijk een wezenlijk onderdeel
van wat de stad te biedenheeft. Omdit te bewerkstelligen hebben zij een bijdrage geleverd
op het gebied van financiën en menskracht. Het doel was de volledige culturele energie die
bruist binnen de stadsgrenzen aan te wenden. Kameroperahuis is door de Stadsgehoorzaal
benaderd hier mede invulling aan te geven. Op drie zaterdagen in september heeft
Kameroperahuis tekstschrijfster Sara van Gennip historische gebouwen in de Kamper
winkelstraat via spoken word onder de aandacht gebracht.

Sigarenfabriek
Kameroperahuis werd gevraagd invulling te geven aan het jubileumfeest van
Sigarenfabriek de Olifant te Kampen. Sigarenmaker Tinus Vinke werd 90 jaar, er is al 190
jaar Tabak in Kampen en De Eenhoorn Koffie en Thee in Kampen bestond 15 jaar.
Regisseur en schrijfster Anne-Minke Meijer verzorgde samen met componist en gitarist
Stan Verberkt, zangeresJarien Zeevaart en cellist Antonis Pratsinakis een muziektheatrale
route door de Sigarenfabriek eindigend in de Stadsgehoorzaal.

Anne-Minke heeft in aanloop naar het jubileumfeest interviews gehouden met werknemers
uit alle lagen van De Eenhoorn en De Olifant. Ze heeft zodoende verhalen verzameld en
spelers geworven. Want naast de professionals van Kameroperahuis speelden ook
medewerkers van De Eenhoorn en De Olifant mee. Die opgehaalde verhalen vormden de
basis voor de theatrale route door de Sigarenfabriek. Stagiaires van ArtEZ Docent Drama
vingen het publiek op na de route door de fabriek en begeleidden hen op theatrale wijze
naar de Stadsgehoorzaal.
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4c Kameroperahuis Leert

2Score Music Theatre
Is dit het nou?won in december 2015 de muziektheaterwedstrijd 2Score Music
Theatre, een wedstrijd voor jonge makers georganiseerd door de NederlandseReisopera,
ArtEZ Conservatorium, Theater Sonnevanck en Kameroperahuis. In het najaar van 2016
mochten regisseur Janneke de Haan, schrijver Wesselde Vries en componisten RenéThie
en KavehVares hun proeve bij Theater Sonnevanckverder tot voorstelling uitwerken.

Bennie,Willie enAdriana hebbeneen probleem: zevinden dat het leven tegenvalt. Gisteren
gingen ze nog lasergamen op een verjaardagsfeestje. Heel vet! Of... is dat nepgeweer
eigenlijk best suf? Enwat hadden ze zich verheugd op hun vakantie naar Italië. Maar dat
is toch ook geen NewYork of Tokyo. Vandaaggaat het gebeuren. Ze staan in alle vroegte
op het station. Vlug in de eerstvolgende trein richting...Waar gaan ze naartoe? Ze hebben
eigenlijk geen idee. Ze hebben niet eenseen kaartje gekocht. Maar ze vertrekken, op zoek
naar spanning en avontuur. Is dit het nou? is een muzikale roadtrip met elektronische
beats, verdrietige aria's en popsongs bij het kampvuur. Over drie vrienden op zoek naar
spectaculaire ervaringen, bloedstollende belevenissenen interessante mensen. Kunnen ze
hun verwachtingen waarmaken? En is hun vriendschap sterk genoeg voor zo'n avontuur?

ArtEZ KIK kennismaking interdisciplinaire kunsteducatie
De opleidingen Docent Muziek, Docent Theater en Docent Beeldend hebben samen het
jaarlijks terugkerende KIK project. Eerstejaars studenten krijgen de opdracht in kleine
groepjes samen een interdisciplinaire muziektheaterperformance te maken.

Kameroperahuis heeft zich op drie manieren
aandit project verbonden. Ter aftrap van het
KIK project hield Karin een interactieve
inspirerende presentatie over opera en
muziektheater. Ze liet werk van
Kameroperahuis zien en per discipline
inspirerende voorbeelden uit het
wereldrepertoire. In diezelfde week
bezochten de studenten Spruit!. Er werd
speciaal voor hen een try-out georganiseerd
inclusief nagesprek met de makers van
Kameroperahuis.

Schrijfster Anna Maria Verslaat en regisseur Sjoeke-Marije Wallendal namen ieder een
groep van 30 studenten onder hun hoede voor een masterclass materiaal verzamelen.
Omdat de studenten tijdens het KIK project vanuit niets aan het creëren moeten slaan
leerden ze in deze masterclass hoe je zelf materiaal kan maken al dan niet vanuit bestaand
materiaal.

Educatieprojecten voortgezet onderwijs
Voor de derde achtereenvolgende keer heeft Kameroperahuis met het Thomas à Kempis
College / JenaXL uit Zwolle en Ichthus College uit Kampen een voorstelling gemaakt,
geïnspireerd op onze eigen voorstelling.

De voorstelling van JenaXLen Thomas à Kempis stond in het teken van het eindexamen
muziek en speelde tijdens Plankenkoorts in Odeon. De muziekdocent en leerlingen van
deze middelbare schoolontvingen het concept en script van Bake That Awesome Pie als
inspiratie en als uitgangspunt voor hun schoolvoorstelling. Schrijfster Anna Maria Versloot
startte met een inspirerende schrijfworkshop. Rik Engelgeer tekende voor de regie en
componist en percussionist Stan Verberkt speelden mee in de uiteindelijke voorstelling.
Wat doe je als jouw vriendin in het ziekenhuis beland?Hoe is ze er eigenlijk gekomen? En
wat is er gebeurd? In Tainted Love worstelen allemansvriend Herman en zijn vrienden
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samen - maar toch heel alleen - met hun gevoelens over zichzelf, over elkaar en de
ontstane situatie.

Een groep leerlingen van klas 1 tim
klas 6 maakte onder leiding van de
dramadocent een eigen
muziektheaterproductie.
Inspiratiebron was, net als bij
Thomas à Kempis, het concept van
Bake That Awesome Pie. Het
resulteerde in een intrigerende
voorstelling door de leerlingen
gespeeld over de zorgsector.
Broodje Knak had als onderwerp:
Wat als je ernstig ziek bent en je
niet in Nederland behandeld kan
worden en de zorgverzekeraar de
medicijnen niet vergoed.
Kameroperahuis percussionist Mervyn Groot begeleidde de leerlingen op muzikaal gebied
en speelde mee. Kameroperahuis acteur Rik Engelgeer speelde mee als tafeldeskundige
bij de Wereld draait.

Stageprojecten ArtEZ Docent Muziek, Docent Theater, Docent Beeldend
Binnen de Interdisciplinaire Projecten (lP) hebben de derdejaarsstudenten van de
opleidingen Docent Beeldend, Docent Muziek en Docent Theater van ArtEZ Hogeschool
voor de kunsten te Zwolle, een gezamenlijk interdisciplinaire stageperiode. Zij werken met
elkaar tijdens deze periode aan een interdisciplinair project. Voor dit stageproject heeft
Kameroperahuis aan twee groepen studenten een plek binnen hun projecten gecreëerd.

Binnen de opdracht voor de invulling van het jubileum van de Sigarenfabriek te Kampen
was ruimte om een groep ArtEZ stagiaires deel te laten nemen. De genodigde gasten
werden ontvangen door de studenten. De studenten ontwikkelden onder leiding van
Kameroperahuis regisseur Anne-Minke Meijer en regieassistent Nannette Poortinga enkele
personages. Bij aanvang van de rondleiding werden deze personages kort geïntroduceerd.
Vervolgens kregen de genodigden een muziektheatrale rondleiding door de fabriek. Aan
het eind werden ze weer opgevangen door de personagesen vervolgens begeleid naar de
Stadsgehoorzaal. Naast deze publieksbegeleiding waren de studenten onderweg
verantwoordelijk voor de enkele interdisciplinaire acts tijdens deze route.

In Zwolle-Zuid startte regisseur Sjoeke-Marije met het langdurige community art project
De Bruisende Buren (zie ook Kameroperahuis Verblndt)., In de winter van 2016 werd er
gewerkt aan een theatrale route door de wijk. Deze route bestond uit muziektheatrale
scènes in de huiskamer van bewoners zelf. De scènes ontstonden vanuit verhalen van de
bewoners en werden ook door hen zelf gespeeld. De stagiaires van ArtEZ kregen onder
leiding van regisseur Sjoeke-Marije Wallendal en regieassistent Nannette Poortinga de kans
om een deel van deze scènes en de route uit te werken.

Opera Creation Workshop
Componist LucasWiegerink: "In juli 2016 nam ik deel aan de Opera Creation Workshop in
Aix-en-Provence, georganiseerd door de European Network of Opera Academies. Ik werd
afgevaardigd door de NationaleOpera, nadat zij BeingArthur van Kameroperahuis hadden
gezien, waarvoor ik de muziek had gecomponeerd. Het was heel bijzonder om 10 dagen
lang ondergedompeld te worden in de wereld van de internationale opera. Behalve
interessante discussies n'let de 16 andere afgevaardigde muziektheatermakers, voerden
we gesprekken met tal van grote namen uit de operawereid. Dit alles in een prachtige stad
en bij een heerlijke temperatuur. Een onvergetelijke ervaring!"
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ArtEZ/HKU
Voor de tweede keer bood Kameroperahuis in het najaar een werkplaats aan voor
vierdejaarsstudenten van Muziek en
Technologievan de Hogeschoolvoor de
Kunsten Utrecht en Muziektheater van
ArtEZ Arnhem. Zij maakten in drie
weken tijd collectief een
muziektheatervoorstelling bij
Kameroperahuis. Drie weken waren de
studenten dagelijks aan het werk in de
repetitieruimte van Kameroperahuis.
Onder begeleiding van Karin Netten
(regisseur) en Stan Verberkt
(componist) en in eindregie van Mart van
Berckel
(regisseur) maakten zij vanuit hun
gezamenlijke urgentie een eigen muziektheaterstuk. Ze speelde in de foyer van Odeonen
bij OstadeA'dam.

4d Kameroperahuis Verbindt
Bruisende Buren
In Zwolle-Zuid startte regisseur Sjoeke-Marije Wallendal met het langdurige community
art project De Bruisende Buren. Muziektheater door en voor bewoners, waarbij hun eigen
verhalen en ervaringen vertrekpunt zijn. In september 2015 werden de eerste stappen in
de wijk Zwolle-Zuid gezet. De bedoeling was om een theatergroepje op te zetten van
mensen onderaan de participatieladder, om met hen te werken aan een veilige sociale
groep in hun wijk, meer zelfvertrouwen en creatieve zelfexpressie. Deelnemers hiervoor
zoudenaangeleverdworden via arrangementen, aangebodendoor het SociaalWijk Team.
Dit bleek echter bij nader inzien niet te lukken. De genoemde arrangementen bestonden
niet in die vorm en het aanleveren van kandidaten kwam niet op gang.

Om deze reden werd de koers gewijzigd vanaf november 2015, in overleg met
opdrachtgever Stadkamer en overlegpartners gemeente Zwolle en SociaalWijk Team Zuid.
Zij fungeerden tijdens het hele proces een aantal keren als klankbord. Het idee om te
starten met een vaste groep werd losgelaten. Regisseur en projectleider Sjoeke-Marije
Wallendal probeerde via via in gesprek te raken met wijkbewoners met een bijzonder
verhaal of een talent en de wijk te leren kennen. Ze ging eten bij het tweewekelijkse
wijkdiner in De Polen ontmoette inspirerendeen enthousiaste bewonersals de actieve Riet
van 86, en Khosro, een Iraanse fluitist die al 28 jaar in Zuid woont.

Sjoeke-Marije ging langs bij bestaande
initiatieven en organisaties, zoals de
vrouwengroep van Travers op de
woensdagochtenden de culturele activiteiten
organisatie Zzuit. Bij wijkboerderij De
Schellerhoevesprak ze een aantal vrijwilligers
over hun leven en verhalen in Zuid, bij het SlO
sprak ze met beheerder en rasechte Zwolle
Zuidinwoner Leo, maar ook met stamgasten
en barmedewerkers. Via wijkbewoner,
beeldend kunstenaar én RIBW-client Jehudi
van Dijk kwam ze terecht bij Brasserie
Jong&Oud, wat wel een soort huiskamer van

Zuid bleek te zijn en dus een uitgelezen plek om nieuwe connecties op te doen. Ze
introduceerde muzikale huiskamerdiners, waarbij ze zelf kookt bij iemand anders thuis. De
gastheer/vrouw in kwestie nodigt circa zes wijkbewoners uit die elkaar niet kennen en al
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die mensen brengen een liedje/muziekstuk mee waar zij een bijzondere herinnering aan
hebben. Tijdens het diner worden die liedjes geluisterd en vertellen de gasten hun
herinnering aan de rest. Idealiter is er ook nog een (wijk)muzikant bij die een mini
concertje geeft. Het doel ervan is dat er nieuwe netwerkjes ontstaan van onverwachte
combinaties mensen. Zo langzamerhand ontstond er een beeld van de wijk en een netwerk.

Vanaf half april werden de contouren voor de presentaties duidelijker. Een route met het
publiek in groepen langs diverse bewoners met een verhaal, eindigend in een gezamenlijk
diner. De concretiseringsfase van bepalen wie, wat, waar en wanneer was niet eenvoudig.
Met name de grootte van de wijk en de wens van de gemeente en sociale partners om de
héle wijk er bij te betrekken, maakte het ingewikkeld om te focussen. Uiteindelijk werd
gekozen voor een locatie in de buurt van winkelcentrum Zuid, gevoelsmatig misschien nog
het meest de kern van de wijk. De locatie moest liefst ook over een buitenruimte
beschikken en zo kwamen we bij jongerencentrum Rezet terecht. Met medewerking van
vele vrijwilligers uit de wijk, het door ons opgerichte RIBW-koor, de wijkwerkplaats het
Schuurtje van Zuid, de scootmobielclub en stoepkrijtende buurtkinderen werd de eerste
editie van De Bruisende Buren in juni 2016 een groot succes.

In december 2016 volgde de tweede editie. De opzet was hetzelfde als in de zomer, maar
doordat er studenten van ArtEZ meewerkten, konden er meerdere kleine
bewonersportretten worden gemaakt. Het RIBW-koortje groeide uit tot een heus wijkkoor,
door de inzet van wijkbewoner en koordirigent Eline Geerdink. Tijdens het proces
realiseerde Sjoeke-Marije zich dat deze manier van werken de bewoners heel individueel
helpt, maar hen niet persé in contact brengt met elkaar. Daaromorganiseerde zij een paar
gezamenlijke momenten, waarbij er samen werd gegeten en ieders scenes bekeken
werden. Dit bracht heel veel teweeg. Onderlinge verbondenheid, zich gesteund voelen
doordat men zag dat ook anderen zich kwetsbaar opstelden en er ontstond een besef dat
ze echt aan iets bijzonders meededen. Ook heel letterlijk een vergroting van het sociale
netwerk. Voor twee deelnemers die vlak bij elkaar woonden leverde dit direct een
kameraadschappelijkcontact op. Eenandere speler van 86, die er ook deze zomer bij was,
zei 'het is zo fijn om nog aan dingen mee te kunnen doen en echt ergens bij te horen'.

Voor de zomer van 2017 staat onder voorbehoud van financiering een derde editie van De
BruisendeBuren op het programma: Bruisende Buren Goes Wild.

Why Nobody Should Listen To Mozart
Why Nobody Should Listen To Mozart was een eerste samenwerking tussen Theater The
YoungOnes en Kameroperahuis. Inspiratiebron voor deze documentaire voorstelling was
Mozarts Cost fan tutte. Cost fan
tutte gaat over (on)trouw, liefde
en seksualiteit. The Young Ones
en Kameroperahuis hebben er
voor gekozen om in een
muziektheatrale voorstelling twee
generaties van nu de dialoog over
deze onderwerpen aan te laten
gaan. Met humor en openheid
gaan ze op zoek naar persoonlijke
verhalen, commentaar en
ervaringen. Ookmet de muziek uit
de opera gaanze flink aan de haal.
Uit al die ingrediënten ontstaat
een bonte muzikale voorstelling
die een intieme inkijk geeft in de
wereld van beide generaties. Regisseur Sjoeke-Marije Wallendal en componist Warre
Simons gingen aan de slag met een groep jongeren van The Young Ones en een groep
Zwolse 65+ers die zich hadden aangemeld na oproepen in de krant en social media.
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Mozarts' Cos; Fan Tutte vangt aan met een weddenschaptussen een oudere man en zijn
twee jongere vrienden. Zijn de verloofden van het jeugdige duo daadwerkelijk in staat tot
trouw? Het spel loopt slecht af voor het tweetal: een paar uur later staan de vrouwen op
het punt met een ander te trouwen. Mozart stelt dat ontrouween nood van het hart
is. Wellicht is niet iedereen het daarmee eens. In Why Nobody Should Listen To
Mozart dienen ouderen en jongeren van nu Mozart van repliek. Iedereen verlangt naar
eeuwige liefde, maar zijn we wel in staat tot trouw? Wat is bedrog?Zijn we beter af met
polygamie? De spelers graven in hun hart en pijnigen hun hersens. Ze doorzoeken hun
herinneringen en ontdekken hun toekomstdromen op zoek naar antwoorden die ze soms
lijken te vinden in verhitte discussies,verleidelijke dansen, de wetenschap of de poëzie.

De ontmoeting van twee generaties was met deze thema's spannend omdat het niet
vanzelfsprekend is hier met elkaar over in gesprek te gaan. Durf je als oudere open te zijn
over onderwerpen die 'in jouw tijd' mlnder normaal waren om open over te zijn? Kun je
als jongere voorbij de leeftijd luisteren als een oudere vertelt nog seksueel actief te zijn?
Wat hebbenbeide generaties gemeenen wat helemaalniet? Hebbenze nog adviezen voor
elkaar? Degrenzenwerden opgezocht, in hun taboes, hun intimiteit. Met als resultaat een
zeer intieme, kwetsbare en eerlijke voorstelling.

5. Makers (v Ih Collectief)

Drie à vier keer per jaar houden we een makersdag, waarbij in principe alle makers
aanwezig zijn. Op deze dag komen de makers bij elkaar in onze repetitieruimte of op een
bijzondere locatie voor een specifiek programma. De invulling van de dag komt wisselend
bij de makers of leiding van Kameroperahuis vandaan. De inhoud van deze dagen gaat
over uitwisseling, verdieping en inspiratie op vakinhoudelijk gebied, kunstenaarschap en
talentonwikkeling. We organiseren op deze dagen masterclasses en trainingen,
bijvoorbeeld over leiderschap of visievorming. Dezetrainingen en masterclassesworden
gegeven door externen, maar vaak ook door de makers zelf. Daarnaast worden lopende
en aankomende projecten besproken.

Naast deze rnakersdaqen komen we in wisselende samenstelling bij elkaar voor diverse
projecten en diverse activiteiten. Hierbij kan je denken aan voorstellingsbezoek met
nabespreking/voorgesprek, brainstormsessies over kunstenaarschap en Kameroperahuis
of audities van nieuwe makers.

Monitoring van talentontwikkeling
Nieuwemakers worden via een selectie procedure aangenomen.Gescouttalent en makers
die reageren op onze wijdverspreide auditie oproep worden op basis van cv en
motivatiebrief geselecteerdom op gesprek te komen. Bij dit gesprek zitten huidige makers
en de artistiek coördinator Karin Netten. De kandidaten presenteren hun werk en gaan in
gesprek met de huidige makers en Karin om motivatie, leerdoelen en visie toe te lichten.
Nade selectie volgt bij binnenkomst een intake- en POP-gesprek om leerdoelen helder te
inventariseren en expertise, interesse en wensen per pijler te analyseren. Tussentijds
vinden na ieder project evaluaties plaats en wordt er vooruit gekeken en de leerdoelen
langs de lat gelegd. Om zodoende na twee à drie jaar een afrondend gesprek te houden
en te kijken naar de toekomst, waarbij de banden met Kameroperahuis nieuwe vorm
aannemen in de zin van ambassadeurschap.

In 2016 werkten aan onze producties en activiteiten de volgende mensen mee:

Makers:
Suzanne Bakker (performer), Mart van Berckel (regisseur), Jerzy Bielski (componist),
Dymph Boss (kostuumontwerper), Rik Engelgeer (acteur), Sara van Gennip (schrijfster),
Mervyn Groot (percussie), Tim Hammer (performer), Calle de Hoog (vormgever), Robbert
Klein (performer), DorieneMarselje (harp), Bauwienvan der Meer (zangeres), Anne-Minke
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Meijer (productieleider, docent drarna/reqisseur), Karin Netten (regisseur), Antonis
Pratsinakis (cello), Linde Schinkel (zangeres), Vera Selhorst (vormgever), Warre Simons
(componist), Annemarie Slotboom (tekstschrijver), Stan Verberkt (componist), Anna Maria
Verslaat (tekstschrijver), Sjoeke-Marije Wallendal (regisseur), Lucas Wiegerink
(componist) en Jarien Zeevaart (zangeres, actrice).

Overige medewerkers:
Floris van Bergeijk (toetsenist), Willem Bruis (artistiek coach), Felicia van den Ende
(dwarsfluit), Micha Hamel (artistiek coach), Daan Hofman (zanger), Irene Hoogveld
(zangeres), Yung Tuan Ku (performer), Ben Lammerts van Bueren (componist), Peter te
Nuyl (artistiek coach), Nannette Poortinga (productieleider/regieassistent), Martijn
Sanders (zanger), Kelvin Wormgoor (performer), Koos Wolters (technicus), wijkbewoners
Zwolle-Zuid, ouderen en jongeren WhyNobody Should Listen ToMozart.

6. Marketing

In februari 2016 schreef Berber van Oyen, na een aantal brainstormsessiesmet kantoor,
fotograaf/videoman Erik Franssen, ontwerpbureau Vies Rood en tekstschrijfster Kitty
Peetoom, een uitgebreid marketingcommunicatieplan. Ze beschreef hierin trends en
landelijke en regionale ontwikkelingen en vertaalde deze naar de situatie van
Kameroperahuis. Missie, visie en kernwaarden werden bevraagd en aangescherpt en
kernwaarden werden ter discussie gesteld. Vervolgens gingen we aan de slag met de
vernieuwde positionering. Kameroperahuis: productiehuis voor muziektheater, met de
focus op leren in de breedte en de diepte. Centraal staat de artistieke en zakelijke
ontwikkeling van jonge, professionele muziektheatermakers. Hun domein: de unieke
combinatie van voorstellingen, educatie, bedrijfstrainingen en community art-projecten.
Het resultaat: inspiratie, nieuwe kennis en unieke ervaringen voor de makers én voor
podiumkunstliefhebbers, scholieren, werknemers, niet-professionele makers en/of
inwoners van Oost-Nederland.

Voor alle pijlers werden specifiekefoto's gemaakt, om een duidelijke beeldtaal te creëren.
De website kreeg een make-over en de sociale media werden onder de loep genomen.
Door de hoeveelheid aan doelgroepen en activiteiten is het noodzakelijk om helder te
communiceren. Nieuwsbrieven en facebaak bleven de meest gebruikte
communicatiemiddelen. Bij facebaak is een flinke stijging in het aantal volgers te zien: van
619 naar ruim 800.

Voor alle uitingen was onze nieuwontwikkelde corporate stijl het uitgangspunt. Een
uitzondering werd gemaakt voor Bruisende Buren, omdat daar niet zozeer
Kameroperahuis,maar de buurt zelf de afzendermoest zijn. BruisendeBuren heeft om die
reden ook een eigen facebookpagina.

Voor onze festivalvoorstellingen Ik Vertrek en Bake That Awesome Pie werden trailers
ingezet. Voor Ik Vertrek werd deze vorig jaar al gemaakt door Erik Franssen.Voor Bake
That Awesome Pie werd tijdens de laatste repetitieweek een speciale trailer opgenomen,
die online op veel plekken te zien was en op facebookveel gedeeldwerd.
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7. Overzicht van de activiteiten van Kameroperahuis in
2016

Bezoekersciifers K:.merooerahuis 2016
#SPEELT Bake that Awesome Pie: preview Operadagen / Stadsfestival Zwolle
I Frlnqe lOstade A'dam I Cultuuroriis I Straatschouwburo Utrecht 876
#SPEELT Ik Vertrek: NJOMuziekzomer Velp 304
#SPEELTSPRUIT: Bii Hanz Zwolle 150
#SPEELTHet Wilde Oosten: Nijmegen / Deventer / Arnhem / Zwolle /
Amsterdam 256
#SPEELTPaard, Brandweerwagen, Kikker: Deventer / NJOMuziekzomer
Nunspeet, Velp, Radio Kootwijk / Groevenbeek Klassiek Ermelo /
Stadsfestival Zwolle lOstade A'dam 2650
#SPEELT Konlnqsdaq, act tlidens de route in Zwolle 500
#VERBINDT Why Nobodv Should Listen to Mozart: Theaterkerk Zwolle 175
#VERBINDT Bruisende Buren, zomer- en wintereditie 148
#LEERTVoorstellinq Thomas à Kempis: Schouwbura Odeon Zwolle 130
#LEERTVoorstelünqen Ichthus Colleqe: Stadsqehoorzaal Karnoen 225
#LEERT Presentaties studenten HKU en ArtEZ I Odeon / Ostade A'dam 30
#LEERT 2Score Enschede, Haaksbetoen. Amsterdam 1352
#WERKT Nieuwiaarsontbiit Meooel-Westerveld 250
#WERKT Het Grootste Kennisfestival van Nederland (act en workshop) 55
#WERKT Jubileum Siqarenfabriek Kampen 250
#WERKT GGD Conferentie Drakenburo 70
#WERKT Cltvmarketinq Karnoen 150

Totaalaantal bezoekers 7571

Deelnemers activiteiten #VERBINDT #LEERT#WERKT
#VERBINDT Whv Nobodv Should Listen to Mozart: Theaterkerk Zwolle 25
#VERBINDT Bruisende Buren, zomer- en wintereditie Zwolle-Zuid 160
#LEERT Vcorstelllno Thomas à Kernels: Schouwbura Odeon Zwolle 8
#LEERT Inspirational Talk Interfaculteit Zwolle 60
#LEERT Masterclasses Interfaculteit Docent ArtEZ Zwolle 60
#LEERT Voorstelftneen Ichthus Colleqe: Stadsaehoorzaal Kampen 25
#LEERT stage ArtEZ studenten Bruisende Buren Zwolle-Zuid 4
#LEERT stage ArtEZ studenten Sloarenfabriek Kampen 5
#LEERT studenten ArtEZ/HKU Zwolle / Amsterdam 5
#WERKT medewerkers Sloarenfabriek Kampen 6

Totaal aantal deelnemers 358

Cursieve cijfers ziin een schettina
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8. Korte terugblik periode 2013-2016

Op woensdag 23 januari 2013 kwamen twintig talentvolle jonge muziektheater- en
operamakers, waarvan de meesten elkaar niet of nauwelijks kenden, voor het eerst bij
elkaar om gezamenlijk het Collectiefvan Kameroperahuiste gaan vormen. Vol persoonlijke
verwachtingen, ideeën, plannen en vragen, maar met een gezamenlijk geloof in het
ambacht muziektheater en opera en met een gezamenlijke ambitie om cultureel
ondernemenvorm te geven. Vijf dagen langwerd er gebrainstormd, masterclassesgevolgd
en gegeven, de verdieping opgezocht, ontwikkeld en gerepeteerd, om op 12 februari 2013
voor het eerst de buitenwereld in te treden tijdens een wervelende en inspirerende
presentatie in Theater Odeon.

"Puur en alleen een artistiek inhoudelijke focus op talentontwikkeling is niet meer
toereikend", schreven we in onze opmaat naar de koerswisseling in 2013. "Economie en
maatschappij verlangen een andere kijk en daarmee een andere insteek van zowel maker
als uitvoerende als productiehuis. Wij zien dit als kansdie wemet beidehandenaangrijpen.
Hoekunnen we de artistiek inhoudelijke kennis, kwaliteiten, vaardigheden en wensen van
makers en uitvoerenden zo breed mogelijk inzetten? Hoe kijken we verder dan het maken
van die ene mooie voorstelling? Wij zijn van mening dat er nog heel wat te winnen valt."

Ener viel zeker veel te winnen! Maarook veel te ontdekken, uit te proberen, bij te schaven,
opnieuw te proberen. Vaak ook liep het anders dan we dachten of van tevoren hadden
kunnen bedenken, maar dat is het mooie van pionieren. Enwat is er hard gewerkt en veel
bereikt! We noemen per jaar een paar hoogtepunten.

In 2013 maakten we een voorstelling in een leegstaandegevangenis in Rotterdam tijdens
de Operadagen. Indrukwekkend was het koor van uitgeprocedeerde asielzoekers dat wij
speciaal voor deze voorstelling samenstelden. In hetzelfde jaar speelden we ook Amalia
Bandi in Zwolle, een voorstelling geïnspireerd op een zigeunerkoningin die in de jaren '20
van de vorige eeuw in Zwolle overleed. Op de eerste editie van het Stadsfestival maakten
we de vervallen Hofvliet Villa als decor van Romeoen Julia, maar dan vanuit het perspectief
van de bode. Deze voorstelling zette het een en ander in beweging: er werd geld
vrijgemaakt om de prachtige villa te restaureren. Sinds de zomer van 2015 is dit pand
weer positief beeldbepalendvoor Zwolle en is er een goedlopendebrasserie in gevestigd.
In oktober 2013 mochten we de nieuwe Isala Kliniek openen. Met een koor van 200
medewerkers zongen wij koningin Maxima toe, met een speciaal voor de gelegenheid
geschrevenen gecomponeerd lied.

In 2014 wonnen wij met ons concept van De PoolseMinnaar een prijs van BNGen zijn
cultuurfonds en mochten wij deze voorstelling ontwikkelen en spelen. Being Arthur ging in
première tijdens de Operadagenen veroverde vervolgens het publiek van Oeral. Maar liefst
14 uitverkochte voorstellingen speeldenwij daar. Arthur streek ook nog neer in het Zwolse
Stadsfestival en in het Openluchttheater van de UT in Enschede,alwaar onze Arthur het
cadeautje van de gemeente aan de inwoners was. Met leerlingen van JenaXLin Zwolle en
Ichthus College in Kampen bogen wij ons over de thematiek van Being Arthur, wat twee
zeer verschillende, maar ontroerende schoolvoorstellingen opleverde. Voor Rabobank
IJsseldelta ontwikkelde Kameroperahuis het personeelsprogrammaPrikkels: een 'creative
challenge' waarbij de medewerkers onder leiding van professionals de grenzen van hun
creativiteit konden aftasten en verleggen. Tijdens workshops acteren, zang, muziek,
schrijven, fotografie, video en koken maakten ze kennis met dezeverschillende disciplines,
die vervolgens in masterclasses werden uitgewerkt voor het eindproduct: een
sprankelende dinnershow. Het meest ontroerende hoogtepunt van dit jaar was toch wel
Het Concert des Levens. Met 80 conservatoriumstudenten trokken we vier locaties van
woonzorgcentrum Driezorg in, alwaar de studenten in een week tijd zeer persoonlijke
levensconcertjes maakten voor bewoners.
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In 2015 ging Ik Vertrek in première tijdens het Stadsfestival en speelden we De Poolse
Minnaar nog tweemaal. Het is een klein wonder, er wordt keer op keer bezuinigd, maar
het lijkt wel of er in Nederland steeds meer kleinschalige opera en muziektheater wordt
gemaakt. Als het dan ook nog eens om een nieuwe compositie gaat, is dat nog
verheugender. Maar helemaal is dat zo wanneer het resultaat in alle opzichten nieuw en
opzienbarend is, aldus de Theaterkrant over deze laatste voorstelling. Een zeer lovende
recensie ontvingen wij ook op onze samenwerking met het Zwols Vocaal Ensemble,
JeugdorkestDeVuurvogel en Uitvaartonderneming Monuta: FauréRequiem - Afscheid van
de Zintuigen. De voorstelling werd door de Cultuurpers uitgeroepen als een van de tien
voorstellingen die je in 2015 niet had mogen missen.

Op zakelijk gebied oogsten we succes bij de opening van de spoortunnel in Zwolle, een
opdracht van ProRail en bij het jubileumcongres van Woningcorporatie Mercatus in
Emmeloord. Hier maakten we samen met medewerkers een voorstelling over hun nieuwe
manier van werken.

Op educatief gebied werd de samenwerking met ArtEZ met versterkt door stages van
verschillende studenten en maakten we zoals elk jaar schoolvoorstellingen met leerlingen
in Zwolle en Kampen. In Enschedevond de finale plaats van het muziektheaterconcours
2Score,dat we samen met Jeugdtheater Sonnevanck,ArtEZ en de NederlandseReisopera
organiseren. In Zwolle Zuid werd een voorzichtige start gemaakt met een community art
project en tijdens het Bevrijdingsfestival was er nog een klein en intiem vervolg op onze
samenwerking met ArtEZ en Driezorg.

2016 staat natuurlijk uitgebreid beschreven in dit verslag, maar per pijler noemenwe nog
evende hoogtepunten. Kameroperahuis#Speelt Bake ThatAwesomePieen de succesvolle
eerste samenwerking met het Theaterschip Deventer en de NJO Muziekzomer, de
kermisopera Paard, Kikker, Brandweerwagen. Kameroperahuis #Verbindt De Bruisende
Buren in Zwolle Zuid en Why Nobody Should Listen To Mozart met The Young Ones.
Kameroperahuis #Werkt het jubileum van de Sigarenfabriek De Olifant in Kampen en
Kameroperahuis #Leert de verblndinq met ArtEZ in verschillende projecten en natuurlijk
onze schoolvoorstellingen in Kampenen Zwolle.

De individuele ontwikkelingstrajecten van onze collectiefleden, of makers zoals we ze nu
noemen, waren zeer verschillend. Een aantal van hen was bij heel veel producties en
projecten betrokken. Sommigen ook wat minder, en om uiteenlopende redenen: te druk
met andere werkzaamheden, door ziekte of zwangerschap,door een opleiding. Het is voor
velen ook zoeken naar een balans, hoeveel investeer je en wanneer laat je een (beter)
betaalde opdracht voorgaan. Het was ook een zoektocht in samenwerking: hoe collectief
moet je werken en ligt de sleutel naar succeswel in het compromis? Enhoe zit het met de
verwachtingen van de markt, het publiek, de beleidsmakers?Sluiten deze wel aan bij de
activiteiten en output van de talenten? Interessante vraagstukken die terugkwamen op
collectiefdagen en bij artistieke begeleiding.

Veel makers van het eerste uur zijn overigens lang gebleven, vaak ook omdat er nog één
project gepland stond waaraan ze verbonden waren. En soms ook omdat het moeilijk
afscheid nemen is... De nieuwe makers die in de loop van de jaren erbij zijn gekomen, zijn
jonger en hebben een duidelijker leer- en ontwikkelingsvraagstuk. Dit is ook altijd de
intentie geweest. Voor het pionieren in 2013 hebben we bewust gekozen voor makers die
iets verder in hun ontwikkeling waren, zodat we een steviger basis hadden om onze
plannen mee te ontwikkelen.

Jaarlijks organiseerdenwe meerdere collectiefdagen en masterclassesen kwamen makers
in diverse samenstellingen bij elkaar om geplande projecten en nieuwe plannen te
bespreken. Een keer per jaar werd met de meeste makers ook een voortgangsgesprek
(POP)gehouden.
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Als afsluiting van de terugblik en als opstart voor onze nieuwe periode een
talentontwikkelingspiramide om te laten zien waarvoor Kameroperahuis staat.

Doelgroepen

KOHWerkt

professionaliseren

Talentontwikkelingspiramide

KOHMakers

verdiepen

KOHLeert

verkennen

KOHSpeelt&
KOHVerbindt

Met deze piramide geven wij onze visie op cultuur en maken we tevens inzichtelijk hoe
talentontwikkeling er bij ons uitziet. De makers van Kameroperahuis krijgen in eerste
instantie de kans hun eigen talenten verder te ontwikkelen in de vorm van het
professionaliseren van hun vak. Deze professionalisering krijgen zij op drie manieren
aangeboden: in artistieke zin, in zakelijke zin en op persoonlijk niveau.

In concrete zin betekent dit dat er makers van Kameroperahuiszijn die binnen de pijler
#Leert de vakkennis van studenten van kunstvakopleidingen en semi-professionals
verdiepen. Weer een laag daaronder verkennen onze makers de talenten van
amateurkunstenaars en jongeren binnen de pijlers #Speelt en #Verbindt. Binnen deze
laatste pijlers en tevens binnen de pijler #Werkt, afhankelijk van de doelgroep, leren de
makers ook belangstelling voor kunst en cultuur te ontkiemen bij publiek, werknemers,
wijkbewoners en middelbare scholieren. Op deze manier worden makers bij
Kameroperahuiszich bewust van hun rol en positie in de samenleving als kunstenaar en
leren ze hun kunst te differentiëren naar verschillende doelgroepen. We zien deze
activiteiten als kernbepalendvoor de jonge talenten van Kameroperahuisen streven ernaar
makers, na een traject van drie jaar, aan de markt af te leveren die hun vak in de breedte
kunnen uitoefenen en als cultureelondernemer om te kunnen gaan met de actuele
ontwikkelingen op het gebied van financiering en planning.

Met de piramide geven we tevens de diepte en breedte van ons publieksbereik aan en is
duidelijk zichtbaar welke publieksgroepen we aanspreken met onze activiteiten. We
bereiken uiteenlopende doelgroepen, van de traditionele operaliefhebber tot mensen uit
wijken en buurten, en van medewerkers van bedrijven tot scholieren van middelbare
scholen en studenten van kunstvakopleidingen. We ontwikkelen interesse in kunst en
cultuur, bieden de mogelijkheid de eigen talenten te ontdekken, zorgen met behulp van
onze muziektheater voor reflectie over de eigen rol in de samenleving en bedrijfsleven en
bedienenwe tot slot de liefhebber met onze vernieuwende kunstvormen.

25/43



Hieronder een overzicht van de makers die aan Kameroperahuis waren en zijn verbonden:

Oud-makers:
Fanny Alofs (zangeres), Suzanne Bakker (actrice), Lies Colman (pianist, componist), Rik
Engelgeer (acteur), Calle de Hoog (vormgever), Falk Hübner (componist), Na Young Jeon
(zangeres), Vinny Jones (lichtontwerper), Robbert Klein (performer), Bauwien van der
Meer (zangeres), Barbara Merlijn (fluitist), Karin Netten (regisseur), Annelies Oosterloo
(dramaturg), Linde Schinkel (zangeres), Annemarie Slotboom (tekstschrijver), Jan Willem
Troost (cellist), Lars Unger (vormgever), Anna Maria Versloot (tekstschrijver), Lucas
Wiegerink (componist), Jorien Zeevaart (zangeres/actrice).

Makers per 01-01-2017:
Mart van Berckel (regisseur), Jerzy Bielski (componist), Dymph Boss (kostuumontwerper),
Sara van Gennip (tekstschrijver), Mervyn Groot (percussie), Tim Hammer (performer),
Doriene Marselje (harp), Anne-Minke Meijer (productieleider, docent drama), Antonis
Pratsinakis (cellist), Vera Selhorst (vormgever), Warre Simons (componist), Stan Verberkt
(componist), Sjoeke-Marije Wallendal (regisseur), Celine Hoex (regisseur, docent drama).
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STICHTING KAMEROPERAHUIS
ZWOLLE

BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2016 31-12-2015

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1
Andere vaste bedrijfsmiddelen 4.631 2.191

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Handelsdebiteuren 2 13.049 4.438
Overige vordèringen en overlopende 3
activa 49.568 41.403

62.617 45.841

Liquide middelen 4 199.076 102.237

Totaal activazijde 266.324 150.269

28/43 Samenstellingsverklaring afgegeven



STICHTING KAMEROPERAHUIS
ZWOLLE

31-12-2016 31-12-2015

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN
Bestemmingsreserves 5 75.000 75.000
Overige reserves 6 36.031 30.961

111.031 105.961

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en handels- 7
kredieten 11.921 1.667
Belastingen en premies sociale 8
verzekeri ngen 2.597 3.200
Overige schulden en overlopende 9
passiva 140.775 39.441

155.293 44.308

Totaal passivazijde 266.324 150.269
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STICHTING KAMEROPERAHUIS
ZWOLLE

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Exploitatie Begroting Exploitatie
2016 2016 2015

Eigen opbrengsten 10 56.144 38.820 63.775
Subsidies 11 307.678 353.996 313.019
Baten 363.822 392.816 376.794

Lasten
Beheerslasten personeel 12 132.634 149.888 129.175
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste 13
activa 310 310
Overige lasten 14 225.808 242.928 225.251
Som der bedrijfslasten 358.752 392.816 354.736

Netto resultaat 5.070 22.058

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve Stadsfestival Zwolle
Bestemmingsreserve kosten bij eventuele opheffing
Overige reserves

20.058
2.000

5.070

5.070 22.058
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STICHTING KAMEROPERAHUIS
ZWOLLE

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE TOELICHTING

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Kameroperahuis bestaan voornamelijk uit het bevorderen van en het
ontwikkelen van kameropera en kleinschalig muziektheater.

Conti nuïteit

Informatieverschaffing over continuïteit

De stichting ontvangt jaarlijks structurele subsidiebijdragen van de Gemeente Zwolle en de Provincies
Overijssel en Gelderland. In 2016 heeft de stichting aan structurele subsidies een bedrag ontvangen
van € 250.000.

De gemeente Zwolle heeft vanaf 2017 een structurele subsidie toegezegd van € 50.000 per jaar.

De provincie Overijssel heeft een structurele subsidie van € 200.000 per jaar gereserveerd maar nog
niet formeel toegezegd. Op het moment van het opmaken van de jaarrekening is nog geen zekerheid
verkregen over de definitieve toezegging. Wel is er inmiddels een voorschot ontvangen van € 50.000.
De structurele subsidie van de provincie Gelderland is vanaf 2017 beëindigd.

De directie is op basis van de signalen die zij ontving positief gestemd over toekomstige financiering
van de activiteiten. Vanwege de langdurige periode dat de stichting structurele subsidies ontvangt
kunnen de subsidiënten deze bijdragen niet ineens stopzetten. Ingeval van een eventuele beëindiging
van de subsidie zal er sprake zijn van een afbouwperiode. De stichting heeft voldoende middelen om
de dan lopende verplichtingen af te wikkelen.

De in de jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd
op de veronderstelling van de continuïteit van de stichting.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen CiL,
Kleine Organisaties-zonder-winststreven. De jaarrekening is opqernaakt in €.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn
referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
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STICHTING KAMEROPERAHUIS
ZWOLLE

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als
de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de
verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van
de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering
gebracht op de boekwaarde van de vordering.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in
het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Omzetverantwoording

Projectsubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar
waarin de gesubsidieerde projecten worden uitgevoerd.

Lonen en salarissen

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de
pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten
verantwoord.

Ultimo 2016 (en 2015) waren er voor de stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen
naast de betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1 Materiële vaste activa

Andere vaste
bedrijfs
middelen

Stand per 1 januari 2016
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 1 januari 2016

3.094
-903

2.191

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

Saldo mutaties

2.750
-310

2.440

Stand per 31 december 2016
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per
31 december 2016

5.844
-1.213

4.631

Afschrijvingspercentages 10
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VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
31-12-2016 31-12-2015

2 Handelsdebiteuren

Handelsdebiteu ren 13.049 4.438

Een voorziening voor dubieuze debiteuren werd niet noodzakelijk geacht.

3 Overige vorderingen en overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen 7.495 7.158
Overige vorderingen en overlopende activa 42.073 34.245

49.568 41.403

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 7.495 7.081
Pensioenen 77

7.495 7.158

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen subsidies 41.747 25.950
Waarborgsom 50 50
Diversen 276 8.245

42.073 34.245

4 Liquide middelen
ING 198.768 102.237
Kas 308

199.076 102.237

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de stichting.
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PASSIVA

Stichtingsvermogen
Bestem- Overige Totaal
mingsreser- reserves
ves

Stand per 1 januari 2016 75.000 30.961 105.961
Mutatie uit resultaatverdeling 5.802 5.802
Uit resultaatverdeling 5.070 5.070
Vrijval ten gunste van resultaat -5.802 -5.802

Stand per 31 december 2016 75.000 36.031 111.031

31-12-2016 31-12-2015

5 Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Stadsfestival Zwolle
Bestemmingsreserve kosten bij eventuele opheffing
Bestemmingsreserve investeringen bij verhuizing

40.000 40.000
25.000 25.000
10.000 10.000

75.000 75.000

2016 2015

40.000
20.058
19.942

40.000 40.000

Bestemmingsreserve Stadsfestival Zwolle
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling
Overboeking van overige reserves

Stand per 31 december

Deze reserve is getroffen vanwege de interne doelstelling om, met het oog op de zichtbaarheid van
de stichting, in ieder geval elk jaar een productie op het Stadsfestifal te Zwolle te kunnen leveren ook
als daar externe projectsubsidie voor ontbreekt. De omvang van de kosten van deze productie
worden geschat op € 40.000.

Bestemmingsreserve kosten bij eventuele opheffing
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling
Overboeking van overige reserves

Stand per 31 december

25.000
2.000

23.000

25.000 25.000

De reserve is opgenomen zodat de stichting steeds in staat is om, bij onverhoopte opheffing, de
lopende verplichtingen jegens alle partijen te kunnen afwikkelen. Hierbij valt te denken aan
transitievergoedingen, archiefkasten en afkoopsommen.
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2016 2015-----

Bestemmingsreserve investeringen bij verhuizing
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling
Vrijval ten gunste van resultaat
Overboeking van overige reserves

Stand per 31 december

10.000
5.802
-5.802

10.000

10.000 10.000

De reserve is in 2015 getroffen vanwege de verplichte verhuizing uit het Rl0 gebouw te Zwolle in
2016. In 2016 is huisvestiging gevonden in theater Odeon de Spiegel te Zwolle. Omdat nog
onvoldoende duidelijk is of dit voldoet als structurele oplossing is besloten om de reserve in stand te
houden tot het moment dat daar meer duidelijkheid over is.

6 Overige reserves

Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Overboeking naar bestemmingsreserves

Stand per 31 december

30.961
5.070

83.903

-52.942

36.031 30.961

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2016 31-12-2015

7 Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 11.921 1.667

8 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 2.597 3.200

9 Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidiegelden
Terug te betalen subsidiegelden
Accountantskosten
Vakantiegeld
Reservering kosten producties
Overige schuld

111.900
7.000 9.000
5.175 6.000
3.591 4.103

19.931
13.109 407

140.775 39.441

De vooruitontvangen subsidiegelden ziet op reeds ontvangen bedragen voor prodcuties die in 2017 en
2018 door de stichting dienen te worden uitgevoerd.
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Huurverplichtingen

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is ca.
c 4.200.

VOORSTEL RESULTAATVERWERKING

Het bestuur van stichting stelt voor het saldo van baten en lasten de volgende bestemming te geven:

Het saldo van baten en lasten over 2016 ad € 5.070 wordt als volgt verdeeld:

Onttrekking bestemmingsreserve investeringen bij verhuizing:
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen bij verhuizing:
Toevoeging overige reserves:

c 5.802 -/
€ 5.802
€ 5.070

Totaal € 5.070

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld, maar vooruitlopend hierop is de voorgestelde
bestemming reeds verwerkt in de jaarrekening 2016 van de stichting.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Exploitatie Begroting Exploitatie
2016 2016 2015

10 Eigen opbrengsten
Directe opbrengsten 2.458 8.820 13.340
Overige opbrengsten 53.686 30.000 50.435

56.144 38.820 63.775

Directe opbrengsten
Publieksinkomsten binnenland 2.458 8.820 13.340
Totaal 2.458 8.820 13.340

Overige opbrengsten
Werkzaamheden t.b.v. derden 44.306 30.000 40.875
Donaties en giften 322 5.110
Educatie 3.608 3.200
Uitkoopsommen producties 5.450 1.250
Totaal 53.686 30.000 50.435

11 Subsidies
Meerjarige incidentele subsidie Provincies 225.000 225.000 225.000
Structurele subsidie Gemeente 25.247 25.450 25.450
Subsidies uit private middelen 29.931 103.546 4.569
Subsidies uit publieke middelen 27.500 58.000

307.678 353.996 313.019

Meerjarige incidentele subsidie Provincies
Provincie Overijssel 200.000 200.000 200.000
Provincie Gelderland 25.000 25.000 25.000
Totaal 225.000 225.000 225.000

Structurele subsidie Gemeente
Gemeente Zwolle 25.247 25.450 25.450
Totaal 25.247 25.450 25.450

Subsidies uit private middelen
Stadkamer 16.931 3.069
Prins Bernard Fonds 1.500
SNS Reaal Fonds
VSB Fonds 13.000
Diversen 103.546
Totaal 29.931 103.546 4.569
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Exploitatie
2016

Begroting
2016

Exploitatie
2015

Subsidies uit publieke middelen
Provincie Overijssel
Gemeente Zwolle

Totaal

25.000
2.500

56.000
2.000

27.500 58.000

12 Beheerslasten personeel
Directie
Medewerker marketing
Assistentie directie
Productiemedewerker
Ziekteverzuimverzekering

54.143 47.500 51.125
27.617 34.500 43.002
26.949 29.638
19.623 34.500 31.124
4.302 3.750 3.924

132.634 149.888 129.175

In de personeelskosten per functie zijn opgenomen de bruto lonen en salarissen, sociale lasten en
pensioenpremies.

De stichting heeft een pensioenregeling afgesloten met het Bedrijfstakpensioenfonds
PFZWPensioenfonds Zorg & Welzijn. De opgebouwde aanspraken worden steeds in het betreffende
kalenderjaar afgefinancierd door middel van kostendekkende premiebetalingen.
De pensioenregeling betreft een geïndexeerde middelloonregeling. Op basis van de
uitvoeringsovereenkomsten heeft de stichting bij een tekort in het fonds geen verplichting tot het
voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies.

Gemiddeld aantal werknemers
2016

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers
2015

2,70

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 2,51

Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld 2,70 werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband (2015: 2,52)
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13 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Exploitatie Begroting Exploitatie
2016 2016 2015

Afschrijvingen materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen 310 310

14 Overige lasten
Beheerslasten materieel 53.360 38.167 46.160
Activiteitenlasten personeel 117.353 92.148 122.640
Activiteitenlasten materieel 55.095 112.613 56.451

225.808 242.928 225.251

Beheerslasten materieel
Corporate marketing 19.526 10.000 13.646
Reis- en verblijfkosten 10.228 8.000 12.458
Huisvestingskosten (inclusief telefoonkosten) 7.554 6.400 5.078
Automatisering 6.569 3.000 5.254
Acco unta nts koste n 6.538 6.000 6.526
Verzekeringen 1.443 750 1.419
Administratiekosten 1.113 1.200 975
Kantoorkosten 1.111 1.000 1.629
Overige kosten -722 1.817 -825

53.360 38.167 46.160

Activiteitenlasten personeel
Medewerkers werkplaatsproducties 106.685 82.148 108.256
Marketing 10.668 10.000 14.384

117.353 92.148 122.640

Activiteitenlasten materieel
Werkplaatsproductie 38.915 90.613 35.352
Representatiekosten 9.332 2.000 11.488
Marketing 6.848 20.000 9.611

55.095 112.613 56.451
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Zwolle,

Ondertekening bestuur:
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STATUTAIRE REGELING INZAKE DE RESULTAATBESTEMMING

De stichting heeft geen winst tot doel, in de statuten is derhalve ook niets omtrent
winstbestemming bepaald.

Bij ontbinding van de stichting wordt een eventueel batig saldo uitgekeerd aan een door
het bestuur bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen rechtspersoon, instelling of
organisatie waarvan de doelstelling zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de
stichting.

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur is het resultaat over
2016 verdeeld zoals is opgenomen op pagina 37 van de jaarrekening.
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