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Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2017 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 2017 en de staat
van baten en lasten over 2017 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 getrouwheid 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 verwijzen 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
Koophandel onder 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.
T.M.
A.G.
D.B.

Wiggers (voorzitter);
Klaphake (secretaris);
Smink (penningmeester) en
Adema (bestuurslid).

Het bestuur heeft mevrouw A.S. Reitsma benoemd tot directeur van de stichting.

An independent member of Baker Tilly International
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FINANCIËLE POSITIE
Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de
navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna
een opstelling van de balans per 31 december 2017 in verkorte vorm.
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Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.
Met vriendelijke groet,
Baker Tilly Berk N.V.

An independent member of Baker Tilly International
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Gecombineerd bestuur- en activiteitenverslag
Annemarie Reitsma, directeur Kameroperahuis
Hannah Soepe.nberg, junior zakelijk leider Kameroperahuis
Jan Willem Wiggers, voorzitter bestuur Stichting Kameroperahuis
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O.

Inleiding

ln 2017 bestond Kameroperahuis precies tien jaar. Sinds de oprichting in 2007 ondersteunt
Kameroperahuis jonge talenten

in

het maken en

uitvoeren van eigentijdse

producties.

Kameropera huis begeleidt jonge professionele schrijvers, componisten, regisseurs, zangers, musici en
vormgevers en helpt ze binnen een talentontwikkelingstraject hun artistieke signatuur verder te
ontwikkelen, een stevig netwerk op te bouwen en te onderhouden, samenwerkingen tot stand te
brengen die discipline-overstijgend zijn en om plannen te bedenken met mensen binnen én buiten de
culturele sector. Daarnaast leren ze hoe ze zichzelf als kunstenaar in de markt kunnen zetten.
Kameroperahuis is met trots gevestigd in Overijssel. Met onze pijlers #werkt, #leert en #verbindt
wortelen we ons stevig in Noord- en Oost-Nederland. Evenementen en congressen weten ons steeds
beter te vinden voor een interactieve aftrap of een op maat geschreven lied binnen de pijler #werkt.
De pijler #verbindt brengt ons naar de wijk alwaar we door middel van muziektheater verbindingen
leggen en talenten van buurtbewoners ontwikkelen zoals we afgelopen jaren deden in Zwolle-Zuid.
Activiteiten binnen de pijler #leert stimuleren onze makers op hun beurt het talent van anderen te
ontwikkelen. Met de producties uit de pijler #speelt ontwikkelen we het autonome kunstenaarschap
van onze makers en stimuleren daarmee ook de ontwikkeling van het genre muziektheater in het
algemeen. Deze pijler vormt het artistieke visitekaartje vanuit Zwolle naar de rest van het land. Onze
producties worden in Zwolle ontwikkeld en spelen vervolgens in landelijke theaters en op festivals.
Bij Kameroperahuis worden makers zich bewust van hun rol en positie als kunstenaar in de
samenleving en ontwikkelen ze het vermogen om muziektheater te differentiëren naar verschillende
doelgroepen. We zien deze activiteiten als kernbepalend voor de jonge talenten van vandaag en
streven ernaar makers aan het culturele landschap af te leveren die, na een traject van drie jaar, hun
vak in de breedte kunnen uitoefenen. ln 2017 zijn we om die reden gestart met een onderzoek naar
de methodiek van ons talentontwikkelingsprogramma om daarmee onze kernactiviteit in de toekomst
steviger te verankeren.
ln 2017 hebben we verder gewerkt aan de positionering van de pijlers. We bereikten daarmee
uiteenlopende doelgroepen. De traditionele opera- en theaterliefhebber werd bediend binnen de
pijler #speelt met onze reizende voorstelling 'Before I Die' op de Operadagen Rotterdam, Oranjewoud
Festival en het Stadsfestival te Zwolle. Ook gingen we met deze voorstelling de grens over door de
samenwerking met I SOLISTI Belgian Wind Ensemble en een uitvoering op Brasschaat Klassiek. Binnen
de pijler #werkt verrasten we deelnemers van onder andere het Plattelands Parlement en het
Prinsjesdag Congres. Binnen de pijler #verbindt gaven we een vervolg aan Bruisende Buren in ZwolleZuid waar we samen met wijkbewoners een wervelende theatershow realiseerden. Binnen de pijler
#leert werkten we aan een doorlopende leerlijn van talentontwikkeling voor middelbare scholen
samen met Theaterschip Deventer in het kader van de Proeftuin. Ook zocht ArtEZ ons meerdere malen
op voor een aantal projecten.
Onze makers kregen ook de kans om in kleinere setting te schaven aan hun vaardigheden binnen
SPRUIT, residenties op Oeral en de talentkaravaan 'Het Wilde Oosten'. Deze laatste komt jaarlijks tot
stand in samenwerking met de Nieuwe Oost. Tenslotte stond 2017 in teken van het kennis maken met
de Koloniën van Weldadigheid alwaar Kameroperahuis op verzoek van de provincie Drenthe een
grootschalige muziektheatervoorstelling ontwikkelt. Kameroperahuis voert in 2018 een nieuw werk
ten tonele over de hedendaagse betekenis van het gedachtegoed van Johannes van den Bosch, in het
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kader van het 20 0-jarig bestaan van dit gebied. Ter voorbereiding daarop verzorgden we een aantal
optredens tijdens het Open Monumentenweekend en de landelijke opening daarvan in Havelte.
ln dit verslag kunt u lezen over deze en andere activiteiten die we in 2017 ondernamen. Tevens vindt
u informatie over de organisatie, het bestuur, een toelichting op de jaarcijfers, de makers en de
marketinginzet.

1.

Organisatie

De organisatie zag er in 2017 als volgt uit:
Directeur

Annemarie Reitsma

0,4 Fte (per 01-09-'17 0,22 Fte)
0,78 Fte

Artistiek Coördinator

Karin Netten

Jr zakelijk leider

Hannah Soepenberg

0,89 Fte

Office Manager

Joni Drees

0,78 Fte

Jr Marcom

Hanna van der Leest

0,89 Fte v.a. 20-02-2017

ln 2017 is verder gewerkt aan de bestendiging van ons kantoor. Annemarie Reitsma zette een traject
uit voor artistiek coördinator Karin Netten en junior zakelijk leider Hannah Soepenberg ter
voorbereiding op het overnemen van de directietaken in de loop van 2018. Door dit traject werd het
voor haar mogelijk in september 2017 haar werkzaamheden bij ArtEZ als hoofd van de
masteropleiding muziek verder uit te breiden. ln samenspraak met het bestuur is ervoor gekozen toe
te werken naar een tweekoppig directiemodel van Kameroperahuis waarin zowel de zakelijke
belangen als de artistieke belangen evenredig vertegenwoordigd worden. Ook verwelkomden we
Hanna van der Leest als junior medewerker marketing & communicatie. Hanna startte eind februari
met haar werkzaamheden. Om de periode met haar voorganger te overbruggen heeft vaste
marketingadviseur Berber van Oyen tijdelijk uitvoerend werk op zich genomen.
Kameroperahuis heeft geen vaste productieleider in dienst. De producties van Kameroperahuis zijn
divers van aard en locatie. Dat geeft ons de mogelijkheid een productieleider te betrekken die past bij
de opdracht. De tweede reden is dat we de uren van de productieleider enkel kunnen bekostigen
vanuit projectfinanciering, waarvan de hoogte vaak pas kort voor aanvang van een productie of
project bekend is. De voorbereidende productionele werkzaamheden worden daarom verricht door
de medewerkers van kantoor. Om de pool productieleiders wat uit te breiden zijn we in het voorjaar
van 2017 een werving gestart en hebben we kennis gemaakt met een vijftal productieleiders. Met
twee daarvan zijn we direct een samenwerking aangegaan. Zo was Laura Holleman bij de residentie
van twee van onze makers op Oeral betrokken en werd Andrea van Bussel aangesteld bij onze
activiteiten in Frederiksoord en omgeving. Bij de tweede editie van 'SPRUIT' was onze ervaren maker
en productieleider Anne-Minke Meijer betrokken. Voor de productie 'Before I Die' die in
samenwerking plaatsvond met I SOLISTI Belgian wind ensemble Antwerp werd vaste productieleider
van I SOLISTI Evelien van Camp aangesteld. Voor 'Bruisende Buren goes Wild' werd Femke
Nieuwehuizen, productieleider uit Zwolle, aangesteld.
Begin 2017 verhuisden we het kantoor van Kameropera huis van RlO naar de Zwolse Theaters om een
ruimte van Theater de Spiegel te betrekken. Een prettige kantoorruimte van waaruit we onze
activiteiten kunnen ontplooien. Ook kunnen we gebruik maken van een repetitieruimte in de kelder
8

of een foyer voor een ontvangst of een makersdag. Het theater heeft uiteraard voorrang op deze
ruimtes als het aankomt op zakelijke verhuur, dus het komt voor dat we moeten uitwijken. Het aantal
repetitieruimtes in Zwolle waar een langere periode aaneengesloten en met voldoende ruimte voor
cast en decor gewerkt kan worden is zeer beperkt. Het blijft dan ook een uitdaging voor ons om
repetities in Zwolle en omgeving te realiseren.
De samenwerking met Zwolse Theaters is nog in ontwikkeling. ln 2017 vond 'SPRUIT' plaats in Theater
de Spiegel en werd de reprise van 'PLAY MAIDS' geprogrammeerd. Na in 2017 positief met elkaar te
hebben kennisgemaakt zijn beide partijen voornemens in 2018 gezamenlijk verdere invulling te geven
aan ons huisgenootschap en hierbij kansen voor bezoekers van het theater en makers van
Kameroperahuis te ontplooien.
Tevens hebben we in het voorjaar van 2017 een tweedaagse werksessie belegd om de methodiek van
de begeleiding van de makers, de doelstellingen, de interne taakverdeling en de werkprocessen met
elkaar in te vullen en aan te scherpen.

2.

Bestuur

Kameroperahuis hanteert 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 was bij aanvang van 2017 ongewijzigd ten opzichte van 2016: Jan
Willem Wiggers (voorzitter), André Smink (penningmeester), Thomas Klaphake (secretaris) en Ludo
van Halderen (lid). ln het voorjaar van 2017 nam gewaardeerd bestuurslid en oud-voorzitter Ludo van
Halderen afscheid. Hij werd opgevolgd door Duco Adema, directielid van Windesheim.
Het bestuur kwam in 2017 vier keer bij elkaar voor een bestuursvergadering, te weten in februari, juni,
september en november. 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. ln het kader van de code cultural governance namen secretaris
Thomas Klaphake en junior zakelijk leider Hannah Soepenberg deel aan de conferentie 'Een beetje

toezicht bestaat niet!' - State of the art Governance Cultuur van Cultuur+Ondernemen in
samenwerking met de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur.
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3.

Financiën

Kameroperahuis ontving in 2017 structurele subsidie van de Gemeente Zwolle en meerjarige
incidentele subsidie van de Provincie Overijssel.
Voor verschillende projecten ontvingen we incidentele private en publieke subsidies, zoals voor onze
voorstelling 'Before I Die' en voor ons project Bruisende Buren in Zwolle-Zuid. Voor het realiseren van
onze producties zijn we afhankelijk van incidentele projectsubsidies. We nemen daarom het zekere
voor het onzekere en maken standaard een reservering, in geval van tegenvallende inkomsten.
ln algemene zin geldt dat ten tijde van het opstellen van de begroting voor 2017 plannen gemaakt
werden voor een tweetal producties. Naast 'Before I Die' zou er een andere voorstelling voor het
Stadsfestival Zwolle ontwikkeld worden. Uiteindelijk werd gekozen voor een integreerde opzet en
werd 'Before I Die' op het Stadsfestival uitgevoerd. Dit principe komt vaker voor, de begroting is een
momentopname. Tevens spelen we graag zoveel mogelijk in op de actualiteit en kansen die zich
gaandeweg voordoen.
Bij het opstellen van de begroting in mei 2016 gingen we er vanuit dat we de voorstelling 'Before I Die'
op meerdere festivals en theaters in Nederland en Vlaanderen konden spelen. Helaas bleken hier
minder kansen te liggen dan verwacht en viel de fondsenwerving tegen waardoor we een project
hebben gerealiseerd van kleinere omvang. Tevens bleek het niet mogelijk om rechtstreeks subsidie bij
de gemeente Zwolle aan te vragen voor onze uitvoeringen op het Stadsfestival. Voor 'Before I Die'
ontvingen we uitkoopsommen en inkomsten uit kaartverkoop, helaas vielen deze inkomsten tegen
door minder speelbeurten en tegenvallende bezoekerscijfers op het Stadsfestival. ln aanloop naar de
uitvoering verhoogde de coproducent I SOLISTI de financiële inleg. Tevens hebben zij kosten
voorschoten die uiteindelijk verrekend zijn met elkaar. Zowel de voorgeschoten kosten als de eigen
bijdrage van I SOLISTI en de uitkoopsom voor Brasschaat Klassiek zijn niet opgenomen in onze
jaarcijfers.
Eind 2016 ontvingen we in het kader van een tweejarige nieuwe makersregeling een subsidie van
Fonds Podiumkunsten. De subsidie is bedoeld voor alle activiteiten in het kader van deze regeling
waaronder 'Before I Die' in 2017 en 'Een Kersentuin' in 2018.
ln 2017 ontvingen we een subsidie van de provincie Gelderland voor 'de Balts'. Het slotoptreden van
dit project vindt plaats in 2018 waardoor een gedeelte van het ontvangen bedrag is doorgeschoven.
Ook ontvingen we een tweetal subsidies van de provincie Drenthe voor ons project Welstaat in
Frederiksoord. De eerste subsidie ontvingen wij in het kader van onze activiteiten tijdens het Open
Monumentenweekend in 2017 in Frederiksoord en omgeving, als voorbereiding op het project van
2018. De tweede subsidie is in zijn geheel bedoeld voor de activiteiten september 2018 en daarom
wordt dit bedrag integraal doorgeschoven naar 2018.
Voor het realiseren van de residentie op Oeral ontvingen we een bijdrage van de Jan Pustjens
Foundation. De bijdrage van Oeral vond plaats in natura door het minder in rekening brengen van
gemaakte locatiekosten.
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Voor Bruisende Buren bleek de gestelde doelstelling op kaartverkoop niet realistisch. Bruisende Buren
is een community art project. Om de drempel zo laag mogelijk te houden voor wijkbewoners om de
voorstelling te bezoeken is gekozen voor gratis toegang en een vrijwillige bijdrage. De entree voor
'SPRUIT' was eveneens gratis met de mogelijkheid tot het doneren van een vrijwillige bijdrage.
ln totaal lagen de inkomsten uit kaartverkoop en uitkoopsommen rond de€ 15.500,-

Voor #werkt haalden we dit jaar een winst van€ 12.000,-. Dit is minder dan de gestelde doelstelling,
maar valt wel te verklaren. ln 2017 hebben we ons gericht op het ontwikkelen van de juiste
positionering van deze pijler en zoeken naar passend aanbod. Daartoe gaven we in 2017 EMC
Cultuuronderzoeken de opdracht begin 2018 de potentie le markt voor Kameropera huis te verkennen.

Voor #leert waren zowel de kosten als uitgaven van kleinere omvang dan begroot door onder andere
de inzet van artistiek coördinator Karin Netten als begeleider binnen haar werkuren. Daarnaast was
het niet mogelijk een educatietraject te ontwikkelen voor middelbare scholen aan de hand van de
thematiek van de productie 'Before I Die'.
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4.

Activiteitenoverzicht 2017

Kameroperahuis #speelt
ln 2017 is Kameropera huis verder gegaan met het aansterken en uitbreiden van de nationale banden.
Artistiek coördinator Karin Netten voerde gesprekken met programmeurs en artistiek leiders van
uiteenlopende festivals en theaters om daarmee meer bekendheid aan Kameroperahuis, ons
talentonwikkelingsprogramma en de makers te geven en tevens nieuwe samenwerkingsverbanden te
creëren. Afgelopen jaar ontwikkelden we een aantal kleine en grote producties en daarnaast kregen
de makers ruimte voor experiment in verschillende residenties.
Nationaal Theaterweekend

Op 21 januari vond voor de eerste keer het Nationaal Theaterweekend in Zwolle plaats. Het doel van
het weekend is om heel Nederland kennis te laten maken met het theater. Iedereen is tijdens het
Theaterweekend welkom om tegen een mooie prijs te komen genieten van alles wat het theater te
bieden heeft. De ingrediënten van het weekend zijn eenvoudig: iedere voorstelling kost €10,- en
daarnaast zijn er vele extra activiteiten gratis te bezoeken.
ln Schouwburg Odeon speelden zangeres Jorien Zeevaart en cellist Antonis Pratsinakis vanuit
Kameroperahuis in de foyer een speciaal samengesteld muzikaal programma. Daarnaast gaven Jorien
Zeevaart en Karin Netten een zangworkshop in het donker en een theatersportworkshop.
Residentie bij De Nieuwe Oost van Mart van Berckel

Als onderdeel van de subsidie Nieuwe Makers van Fonds Podiumkunsten had regisseur Mart van
Berckel een residentie bij productiehuis De Nieuwe Oost. Het doel van deze residentie was voor Mart
om zich volledig te focussen op het experiment. Samen met Kameroperahuis' componist Warre
Simons en acteur Thijs Bloothoofd werkt hij twee weken samen. Voor Mart was deze residentie een
belangrijk moment in zijn ontwikkeltraject. Ook na een opleiding is het belangrijk om te blijven
onderzoeken en experimenten. Dit helpt jonge makers op nieuwe ideeën te komen, meer de diepte
in te gaan en hun werkwijze te onderzoeken. De residentie werd afgesloten met een kleine presentatie
in Theater aan de Rijn.
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Tweede editie SPRUIT

'SPRUIT' is een week speciaal in het leven geroepen op verzoek van onze makers. Aan jonge
kunstenaars die net van de opleiding komen wordt vandaag de dag veel gevraagd: cultureel
ondernemen, publieksbinding, maar ook trouw blijven aan zichzelf en een kwalitatief goed product
neerzetten. Kameroperahuis wil met 'SPRUIT' vooral ruimte geven aan de makers om zich op
persoonlijk kunstenaarsvlak te ontwikkelen. De makers van Kameropera huis krijgen een week de tijd
om te experimenteren wat voor hen belangrijk is. Aan het einde van de week presenteren ze de
uitkomsten van deze korte residentie door middel van korte performances voor publiek. Naast
experimenteren en uitproberen, is het voor de makers ook erg fijn om reacties en feedback van het
publiek te ontvangen.
'SPRUIT' vind altijd plaats op een bijzondere locatie in de vorm van een theaterroute. Daardoor krijgt
het publiek ook de mogelijkheid eens een keer een kijkje te nemen in een bijzonder pand. De eerste
editie vond plaats in een gedeeltelijk leegstaand kantoorpand en dit jaar door de krochten van Theater
de Spiegel.
De aftrap van 'SPRUIT' vond plaats op vrijdagmiddag 10 februari voor de studenten van ArtEZ.
Kameroperahuis heeft een structurele samenwerking met de interfaculteit van ArtEZ. De 66
eerstejaars studenten van de opleidingen Docent Beeldende Kunst en Vormgeving, Docent Muziek en
Docent Theater mochten exclusief als allereersten de resultaten van een week vrij werken
bewonderen. De twee theaterroutes die volgden om 16:00 uur en 17:30 uur, waren open voor publiek
en zaten tot onze vreugde al een paar dagen van tevoren bomvol. De bezoekers werden meegenomen
op ontdekkingstocht door de krochten van Theater de Spiegel waar ze op verschillende plekken achter
de schermen werden verrast door een performance van de talenten.
De bezoekers vonden het erg bijzonder om de makers van zo dichtbij mee te maken en ze waren
enthousiast over het hoge niveau. Ze kregen het gevoel de makers via 'SPRUIT' een beetje beter te
leren kennen. Zo vormde de performance van Mart van Berckel een uniek inkijkje in zijn
belevingswereld en visie op het moderne muziektheater. Dit terwijl Stan Verberkt, Sara van Gennip
en Vera Selhorst weer kozen voor een hele andere invalshoek: het maken van een proeve voor een
grote Nederlandstalige opera. We leven in een tijd waarin we alsmaar doorgaan, hoewel het soms ook
goed kan zijn om even achterom te kijken en stil te staan bij wat je allemaal hebt bereikt. Een
herkenbaar, maar ook confronterend thema.
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Merlijn Run ia wist met haar prachtige stem het publiek te raken in de proeve voor Oe rol die ze samen
maakte met componist Stan Verberkt en slagwerker Mervyn Groot. Ook de Italiaanse Filomena Croce
(masterstudent ArtEZ) wist de harten van het publiek te stelen met haar intieme performance
'Bollywood love drama in 10 minutes' en haar keuze voor wereldmuziek. De theaterroute eindigde
met 'The Disappearance of Mrs. Price', een thriller over een verdwenen juf en een groep volwassenen
die er vreemde rituelen op nahouden, zowel spannend als eigenaardig tegelijk. Dit alles laat maar
weer eens zien hoe divers en veelzijdig muziektheater kan zijn.
Before I Die

'Before I Die' was een bijzondere en hartstochtelijke muziektheaterproductie van Kameroperahuis en
het Belgische blazersensemble I SOLISTI Belgian wind ensemble Antwerp. ln de voorstelling gingen
aria's van Madame Butterfly en Norma een dialoog aan met een nieuw geschreven monoloog voor
een man.
Het idee voor het maken van 'Before I Die' is ontstaan bij Lies Colman. Lies verzamelde een team van
makers van Kameroperahuis om zich heen: regisseur Mart van Berckel en schrijfster Anna Maria
Versloot. Onze en haar contacten met blazersensemble I SOLISTI bleken vruchtbaar: Kameroperahuis
en I SOLISTI vonden elkaar in de passie voor het moderne muziektheater. De (klassieke) muzikale
expertise van I SOLISTI bleek een sterke aanvulling op het muziektheater-vakmanschap van
Kameroperahuis.
Ook voor de makers was het een opdracht van betekenis in hun jonge carrière. Zo was de voorstelling
het regiedebuut op de Operadagen Rotterdam voor Mart van Berckel. Voor scenografe Vera Selhorst
gold dat zij het decor volledig vanuit de dramaturgie heeft ontworpen. Voor Lies was het de eerste
keer dat zij opera's (van weleer) arrangeerde en haar concept tot uiting zag komen. Anna Maria was
al wat verder in haar schrijfcarrière, maar heeft de uitdaging met beide handen aangegrepen. Voor
kostuumontwerper Dymph Boss was 'Before I Die' de afronding van haar traject bij Kameropera huis.
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De voorstelling 'Before I Die' was uitermate geschikt voor een breed publiek. De originaliteit van de
bewerking van twee opera's tot één voorstelling was voor bezoekers die van experimenteel aanbod
houden interessant. Voor de meer onervaren muziektheaterbezoekers was de drempel lager door de
lage prijs en doordat er Nederlands werd gesproken. Voor de klassieke muziektheaterliefhebbers of
operaliefhebbers waren de personages Norma en Butterfly herkenbaar. De première van 'Before I Die'
vond plaats tijdens Operadagen Rotterdam. Zowel de première als de tweede voorstelling op de
Operadagen Rotterdam waren uitverkocht. Daarnaast was de productie te zien op het Oranjewoud
Festival en tijdens het Stadsfestival Zwolle.
ln de pers:
"Een perfecte mix van gesproken toneel en opera." {Operamagazine)
"Dankzij de zangkunst van de solisten en het ensemblespel van I Solisti del Vento wint de muziek: die
is boven elke twijfel verheven."(*** Theaterkrant)
" ... een verder intieme en originele voorstelling, die de sensatiezucht van het publiek bevraagt."
{8WEEKLY)

Reprisetour 'PLAY MAIDS'

De succesvolle afstudeervoorstelling 'PLAY MAIDS' van Mart van Berckel en performance duo Des
Filles (Anne Freriks en Robin Kuiper) ging dit jaar op een korte reprisetour. Met deze
afstudeervoorstelling wonnen ze in 2016 de publieksprijs op festival Körber Studio Junge Regie in
Hamburg.
'PLAY MAIDS' is een visuele, poëtische en duistere muziektheaterpeepshow losjes gebaseerd op De
Meiden van Jean Genet. Als bezoeker ben je getuige van de heimelijke strijd van twee dienstmeiden
tegen de onderdrukking van hun meesteres. De twee jonge vrouwen zoeken de grenzen op van hun
verbeelding, rollenspel en exhibitionisme. Hoe ver kunnen ze gaan om hun eigen realiteit te creëren?
Regisseur Mart van Berckel en performance duo Des Filles (Anne Freriks en Robin Kuiper) maakten
samen met modelabel Maison the Faux en actrice Margreet Blanken deze voorstelling; een
ontmoeting tussen muziek, theater, beeldende kunst en verschillende generatie performers.
'PLAY MAIDS' was in de zomer te zien in Ostade Amsterdam, Theater aan de Rijn en Theater de Spiegel.
Daarnaast werd een spin-off geprogrammeerd op de eerste editie van het Vier Oost Theater Festival
en reisden ze af naar het Duitse theaterfestival OUTNOW! in Bremen. Kameroperahuis produceerde
deze korte reprisetour.

15

ln de pers:
"'Blanken is terug, en die Van Berckel is ook al een ontdekking." (De Volkskrant****)
"Weergaloze performance in seksueel geladen rollenspel" (de Theaterkrant*****)
Oerol residenties Warre Simons en Stan Verberkt

Dit jaar waren Warre Simons en Stan Verberkt artist in residence bij Oeral. Zij werden door Oeral
uitgenodigd om tijdens het festival op het eiland te verblijven en zich door twee bijzondere plekken
te laten inspireren. Dit resulteerde in enkele toonmomenten op 10, 12 en 14 juni. Deze momenten
gebruikten de makers om te ontdekken wat voor uitwerking de performances hadden op het
publiek. Warre Simons maakte een muziektheaterperformance waarin tekst, geluid en beeld
allemaal een bepalende rol hebben
en speelde daarbij in op het
natuurlijke licht tijdens de
zonsondergang. Stan Verberkt heeft
zich laten zich inspireren door de
geluiden van het eiland en werkte
binnen de residentie samen met
slagwerker Mervyn Groot. Zij gingen
aan de slag om de invloed van de
mens op haar omgeving op
theatrale wijze te illustreren en
nodigden het publiek als het ware
uit om deelgenoot te worden tijdens
een ceremonie.
Vier Oost Theater Festival

Op 16 en 17 juni vond de eerste editie van Vier Oost Theater Festival plaats. Dit tweedaagse
theaterfestival vond plaats in en om de vier grote theaters in Overijssel. Gezelschappen en artiesten
uit het Oosten, zoals Toneelgroep Oostpool, Nederlandse Reisopera, Orkest van het Oosten, Theater
Sonnevanck,
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Young

Ones,

reisden

langs

het Wilminktheater
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Muziekcentrum Enschede, de Zwolse theaters, de Deventer Schouwburg en Rabotheater Hengelo. De
bezoekers konden genieten van korte performances en voorstellingen van theatermakers,
gezelschappen en artiesten op verrassende locaties in de theaters, zoals het loading dock, de
artiestenfoyer en het zijtoneel. Vanuit Kameroperahuis stond een spin-off van 'PLAY MAIDS' en 'Kijk,
ik zoek!' van Mirthe Dokter geprogrammeerd.
ln 'Kijk, ik zoek!' vertelde Mirthe Dokter met verf en kwast het verhaal over een onbekende wereld in
het licht van een overheadprojector. Over een jongetje, dat wegvlucht uit de noodopvang, de straat
op, rondkijkt, op zoek gaat. Kijk en zie een live geschilderd reuzen prentenboek op papier met veel
muziek vanuit de ogen van een vreemdeling. De voorstelling bood de gelegenheid om een gesprek te
openen over- en met vreemdelingen, vluchtelingen en anderen die onbekend aanvoelen.
Helaas werd het programma op vrijdag in de Deventer Schouwburg afgelast vanwege tegenvallend
aantal verwachte bezoekers.

16

De Balts

'De Balts' werd ontwikkeld door Mirthe Dokter en Tim Hammer voor Noorderzon Performing Arts
Festival Groningen en ging daarna mee op tournee van Het Wilde Oosten, een programma van
Kameroperahuis en De Nieuwe Oost. Op Noorderzon speelde De Balts in een container op Paviljoen
Evolve als onderdeel van het programma van Science LinX over evolutiebiologie. Science LinX is
onderdeel van de Faculteit Science & Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij coördineren
verschillende programma's om o.a. scholieren, docenten, non-profit organisaties en algemeen publiek
te informeren over onderzoek van de faculteit.
'De Balts' is een Walts, maar dan voor dieren. ln deze montagevoorstelling tonen Mirthe en Tim eigen
versies van de dierlijke baltstaal. Elke diersoort gaat weer anders om met verovering en verleiding.
Hoe doet de mens dat? Zijn wij onze balts vergeten of zijn onze driften minder zichtbaar geworden?
Hebben we in de verleiding nog iets te bepalen of zijn zelfs onze meest rationele overwegingen
eigenlijk het spel van hormonen?
ln de pers:
"Tim maakt gebruik van niet alledaagse instrumenten en in combinatie met humor maakt dat het
totaal tot een heel origineel stuk dat je bij blijft! Heerlijke kennismaking met dit talent en het zou
leuk zijn als er een volledige voorstelling van komt. Dan ben ik er bij." - Uit in Arnhem
"We komen erachter dat voorplanting nog niet zo makkelijk is en vooral erg komisch is. Tim is van
het geluid, hij haalt alles uit de kast om de balts beter in het gehoor te brengen van zijn publiek.
Mirthe probeert dit in diezelfde tijd bij te benen op de projector. En hop, daar hebben ze weer een
kostuum aan. Al met al een enorm komische verschijning." - 3voor12 Overijssel
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Het Wilde Oosten

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 Nieuwe Oost en Kameroperahuis dit tij te keren. Tijdens Het Wilde Oosten maakt het
publiek in één avond kennis met de nieuwste lichting dansers, schrijvers, theatermakers en
muzikanten uit het oosten. Niet alleen door naar ze te kijken, maar ook door na afloop met ze in
gesprek te gaan. Dit jaar waren schrijfster Helena Hoogenkamp, danscollectief de Arnhemse Meisjes,
muziektheatermakers Tim Hammer en Mirthe Dokter, de eclectische band Mr. Goose & the
Swinehouse en per stad een speciale gastartiest te zien.
Muziektheatermakers Tim Hammer en Mirthe Dokter presenteerden hun nieuwe festivalproductie
'De Balts'. Het danscollectief Arnhemse Meisjes, bestaande uit vijf professionele dansers van
Arnhemse bodem (allen alumni van de ArtEZ dansacademie) ontwikkelde speciaal voor Het Wilde
Oosten een nieuw stuk. Daarnaast verzorgden zij pop-up dansen door het hele theaterpand.
Schrijfster Helena Hoogenkamp schrijft proza, poëzie en theaterteksten. ln 2014 studeerde ze af aan
de HKU Writing for Performance. Sindsdien treedt ze regelmatig op, onder andere op Lowlands en de
Zwarte Cross. Tijdens Het Wilde Oosten trad Helena op met 'Van wie is dit verhaal?', een monoloog
over het eigenaarschap van verhalen.
De band Mr. Goose & The Swinehouse tartte de grenzen van popcultuur. De muzikanten buitelen in
hun muziek langs schoonheid en verwarring naar liedjes die uiteindelijk toch heel herkenbaar zijn. Live
is de eclectische band als een jaren 70-trip met flamboyante aankleding, geëngageerde songteksten,
verrassende muzikale wendingen, composities met gevoel voor humor en vooral heel veel fantasie.
ln de pers
"Bijzonder om al deze kunstvormen in één bijzondere avond vol verassingen samen te leren kennen.
Ik kan maar één ding zeggen: het was fantastisch." - Uit in Arnhem
"Lachen, gieren en bewustwording, dat is wat Het Wilde Oosten ons laat zien." - 3voor12 Overijssel
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Open Monumentenweekend

Tijdens het Open Monumentweekend verzorgde Kameroperahuis drie korte scenes bij drie
verschillende monumenten in Drenthe. ln Havelte, Zorgvliet en Frederiksoord. ln 2018 brengen wij de
muziektheatervoorstelling Welstaat naar Frederiksoord en tijdens dit weekend konden de bezoekers
en bewoners uit de omgeving alvast kennismaken met de makers van Kameropera huis.
'Laat Los' was op vrijdag te zien in de 7e -eeuwse Clemenskerk in Havelte. Een spannende, ontroerende
en muzikale scène met mezzosopraan Veerle Sanders, bas/bariton Tom Jansen en fluitiste Rozemarijn
van Egeren. 'Wees welkom' was te zien in de Obadja Kapel in Zorgvliet. ln deze kapel uit 1905,
vernoemd naar het kleinste Bijbelboek, was het publiek welkom voor een moderne, muzikale preek.
Een voorganger (Tim Hammer) en een gitarist (Roel Goedhart) zochten naar hun eigen vorm van hoop
en geloof. 'Doem of droom' vond op zondag plaats in en om Huis Westerbeek in Frederiksoord, het
voormalige woonhuis van Johannes van den Bosch. Diens achter-achter-kleindochter: Johanna
(Laurien van Rijswijk) vertelde over haar droom, waarin ze de nieuwe leider zou zijn. Violiste Eva Traa
verklankte die profetie.

Kameroperahuis #werkt
Ter voorbereiding op het verder ontwikkelen van onze activiteiten voor het bedrijfsleven rondde
artistiek coördinator Karin Netten in 2017 haar opleiding tot trainer af. Zij deed binnen de opleiding
kennis op over organisaties, werkvormen en de aanpak van intakegesprek tot borging van de training.
De makers zijn enthousiast over de pijler #werkt en hebben aangegeven graag meegenomen te
worden in deze nieuwe wereld. 2018 staat in het teken van een onderzoek door EMC
Cultuuronderzoeken waarmee we de potentiële markt voor Kameroperahuis #werkt wordt verkend
en ons aanbod toegespitst en uitgewerkt kan worden. Voor onderstaande gelegenheden
ontwikkelden we in 2017 een passend programma.
Internationale Hanzedagen
Voor het jubileumfeest van de Sigarenfabriek De Olifant en De Eenhoorn koffie & thee in 2016
ontwikkelde Kameroperahuis een hedendaagse versie van Carmen voor zang en gitaar in de
rookkamer. Deze scène werd nogmaals opgevoerd tijdens de Internationale Hanzedagen in Kampen
op 17 juni door zangeres Jorien Zeevaart en componist en gitarist Stan Verberkt.
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Plattelands parlement

De Landelijke Vereniging van Kleine Kernen vroeg Kameroperahuis om een interactieve opening en
een gezamenlijke afsluiting voor het Plattelands Parlement op 17 juni te verzorgen. Het Plattelands
Parlement is vooral bedoeld om kwesties op de agenda van landelijke politici te krijgen. Karin Netten
en slagwerker Mervyn Groot verzorgden een korte muzikale warming-up voor de ruim 250 gasten.
Deze korte warming-up bestond uit contact maken met elkaar, samen zingen en een body percussie.
Ter afsluiting presenteerde Sara van Gennip onder muzikale begeleiding van Mervyn Groot 'de oogst
van de dag'. Een poëtische vertaling met daarin een samenvatting van de dag.
Landelijke opening Open Monumentendag

Kameroperahuis verzorgde in opdracht van de gemeente Westerveld een optreden tijdens de
landelijke opening van het Open Monumentenweekend op donderdag 8 september op Landgoed
Overcinge in Havelte. Een speciaal geschreven lied vanuit het thema van Open Monumentendag 2017,
Boeren, Burgers en Buitenlui, werd ten gehore gebracht. Mezzosopraan Merlijn Runia werd begeleid
door de muziekvereniging VCE uit Westerveld en ondersteund door plaatselijke koren.
Prinsjesdagcongres

Op 19 september vond de 8e editie van het Prinsjesdagcongres plaats in Zwolle. Congresregio Zwolle
vroeg Kameroperahuis om naast het economische programma inhoudelijk entertainment te
verzorgen. Schrijfster Sara van Gennip was tijdens het congres aanwezig en verzorgde na afloop een
afsluitende terugblik op de dag voor deelnemers van het congres.
Walking diner lsala Klinieken

Restaurant De Koperen Kees vroeg Kameroperahuis om een klassieke bijdrage te leveren tijdens een
walking dinner voor de laboranten van de Isa la Klinieken op 7 oktober. Sopraan Elvire Beekhuizen en
pianiste Marta Liebens brachten twee aria's van Puccini ten gehore.
Afscheid bestuurslid Windesheim

Speciaal voor het afscheidsdiner van een lid van het college van bestuur van Windesheim heeft Tim
Hammer een theatrale act ontwikkeld met een pop en keyboard. Hij bracht een lied van Maarten van
Roozendaal te gehore en een zelfgeschreven monoloog. Deze monoloog ging over afscheid nemen en
een nieuw begin.

Kameroperahuis #leert
ln 2017 hebben we onze pijlen gericht op de ontwikkeling van de Proeftuin Talentontwikkeling met
het Theaterschip uit Deventer. De Proeftuin wordt een meerjarige samenwerking waarbij het
Theaterschip en Kameroperahuis hun krachten bundelen om daarmee vorm te geven aan een keten van
talentontwikkeling. Het doel is het creëren van lange leerlijnen en een leven lang leren wordt centraal
gezet; talent is immers nooit uit ontwikkeld. De makers van Kameroperahuis zullen zich binnen dit
traject bezig houden met ontkiemen en ontwikkelen van het talent van middelbare scholieren.
Aan de producties uit de pijler #speelt wordt met regelmaat een educatietraject gekoppeld. Helaas
bleek een dergelijk traject bij 'Before I Die' vanwege de thematiek van de voorstelling geen haalbare
kaart. Met het Thomas a Kempis College geldt nog altijd de intentie om samen op te trekken binnen
deze trajecten, echter bestond het examenjaar muziek in 2017 uit niet voldoende leerlingen.
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ln 2017 is Kameroperahuis lid geworden van het nieuw opgezette Platform Opera Educatie waar ook
de Nederlandse Reisopera, Nationale Opera, Opera Zuid en Holland Opera bij betrokken zijn.
Programma Kennismaking Interdisciplinaire Kunsteducatie ArtEZ

Een groep eerstejaarsstudenten van de opleidingen Docent Theater, Docent Beeldende Kunst en
Vormgeving en Docent Muziek startten met een inspiratiesessie van regisseur Mart van Berckel over
muziektheater en interdisciplinair werken. Deze groep studenten bracht ook een bezoek aan SPRUIT
en gingen daarna in kleine groepen werken aan een interdisciplinaire voorstelling. Halverwege het
maakproces kwamen componist Stan Verberkt en docent theater en regisseur Anne-Minke Meijer
vanuit Kameropera huis langs om de groepen te coachen. Zij verzagen de groep van feedback en gingen
verder met ze aan de slag.
Projectweek conservatorium ArtEZ Zwolle: La Folia

De projectweek had als thema: 'La Folia'. De conservatoriumstudenten werkten een week in het
Perrontheater van de Jonge Honden in verschillende groepen aan een muzikale route door het pand.
Karin Netten, Céline Hoex en Vera Selhorst begeleidden de studenten gedurende de week. Karin en
Céline begeleidden de studenten op het gebied van performance, samenspel, publieksbegeleiding en
interactie. Vera hield een inspiratiesessie over ruimtegebruik, beeld, kostuum en licht. Daarnaast
verzorgde zij de totale aankleding. Aan het einde van de week werden er twee routes georganiseerd
voor publiek.
Ontmoeting tussen jong en oud

Met Jena XL en de scootmobielclub is een interessante samenwerking en ontmoeting tussen twee
generaties gerealiseerd. De scootmobielclub, zeven 75+ers, gingen op bezoek bij de school. Daar
maakten ze kennis met een groep leerlingen, die samen met hen vlaggen hebben beschilderd voor in
het decor. Op deze vlaggen zetten ze favoriete songteksten uit hun 'lijflied' en werd er samen
gezongen. Twee weken later vond een feestelijke parade plaats. De scootmobielen van de ouderen
werden opgetuigd met de vlaggen en samen met de leerlingen trokken ze rond door Zwolle-Zuid. Ze
traden o.a. op in het ouderenzorgcentrum, de lokale brasserie, de bibliotheek en het wijkcentrum van
Zwolle-Zuid. Een zeer vruchtbare en ontroerende ontmoeting tussen jong en oud.
Stageproject programma Interdisciplinaire Kunsteducatie van ArtEZ

Binnen het project Interdisciplinaire Kunsteducatie van de opleidingen Docent Theater, Docent
Beeldende Kunst en Vormgeving en Docent Muziek van ArtEZ kwam een groep van vier studenten
stagelopen bij Kameroperahuis. Binnen deze stage krijgen de studenten de mogelijkheid om de
vaardigheden die ze hebben opgedaan binnen het programma Interdisciplinaire Kunsteducatie toe te
passen in de praktijk. Gedurende de stage werken de studenten aan binnen- of buitenschoolse
kunstprojecten. Bij Kameropera huis kregen ze een eigen onderdeel die binnen de samenwerking van
Kameroperahuis en de Stadsgehoorzaal Kampen valt. De Stadsgehoorzaal Kampen wil graag meer
millennials het theater in krijgen. Zij hebben Kameroperahuis gevraagd een voorstelling door en over
deze doelgroep te maken die in april 2018 in de Stadsgehoorzaal Kampen te zien zal zijn.
Op 15 december organiseerde de stagiaires een interdisciplinair feest voor· deze doelgroep: 'SPLIT'.
Dit feest was gratis toegankelijk en de stagiaires hadden verschillende acts ontwikkeld. Waaronder
een klaaghok, Dilemmaspel en een TED Talk over hoe je gelukkig kunt worden.
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Kameroperahuis #verbindt
Binnen de pijler #verbindt bouwen we samen met onze makers aan duurzame, sociaal
maatschappelijke projecten waarbij muziektheater als verbindend middel wordt ingezet. Zo zijn we
in 2015 in Zwolle Zuid van start gegaan met De Bruisende Buren; dit bijzondere participatieproces
om mensen te mobiliseren en met elkaar te verbinden kreeg in 2017 een vervolg. Maar ook binnen
de pijler #speelt zien we de meerwaarde van kruisbestuiving. Zo traden we met plaatselijke koren en
de muziekvereniging in het Open Monumenten Weekend in Havelte en zullen we hier een groots
vervolg aangeven tijdens Welstaat in september 2018.
Bruisende Buren goes Wild!
'Bruisende Buren goes Wild!' was het vervolg op eerdere edities van 'Bruisende Buren' in de wijk
Zwolle-Zuid. ln juni en december van 2016 organiseerde Kameropera huis theatrale routes en muzikale
diners en maakten we kennis met de wijk. ln het voorjaar van 2017 gingen we een stapje verder en
beoogden we met deze derde editie van 'Bruisende Buren' een nieuwe versie van de musical Hair tot
stand te brengen. Wijkbewoners kregen de kans deel te nemen en met wijkgenoten van diverse
generaties en achtergronden tot zelfexpressie te komen. Samen met de wijkbewoners werden nieuwe
liederen geschreven in een aantal genres onder leiding van professionele coaches, waaronder Warre
Simons die de workshop Klassiek verzorgde.
We boden de wijkbewoners hiermee de kans hun artistieke talenten te ontplooien en brachten
jongeren en ouderen met elkaar in verbinding. Het eindresultaat was een wervelende show waarbij
deelnemers vol bezieling hun eigen geschreven lied brachten. Deze show werd geregisseerd door
Céline Hoex, de vormgeving was in handen van Vera Selhorst en gitarist Roel Goedhart vulde de band
aan. De projectleiding van Bruisende Buren goes Wild was in handen van Sjoeke-Marije Wallenda I, die
tot dan toe als regisseur aan Bruisende Buren verbonden was.
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Randprogrammering
Nagesprek 'Before I Die' op de Operadagen Rotterdam

Na afloop van de première van 'Before I Die' op de Operadagen Rotterdam vond er een nagesprek
plaats met een groep studenten onder leiding van Tobias Kokkelmans met Mart van Berckel, Lies
Colman en zangeres Astrid Stockman.
Voorgesprek 'Before I Die' op het Stadsfestival Zwolle

ln het kader van het 10-jarig jubileum van Kameroperahuis werd er een feestelijke ontvangst
georganiseerd voor een groep genodigden van 'Before I Die' in de standplaats tijdens het Stadsfestival
Zwolle. De gasten werden meegenomen in een korte terugblik op afgelopen jaar, de nieuwe makers
die zijn aangesloten en wat er in seizoen 2017-2018 op de planning staat.
Nagesprek 'Before I Die' op het Stadsfestival Zwolle

Onder leiding van artistiek coördinator Karin Netten vond er na afloop van de voorstelling op 31
augustus een nagesprek plaats met regisseur Mart van Berckel in Theater de Spiegel. Tijdens dit
gesprek kon het publiek vragen stellen over het makerschap van Mart en zijn regie bij 'Before I Die'.

Overig
Opruimingsverkoop

Vanwege de verhuizing naar Theater de Spiegel organiseerde Kameroperahuis op vrijdag 17 en
zaterdag 18 maart een opruimingsverkoop in Rl0 omdat de opslagruimte te klein was voor alles.
Verschillende kostuums, rekwisieten en decorstukken gingen in de verkoop, maar ook diverse
kantoormeubelen. De verkoop was een succes en bijna alles werd verkocht aan geïnteresseerden. De
opbrengsten komen ten goede aan de derde editie van 'SPRUIT' in 2018. De spullen die overbleven,
werden opgehaald door Stichting Kringloop Zwolle.
Pitch Operatie muziektheater

Operatie Muziektheater is een netwerkbijeenkomst in Nederland voor alle spelers van het
(inter)nationale muziektheaterwerkveld. Muziektheatermakers presenteren hun nieuwste werk en
maken kennis met programmeurs uit binnen- en buitenland en andere makers. Mart van Berckel hield
tijdens deze netwerkbijeenkomst een korte pitch over 'Before I Die'.
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Pitch Welstaat tijdens de bewonersbijeenkomst in Frederiksoord

Op 28 januari 2017 presenteerde Kameropera huis tijdens de bewonersbijeenkomst 'de aftrap' in het
koloniecentrum

in

Frederiksoord

de

plannen

voor

'Welstaat'.

'Welstaat'

wordt

een

muziektheatervoorstelling die in 2018 geproduceerd wordt ter ere van het 200 jarige bestaan van de
Koloniën van Weldadigheid. ln deze voorstelling is veel ruimte voor vrijwilligers en figuranten.
Conceptontwikkelaar Bart Jansen presenteerde schetsten van de plannen voor 2017 en 2018 en
nodigde bewoners en ondernemers uit mee te doen. Schrijfster Sara van Gennip sloot af met een
theatrale schets van 'Welstaat'. ln dit toekomstsprookje, gebaseerd op Frederiksoord, heette zij alle
aanwezigen welkom in de wereld van 'Welstaat'. Van de 400 bezoekers hebben 40 personen
aangegeven mee te willen doen in 2018.
Informatiebijeenkomst Welstaat

Op 30 november hield Kameroperahuis een informatie bijeenkomst speciaal voor bewoners van
Frederiksoord en omgeving over 'Welstaat'. Tijdens deze bijeenkomst werd meer achtergrond
informatie gegeven over het ontstaan van het project, wat mensen uit de omgeving kunnen
verwachten en hoe ze kunnen aansluiten.
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S.

Makers

ln 2017 namen we afscheid van een grote groep makers die sinds 2013 aan ons verbonden zijn
geweest. Ook verwelkomden we een nieuwe ploeg jonge makers en uitvoerenden. We doen hier
verslag van de ontwikkelingen.
Oud-makers

Gemiddeld begeleiden wij de makers 3 jaar. De makers die sinds 2013 aan ons verbonden zijn geweest
hebben een mooie ontwikkeling doorgemaakt en kunnen nu op eigen benen staan. Met iedere maker
waar we afscheid van namen is een afsluitend gesprek gevoerd. Tijdens dit gesprek keken we terug
op hun tijd bij Kameroperahuis en is het traject geëvalueerd. Van onderstaande personen hebben we
afscheid genomen. Ook geven we aan waar zij zich op dit moment mee bezig houden.
Lies Colman is naast pianiste ook artistiek coördinator van de Specifieke Lerarenopleiding Muziek aan
het Conservatorium van Antwerpen.
Rik Engelgeer is acteur bij 'Omdenken'.
Jorien Zeevaart geeft zangles en speelt in diverse muziektheater voorstellingen zoals 'Bloedbroeders'
van Theatergroep Rast en de jeugdvoorstelling 'Brieven uit de oorlog' van Studio de Bakkerij.
Bauwien van der Meer heeft haar eigen trio 'Eisler trio' en ontwikkelde daarnaast een eigen
voorstelling: 'Fantastic women'.
Antonis Pratsinak is bezig met zijn eerste solo album en cellist bij diverse groepen en choreografen
waaronder Jasper van Lu ijk.
Sjoeke-Marije Wallenda! is zelfstandig regisseur en theater docent in Nederland en Brussel. Op dit
moment verzorgt ze de regie van 'Marijke Muoi' de openingsvoorstelling van Leeuwarden-Fryslân
Culturele Hoofdstad van Europa 2018.
Anna Maria Verslaat is naast zelfstandig schrijver, schrijfcoach, regieassistent en voorstellingsleider
van de voorstelling 'Marijke Muoi'.
De oud-makers vragen we met enige regelmaat terug voor specifieke projecten of voor een
masterclass of coaching van één van onze huidige makers. Op die manier wordt kennis en ervaring
overgedragen.
Nieuwe makers

ln 2017 organiseerden we audities voor nieuwe regisseurs, uitvoerenden (zangers, acteurs en musici)
en voor een schrijver en kostuumontwerper.
Begin februari vond na een nauwkeurige selectie op basis van onze selectiecriteria de auditie voor
regisseurs plaats. Deze selectiecriteria zijn: tussen de O en 5 jaar afgestudeerd van een
kunstvakopleiding en een stevige motivatie om het genre muziektheater binnen onze vier pijlers
verder te ontwikkelen. Zeven kandidaten ontvingen een uitnodiging voor een gesprek. Deze
sollicitatiegesprekken vonden plaats met artistiek coördinator Karin Netten en enkele huidige makers
(regisseur Mart van Berckel, componist Stan Verberkt en productieleider/theaterdocent Anne-Minke
Meijer). Uiteindelijk is regisseur en theaterdocent Céline Hoex aangenomen. Zij studeerde in 2016 af
aan
de
regieopleiding
jeugdtheate rvoorste 11 i ngen.

van

de

Toneelacademie
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Maastricht

met

twee

muzikale

ln mei vond de auditie voor uitvoerenden plaats waarvoor 10 personen een uitnodiging ontvingen. Bij
deze auditie waren artistiek coördinator Karin Netten en regisseurs Céline Hoex en Mart van Berckel
en componisten Stan Verberkt en Warre Simons aanwezig. Vier uitvoerenden werden aangenomen:
violiste Eva Traa, mezzosopraan Merlijn Runia, gitarist Roel Goedhart en actrice/zangeres Laurien van
Rijswijk.
Tot slot startten we nog een werving voor een nieuwe schrijver en kostuumontwerper. We nodigden
zes kostuumontwerpers uit en twee schrijvers. Bij deze gesprekken waren Karin Netten, Mart van
Berckel, Céline Hoex en Vera Selhorst aanwezig. Zij kozen voor kostuumontwerper Eleftheria Lavdaki
en schrijver Wessel de Vries.

Begeleiding makers
Wanneer nieuwe makers zich bij ons aansluiten, starten we met een Persoonlijk Ontwikkel Plan
gesprek (POP-gesprek). Tijdens deze gesprekken worden de leerdoelen en verwachtingen in kaart
gebracht en ontdekken we waar we de makers zich op willen richten. Artistiek coördinator Karin
Netten heeft samen met office manager Joni Drees gesprekken gehouden met de nieuwe makers
Wessel de Vries, Eleftheria Lavdaki, Laurien van Rijswijk, Eva Traa, Roel Goedhart, Céline Hoex en
Merlijn Runia.
Gedurende het jaar wordt er per project op groeps- en individueel niveau geëvalueerd, maar vinden
ook tussentijdse gesprekken plaats op aanvraag van de maker. Sommige makers zijn al een tijdje aan
Kameroperahuis verbonden en hebben behoefte om hun leerdoelen bij te stellen. Artistiek
coördinator Karin Netten voerde een tussentijds gesprek met Tim Hammer, Mervyn Groot, Doriene
Marselje, Vera Selhorst en Anne-Minke Meijer.
Naast de artistieke en persoonlijke begeleiding van Karin Netten, spelen ook de andere leden van
kantoor

een

rol

in

de

ontwikkeling

van

de

makers.

Zo

betrok

jr.

marketing

en

communicatiemedewerker de makers bij de publiciteitscampagnes. Verder hebben Mart van Berckel,
Céline Hoex en Tim Hammer kennis en ervaring opgedaan in het werven van fondsen en het maken
van begrotingen. Zij werden daarin gecoacht door jr. zakelijk leider Hannah Soepenberg.
Om de methodiek van ons talentontwikkelingsprogramma inzichtelijk te maken vroegen wij
onderwijskundige Iris van de Kamp een onderzoek te houden onder makers, oud-makers, teamleden
en externe coaches. Dit onderzoek is eind 2017 gestart. De resultaten gebruiken we om de methodiek
verder aan te scherpen, sterker uit te dragen en de kwaliteit van de methodiek te borgen.
Externe coaching
Op projectbasis wordt gekeken naar mogelijkheden voor het inzetten van externe begeleiding,
specifiek gericht op de ontwikkeldoelen van de maker. Kameroperahuis werkte het afgelopen jaar
met acht externe coaches:
Regisseur Peter Te Nuyl coachte Mart van Berckel op regiegebied bij 'Before I Die'.
Componist Micha Hamel was betrokken de Open Monumentendag in Havelte en coachte Sara van
Gennip voor het schrijven van het libretto en Stan Verberkt bij het schrijven van het lied voor bij de
landelijke opening van de Open Monumentendag.
Dramaturg Janine Brogt startte met de coaching van Warre Simons bij de ontwikkeling van een
concept over Bredero voor de co-productie van Kameroperahuis en het Grachtenfestival in 2018.
Dramaturg Cecile Brommer startte met de coaching van Sara van Gennip op het gebied van
dramaturgie en tekst voor de voorstelling Welstaat in 2018.
26

Theatermaker Peter Zegveld coachte Stan Verberkt voor zijn Oeral residentie op het gebied van
concept en compositie.
Dramaturg Koen Tache let coachte Warre Simons voor zijn Oe rol residentie op gebied van dramaturgie.
Regisseur Sanne van Rijn en dramaturg Florian Helwig zijn de vaste coaches voor Mart van Berckel
gedurende zijn tweejarige traject vanuit de Nieuwe Makers regeling van Fonds Podiumkunsten.

Makersdagen
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 afwisselend bij de makers of leiding
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. Deze trainingen en
masterclasses worden gegeven door externen, maar vaak ook door de makers zelf. Daarnaast worden
lopende en aankomende projecten besproken.
We hebben in 2017 drie makersdagen gehouden. Het eerste programma bestond uit een masterclass
'Marketing/Hoe verkoop ik mezelf onder leiding van marketeer Jorieke Klein Leetink. Het tweede
programma betrof en sessie 'Plaii- interdisciplinair spelen' ontwikkeld en begeleid door Annemarie
Gee ri ing. Tijdens de derde makerdag vond een inspirerende en verdiepende kennismaking plaats met
de nieuwe makers.
Makers per 01-01-2018
Anne-Minke Meijer (docent drama, productieleider), Céline Hoex (regisseur), Dorie ne Marselje (harp),
Eleftheria Lavdaki (kostuumtonwerper), Eva Traa (violiste), Laurien van Rijswijk (actrice), Mart van
Berckel (regisseur), Merlijn Runia (mezzosopraan), Mervyn Groot (slagwerker), Roel Goedhart
(gitarist), Sara van Gennip (schrijfster), Stan Verberkt (componist), Tim Hammer (performer,
muzikant), Vera Selhorst (scenograaf), Warre Simons (componist/ regisseur) en Wessel de Vries
(schrijver).
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6.

Publiciteit

De verschillende producties en projecten van Kameroperahuis in 2017 waren inhoudelijk zeer divers
waardoor we verschillende doelgroepen op verschillende plekken in Nederland hebben kunnen
bereiken. Van een community-art project in Zwolle-Zuid tot aan een première op de Operadagen
Rotterdam en residenties op Oeral. We hebben zo verschillende types kunst- en cultuurliefhebbers
kunnen bereiken.
Omdat Kameroperahuis de tickets van de voorstellingen bijna altijd via de theaters en de festivals
verkoopt, beschikken wij over weinig tot geen informatie van onze bezoekers. Dat maak het lastig om
te achterhalen wie onze bezoekers zijn, hoe ze op de hoogte waren van onze producties en of er
herhaalbezoekers zijn. Om die reden hebben vrijwilligers namens Kameropera huis bezoekers van het
Stadsfestival Zwolle geïnterviewd om alvast een indruk te krijgen van de naamsbekendheid in
standplaats Zwolle. Daarnaast is er een start gemaakt met het opzetten van een publieksonderzoek
met EMC Cultuuronderzoeken. Dit onderzoek wordt in 2018 uitgevoerd na afloop van twee grote
producties. Dit onderzoek vindt plaats naast het marktonderzoek voor de pijler #werkt dat door
hetzelfde onderzoeksbureau wordt uitgevoerd.
Daarnaast investeren we aankomend jaar in een CRM systeem zodat we op een goede en
verantwoorde manier kunnen werken aan publieksopbouw van de bezoekers waar wij als
Kameroperahuis rechtstreeks mee in contact staan. Daardoor kunnen we makkelijker segmenteren
en persoonlijker in contact komen met ons publiek. De doelstelling van ons publieksbeleid aankomend
jaar is een divers en nieuwsgierig publiek, dat zich uitgedaagd voelt om door onze voorstellingen
betrokkenheid te tonen bij de samenleving om hen heen en bij de muziektheatertalenten van nu. De
verschillende doelgroepen van Kameropera huis zijn binnen elke pijler verschillend, maar soms zal er
enige overlap zijn. Grofweg is de volgende indeling te maken: #speelt: muziektheaterbezoekers,
#werkt: ondernemers in regio Zwolle, #verbindt: amateur kunstbeoefenaars en voor #leert:
middelbare scholen in de provincie Overijssel en studenten aan kunstvakopleidingen.
Voor een duidelijke profilering is een herkenbare huisstijl en beeldtaal erg belangrijk. Omdat
Kameropera huis veel samenwerkingen aangaat met partners of soms coproducties, moeten we soms
concessies doen aan de eigen huisstijl. Bij producties en projecten waar Kameroperahuis op gebied
van marketing en communicatie in de lead is, wordt er gewerkte met een vaste fotograaf Erik Franssen
en een vaste vormgever Viesrood.
Ook dit jaar hebben we enkele randprogrammering activiteiten georganiseerd. Wij geloven dat dit
soort activiteiten sterk bijdragen aan een groter en diverser publiek, een intensievere relatie met het
publiek en het begrip en de waardering van voorstellingen. We hopen aankomend jaar de
randprogrammering meer te structureren.

Online marketing
Het afgelopen jaar hebben we al flinke stappen gezet wat betreft online marketing. Zo hebben we een
extern bureau {INTK) gevraagd om voor ons Google Grants aan te vragen welke werd gehonoreerd.
Met dit budget hebben we in december kunnen starten met Adwords campagnes. Deze campagnes
worden nu door INTK ingericht en beheert op basis van input vanuit Kameroperahuis.
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Aankomend jaar willen we ons nog meer gaan richten op online marketing. Dit is volgens ons de
manier om je doelgroep te bereiken en hierdoor ook meer inzicht te krijgen in het bereik of het effect
van je marketingcampagne. De meer klassieke communicatiemiddelen, zoals vrije publiciteit,
advertenties/banners/commercials, affichecampagnes en flyers, zullen ondersteunend zijn aan onze
digitale communicatie. Echter zullen we dit niet helemaal naast ons neerleggen. Wij geloven dat een
goede combinatie tussen online en offline marketing essentieel is voor het slagen van de campagnes.
Voor het voeren van een goede online campagne is (bewegend) beeld erg belangrijk. Zo hebben we
voor de productie 'Before I Die' naast een standaard trailer ook twee extra video's ontwikkeld in
samenwerking met de Operadagen Rotterdam met kijkjes achter de schermen. Deze video's zorgden
voor meer bereik en betrokkenheid op de sociale media kanalen.
ln totaal werd onze website 10540 keer bezocht. Het aantal bezoekers van onze website was 7285
hiervan waren 87% terugkerende bezoekers en 13% nieuwe bezoekers. Ze bezochten gemiddeld 3
pagina's per bezoek. Het is helaas niet mogelijk een goede vergelijking te maken met aantal bezoekers
in 2016 omdat er pas vanaf oktober 2016 is begonnen met het bijhouden van gegevens via Google
Analytics. Het Facebook account is gegroeid van 804 naar 1016. De meest populaire berichten op FB
bevatte video-content. Het lnstagram account is gegroeid van 33 naar 437 volgers. Twitter is gegroeid
naar 657 volgers.
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7.

Aantal bezoekers en deelnemers 2017

ln onderstaande tabel zijn de bezoekerscijfers en deelnemerscijfers te vinden. Er is per project en
productie een onderscheid gemaakt tussen bezoekers (passief) en deelnemers (actief). Vrijwilligers
vallen ook onder de deelnemers.

Speelt
Speelt
Speelt
Speelt
Speelt
Speelt
Speelt
Speelt
Speelt
Speelt
Werkt
Werkt
Werkt
Werkt
Werkt
Werkt
leert
leert
leert
leert
Verbindt

Randprogrammering
Randprogrammering
Rand programmering
Overig
Overig
Overig

Nationaal Theaterweekend
Presentatie residentie Mart van
Berckel bij De Nieuwe Oost
SPRUIT
Before I Die
PLAY MAIDS
Oeral residenties
Kijk, ik zoek!
De Balts
Open Monumentenweekend
Het Wilde Oosten
Internationale Hanzedagen
Kampen
Plattelands Parlement
Landelijke opening Open
Monumentendagen
Prinsjesdagcongres
Isa la walking dinner
Afscheid bestuurslid
Windesheim
Inspirational talk KIK
Coaching tijdens KIK
La Folia
Stage 3e jaars interfactulteit
ArtEZ
Bruisende Buren voorstelling
Masterclasses
Parade Jena XL
Afsluitend diner
Nagesprek Before I Die
Rotterdam
Nagesprek Before I Die Zwolle
Voorgesprek Before I Die
Stadsfestival
Pitch Operatie muziektheater
Pitch Welstaat
Info bijeenkomst Welstaat

Totaal

Deelnemers

Bezoekers

30

so
so

11

45

250
300
150
60
12
66
64
48
4

120
25

38

281

51
31
25
75
40
40
100
400

so
413

30

159
1373
300
360
35
240
518
409
100

5497

JAARREKENING

31/45

STICHTING KAMEROPERAHUIS
ZWOLLE

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na voorstel saldobestemming)

31-12-2017

31-12-2016

3.771

4.631

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen

1

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

2
3

605

13.049

34.763

49.568

4

Totaal activazijde
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35.368

62.617

238.230

199.076

277.369

266.324

Samenstellingsverklaring afgegeven

STI CHTING KAMEROPERA HUIS
ZW OLLE

31-12-2017

31-12-2016

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN
Bestemmingsreserves
Overige reserves

5
6

75.000
33.296

75.000
36.031
108.296

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en handels- 7
kredieten
Belastingen en premies sociale
8
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
9
passiva

111.031

9.735

11.921

3.180

2.597

156.158

140.775

Totaal passivazijde

33/45

169.073

155.293

277.369

266.324

Samenstellingsverklaring afgegeven

STICHTING KAMEROPERAHUIS
ZWOLLE

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Eigen opbrengsten
Subsidies

10
11

Baten
Lasten
Beheerslasten personeel
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste
activa
Overige lasten
Som der bedrijfslasten

12
13
14

Exploitatie

Begroting

Exploitatie

2017

2017

2016

41.320
409.850

93.000
474.368

56.144
307.678

451.170

567.368

363.822

149.375

173.775

132.634

860
303.670

393.593

310
225.808

453.905

567.368

358.752

Netto resultaat

-2.735

5.070

Resultaatbestemming
Overige reserves

-2.735

5.070
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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.
De locatie van de feitelijke activiteiten
Stichting Kameroperahuis is feitelijk gevestigd op Spinhuisplein 14, 8011 ZZ te Zwolle.
Informatieverschaffing over continuïteit
De stichting ontvangt jaarlijks structurele subsidiebijdragen van de Gemeente Zwolle en de Provincie
Overijssel. In 2017 heeft de stichting aan structurele subsidies een bedrag ontvangen
van € 250.000.
De gemeente Zwolle heeft vanaf 2016 een structurele subsidie toegezegd van€ 50.000 per jaar.
De provincie Overijssel heeft een structurele subsidie van € 200.000 per jaar toegezegd voor de jaren
2017 en 2018. De structurele subsidie voor de jaren 2019 en 2020 is nog niet aangevraagd. Hierover
zijn momenteel gesprekken met de provincie gaande.
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 C.l.
Kleine Organisaties-zonder-winststreven. De jaarrekening is opgemaakt 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
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.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien
geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale
waarde van de vorderingen. 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 renteinkomsten 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
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 2017 (en 2016) 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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STI CHTI NG KAMEROPERA HUIS
ZW OLLE

TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
VASTE ACTIVA
1 Materiële vaste activa
Andere vaste
bedrijfsmiddelen
Stand per 1 januari 2017
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

5.844
-1.213

Boekwaarde per 1 januari 2017

4.631

Mutaties
Afschrijvingen

-860

Saldo mutaties

-860

Stand per 31 december 2017
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

5.844
-2.073

Boekwaarde per
31 december 2017

3.771

Afschrijvingspercentages

0 - 20
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VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

31-12-2017

31-12-2016

605

13.049

18.298
16.465

7.495
42.073

34.763

49.568

18.298

7.495

12.100
1.247
50
3.068

41.747

16.465

42.073

236.720
1.510

198.768
308

238.230

199.076

2 Handelsdebiteuren
Handelsdebiteuren

Een voorziening voor dubieuze debiteuren werd niet noodzakelijk geacht.
3 Overige vorderingen en overlopende activa
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen subsidies
Vooruitbetaalde kosten producties
Waarborgsom
Diversen

4 Liquide middelen
ING
Kas

50
276

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

Overige
reserves

Totaal

Stand per 1 januari 2017
Uit resultaatverdeling

75.000

36.031
-2.735

111.031
-2.735

Stand per 31 december 2017

75.000

33.296

108.296

31-12-2017

31-12-2016

40.000
25.000
10.000

40.000
25.000
10.000

75.000

75.000

2017

2016

Bestemmingsreserve grote voorstelling
Stand per 1 januari
Mutaties

40.000

40.000

Stand per 31 december

40.000

40.000

5 Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve grote voorstelling
Bestemmingsreserve kosten bij eventuele opheffing
Bestemmingsreserve investeringen bij verhuizing

Deze reservering is getrokken vanwege de interne doelstelling om, met het oog op de zichtbaarheid
van de Stichting, in ieder geval jaarlijks een grote productie te kunnen leveren, ook als daar externe
projectsubsidie voor ontbreken.
De omvang van de kosten van deze productie worden geschat op€ 40.000.
Bestemmingsreserve kosten bij eventuele opheffing
Stand per 1 januari
Mutaties

25.000

25.000

Stand per 31 december

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, archiefkosten en afkoopsommen.
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Bestemmingsreserve investeringen bij verhuizing
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling
Vrijval ten gunste van resultaat
Stand per 31 december

2017

2016

10.000

10.000
5.802
-5.802

10.000

10.000

De reserve is in 2015 getroffen vanwege de verplichte verhuizing uit het RlO 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

36.031
-2.735

30.961
5.070

Stand per 31 december

33.296

36.031

31-12-2017

31-12-2016

9.735

11.921

3.180

2.597

130.075
11.600
5.120
4.600

111.900

KORTLOPENDE SCHULDEN

7 Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

8 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing

9 Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen subsidiegelden
Reservering kosten producties
Vakantiegeld
Accountantskosten
Terug te betalen subsidiegelden
Overige schuld
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
De aard van niet uit de balans blijkende verplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichting van onroerende zaken is
circa € 9.000.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

10 Eigen opbrengsten
Directe opbrengsten
Overige opbrengsten

Exploitatie

Begroting

Exploitatie

2017

2017

2016

3.350
37.970

93.000

2.458
53.686

41.320

93.000

56.144

Directe opbrengsten
Publieksinkomsten binnenland

3.350

2.458

Totaal

3.350

2.458

Overige opbrengsten
Werkzaamheden t.b.v. derden
Donaties en giften
Educatie
Uitkoopsommen producties

14.822
248
2.400
20.500

15.000
20.000
2.000
56.000

44.306
322
3.608
5.460

Totaal

37.970

93.000

53.696

200.000
50.000
112.350
47.500

250.000
50.000
119.368
55.000

225.000
25.247
29.931
27.500

409.850

474.368

307.678

Meerjarige incidentele subsidie Provincies
Provincie Overijssel

200.000

250.000

200.000

Totaal

200.000

250.000

200.000

Structurele subsidie Gemeente
Gemeente Zwolle

50.000

50.000

25.247

Totaal

50.000

50.000

25.247

Subsidies uit private middelen
Podiumkunsten
Stad kamer
VSB Fonds
Prins Bernard Fonds
Stichting Niemeijer Fonds
Norma Fonds
Lira Fonds
J.C.P. Stichting
Heij-Konijn Fonds
Van den Berch van Heemstede
Pustjens Fonds
Diversen

52.075
17.700
13.325
5.000
5.000
5.000
4.600
3.000
2.650
2.000
2.000

11 Subsidies
Meerjarige incidentele subsidie Provincies
Structurele subsidie Gemeente
Subsidies uit private middelen
Subsidies uit publieke middelen

16.931
13.000

119.368
112.350

Totaal
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Exploitatie

Begroting

Exploitatie

2017

2017

2016

Subsidies uit publieke middelen
Provincie Drenthe
Provincie Gelderland
Provincie Overijssel
Gemeente Zwolle

34.750
10.000
2.750

Totaal

47.500

12 Beheerslasten personeel
Directie
Marketing en Publiciteit
Productiemedewerker
Bureau
Ziekteverzuimverzekering

58.937
24.325
31.676
30.281
4.156

58.000
37.500
36.275
37.500
4.500

60.089
27.619
21.002
19.622
4.302

149.375

173.775

132.634

25.000
2.500
27.500

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
PFZW Pensioenfonds 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

2017
Aantal
Gemiddeld aantal werknemers

3,20

2016
Aantal
Gemiddeld aantal werknemers

2,70
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13 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Afschrijvingen materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen

Exploitatie

Begroting

Exploitatie

2017

2017

2016

860

14 Overige lasten
Beheerslasten materieel
Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten materieel

Beheerslasten materieel
Reis- en verblijfkosten
Corporate marketing
Huisvestingskosten (inclusief telefoonkosten)
Accountantskosten
Automatisering
Verzekeringen
Kantoorkosten
Administratiekosten
Overige kosten

Activiteitenlasten personeel
Medewerkers producties
Deskundigheidsbevordering
Marketingadviseur
Workshops en masterclasses

Activiteitenlasten materieel
Producties
Representatiekosten
Marketing
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310

54.366
181.213
68.091

43.943
226.800
122.850

53.360
117.353
55.095

303.670

393.593

225.808

14.957
14.380
9.836
5.461
5.460
1.624
1.350
1.287
11

8.000
10.000
11.000
6.000
3.900
750
1.000
1.200
2.093

10.228
19.526
7.554
6.538
6.569
1.443
1.111
1.113
-722

54.366

43.943

53.360

151.671
15.748
9.860
3.934

211.800
10.000

106.685
10.668

181.213

226.800

117.353

30.703
20.398
16.990

100.850
2.000
20.000

38.915
9.332
6.848

68.091

122.850

55.095

5.000
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Zwolle, 12 maart 2018
Ondertekening bestuur:
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