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Inleiding

Het jaar 2015 was een bijzonder jubileumjaar: Theater Sonnevanck bestond 25 jaar! 

En het gaat goed met Sonnevanck. Met onze voorstellingen bereiken we grote aantallen kinderen 

en jongeren. Reacties van publiek, vakgenoten en pers zijn bijna unaniem enthousiast en lovend. 

We werken intensief samen met onze artistieke partners en met scholen. De investering die we 

de afgelopen jaren in die samenwerkingen hebben gedaan werpt inmiddels vele vruchten af in 

de vorm van artistieke en zakelijke meerwaarde, kennisdeling en netwerkvergroting. Ons huis 

in het hart van Enschede is een plek waar regisseurs, spelers en musici graag komen werken en 

uit hun onderlinge ontmoetingen ontstaan nieuwe initiatieven. En ook ons kleine vaste team 

werkt gedreven verder aan het verwezenlijken van onze missie: met hedendaags muziektheater 

bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot ruimdenkende volwassenen en zo het 

creatief en vernieuwend vermogen van de samenleving versterken.

Hierna beschrijven we de ontwikkelingen van 2015 op de verschillende gebieden. 

Achtereenvolgens komen aan de orde:

•  Activiteitenoverzicht: artistieke ontwikkelingen, samenwerking en beschrijving van de 

activiteiten, inhoudelijk en kwantitatief

• Educatie

• Publiek

• Talentontwikkeling

• Exploitatie en financiële positie

• Realisatie voorgenomen prestaties

• Ondernemerschap

• Directie en Raad van Toezicht

• Gelieerde rechtspersonen

• 2016
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Activiteitenoverzicht

VOORSTELLINGEN EN PROJECTEN
2015 was een productief jaar voor Sonnevanck. Er werden vijf nieuwe voorstellingen gemaakt: 

Kereltje voor kinderen vanaf 4 jaar en Galileo voor kinderen vanaf 8 jaar speelden in de 

speellokalen van basisscholen, GTA5 voor jongeren vanaf 15 jaar speelde een grote tournee in de 

tot theater omgebouwde vrachtwagentrailer en won een Zilveren Krekel. Wij gaan op berenjacht, 

familievoorstelling voor publiek vanaf 4 jaar, speelde in theaters door het hele land; Van den 

Winter ende van den Somer, voor jongeren vanaf 12 jaar, speelde in de vrachtwagentrailer op vele 

schoolpleinen.

Twee voorstellingen werden hernomen: Cavia!, voor kinderen vanaf 6 jaar, werd gespeeld in de 

theaterzalen; een ‘remake’ van Goud, in Duitse vertaling, werd gecoproduceerd met de Deutsche 

Oper in Berlijn en gespeeld in een aantal theaters in Duitsland.

Daarnaast werd Sonnevanck ’s tweede ‘Coming of Age’ voorstelling gemaakt: Onderdier, gespeeld 

door veertien jongeren tussen 11 en 15 jaar en een professioneel musicus. 

Tenslotte werd artistieke ondersteuning geleverd aan de amateurvoorstelling ‘O, kom er eens 

kijken’, geproduceerd door het Wilminktheater en het St. Nicolaascomité Enschede.

ARTISTIEKE ONT WIKKELINGEN
Sonnevanck heeft in 2015 opnieuw gekozen voor vier hoofdlijnen waarlangs artistiek inhoudelijke 

verdieping is gezocht:

Muziektheater
Sonnevanck maakt muziektheater omdat muziek en theater samen dubbel effectief zijn in 

het uitlokken en overbrengen van gedachten en emoties, zeker bij een publiek dat (nog) niet 

analyserend naar theater kijkt. Wanneer muziek en tekst naadloos op elkaar aansluiten, ontstaat 

theater dat snel en trefzeker is in het raken van de gevoelslaag van een verhaal. 

Om die impact te krijgen moeten tekst, theater en muziek in samenhang ontstaan. Dat betekent 

een doorlopende zoektocht naar het werkproces waarin schrijver, regisseur en componist 

samenwerken. Elke voorstelling opnieuw want elk concept vraagt zijn eigen proces. Bij 

Sonnevanck is in de afgelopen jaren sprake van een ontwikkeling waarin componisten tijdens de 

repetitieperiode componeren, in interactie met maken van spel, beeld en regie. 

In 2015 is een volgende stap gezet door uitvoerende musici en zangers te betrekken bij het 

componeren en op de vloer te laten samenwerken met de componist. In Kereltje ontstonden 

gezongen nummers op de vloer in de samenwerking tussen acteur Saman Amini en componist 

Pascal van Hulst. Wilko Sterke componeerde de muziek van Galileo op de vloer met grote 

inbreng van de acteurs. In Van den Winter ende van den Somer componeerde Steve Snider in 

nauwe samenwerking met regisseur Sarah Moeremans en de drie actrices de rap-partijen tijdens 

de repetities. In Wij gaan op Berenjacht ontwikkelden de zangers van Sonnevanck/Silbersee 

gezongen delen op de vloer. In samenwerking met componist werden deze composities verder 
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ontwikkeld. Ook heeft de voorstelling delen die collectief gecomponeerd zijn door het hele 

zangers team, aangevuld met elektronica van geluidsontwerper Wouter Snoei. 

Wij gaan op Berenjacht was een voorstelling waarin veel van Sonnevanck’s ambities op het 

gebied van muziektheater gerealiseerd konden worden. De samenwerking met Silbersee was 

daarin een belangrijke factor. De gezelschappen bundelden hun expertise en konden daardoor 

in een bijzonder werkproces tot verregaande integratie van theater, muziek en beeld komen. 

De samenwerking maakte het daarnaast mogelijk om een krachtig muzikaal ensemble samen te 

stellen.

Kennis van en interactie met ons publiek
Sonnevanck besteedt al enige jaren extra aandacht aan het systematisch zoeken naar up-to-date 

kennis over de kinderen en jongeren die ons publiek vormen. Wat houdt hen bezig, maar ook: wat 

kunnen ze op welke leeftijd aan bijvoorbeeld qua verbale informatieverwerking of ironie? 

Om antwoorden te krijgen praten we met kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten en 

observeren we in schoolklassen. Daardoor kunnen we doelgericht keuzes maken voor thematiek 

en vorm van de voorstellingen, zodat deze optimaal aansluiten bij de interesse en ontwikkeling 

van ons publiek. 

In 2015 resulteerde dit doorlopende onderzoek in verschillende vormen van interactie met het 

publiek tijdens de voorstellingen. 

In Galileo bestaat een scène van de voorstelling uit een les over de bewegingen van ons 

zonnestelsel die ‘in character’-gegeven wordt en waarin een aantal kinderen (vanaf 8 jaar) op het 

toneel komen om deel te nemen in de proeven die Galileo doet. In Cavia! krijgt ieder kind (vanaf 

6 jaar) een kastje met drie stemknoppen en wordt het publiek uitgenodigd om in drie stemrondes 

te bepalen welk personage het populairst is. In GTA5 demonstreert één van de personages de 

reikwijdte van zijn fantasie door een confronterend gefantaseerd avontuur te vertellen waarin een 

meisje uit het publiek (vanaf 15 jaar) een hoofdrol speelt. In Wij gaan op Berenjacht bestaat het 

eerste kwartier van de voorstelling uit een zangworkshop voor de kleuters (vanaf 4 jaar) in de zaal, 

waarin zij leren hoe zij de landschappen die in de voorstelling door de personages doorkruist gaan 

worden, in zang kunnen laten bestaan. 

Al deze vormen van interactie zijn precies toegesneden op de leeftijd en interesse van het publiek 

en dragen daardoor sterk bij aan de band tussen de voorstelling en de kinderen of jongeren. 

Theatervormgeving
In 2015 heeft Sonnevanck opnieuw veel aandacht besteed aan theatervormgeving. We kiezen 

voor toneelbeelden die fris en hedendaags zijn en van grote theatrale kracht, óók wanneer het om 

een kleine voorstelling gaat bedoeld om in de scholen te spelen. 

Twee jonge vormgevers werkten voor de eerste keer bij Sonnevanck: Calle de Hoog ontwierp 

decor en kostuums van Galileo en Julian Maiwald ontwierp het decor van Van den Winter ende 

van den Somer. Beide ontwerpers passen goed bij Sonnevanck en zullen in de komende jaren 

terugkomen. Daarnaast koesteren we de samenwerking met Morgana Machado Marques, die in 

2015 Cavia!, Onderdier en Wij gaan op Berenjacht ontwierp. 
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Aangevuld met Dieuweke van Reij, Janne Sterke en Dymph Bos is zo in de afgelopen vier jaar, een 

pool van jonge vormgevers rond Sonnevanck ontstaan. We verheugen ons op samenwerking met 

hen in de komende jaren. 

Educatie
Vanaf 2013 participeert Sonnevanck zeer actief in het Enschedese project Culturage, waarin de 

doelen van het beleidsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit nagestreefd worden. 

In 2014 en 2015 is in ons werk binnen dit project prioriteit gegeven aan 

deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Recente literatuur èn onze eigen ervaring op 

scholen vertellen ons dat we de leerkrachten nodig hebben om onze schoolvoorstellingen volledig 

tot hun recht te laten komen in de hoofden en harten van de kinderen. Sonnevanck wil dan ook 

bijdragen aan kennis en ervaring bij leerkrachten op het gebied van theaterlessen. We werken in 

onze lokale omgeving nauw samen met een aantal basisscholen, waar we individuele leerkrachten 

coachen en begeleiden. Deze ervaring verwerken we in materiaal dat we, gedeeltelijk digitaal, 

aanbieden aan leerkrachten in het hele land voor wiens klassen we onze voorstellingen spelen. 

SAMENWERKING
In 2015 werden bestaande samenwerkingen voortgezet en verder uitgebouwd.

De samenwerking met Tg Oostpool
Twee coproducties voor jongeren werden gemaakt en gespeeld: GTA5, regie Timothy de Gilde en 

Van den winter ende van den Somer, regie Sarah Moeremans. 

De samenwerking met Tg Oostpool heeft zich ontwikkeld tot een werkelijk artistiek partnerschap 

en inmiddels is een concrete werkwijze uitgekristalliseerd. In nauwe samenspraak tussen Timothy 

de Gilde, regisseur van Jong Oostpool en Sonnevanck’s artistiek leider Flora Verbrugge worden de 

concepten van nieuwe voorstellingen ontwikkeld, worden gastregisseurs gezocht en opdrachten 

aan hen geformuleerd. Vervolgens wordt samen het artistieke team van elke voorstelling 

samengesteld en wordt samen gecast. Tijdens de repetities vervullen Timothy en Flora de rol 

van dramaturg bij elkaars regies of één van de twee is uit naam van beiden dramaturg bij een 

gastregisseur. Deze werkwijze vraagt een flinke tijdsinvestering maar heeft ook aangetoond dat 

waard te zijn omdat het effectief en inspirerend is. Er is een doorlopende artistieke uitwisseling op 

gang gekomen en gezamenlijk nieuw beleid wordt inmiddels uitgezet. 

De alliantie met Tg Oostpool verbindt Enschede en Arnhem, de twee culturele hoofdsteden in 

regio Oost. Daarin zijn Sonnevanck en Oostpool twee broedplaatsen van talent en vakmanschap. 

Door ons met elkaar te verbinden tellen we kennis en ervaring bij elkaar op en geven we jeugd- en 

jongerentheater uit en in het Oosten een krachtig eigen gezicht.

Samenwerking met Silbersee
Vanuit wederzijdse artistieke waardering en de gedeelde interesse in nieuwe werkprocessen voor 

muziektheater ontstond bij Sonnevanck en Silbersee het plan voor een coproductie voor kleuters. 

De gezelschappen vullen elkaar goed aan: Sonnevanck heeft veel kennis over kinderpubliek, regie- 

en dramaturgie en veel ervaring met het produceren van theater. Silbersee heeft veel kennis over 
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muziek en muziekdramaturgie, over het aansturen van componisten en over muzikaal produceren. 

In Wij gaan op Berenjacht werd zowel zakelijk als artistiek efficiënt samengewerkt. De artistieke 

samenwerking kende een grote mate van collectiviteit: beide gezelschappen hadden inbreng op 

alle terreinen. Dat was mogelijk omdat tegelijkertijd de verantwoordelijkheid strikt gerespecteerd 

en genomen werd: Sonnevanck had eindverantwoording over regie, Silbersee over muziek. 

De samenwerking in het produceren van de voorstelling Wij gaan op Berenjacht was goed en 

inspirerend. Plannen voor nieuwe producties zijn in de maak.  

Samenwerking met de Enschedese partners
Met de Nederlandse Reisopera werd als coproductie een speciale versie van de 

kleutervoorstelling Kereltje gemaakt die vijf keer gespeeld is, onder andere in het Enschedese 

museum Twentse Welle waar op dat moment een tentoonstelling over belangrijke Turkse 

Vrouwen liep.

Daarnaast werkt Sonnevanck nauw samen met de Nederlandse Reisopera en het Orkest van 

het Oosten op het gebied van educatie. In het stedelijke programma Culturage trekken de drie 

instellingen van de stad gezamenlijk op. Voor de gezelschappen zelf maar ook voor de scholen 

is deze samenwerking heel prettig: Orkest, Opera en Sonnevanck geven gezamenlijk lessen over 

theater, muziek en muziektheater aan leerkrachten en verwijzen de scholen gemakkelijk naar 

elkaar door.

Samenwerking met de Deutsche Oper Berlin
In 2015 werden in Berlijn voorstellingen gespeeld van de Duitstalige versie van de 

kleutervoorstelling Goud, die in december 2014 als coproductie van Sonnevanck met de Deutsche 

Oper in Berlijn in première ging. De Deutsche Oper was zo enthousiast over de oorspronkelijke 

voorstelling dat zij Sonnevanck vroeg een remake uit te brengen, gespeeld door een nieuwe 

Duitse cast. We konden een vorm van coproductie vinden die ons paste en onze regisseur 

Annechien Koerselman heeft haar Sonnevanck-regie daarna in Berlijn opnieuw ingestudeerd. 

OVERZICHT VOORSTELLINGEN 2015 
Productie première Tournee Coproductie 

partners

CAVIA! Reprise
15-02-15

10-02-15 / 08-06-15

GTA5 06-03-15 04-03-15 / 30-05-15 Tg Oostpool

GALILEO 08-03-158 03-03-15 / 19-04-15

KERELTJE 15-03-15 10-03-15 / 25-04-15 Reisopera

ONDERDIER 09-05-15 08-05-15 / 09-05-15
30-05-15 (Havenwerk)

VAN DEN WINTER ENDE 
VAN DEN SOMER

18-09-15 14-10-15 / 01-12-15 Tg Oostpool

WIJ GAAN OP BERENJACHT 11-10-15 05-10-15 / 22-11-15 Silbersee
GOUD (GOLD) Reprise 09-02-15 / 08-03-15

11-11-15 / 18-11-15

Deutsche Oper Berlin
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Voorstellingen

CAVIA!, 6+
In het vroege voorjaar van 2015 werd Cavia! hernomen. De voorstelling die in 2014 in speellokalen 

van vele basisscholen had gespeeld werd aangepast voor een tournee langs de kleine zalen van de 

theaters. 

Cavia! is een voorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar. De humorvolle tekst is van Sophie Kassies, 

Thijs Borsten schreef de muziek, Flora Verbrugge regisseerde en Morgana Machado Marques 

ontwierp de kostuums en het flitsende decor: een opblaasbare plastic ruimte die het midden 

houdt tussen een springkussen en een boks-arena. Cavia! werd gespeeld en gezongen door 

Brechtje Kat, Tirza de Boer en Leonie van der Wal, drie actrices die komisch en fysiek spelen 

en tegelijkertijd schijnbaar moeiteloos complexe close harmony nummers spatzuiver en super 

swingend zingen.  

Achter in een dierenwinkel staat een hok. Eén voor één worden er drie ontredderde cavia’s in 

gezet. De beestjes hebben geen idee waar ze zijn of wat ze moeten doen. Ze weten alleen dat ze de 

andere twee niet vertrouwen. Onderlinge strijd breekt los en al verlangen ze alle drie intens naar 

een beetje veiligheid, ze gaan elkaar zonder pauze te lijf in woorden en daden. 

Elk kind in het publiek heeft een stemkastje gekregen en het publiek wordt tijdens de voorstelling 

door een geheimzinnige Stem uitgenodigd om in drie stemrondes een keuze te maken: ‘Welke cavia 

is voor jou de winnaar?’. Zodra de cavia’s het principe van het stemmen door hebben, gaat het er 

nog harder aan toe, nu om de gunst van het publiek te winnen…

Cavia! is fysiek muziektheater, waarin de drie cavia’s nieuw geschreven jazzy close harmony zingen. 

De felle onderlinge strijd krijgt vorm in perfect op elkaar ingespeelde zang. Het contrast had niet 

groter kunnen zijn. 

Cavia! is ontstaan na gesprekken met leerkrachten van groep 4. Steeds hoorden we van hen 

dat kinderen van deze leeftijd elkaar zo meedogenloos kunnen afkraken. De verschillen tussen 

‘ik’ en de ander vallen hen op maar het empathisch vermogen om daar soepel mee om te gaan 

ontbreekt nog. Cavia! houdt kinderen van deze leeftijd een theatrale lachspiegel voor. De cavia’s 

zijn sociaal precies zo slim en zo dom dat ook kinderen van 7 jaar de uitzichtloosheid van hun 

gevechten doorzien. In de spannende stemrondes verbinden de kinderen zich met overgave met 

hun - op dat moment - favoriete cavia. 

Het concept van Cavia! werd in nauwe samenwerking tussen schrijver, componist, vormgever en 

regisseur ontwikkeld. In de uiteindelijke voorstelling is dat merkbaar in de eenheid van vorm en 

inhoud gedragen door zowel muziek, beeld, tekst en spel. 

  Tirza de Boer, Leonie van der Wal en Brechtje Kat genieten zichtbaar en hoorbaar van hun 

rollen en de muziek van Thijs Borsten stuitert vrolijk alle kanten op. Theaterkrant (15-2-2015)
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…  Een schitterende 6 plus voorstelling over drie cavia´s…de cavia´s zingen als lijsters. Hun spel is 

overtuigend en energiek. TC Tubantia (6-3-2015)

GTA5, 15+
In maart 2015 ging GTA5 in première als coproductie van Tg Oostpool en Sonnevanck. De 

voorstelling voor jongeren vanaf 15 jaar, maakte een grote en succesvolle tournee in de tot 

theater omgebouwde vrachtwagentrailer reizend langs de schoolpleinen van middelbare scholen 

in landsdeel Oost. 

De tekst van GTA5 is prikkelend, filosofisch en hedendaags en werd geschreven door Joachim 

Robbrecht. Timothy de Gilde deed regie, Flora Verbrugge dramaturgie. Het spectaculaire 

toneelbeeld werd ontworpen door Janne Sterke en de muziek werd gecomponeerd en gemaakt 

door Bart Rijnink. GTA5 werd gespeeld door Lotte Driessen, Matthijs IJgosse en Benjamin Moen.

GTA5 is een keiharde action adventure game en staat in de top drie van meest populaire games 

ooit. Elke Playstation of Xbox fan heeft het spel maandenlang in zijn console. 

In mijn onderbroek ontwaak ik ergens buiten de dampende stad. Ik weet niet hoeveel mensen ik 

gekilld heb, hoeveel auto’s in de prak geracet. Het vliegtuigwrak ligt uit te branden op het strand. Ik 

zwem de zee in op zoek naar verkoeling. Mijn duim en wijsvinger zijn verkrampt. Als ik weg kijk van 

het scherm kijk ik de woonkamer in. Ik denk aan Los Santos! 

Pappie en mammie maken zich zorgen. Speelt mijn kind het spel of speelt het spel mijn kind?

Joachim Robbrecht schreef op basis van de next gen game een nieuw stuk waarin de grenzen 

tussen het echte en het fictieve leven vervagen. Over het leven als game. Over willen verdwijnen in 

iemand anders en een rol spelen in een wereld die niet alleen meer in het hier en nu bestaat maar 

zich ook afspeelt in de virtuele ruimte. Over de wil extreme sensaties te ervaren die in de saaiheid 

van het leven maar moeilijk te vinden zijn. Over het door elkaar lopen van de realiteiten en over de 

invloed van GTA op de opgroeiende mens.

GTA5 is een voorstelling die zijn publiek vanaf de eerste scène vastgrijpt. Niet alleen gaat het over 

onderwerpen die jongeren vanaf 15 jaar echt interesseren, de voorstelling gaat over henzelf in 

het hier en nu van de situatie waarin zestig jongeren samen met de drie acteurs de grenzen van 

werkelijkheid en game verkennen. 

GTA5 is bekroond met een Zilveren Krekel. Uit het juryrapport: ‘GTA5 is een even filosofische 

en confronterende als brutale en gruizige voorstelling over games & fantasie in het algemeen en 

geweld en Grand Theft Auto 5 (GTA5) in het bijzonder... In weerwil van de ‘fantasiepolitie’ maakt 

regisseur Timothy de Gilde een belangwekkende voorstelling, over wat jongeren echt bezighoudt.’

En de Theaterkrant schreef: ‘Gamevoorstelling met verfrissende moraal’ (25-3-2015)
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GALILEO, 8+
In maart 2015 ging ook Galileo in première. Galileo is een voorstelling voor kinderen vanaf 8 jaar, 

gemaakt om te spelen in de speellokalen van basisscholen. Sonnevanck vroeg Sophie Kassies 

om een tekst te schrijven over het dilemma van de historische Galileo Galileï die moest kiezen of 

hij zijn bewijs dat de aarde om de zon draait zou verdedigen en daarom door de katholieke kerk 

ter dood zou worden gebracht, of zou toegeven aan de Paus en zijn bewijs zou verloochenen. 

Tegelijkertijd was de opdracht aan Sophie dat alle kinderen die de voorstelling zagen na afloop 

wisten hoe het zit met het draaien van de zon, de aarde en de maan.

Sophie schreef een humorvolle, snelle tekst over het verschil tussen aannemen wat een ander 

zegt en je afvragen wat je eigenlijk zeker weet en wat je niet weet. 

‘De maan ís gewoon lelijk en een mens is als een zandkorreltje in de woestijn’, spreekt Galileo 

Galilei sputterend. Samen met zijn dochter Celeste reist hij langs basisscholen met het programma 

Dichter Bij Wetenschap. Terwijl ze de perfecte show vol proeven en liedjes neer willen zetten komen 

ze lijnrecht tegenover elkaar te staan. ‘Waarom kan je niet gewoon leuk en normaal doen? Straks 

word je nog ontslagen! Dit is je laatste kans’. 

Gebaseerd op de ware geschiedenis van Galileo Galilei, grondlegger van de moderne wetenschap, 

vertelt Theater Sonnevanck een spannend verhaal over een lastige vader en een dochter met een 

missie. Een verhaal over gehoorzaamheid en verzet, zekerheid en twijfel en het verschil tussen 

bewering en bewijs. Maar vooral een verhaal over wat een vader en een dochter voor elkaar over 

hebben. 

Galileo was de eerste regie van jonge regisseur Karlijn Kistemaker bij Sonnevanck. Karlijn bracht 

in de ontwikkeling van het concept een sterke eigen theatrale stijl in. Zij daagde Sophie uit tot 

het schrijven van een tekst waarin historische en hedendaagse scènes en personages in elkaar 

overlopen, fictieve en reële werkelijkheden naast elkaar bestaan. Zij regisseerde Galileo als een 

hilarische happening in het speellokaal waarin jonge acteurs Daniel Cornelissen en Jip Smit met 

hun krachtige spel zorgen voor een theatrale belevenis.

Het publiek speelt een grote rol in deze Galileo. Niet alleen doen de kinderen actief mee in een  

‘les’ van Galileo, zij participeren in de wetenschappelijke proeven die hij terplekke doet en hun 

muzikale improvisaties krijgen via een loopstation een plek in de muziek van de voorstelling. 

Het decor van Galileo, een kobaltblauwe tent waarin toneel en publiek allebei een plek hebben, 

werd ontworpen door Calle de Hoog. De muziek is gecomponeerd door Wilko Sterke in nauwe 

samenwerking met spelers en regisseur.

  ‘Een voorstelling die ontroerend, hilarisch en heerlijk ontregelend is’. Theaterkrant  

(8 maart 2015)

  Rijnbrinkgroep Alice Moves (9 maart 2015)
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KERELTJE, 4+
Op 15 maart ging de voorstelling Kereltje  in première. Kereltje is een voorstelling voor kinderen 

vanaf 4 jaar en is gespeeld in speellokalen van basisscholen en een enkele keer in kleine 

theaterzalen.

Celil Toksöz schreef de tekst en deed de regie. Celil, artistiek leider van Theater Rast in 

Amsterdam, maakte eerder bij Sonnevanck de muziektheatervoorstelling ‘Woestijnwind’. De cast 

van Kereltje bestond uit de jonge acteurs Saman Amini en Fleur Voorn en componist/musicus 

Pascal van Hulst.

Het verhaal van ‘Kereltje’ is gebaseerd op de avonturen van de Turkse sprookjesfiguur Keloğlan. 

Keloğlan is in Turkije een icoon bekend uit oude sprookjes maar ook uit vele hedendaagse 

tekenfilms en kinderboeken, waarin die geliefde verhalen opnieuw verteld worden. Elk Nederlands 

kind dat een Turkse achtergrond heeft, kent Keloğlan van Turkse televisiezenders. In alle verhalen, 

films en boeken loodsen Keloğlans naïviteit, zijn optimisme en zijn eerlijkheid hem door het leven 

en brengen hem uiteindelijk grote successen. In de Sonnevanck voorstelling heet Keloğlan: Kereltje 

en dat is ook de titel van de voorstelling:

Kereltje
Kereltje is de jongste thuis. Kereltje is klein, mager, hij heeft bijna geen haar en zijn kleren zijn vies.

Het is heel, héél makkelijk om hem voor de gek te houden.

En toch… Kereltje krijgt op het eind de prinses. Kereltje verslaat de draak. Kereltje wordt minister 

van de Koning. Hoe doet hij het toch? Waar haalt hij zijn supersimpele oplossingen voor de 

moeilijkste problemen vandaan?

Kereltje is een muzikale voorstelling voor kinderen van 4, 5 en 6 jaar. Over slim zijn, als je niet groot 

bent. Over optimisme en vertrouwen op absurde kansen. 

Kereltje is een muzikale voorstelling. Dialogen en monologen worden ritmisch gesproken of 

gezongen, begeleid door klarinet en verschillende fluiten. De jonge klarinettist en componist 

Pascal van Hulst componeerde tijdens de repetitieperiode en voerde de muziek zelf uit. 

Aan het eind van de tournee is een speciale, uitgebreide versie van Kereltje gemaakt. Ter 

gelegenheid van de tentoonstelling ‘Tien Turkse Vrouwen’ in museum De Twentse Welle maakten 

we in coproductie met De Nationale Reisopera een versie waarin de cast werd uitgebreid met 

twee jonge Turkse operazangers. In een korte repetitieperiode werden verschillende personages 

gecreëerd die het verhaal volgden en in het Turks becommentarieerden in liederen. 

Deze ‘grote’ versie van Kereltje werd vijf keer gespeeld, waarvan twee keer in museum De Twentse 

Welle, voor publiek van gezinnen met een Turkse achtergrond.

  ‘Buitengewoon amusante sprookjesvoorstelling’. Theaterkrant (15 maart 2015)

  Rijnbrinkgroep Alice Moves (15 maart 2015)
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ONDERDIER, JONGERENVOORSTELLING
In maart, april en mei werd voor de tweede keer een ‘Coming of Age’- voorstelling gemaakt, 

een voorstelling waarin jongeren met theaterambities meedoen onder leiding van een team 

van volwassen en professionele theatermakers. Dit jaar bestond dit team uit regisseur Karlijn 

Kistemaker, componist Thomas Myrmel en vormgever Morgana Machado Marques. 

Samen met 15 jongeren maakten zij, op basis van improvisaties, een absurdistische voorstelling 

over de duistere kant in ieder mens. 

Met de serie Coming of Age voorstellingen wil Sonnevanck een aanvulling geven op de bestaande 

lessen- en workshopsmogelijkheden in de regio. De deelnemers worden niet als leerlingen, maar 

als acteurs en musici benaderd. Ze krijgen geen les, maar worden geregisseerd (en natuurlijk 

verwachten we dat ze daar veel van leren). 

Meedoen begint met een auditie en wordt bezegeld met een contract. Bij de werving van 

jongeren werken we samen met instellingen in onze regio: de jeugdtheaterscholen, Kunstenschool 

Kaliber en met de middelbare scholen. Samen met de Coming of Age producties van Tg Oostpool 

in Arnhem voor 15 tot 18 jarigen, de vooropleiding en de toneelschool in Arnhem ontstaat zo een 

Oost Nederlandse route voor getalenteerde en gedreven jongeren.

VAN DEN WINTER ENDE VAN DEN SOMER, 12+
Op 18 september ging de tweede trailervoorstelling van 2015 in première: Van den Winter ende 

van den Somer voor jongeren vanaf 12 jaar. Deze coproductie met Tg Oostpool werd geschreven 

door Joachim Robbrecht en geregisseerd door Sarah Moeremans. De muziek was van Steve 

Snider, het toneelbeeld van Julian Maiwald. De voorstelling werd sterk en humorvol gespeeld, op 

het scherpst van de snede tussen karikatuur en ontroering door Judith van den Berg, Willemijn 

Haasken en Eva van Gessel.

Zoenen met seizoenen!

Van den Winter ende van den Somer is één van de vier oudste toneelstukken ooit in het Nederlands 

geschreven, meer dan 600 jaar geleden. Het zijn geen personages van vlees en bloed die in dit stuk 

op het toneel verschijnen, maar twee seizoenen, ‘De Winter’ en ‘De Zomer’.

In de nieuwe bewerking van Joachim Robbrecht onder regie van Sarah Moeremans bekvechten 

de twee erover of het nu mooier is verliefd te worden terwijl men ‘s winters op schaatsen 

over de beken zwiert of eerder ’s zomers, plonzend in het zilte zeewater aan het strand van 

Scheveningen. Wanneer de gemoederen hoog oplopen, komt De Liefde zelf opdagen en verzoent de 

‘Heetgebakerde’ en de ‘IJzige’ tot een nieuwe lente.

In Van den Winter ende van den Somer gaat het over de grootse emoties en de fantasieën die zich 

van ons meester maken wanneer de kalverliefde ons overmeestert: vlinders, stormachtig verlangen, 

de pijn van jaloezie, de ijzige angst te verliezen, regenbogen van blijdschap en vlagen van verdriet. 

Alleen het geweld van natuurfenomenen kan de heftigheid van de liefde vatten. 

Van den Winter ende van den Somer toont in de relatie tussen de personages Winter en Somer 

hoe mensen, in dit geval pubermeisjes, steeds een act opvoeren om zichzelf te presenteren 
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als leuk, succesvol en cool. Door onzekere pubermeisjes, van dezelfde leeftijd als het publiek, 

karikaturaal maar liefdevol te spelen, nodigt de voorstelling het publiek uit om om zichzelf te 

lachen. 

‘Een gedurfde keuze van Sarah Moeremans om uitgerekend dit stuk als twaalfplus-voorstelling te 

brengen’.  Theaterkrant (8-10-2015)

WIJ GA AN OP BERENJACHT, 4+
Op 11 oktober ging Wij gaan op Berenjacht in première.

Wij gaan op Berenjacht is een belangrijke voorstelling voor Sonnevanck geworden waarin op veel 

artistieke terreinen geoogst kon worden. Wij gaan op Berenjacht is een coproductie met Silbersee 

(voorheen Vocaal Lab) en een theaterbewerking van het gelijknamige prentenboek, een bestseller 

voor kleuters van Helen Oxenbury en Michael Rosen. 

“Wij gaan op berenjacht.

Wij gaan een hele grote vangen. 

Wat een prachtige dag! 

Wij zijn niet bang.”

Een voorstelling over grote doelen hebben en ontdekken dat de reis erheen belangrijker is dan het 

doel zelf. Over moedig zijn, met zijn allen dwars door de modder en de sneeuwstorm sjouwen, over 

óvermoedig zijn en samen lekker bang zijn onder de dekens. 

Vier zangers, een percussionist en een danser vertellen het spannende verhaal van een vader, zijn 

kinderen en hun hond die samen op berenjacht gaan. Met betoverende muziek, spel, beeld en 

beweging. En met een actieve muzikale rol voor de kinderen in het publiek. 

Wij gaan op Berenjacht is een muzikale en beeldende voorstelling geworden. De zes landschappen 

die het gezin doorkruist worden vormgegeven in gezongen muziek, beweging en een krachtig niet-

realistisch toneelbeeld. Zang verklankt de landschappen op een lichamelijke, sensuele manier. De 

familie op het toneel wordt deel van ieder landschap omdat ze genotvol  opgaat in de lichamelijke 

sensaties die dat landschap opdringt. De vader, zijn kinderen en de hond lopen door de blubber 

of door het hoge gras en ze worden zelf ook blubber of hoog gras. En intussen gebeuren er al die 

kleine dingen die een gezin op pad in de natuur overkomen: wie mag er voorop lopen, wie glijdt er 

uit, wie heeft pijn aan zijn voet, wie laat zijn broertje struikelen. 

Wij gaan op Berenjacht is gemaakt in een bijzonder werkproces. We wilden de kracht van 

muziek laten werken en hebben daarom besloten geen tekst toe te voegen aan de minimale, 

terugkerende versjes in het prentenboek. Toch moest de voorstelling van moment tot moment 

een concreet verhaal vertellen omdat een kleuterpubliek dat nodig heeft. Er moest dus een 

verhaallijn met concrete handelingen komen waarmee de tocht door de landschappen muzikaal 

verteld kon worden. We hebben gekozen om te starten met theatrale improvisaties, sessies 
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waarin niet alleen cast en regisseur maar ook componist, geluidsontwerper, muzikaal leider 

en vormgever deelnamen. In deze improvisaties werden ten eerste de personages, relaties en 

handelingen in de verschillende landschappen gecreëerd in spel. Vanuit de dramatiek van die 

gespeelde situaties kwamen de spelers tot muzikale ideeën. Die werden vervolgens ofwel op 

de vloer door de cast en de geluidsontwerper ofwel door de componist uitgewerkt. De muziek 

die zo ontstond werd daarna in meerdere rondes door cast, componist en geluidsontwerper 

vervolmaakt tot de uiteindelijke compositie. 

Ook het toneelbeeld is ontwikkeld op basis van de improvisaties en in meerdere rondes waarin 

proefdecor werd uitgeprobeerd gegroeid tot een beeld dat geïntegreerd was met verhaallijn, spel 

en muziek. Morgana Machado Marques ontwierp een monumentaal beeld waarin gestileerde 

verbeelding van de zes landschappen vanuit de vloer ontstonden en door de spelers tot leven 

werden gebracht.

Op deze manier is gaandeweg een werkproces ontstaan dat eigenlijk het best omschreven wordt 

als collectieve creatie en dat geleid heeft tot een voorstelling die zeer geprezen is om de integratie 

van theater, muziek en beeld.

Wij gaan op Berenjacht werd gespeeld door een cast die door Sonnevanck en Silbersee zorgvuldig 

is samengesteld uit vier zangers die na hun klassieke opleiding ook pop, jazz of volksmuziek 

zingen, een percussionist die zelf muziektheater maakt en een danser met brede theaterervaring 

respectievelijk:  Jennifer Claire van der Hart, Sterre Konijn, Kadri Tegelmann, Tiemo Wang, 

Maarten Vinkenoog, Chérif Zaouali. De compositie is van David Dramm, het geluidsontwerp 

van Wouter Snoei, het toneelbeeld van Morgana Machado Marques. Wout van Tongeren deed 

dramaturgie, Romain Bischoff had de muzikale leiding en Flora Verbrugge de regie.

In Wij gaan op Berenjacht is met veel plezier samengewerkt met de ArteZ opleiding Muziektheater 

in Arnhem. Onder leiding van Sonnevanck’s educatiemedewerker Nadieh Tigchelaar ontwikkelden 

vier studenten een workshop voor de kleuters. Deze workshop, waarin de kinderen hun muzikale 

rol in elk van de zes landschappen instudeerden, werd voorafgaand aan elke voorstelling door 

de studenten gegeven. Soms vanaf het toneel voor de hele zaal, soms in verschillende ruimtes 

van het theater. Tijdens de voorstelling zaten de studenten op strategische plekken in de zaal van 

waaruit zij de kinderen konden stimuleren en sturen in het zingen van hun rol. 

Wij gaan op Berenjacht heeft een succesvolle tournee voor volle zalen gespeeld.

  ‘Er zijn maar weinig welke-leeftijd-dan-ook-plus-voorstellingen waarbij echt alles 

klopt. Dit is er een van’.  Theaterkrant (12-10-2015).

  ‘Moedig muziektheater’.  De Volkskrant (16-11-2015)

GOUD, 4+
In 2015 werd in Berlijn een serie voorstellingen van Goud gespeeld, als coproductie met de 

Deutsche Oper Berlin. Goud is een vrije bewerking van het sprookje ‘De Visser en zijn Vrouw’ van 

Grimm. In deze bewerking is niet de straatarme visser maar zijn zoontje Jacob de hoofdpersoon. 
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Hij is het die een tovervis vangt in de zee, een vis die alles geeft wat je wenst. Al snel heeft de 

begeerte de familie te pakken en wensen ze meer dan ze aankunnen. 

Goud is een muzikaal sprookje voor kleuters. Op de relatief sobere, vaak rijmende tekst van 

Flora Verbrugge heeft jonge componist Leonard Evers hedendaagse ‘klassieke’ muziek voor 

mezzosopraan en melodisch slagwerk geschreven. De Duitse versie van de voorstelling werd 

net als de Nederlandse  geregisseerd door Annechien Koerselman. In Berlijn wordt gespeeld en 

gezongen door zangeres Christina Sidak en slagwerker Lukas Böhm. Met veel humor en muziek 

onderzoeken zij één van de meest actuele thema’s van onze tijd: hebzucht.

Een bijzondere rol in de voorstelling wordt gespeeld door het publiek. In het verhaal gaat Jacob 

steeds naar zee, en vraagt de vis om meer en mooier bezit. In elke volgende scène is de zee 

donkerder en wilder, als een woordeloze waarschuwing, tot uiteindelijk een vloedgolf alle bezit 

weer meeneemt. 

De kleuterklassen voor wie we de voorstelling spelen krijgen van te voren twee muziek- en 

bewegingslessen op DVD. In deze lessen ‘studeren’ de kinderen hun rol van de zee in. 

Het meespelen in de voorstelling is een van de elementen die Goud tot een groot succes hebben 

gemaakt. 

O, KOM ER EENS KIJKEN, 3+
Op 29 november 2015 werd de voorstelling ‘O, kom er eens kijken’ gespeeld door het Sint Nicolaas 

Comité Enschede. Het Wilminktheater, dat de voorstelling coproduceerde, vroeg Sonnevanck bij 

te dragen aan de artistieke kwaliteit van de jaarlijkse Sint-voorstelling van het Comité. Na een 

aantal gesprekken met het Comité heeft Sonnevanck ervoor gekozen om Sophie Kassies te vragen 

een goede tekst te schrijven. Zij schreef een leuk verhaal, verteld in scènes die geschikt zijn om 

gespeeld te worden door de vele leden van het Comité, het harmonieorkest en de turnvereniging 

die traditioneel participeren in de voorstelling.

Educatie

PRIORITEIT: LEERKRACHTEN
Net als in 2014 heeft Sonnevanck in 2015 op het gebied van educatie prioriteit gegeven aan 

deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Dit betekent dat onze capaciteit op het gebied 

van educatie voor een belangrijk deel is besteed aan het aangaan van zeer nauwe samenwerking 

met een aantal basisscholen in Enschede en omgeving. Op deze scholen worden in het eerste 

jaar van samenwerking individuele leerkrachten begeleid en gecoacht, waarna in het tweede jaar 

verdiepende workshops gegeven worden aan de leerkrachtenteams. In 2015 hebben we op deze 

manier 218 leerkrachten begeleid.



14 

Die individuele begeleiding is enorm arbeidsintensief maar is noodzakelijk. Veel leerkrachten 

ervaren een heel hoge drempel als het gaat om het geven van theaterlessen. Ze hebben 

zelf geen ervaring met het maken van theater en vaak ook niet met het bezoeken van 

theatervoorstellingen. Vaak hebben ze geen idee hoe ze een theaterles zouden moeten 

aanpakken en komen de toneelstukjes van hun leerlingen niet verder dan (slechte) playback 

optredens. Toch zijn leerkrachten meestal geïnteresseerd in theaterlessen voor hun leerlingen 

omdat ze verwachten dat deze hun sociale vaardigheden en hun presentatievaardigheden positief 

zullen beïnvloeden.

Wij merken dat individuele gesprekken over hun motivatie, hun schroom en de mogelijkheden 

om die weg te nemen de beste manier zijn om die hoge drempel tot theaterlessen weg te 

nemen. In zo’n individuele begeleiding nemen we leerkrachten mee in een traject waarbij, 

uitgaande van hun vraag en behoefte, theaterlessen gegeven en geëvalueerd worden. Eerst 

geeft onze educatiemedewerker een op maat van deze leerkracht en zijn/haar klas toegespitste 

les en spreekt deze met de leerkracht na. Daarna geeft de leerkracht zelf lessen, waarbij de 

educatiemedewerker observeert en in nagesprekken coacht. 

In het tweede jaar van samenwerking volgen teamworkshops waarin de leerkrachten gecoached  

worden bij het maken van theaterstukjes door leerlingen. In deze workshops maken we gebruik 

van de systematiek en terminologie die het SLO in het Leerplankader Kunstzinnige oriëntatie 

hanteert, zodat de leerkrachten één set termen aangereikt krijgen.

Binnen het Enschedese programma Culturage, waarin lokale basisscholen en culturele 

instellingen samenwerken aan de doelen van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, 

doen op dit moment 30 van de 80 basisscholen mee. Sonnevanck is de meest gevraagde 

samenwerkingspartner door de scholen, en werkt op dit moment op 9 scholen waar bovenstaand 

tweejarig programma wordt aangeboden.

Naast de leerkrachtenbegeleiding bieden we als randprogramma bij voorstellingsbezoek 

van schoolklassen een compacte lessenserie aan. In deze lessenserie worden de kinderen 

uitgenodigd om zelf kleine theatervoorstellingen te maken over onderwerpen die hen na aan 

het hart liggen. Voor elk leerjaar ontwikkelt Sonnevanck eigen lessen rond thema’s die voor die 

specifieke leeftijdsgroep uitdagend zijn. De lessen worden voor een deel via het digibord door 

onze educatiemedewerkers gegeven, voor een deel door de eigen leerkracht op basis van heldere 

instructies op papier en op internet. Deze lessenseries zijn qua onderwerp niet verbonden aan 

de voorstelling die de klas gaat zien. Daardoor is het voor de leerkracht aantrekkelijk om dezelfde 

lessenserie in een volgend jaar met een nieuwe klas opnieuw te gebruiken. Met als doel die 

uiteindelijk tot een vast onderdeel van het lesprogramma te maken, dat hij/zij zelf steeds beter 

kan uitvoeren.

De lessenseries die we nu specifiek voor elk leerjaar ontwikkelen, zullen samen een doorlopende 

leerlijn theater vormen, die we ‘De Betekenis van Theater’ noemen. Deze op kinderen gerichte 

leerlijn zal tegelijkertijd een ‘instap-cursus theaterlessen’ voor leerkrachten zijn. 
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Gelukkig betekent de concentratie op scholen in onze regio niet, dat er alleen lokaal in Twente 

output op het gebied van educatie wordt geleverd. De ervaring die het intensieve samenwerken 

met leerkrachten oplevert, wordt verwerkt in nieuwe edities van de lessenseries en bijbehorende 

docenthandleidingen. Deze bieden we, opnieuw gedeeltelijk digitaal, aan leerkrachten door het 

hele land aan voor wiens klassen we onze voorstellingen spelen. 

Bovengenoemde prioritering bracht wel met zich mee, dat minder aandacht gegeven kon worden 

aan het ontwikkelen van educatiemateriaal dat specifiek inzoomt op één van onze voorstellingen. 

Onze output op dat gebied bestond in het afgelopen jaar uit handleidingen voor nagesprekken van 

leerkracht en leerlingen na de voorstelling. Uit evaluaties blijkt dat deze graag gebruikt worden. 

PARTICIPATIE
De afgelopen jaren heeft Sonnevanck veel geëxperimenteerd met participatie van het publiek 

binnen voorstellingen. In 2015 hebben we in bijna alle voorstellingen momenten gecreëerd 

waarop de kinderen in het publiek direct deelnamen aan, en deel werden van, de voorstelling. 

Steeds is daarbij als criterium gehanteerd dat participatie geen doel op zichzelf is, maar moet 

bijdragen aan de artistieke ervaring van het publiek en een dramatische noodzaak moet hebben in 

het verhaal. 

Hoe deze participatie-momenten eruit zagen is hiervoor beschreven in het  hoofdstuk ‘Artistieke 

ontwikkelingen’ onder het kopje ‘Kennis van en interactie met ons publiek’.

EVALUATIE
Tijdens de tournee noteren we van elke voorstelling hoe het contact met de school verliep en 

hoe de ontvangst van de voorstelling bij kinderen en leerkrachten was. Deze ‘logboeken’ worden 

geanalyseerd door de educatiemedewerker. 

Elke nieuwe les of lessenserie wordt door een theaterdocent van Sonnevanck uitgeprobeerd in 

meerdere klassen. Feedback van kinderen en docenten wordt ter plekke verzameld. Daarna wordt 

deze verwerkt vóór het uiteindelijke materiaal wordt opgestuurd naar alle schoolklassen die 

tijdens een tournee bezocht zullen worden.

Na afloop van elke tourneevoorstelling wordt elke leerkracht verzocht de voorstelling en het 

educatiemateriaal op een speciaal formulier te evalueren. In deze evaluatie wordt gevraagd 

naar beoordeling door leerkracht én kinderen van de inhoud, de vorm en de organisatie van 

voorstellingsbezoek en educatie-activiteiten. 

De uitkomst van deze evaluaties wordt door de educatiemedewerker van Sonnevanck 

gebundeld en  geanalyseerd. De analyse wordt besproken met alle leden van het gezelschap 

en de gastregisseur. Lessen voor de volgende voorstellingen en projecten worden benoemd en 

besproken met komende artistieke teams.
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SAMENWERKING
Ook in 2015 was Sonnevanck een drijvende kracht achter het programma Culturage, het 

samenwerkings¬verband van de twaalf culturele instellingen met de basisscholen van Enschede 

waarin wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het cultuuronderwijs in Enschede, volgens de 

richtlijnen van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. 

Met de Nederlandse Reisopera en HET Symfonieorkest wordt samen opgetrokken binnen 

Culturage. 

Publiek

KENNIS OVER HET PUBLIEK
Sonnevanck maakt theater voor kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar. Voor vijf 

leeftijdsgroepen worden verschillende voorstellingen gemaakt: 4 t/m 6 jaar, 7 t/m 9 jaar, 10 t/m 

12 jaar, 12 t/m 14 jaar en 15 t/m 18 jaar. 

Om kinderen en jongeren in elk van deze leeftijdsgroepen te bereiken met een werkelijk artistieke 

ervaring, een ervaring die je kijk op jezelf en je omgeving verandert, moet de theatermaker goed 

weten wat het betekent om een kind in een van deze leeftijdsfasen te zijn. Sonnevanck is in 2015 

verder gegaan met het kind centraal te stellen in het werk en met het vergroten en verdiepen van 

de kennis over het publiek. 

We voeren systematisch gesprekken met kinderen, observeren in schoolklassen, spreken met 

ouders, leerkrachten en theaterdocenten. Literatuur over ontwikkelingsfasen van het kind wordt 

bestudeerd, boeken en films die populair zijn in de beoogde leeftijdsgroep worden gelezen.

Op die manier werken we aan een serie ‘portretten’ van de vijf leeftijdsgroepen, waarin deze 

informatie wordt samengevat. Alle artistiek betrokkenen bij een nieuwe voorstelling krijgen een 

exemplaar van het portret van hun leeftijdsgroep.

Deze verdieping van de kennis van het publiek heeft als gevolg dat de voorstellingen en 

educatieprojecten ook in 2015 merkbaar goed aansluiten bij de doelgroep. We ervaren veel 

betrokkenheid van kinderen tijdens de voorstellingen, óók wanneer inhoud en theatrale/muzikale 

vorm onbekend zijn en inspanning vragen. 

VOORSTELLINGEN, SPECIA AL GEMA AKT OM ÌN DE SCHOLEN TE SPELEN.
Sonnevanck ontmoet zijn publiek in theaters en op scholen.

Bij de vrije voorstellingen in de theaters zien we publiek van ouders, grootouders en kinderen, 

voor het merendeel uit de maatschappelijke bovenlaag. Bij schoolvoorstellingen zien we kinderen 

uit alle lagen van de samenleving. Juist daarom spelen we graag en vaak voor scholen.

In regio Oost, met een groot aantal kleine plattelandsscholen, lukt het de scholen vaak niet 

het vervoer naar een theater te organiseren. Busvervoer is te duur en ouders die ‘wel willen 

rijden’ zijn lang niet altijd te organiseren. Dan is het spelen ìn de school voor twee klassen in het 

speellokaal de enige manier om kinderen in aanraking te brengen met professioneel jeugdtheater. 
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Dat doet Sonnevanck dan ook veel. Gevolg van deze keuze is wel dat de bezoekersaantallen 

gemiddeld lager zijn dan bij het veel spelen in de theaters.

De positie van Sonnevanck op de scholenmarkt is sterk. Ook onder invloed van de dalende 

bezoekersaantallen in de theaters werken we aan het versterken van onze positie op de 

scholenmarkt, mede door de coproducties met Tg Oostpool voor en op de middelbare scholen.

Talentontwikkeling

KETEN
Op het gebied van talentontwikkeling wil Sonnevanck graag een inspanning leveren op alle 

onderdelen van de keten: van theatereducatie voor jonge kinderen tot het geven van kansen aan 

net afgestudeerde professionals. In samenwerking met Tg Oostpool is het ook in 2015 gelukt om 

op alle ketenonderdelen een aanbod te doen.

KINDEREN IN DE BASISSCHOOL LEEFTIJD
De keuze om lessenseries voor het primair onderwijs te ontwikkelen, die samen de leerlijn 

‘De Betekenis van Theater’ zullen vormen, betekent dat we alle schoolkinderen die naar 

onze voorstellingen komen, stimuleren om  zelf theatervoorstellinkjes te maken over 

onderwerpen die kinderen van hun leeftijdsgroep na aan het hart liggen. Met de leerlijn en 

met de coachingstrajecten op basisscholen werken we aan de deskundigheidsbevordering 

van leerkrachten om zelf goede theaterlessen te (durven) geven. Voor de kinderen betekent 

dit: theaterlessen met kwaliteit, aansluitend bij hun leeftijd en interesse, met uitdagende 

maar haalbare theatrale doelen. Zo draagt deze educatie bij aan de talentontwikkeling van 

basisschoolkinderen op het gebied van verhalen schrijven en acteren.

JONGEREN
In 2015 maakten we opnieuw een professionele Sonnevanck voorstelling, gemaakt met 

jongeren tussen 11 en 15 jaar, Onderdier. Deze ‘Coming of Age’ voorstelling met 11 - 15 jarigen 

is inmiddels een jaarlijks terugkerend onderdeel van ons programma. Op die manier kunnen 

we samen Tg Oostpool ieder jaar aan talentvolle en gemotiveerde jongeren tussen de 11 en 

18 jaar in het Oosten van het land de mogelijkheid bieden te participeren in een professioneel 

theaterproductieproces.

KUNST VAKSTUDENTEN, SAMENWERKING MET ARTEZ
Vanuit de opleiding Docent Theater Artez Zwolle komen jaarlijks stagiaires bij Sonnevanck 

werken. Als regieassistent, als theaterdocent of als educatiemedewerker. In 2015 waren dat twee 

stagiaires.
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Daarnaast bieden we elk jaar een groep van studenten uit Zwolle de stage-opdracht aan om 

voorstellingseducatie te ontwikkelen specifiek voor het Speciaal Onderwijs. In 2015 heeft een 

groep van zes studenten op deze manier lessen rond de voorstelling Kereltje ontwikkeld en 

gegeven op scholen voor Speciaal Onderwijs in Enschede en Zwolle. 

Daarnaast hebben we vier studenten van de opleiding Muziektheater ArteZ Arnhem de 

mogelijkheid geboden om stage te lopen bij de voorstelling Wij gaan op Berenjacht. Zij hebben 

het ontstaansproces van de voorstelling gevolgd en hebben onder begeleiding van Sonnevanck’s 

educatiemedewerker Nadieh Tigchelaar een workshop voor de kleuters in het publiek ontwikkeld. 

Bij alle tourneevoorstellingen hebben zij deze workshop gegeven. 

JONGE PROFESSIONALS IN SONNEVANCK VOORSTELLINGEN
In 2015 zijn in verschillende voorstellingen kansen aan jonge net afgestudeerde makers en 

uitvoerders gegeven.

In Cavia! speelden Leonie van der Wal en Tirza de Boer, beiden recent afgestudeerd. In GTA5 

speelden de jonge acteurs Lotte Driessen, Benjamin Moen en Matthijs IJgosse. In Galileo 

regisseerde jonge regisseur Karlijn Kistemaker, speelde Jip Smit en ontwierp jonge vormgeefster 

Calle de Hoog. In Kereltje speelde net afgestudeerde Saman Amini en liep Fleur Voorn stage vanuit 

de toneelschool Arnhem. In Wij gaan op Berenjacht zong, componeerde en speelde Sterre Konijn, 

in Van den Winter ende van den Somer speelden Eva van Gessel, Willemijn Haasken en Judith van 

den Berg. 

2SCOREMUSICTHEATRE
De Nationale Reisopera, het Kameroperahuis in Zwolle, Artez conservatorium en Sonnevanck 

organiseerden in 2015 een tweede editie van het talentontwikkelingstraject 2Scoremusictheatre.

2Scoremusictheatre is een concours van concepten voor muziektheater. In het voorjaar van 

2015 is een werving gestart waarbij teams van componisten, schrijvers en/of regisseurs gevraagd 

werden een concept in te dienen voor een muziektheater¬voorstelling. Nieuw aan deze tweede 

editie was, dat expliciet gevraagd werd om een concept voor een voorstelling voor kinderen 

tussen 10 en 12 jaar. De prijs van het concours is het realiseren van het gewonnen concept 

tot een volwaardige voorstelling die opgenomen wordt in het aanbod van Sonnevanck aan de 

basisscholen in het land.

Van de circa 20 maker teams die een inzending deden, kregen er 10 een uitnodiging om hun 

concept te pitchen. Jury van deze pitch was het bestuur van 2Scoremusictheatre, bestaande uit de 

artistiek directeuren van de samenwerkende instellingen.

Uit deze pitches werden drie finalisten gekozen. Deze drie teams kregen de mogelijkheid om met 

een klein budget een proeve van 15 minuten van hun voorstelling te maken. Het programma van 

deze drie proeves is in december 2015 twee keer gespeeld in Theater Sonnevanck, één keer voor 

een publiek van twee schoolklassen en één keer als avondvullend programma voor genodigden en 

vakgenoten. Een onafhankelijke jury koos het winnende team, bestaande uit schrijver Wessel de 

Vries, componisten Kaveh Varesh en René Thie en regisseur Janneke de Haan. Zij zullen in 2016 de 

voorstelling Is dit het nou bij Sonnevanck komen maken. 
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Expoitatie en financiële positie

Het jaar 2015 was een druk en vol jubileumjaar waarin de producties en samenwerkingen veel 

van de organisatie hebben gevraagd én veel hebben opgeleverd. Dit is in lijn met de gemaakte 

plannen voor 2013-2016.

In de exploitatierekening wordt dit aldus zichtbaar:

2015 2014

Totale baten 1.192.899 1.275.312

Totale lasten 1.191.870 1.284.477

Exploitatiesaldo 1.029 (9.165)

De eigen inkomsten volgens de normering van het ministerie van OC&W lag in 2015 op 34%. De 

eigen inkomsten over de jaren 2013 tot en met 2015 komen daarmee gemiddeld uit op 38%, ten 

opzichte van de door het ministerie gestelde gemiddelde norm van 19,5%.

In de afgelopen drie jaren hebben we onze output enorm vergroot. Daarmee streven we naar 

maximaal maatschappelijk rendement en zoeken we zakelijk gezien de grenzen op. Dit vraagt heel 

veel van de organisatie. Zakelijk gezien gaan we daarmee tot het uiterste. 

Dat gaat goed omdat we strikte kosten- en budgetbeheersing hebben doorgevoerd. We hanteren 

een helder overzicht van budgetten, de verdeling daarvan en verantwoordelijkheid voor 

budgetbewaking. Kostenoverschrijdingen moeten altijd binnen het beschikbare budget worden 

opgevangen.

Ons  eigen vermogen en liquide middelen zijn beperkt. De risico’s in de exploitatie liggen vooral 

aan de kostenkant. De inkomsten zijn behoorlijk stabiel en goed te prognosticeren omdat verkoop 

op basis van uitkoop plaats vindt. 

De afspraken met coproducenten zijn verankerd in een langjarig convenant met Tg Oostpool en 

coproductiecontract per productie met de andere samenwerkingspartners.

In 2014 en 2015 had de organisatie te maken met twee langdurig zieke medewerkers. Begin 2015 

is eén van de langdurig zieken op eigen verzoek uit dienst getreden. De andere medewerker is 

gere-integreerd en het arbeidscontract is na de WIA keuring tot 0,32 FTE beperkt, waardoor er op 

dit moment geen langdurig zieken meer zijn.
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Realisatie voorgenomen prestaties

De door het ministerie van OC&W aan Sonnevanck opgelegde prestatie eisen voor de periode 

2013-2016 zijn:

Gemiddeld aantal bezoeken totaal 32.250

Gemiddeld aantal bezoekende scholieren totaal 18.750

Waarvan scholieren PO 7.500

Waarvan scholieren VO 11.250

De gerealiseerde prestaties in 2015 zijn:

Aantal bezoeken voorstellingen totaal 28.497

Aantal bezoeken voorstellingen en educatieve activiteiten totaal 38.032

Aantal bezoekende scholieren aan voorstellingen totaal 18.930

Waarvan scholieren PO 10.255

Waarvan scholieren VO 8.675

Bezoekersaantallen 2009 - 2015
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Ook in 2015 was wederom sprake was van een stijging van de bezoekersaantallen aan 

voorstellingen (met bijna 6,6 % in vergelijking met 2014). Dit in tegenstelling tot onze verwachting, 

zoals ook verwoord in de jaarverantwoording 2014, dat we op een zelfde niveau als in 2014 

zouden komen.

De reden hiervan is een stijging van het aantal bezoekers per voorstelling, de gemiddelde 

bezettingsgraad steeg met 8,1%. 

Dat geldt voor zowel de schoolvoorstellingen als voor de vrije voorstellingen, maar is in de 

theaters nog groter door het succes van Cavia! en Wij gaan op berenjacht; beide publiekstrekkers.
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Wij zoeken ons publiek in theaters en op scholen: 70% van onze bezoekers vinden we via 

voorstellingen voor het onderwijs. Onafhankelijk van sociale, economische of culturele 

achtergrond bereiken wij op deze manier alle kinderen en vinden kinderen en jongeren ons. Het 

spelen in de theaters bedient het publiek dat zelf over de drempel van het theater stapt. We 

verleiden dat publiek met aansprekende titels en actuele inhoud die nadrukkelijk interessant zijn 

voor kinderen én volwassenen. We spelen in heel Nederland en realiseren ruim 70 % van onze 

voorstellingen in landsdeel Oost. 

Ondanks de gerealiseerde stijging van het bezoekersaantal voor de voorstellingen blijven we nog 

steeds achter op de all-over doelstelling van gemiddeld 32.500 bezoekers per jaar. De doelstelling 

op het gebied van het aantal bezoekers bij schoolvoorstellingen wordt in 2015 wel ruim behaald.

Belangrijkste reden is dat het aantal verkochte voorstellingen aan de theaters nog steeds 

achterblijft. Deze landelijk trend lijkt zich te stabiliseren d.w.z. het blijft op eenzelfde (lager) 

niveau.

Om daar antwoord op te vinden gebruiken wij actief de expertise van ons impresariaat STIP 

op het gebied van marketing bij de keuze van doelgroep, titel en publieksuitingen. Met het 

Wilminktheater ontwikkelen we in 2016 een facts and events based marketingplan waarin we ons 

specifiek richten op bestaand en nieuw jeugdtheaterpubliek in de regio. 

Onze volledig vernieuwde website (2015) is het centrum van al onze online activiteiten. Een sterk 

stijgend aantal gebruikers weet ons te vinden en verblijft er langer en gerichter. Het aantal social 

media volgers stijgt jaarlijks met 20 tot 25%. We investeren fors in het delen van artistieke inhoud: 

foto’s, teasers, trailers en making-of’s. We vragen publiek om foto’s met ons te delen, organiseren 

prijsvragen en acties rondom voorstellingen. Onze YouTube views stegen in 2015 met 30% (5.430 

views). 

Bij schoolvoorstellingen worden de leerkrachten gevraagd schriftelijk hun mening te geven over 

de voorstelling en het educatieaanbod. 

In 2015 waardeerden de leerkrachten de voorstellingen met gemiddeld een 8,3 en gaven  

gemiddeld een 8,1 aan het educatieaanbod.

Ondernemerschap

Coproduceren 
Met onze partner Tg Oostpool zijn overeenkomsten tot coproductie per gezamenlijke productie 

afgesloten. De trailervoorstellingen voor het voortgezet onderwijs zijn een groot succes, er is 

meer vraag dan wij nu aankunnen. We onderzoeken de mogelijkheid om een trailer te verwerven 

met een grotere publiekscapaciteit.

Met Silbersee is in 2015 voor de eerste keer zeer succesvol samengewerkt: wij zullen dat graag 

nogmaals doen. 

De ervaring met coproduceren in de afgelopen drie jaren levert een schat aan kennis en ervaring 
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op, zowel op artistiek als zakelijk gebied. In onze plannen voor 2017-2020 geven we daar een 

betrouwbaar en geïnspireerd vervolg op.

Kostenbeheersing
Rondom elke voorstelling of project wordt een team van vaste en tijdelijke medewerkers 

geformeerd, waarin ieders  taken en verantwoordelijkheden vastgelegd zijn. 

Budgetverantwoordelijkheid én strikte bewaking van die budgetten is geformaliseerd en bij 

tijdelijke medewerkers contractueel verankerd. Elke voorstelling of project wordt artistiek en 

productioneel geëvalueerd en de bevindingen en  nodige aanpassingen worden besproken en 

vastgelegd.

Publiekswerving en binding in het onderwijs
Voor de verkoop aan het primair onderwijs in de eigen regio investeren we structureel door 

intensief en persoonlijk netwerkbeheer door een vaste medewerker. Wij zien dat onze inspanning 

op het gebied van educatie die echt passend is bij de vraag van het onderwijs, groot effect heeft 

op onze klantenbinding met het onderwijs. 

Voor de verkoop aan het voortgezet onderwijs hebben we met Tg Oostpool onze netwerken 

samengevoegd. Samen onderhouden we de relaties met cultuurcoördinatoren van de VO-scholen 

in de regio, waarvan er 25 onze voorstellingen ‘blind’ kopen. We werken aan groei van deze groep 

vaste afnemers. 

Expertise delen
Met TG Oostpool wordt kennis en ervaring op het gebied van content, verkoop, publiciteit en 

marketing actief gedeeld. 

Sonnevanck deelt provinciaal kennis en ervaring met collega culturele instellingen en is daarbij 

vraagbaak. In 2015 werd 18 keer een beroep gedaan op Sonnevanck met vragen over onder 

andere (project)begrotingen, identiteit en missie. 

2017-2020
Vanaf medio 2015 hebben we in een intensief proces teruggekeken op de afgelopen drie jaren, 

zowel artistiek als zakelijk. Vele gesprekken met onze partners waarin we terug hebben gekeken 

en nieuwe plannen hebben gemaakt. Het resultaat is een plan voor de komende vier jaren waar 

we trots op zijn. Ambitieus en realistisch. Met vaste partnerschappen en interessante aan ons 

verbonden makers. Een plan waarin we bestendigen en doorbouwen.
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Directie en Raad van Toezicht

Op 22 december 2014 kreeg middels een statutenwijziging het besluit om over te gaan naar een 

Raad van Toezicht model juridisch vorm. Het bestuur van de Stichting Theater Sonnevanck wordt 

gevormd door een tweehoofdige directie bestaande uit Flora Verbrugge, artistiek directeur en 

Lieke Bisseling, zakelijk directeur. 

De Raad van Toezicht werd in 2015 gevormd door Peter Bakker, Astrid van der Zanden en Ben 

Blanken onder voorzitterschap van Hajé Nordbeck.

Directie en Raad van Toezicht zijn in 2015 vier maal bijeen geweest. De artistieke, zakelijke en 

organisatorische gang van zaken en de risico ś daarbij zijn besproken.

De directie informeert de Raad schriftelijk tussentijds en er is bilateraal overleg van de 

zakelijk directeur met de voorzitter. De Raad heeft met de directie een voortgangs en 

ontwikkelingsgesprek gevoerd en de uitkomsten daarvan besproken. 

Directie en Raad onderschrijven de code cultural governance. De code is verwerkt bij de 

besprekingen van de statutenwijziging, een directiereglement en een Raad van Toezicht reglement 

in de loop van 2014, als voorbereiding op de (inmiddels geëffectueerde) overgang naar een 

Raad van Toezicht model per 22 december 2014. De statuten zijn notarieel getoetst aan de 

code cultural governance. Ook voor beide reglementen heeft die toetsing plaatsgevonden. In de 

reglementen zijn de samenstelling en het profiel, de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en 

taken, de werkwijze en wijze van verantwoording beschreven en vastgelegd. In 2015 zijn deze 

reglementen toegepast bij het bepalen van de agenda van de vergaderingen en besprekingen van 

directie en Raad.

In 2016 staat de toepassing van de code culturele diversiteit ook nadrukkelijk op de agenda.

Gelieerde rechtspersonen

Op 7 maart 2013 werd de Stichting Vrienden Sonnevanck opgericht. Doel van de stichting is ‘het 

bijeenbrengen en beheren van vermogen ten behoeve van de Stichting Theater Sonnevanck’. 

De stichting tracht haar doel te bereiken middels ’schenkingen, bijdragen van donateurs, het 

organiseren en verzorgen van optredens en andere projecten’. 

De stichting is een zelfstandige rechtspersoon waarvan het bestuur gevormd wordt door 

tenminste twee leden van de Kiwanis club (de plaatselijke afdeling van de landelijke Serviceclub 

die zich inzetten voor kinderen én die hun schouders willen zetten onder het vinden van zakelijke 

vrienden van Sonnevanck) en tenminste 1 persoon die deel uitmaakt van Raad van Toezicht van 

de Stichting Theater Sonnevanck. 

In 2014 en 2015 heeft de stichting nog maar zeer beperkt activiteiten verricht. Op koningsdag 

2015 is middels een eenmalige actie € 1000,- verworven. Op dit moment lopen gesprekken met 

het bestuur van de Stichting Vrienden Sonnevanck over de (on) mogelijkheden om op korte 

termijn nader uitvoering te (gaan) geven aan haar doelstelling.
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Visie 2016 
Directie en Raad van Toezicht kijken terug op een feestelijk 25 jarig jubileumjaar gevuld met 

enthousiast ontvangen voorstellingen en vele activiteiten.

In de afgelopen maanden hebben wij in gezamenlijkheid onze plannen geformuleerd voor de jaren 

2017-2020. We bouwen in deze plannen voort op de uitgezette koers voor 2013-2016. 

2016 is daarin een jaar waarin we opnieuw verder bouwen aan een bruisend en vitaal gezelschap, 

dat met verve haar missie inhoud geeft.

De directie van Sonnevanck,

F. Verbrugge, artistiek directeur

L. Bisseling, zakelijk directeur,

De Raad van Toezicht,

H.J. Nordbeck, voorzitter
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Directie en Raad van Toezicht van Sonnevanck  
in 2015

RA AD VAN TOEZICHT 

Functie Naam In functie sinds 1e periode aftreden 2e periode aftreden

Voorzitter Dhr. H.J. Nordbeck 22-12-2014 22-12-2018 22-12-2022

Lid Dhr. Drs. P. Bakker 22-12-2014 22-12-2017 22-12-2021

Lid Mevr. mr. A.J.M. van 
der Zanden

22-12-2014 22-12-2018 22-12-2022

Lid Dhr. B. Blanken 22-12-2014 22-6-2017 22-6-2021

FUNCTIES EN NEVENFUNCTIES

Hajé Nordbeck

zelfstandig organisatie adviseur

voorzitter bestuur International Charity Foundation

Peter Bakker

directeur Jacob Bakker IJzerhandel B.V. (alsmede Jacob Bakker Holding B.V.

en PHP Holding B.V.)

Astrid van der Zanden

jurist

Ben Blanken

adviseur Commissie Kunst en Cultuureducatie Gemeente Hengelo

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

DIRECTIE VAN SONNEVANCK IN 2014

Functie Naam In functie 

sinds

Omvang 

dienstverband

Salaris Afdracht 

pensioenpremie

Sociale 

verzekeringspremie

Artistiek 

directeur

Flora 

Verbrugge

01-01-1990 1 FTE € 67.711 € 7.953 € 75.664

Zakelijk 

directeur

Lieke 

Bisseling

01-11-2010 1 FTE € 67.711 € 7.953 € 75.664

Er is geen sprake van belastbare vaste of variabele onkostenvergoedingen voor de directie.
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PRESTATIEVERANT WOORDING 2015

Aantal Aantal bezoeken 

Totaal aantal producties 10 28497

Nieuwe eigen producties 3 4668

Reprises 2 6207

Nieuwe coproducties 5 17622

Totaal aantal uitvoeringen 370 28497

Waarvan in standplaats 57 4321

Waarvan buiten standplaats 301 22549

Waarvan in het buitenland 12 1582

Aantal schooluitvoeringen 268 18930

Aantal schooluitvoeringen PO 122 10255

Aantal schooluitvoeringen VO 146 8675

Aantal jeugduitvoeringen 102 9567

Totaal aantal educatieve activiteiten 168 9535

Totaal aantal uitvoeringen 370 28497

Totaal aantal uitvoeringen en educatieve activiteiten 538 38032

Overzicht aantal gespeelde voorstellingen in Overijssel en in landsdeel Oost

Totaal landsdeel Oost Overijssel Gelderland

Schoolvoorstellingen 210 116 94

Vrije voorstellingen 58 38 20

Totaal 268 154 114
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FINANCIEEL VERSLAG 2015

Stichting Theater Sonnevanck
Walstraat 2
7511 GH Enschede
KvK 41 03 03 39
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BAL ANS DEBET

31 December 2015 31 December 2014
ACTIVA

I   Immateriële vaste activa

Totaal immateriële vaste activa -                            -                            

II Materiële vaste activa

1. Gebouwen en terreinen -                            -                            

2. Inventaris en inrichting 31.449 43.525                      

3. Andere vaste bedrijfsmiddelen 13.824 16.338                      

4. Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering -                            -                            

5. Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar -                            -                            

Totaal materiële vaste activa 45.273                      59.863                      

III Financiële vaste activa

Totaal financiële vaste activa -                            -                            

A. Totale Vaste activa 45.273                      59.863                      

I Voorraden

1. Onderhanden activiteiten -                            -                            

2. Overige voorraden -                            -                            

Totaal voorraden -                            -                            

II Vorderingen

1. Debiteuren 7.245                        3.899                        

2. Gelieerde rechtspersonen -                            -                            

3. Ministerie van OCenW -                            -                            

4. Overige subsidieverstrekkers -                            -                            

5. Overige vorderingen 53.111                       77.303                      

6. Overlopende activa 3.127                        1.377                        

Totaal vorderingen 63.483                      82.579                      

III Effecten

Totaal effecten -                            -                            

IV Liquide middelen 754                           805                           

Totaal liquide middelen 754                           805                           

B. Totale Vlottende activa 64.237                      83.384                      

TOTALE ACTIVA: 109.510                    143.247                    
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BAL ANS CREDIT

31 December 2015 31 December 2014
PASSIVA

Algemene reserve 12.590                      11.561                      

Bestemmingsreserves -                           -                           

Bestemmingsfonds OCW -                           -                           

Overige bestemmingsfondsen -                           -                           

A. Totaal Eigen vermogen: 12.590                      11.561                      

Pensioenen -                           -                           

Overige voorzieningen -                           -                           

B. Totale Voorzieningen: -                           -                           

Investeringsbijdragen 7.350                        10.350                      

Schulden aan kredietinstellingen -                           -                           

Schulden aan gelieerde rechtspersonen -                           -                           

Schulden inzake pensioenen -                           -                           

Overige schulden -                           -                           

Overlopende passiva -                           -                           

C. Langlopende schulden 7.350                        10.350                      

Obligaties en onderhandse leningen -                            -                            

Schulden aan kredietinstellingen 31.387                      22.132                      

Schulden aan leveranciers 11.752                      27.237                      

Schulden aan gelieerde rechtspersonen -                           -                           

Belastingen en premies sociale verzekeringen 9.529                        17.196                      

Schulden inzake pensioenen 6.009                        4.179                        

Minister van OCenW -                           -                           

Reservering juridische bijstand -                           -                           

Overige schulden 6.500                        21.051                      

Overlopende passiva 24.393                      29.542                      

D. Kortlopende schulden 89.570                      121.337                    

TOTALE PASSIVA: 109.510                    143.247                    
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FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING
Functionele exploitatierekening

2015 Begroting 2014

Baten

Directe opbrengsten

Publieksinkomsten totaal 227.751         209.000         215.055         
Publieksinkomsten buitenland -                -                -                
Publieksinkomsten binnenland totaal 227.751         215.055         

Recette 1.362             -                1.700             
Uitkoop 224.989         -                211.355         
Workshop 1.400             2.000             
Partage -                -                -                
Overige publieksinkomsten -                -                -                
Waardering vrijkaarten -                -                -                

Sponsorinkomsten -                -                -                
Sponsoring in natura -                -                -                
Overige sponsorinkomsten -                -                -                

Overige inkomsten 58.670           97.000           70.149           
Vergoedingen van coproducenten 58.670           -                67.903           
Overige inkomsten -                -                2.246             

Indirecte opbrengsten 14.676           -                63.058           
Kapitalisatie van vrijwilligers
Overige indirecte opbrengsten

Totale opbrengsten 301.097         306.000         348.262         

Structurele subsidie OCW 534.483         533.751         533.751         

Structurele subsidie provincie Overijssel 300.485         300.485         300.485         

Structurele subsidie gemeente Enschede 35.208           35.208           35.120           

Structurele subsidie ander orgaan -                -                -                
dan OCW, provincie, gemeente
Overige (niet-structurele) subsidies en bijdragen 21.626           59.444           57.694           

Overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen 14.444           -                14.444           
Overige bijdragen uit private middelen 7.182             -                43.250           

Waarvan particulieren incl. vriendenverenigingen 4.182             -                40.000           
Waarvan bedrijven -                -                -                 
Waarvan private fondsen 3.000             -                3.250             
Waarvan goede doelenloterijen -                -                -                

Totale Subsidies / Bijdragen 891.802         928.888         927.050         

TOTALE BATEN 1.192.899      1.234.888      1.275.312      

fte 
(aantal) 2015 Begroting 2014

Lasten

Beheerslasten: Personeel 240.996         264.773         243.043         

Waarvan vast contract 2,2 163.459         190.337         
Waarvan tijdelijk contract 1,6 58.120           33.660           
Waarvan inhuur -                
Waarvan overige kosten 19.417           19.046           

Beheerslasten: Materiele lasten 141.835         178.100         141.228         

Totale beheerlasten 382.831         442.873         384.271         

Activiteitenlasten: Personeelslasten 594.978         627.478         673.726         

Waarvan vast contract 1,2 86.374           90.703           
Waarvan tijdelijk contract 6,2 234.359         290.881         
Waarvan inhuur 239.118         240.363         
Waarvan overige kosten 35.127           51.779           

Activiteitenlasten: Materiele lasten 211.369         163.100         227.457         
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Totale activiteitenlasten 806.347         790.578         901.183         

TOTALE LASTEN 1.189.178      1.233.451      1.285.454      

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening 3.721             1.437             (10.142)          

Saldo rentebaten/-lasten (2.692)            -                977                

Saldo bijzondere baten/lasten -                -                -                

Exploitatiesaldo 1.029             1.437             (9.165)            

Mutatie bestemmingsfonds OCW 0 0 -961

Mutatie best.reserve restant subsidie OCW 2009-2012 0 0 -6.896

Dotatie / onttrekking aan algemene reserve 1.029 1.437 -1.308

0 0 0
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