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HOE NU MENS TE ZIJN?
Elk mens staat op het raakvlak van het dagelijkse leven en het 
onbevattelijke bestaan. Theater gaat over dat raakvlak, het 
verbeeldt dat raakvlak. Theater maken is vanuit het menselijke 
een verhouding zoeken tot de wereld, de tijd. Te verbeelden 
wat ‘nu’ is, en te reiken naar wat achter ons ligt en dat wat 
komen gaat. 
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1. INLEIDING
Toneelgroep Oostpool (TgO) vraagt als 'grote instelling' in  
de culturele basisinfrastructuur (BIS) voor 'algemeen theater', 
een jaarlijkse subsidie van 2,5 miljoen euro van het rijk.  
Sinds 2013 functioneert TgO als 'grote instelling' en geeft  
het gezelschap aan die positie met succes invulling.

Het in Arnhem gevestigde gezelschap werd in 1953 opgericht 
als Toneelgroep Theater, later Theater van het Oosten, sinds 
2001 Toneelgroep Oostpool. Marcus Azzini begon in 2009 
als lid van het artistiek team, in 2013 werd hij benoemd tot 
artistiek directeur. Sindsdien vormt hij samen met zakelijk 
directeur Ruud van Meijel de directie en het bestuur van TgO. 
Azzini groeide snel in zijn nieuwe functie en ontwikkelde 
vanuit die positie zijn signatuur als regisseur.
 Ondanks een guur kunstklimaat hield TgO vast aan een 
gedurfde artistieke lijn en realiseerde successen met o.a. 
Angels in America (regie: Marcus Azzini), Hideous (wo)men 
(regie: Susanne Kennedy) en het drieluik Goede bedoelingen 
(tekst: Joeri Vos).
 Ook bewees het gezelschap zich als talentontwikkelaar 
van nieuwe theaterleiders: Bianca van der Schoot ontwikkelde 
zich (i.s.m. Suzan Boogaerdt) tot de nieuwe artistiek leider 
van het Ro Theater. Multi-maker Joeri Vos wordt de nieuwe 
artistiek leider van de Veenfabriek in Leiden.
 TgO groeide bovendien van gemiddeld 40.270 bezoekers 
in 2009-2012 tot gemiddeld ruim 50.000 in 2013-2015 en 
verwezenlijkte daarmee ook de ambities op het gebied van 
publieksbereik. Met een eigen inkomstenpercentage van 
33,4% over de periode 2013-2015 scoort TgO bovendien flink 
boven de norm van 23,5%. 

Voor de periode 2017-2020 neemt TgO zich het volgende 
voor:

- Het maken van artistiek gedurfd en maatschappelijk 
betrokken theatervoorstellingen voor publiek vanaf 
12 jaar;
- Groeien naar gemiddeld 55.000 bezoekers;
- Het uitbouwen van de relatie met de schouwburgen 
in Oost-Nederland door per schouwburg op maat 
invulling te geven aan het begrip 'huisgezelschap' 
teneinde driekwart van het TgO-bezoek in deze regio te 
realiseren;
- Het onder leiding van Marcus Azzini bieden van een 
stimulerend platform voor toonaangevende regisseurs 
en theaterleiders van morgen: Sarah Moeremans, 
Jeroen De Man en Timothy de Gilde; 
- Het leveren van een substantiële bijdrage aan de 
'Proeftuin podiumkunsten en regionale programmering: 
Arnhem' in het kader van het Manifest Oost-Nederland
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2. PROFIEL

Visie
Onze samenleving is een, op het eerste gezicht, open 
samenleving: we zijn verbonden met online (en offline) 
netwerken, we maken verre reizen, we doen mee aan 
burgerinitiatieven voor asielzoekers, we delen ons privéleven 
met honderden Facebook-‘vrienden’, we zijn 24/7 bereikbaar. 
We kunnen contact maken met wie we maar willen, wanneer 
we maar willen. We zijn vrij.
 Maar het gevolg van die vrijheid is dat onze werelden 
fragmenteren. Je kunt niet met alles, iedereen en overal 
voortdurend in verbinding zijn. We moeten kiezen. Kiezen 
doe je op basis van interesse, belang en herkenning. Dit 
heeft tot gevolg dat de verbindingen die we aangaan op ons 
eigen terrein blijven. De vrijheid en veelheid brengen dus een 
tegenover-gestelde neiging teweeg: we zijn steeds beter in 
staat te vermijden wat ons niet interesseert, of – sterker nog 
– wat ons niet bevalt. We houden onszelf gevangen in het 
bekende. 
 De neiging tot geslotenheid schuilt in ons allemaal: we 
worden ongerust van anders-denkende nieuwelingen, we 
zijn geobsedeerd door veiligheid, we zien onze denkbeelden 
liever bevestigd dan bevraagd. Kortom, de waarde van de 
ontmoeting met het onbekende of de ‘ander’ staat onder 
druk.

Missie
TgO gelooft in theater als middel voor onvoorziene 
‘ontmoetingen’ met andere mensen, tijden en denkbeelden. 
TgO laat je ervaren dat gevoelens tegenstrijdig kunnen 
zijn en gedachtes kunnen veranderen. Dat we samenleven 
met andere mensen, die zich net als wij elke dag opnieuw 
verhouden tot de onbevattelijkheid van ons bestaan. Leven 
is synoniem voor groei en de werkelijkheid is een proces. 
De TgO-theatermakers hebben elk een eigen vormtaal en 
inhoudelijk perspectief. Maar onvoorwaardelijk delen zij met 
de toeschouwer de vraag: Hoe nu mens te zijn?

Waarden 
- De voorstellingen van TgO zijn altijd persoonlijk en in 

contact met het publiek. De makers staan - als het ware 
- midden in hun voorstelling en spreken zo de tijdelijke 
gemeenschap in de theaterzaal van mens tot mens aan. 
Ze bieden inzicht, troost of confrontatie, in elk geval geen 
escapisme.

- De voorstellingen van TgO worden altijd op het scherpst 
van de snede gemaakt. Artistieke risico's worden niet 
vermeden, omwille van voortdurend onderzoek naar de 
zeggingskracht van theater in deze tijd en de overtuiging 
dat wat het gezelschap voortbrengt moet bijdragen aan 
de innovatie van het vak. 

- In het collectief 'wijzer worden' ligt de waarde van dat 
wat TgO voortbrengt. Of het nu gaat om de stagiair-
acteur die zijn eerste stappen zet in een professionele 
theateromgeving, of om het publiek dat via de 
voorstelling gezichtspunten krijgt aangereikt als mogelijke 
antwoorden op de vraag: Hoe nu mens te zijn? 

Publiek
Het gezelschap speelt in heel Nederland, maar vooral in 
Oost-Nederland. Deze regio beslaat bijna een kwart van 
het oppervlak van Nederland en er wonen ruim 3 miljoen 
mensen. Als enige grote instelling voor algemeen theater in 
Oost-Nederland vindt TgO dat het een divers aanbod van 
toneel moet voortbrengen, opdat een zo breed mogelijk 
publiek met de voorstellingen kan kennismaken. Daarmee 
is niet gezegd dat alle voorstellingen van TgO voor iedereen 
zijn, maar via de diversiteit van het aanbod is er wel voor ieder 
wat wils. Door te spelen op scholen, in vlakke vloertheaters, 
in schouwburgen, op locatie en op festivals, die allen vaak 
een eigen publiek kennen, wordt aan dit streven invulling 
gegeven. TgO als geheel bereikt dan ook een algemeen 
publiek, maar met een zichtbare aanwezigheid van jongeren 
vanaf 12 jaar (ruim 30%). 

Samenwerking 
in Arnhem
Huis Oostpool is het eigen theater van TgO. Om de hoek 
bevinden zich de nieuwe repetitiestudio's. Door het 
FPK gesteunde Arnhemse gezelschappen als Tg Echo 
en Keesen&Co kunnen gratis gebruik maken van de 
faciliteiten van TgO. Naast de producties van TgO bestaat de 
programmering van Huis Oostpool verder uit voorstellingen 
van jonge makers van productiehuizen als Toneelschuur 
en Frascati die hierdoor geïntroduceerd worden bij het 
Arnhemse publiek. 
Recent is een intentieverklaring getekend voor onderzoek 
naar verdergaande samenwerking tussen Stadstheater 
Arnhem, Introdans, Het Gelders Orkest en TgO. 
Onderdeel hiervan is het onderzoek naar de haalbaarheid 
van de huisvesting van Introdans en TgO in een te bouwen 
uitbreiding van Stadstheater Arnhem, dat bovendien in de 
komende jaren wordt gerenoveerd. Dit samenwonen kan de 
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samenwerking tussen deze organisaties op allerlei niveaus 
stimuleren en het begrip 'stadstheater' laden. Met dezelfde 
partners worden zomerproducties voor het hele gezin in het 
Stadstheater geproduceerd. Op het gebied van marketing en 
programmering trekken TgO en het Stadstheater toenemend 
samen op. Azzini is gevraagd als gastprogrammeur. Vijf 
voorstellingen van jonge makers worden in seizoen 16-17 
getoond: Urland, BOG, Naomi Velissariou, Davy Pieters en 
Jan Martens. Azzini leidt de voorstellingen persoonlijk in. Op 
zijn beurt brengt het Stadstheater de voorstellingen in Huis 
Oostpool onder de aandacht.
Arnhem is één van de slechts vier kernpunten in het land waar 
een volwaardige theaterketen van opleiding, ontwikkeling, 
productie en presentatie aanwezig is. Op het vlak van 
talentontwikkeling wordt er binnen Arnhem samengewerkt 
met ArtEZ, De Nieuwe Oost, Kunstbedrijf Arnhem, MBO 
Rijn IJssel, Gelderse Onderwijsgroep Quadraam en 
Arentheem College (zie Educatie & Participatie blz. 15).

Samenwerking in 
Oost-Nederland
De sinds 2013 bestaande alliantie van TgO met Theater 
Sonnevanck (hierna: Sonnevanck) in Enschede wordt met 
overtuiging voortgezet. Beide gezelschappen maken in 
coproductie voorstellingen voor jongeren en verbinden zo de 
beide kernpunten voor podiumkunsten in Oost-Nederland 
(zie Educatie en Participatie blz. 15).
TgO is actief partner in de ‘Proeftuin podiumkunsten en 
regionale programmering: Arnhem’ in het kader van het 
Manifest Oost-Nederland. Het doel van de proeftuin is te 
anticiperen op de toekomst van de culturele sector. Andere 
manieren van samenwerking binnen stedelijke regio’s worden 
onderzocht, zowel op het niveau van culturele instellingen als 
in relatie tot de verschillende overheden. 
TgO richt zich in de komende periode meer op de 
samenwerking met de schouwburgen in Gelderland en 
Overijssel: in gesprek met de individuele theaters wordt 
bezien hoe en in welke mate invulling te geven aan het 
begrip 'huisgezelschap'. In de praktijk zal het gaan om 
meer speelbeurten en randprogrammering in de Oostelijke 
schouwburgen, en minder verschillende speelplekken tijdens 
de landelijke tournees.

Samenwerking in 
Nederland
In een unieke alliantie van TgO met het Nationale Toneel 
ontwikkelt theatermaker Jeroen De Man zijn vakmanschap 
als regisseur. Artistiek leider Eric de Vroedt van het NT en 
Azzini begeleiden De Man samen in de stappen die hij bij 
de gezelschappen zet. De Man levert in dit verband acht 
coproducties af, variërend van vlakke vloer, locatie, tot grote 
zaal. 
TgO werkt samen met verschillende podia, festivals en 
gezelschappen in het land. Met Oerol en De Parade 
zijn meerjarenafspraken voor de productie van (locatie-) 
voorstellingen. Een grootschalige voorstelling wordt 
gecoproduceerd met Het Amsterdamse Bostheater. Met 
ICKAmsterdam wordt een dansvoorstelling ontwikkeld, 
in regie van Azzini. Voor een participatieproject is een 
samenwerking ingezet met Zina. Met De Toneelmakerij 
wordt eenmalig een trailervoorstelling voor op scholen 
gecoproduceerd. Op het vlak van talentontwikkeling wordt 
er landelijk samengewerkt met Frascati Producties 
en Moeremans&Sons (zie Talentontwikkeling onder 
Activiteiten blz. 9).
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3. ACTIVITEITEN 

Speelplek en publiek hangen nauw samen met de keuzes 
voor inhoud en vorm. Het onderscheid ‘klassiek repertoire’ en 
‘nieuw repertoire’ blijkt in de praktijk van schouwburgen en 
publiek geen rechtvaardiging meer voor het verschil tussen 
grote en kleine zaal. TgO maakt per productie de afweging 
of het grote gebaar van de schouwburgzaal, de intimiteit van 
de vlakke vloerzaal of de realiteit van de locatie de inhoud het 
beste laat overkomen.      

   
Toneelgroep Oostpool gaat de komende periode elk jaar ten 
minste het volgende maken:

- Drie groot gemonteerde producties (>400 zitplaatsen). 
De schouwburgvoorstellingen gaan in première in 
Stadstheater Arnhem of Theater Odeon in Zwolle en 
spelen daarna in Oost-Nederland en de rest van het land. 
De voorstelling op locatie speelt in Arnhem en/of op Oerol 
en/of bij Het Amsterdamse Bostheater. 

- Drie vlakke vloerproducties, waarvan twee voor de zalen 
en één voor zomerfestivals. Deze voorstellingen spelen in 
Huis Oostpool, Oost-Nederland en de rest van het land. 
Die voor de zomer speelt op de locaties van de Parade en/
of op festivals in Arnhem en Zwolle.

- Bij gebleken succes komen producties op het repertoire. In 
2017 wordt Angels in America hernomen. Ook het drieluik 
(in) Koud Water – They are just Kids – On the Road komt 
terug. 

- Twee coproducties met Sonnevanck voor op scholen, in 
de tot theater verbouwde vrachtwagentrailer van het 
gezelschap of in het klaslokaal. De trailervoorstellingen 
worden ook aangeboden in het kleine zalencircuit: ofwel 
in de trailer nabij het theater ofwel in geadapteerde versie 
in de theaterzaal. 

- Voorstellingen en activiteiten in het kader van educatie 
& participatie en talentontwikkeling (zie Educatie & 
Participatie blz. 15).
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Hoodfstuk 3. Activiteiten

Artistiek team
TgO is een huis van makers: Het artistiek team staat onder 
leiding van Marcus Azzini en bestaat uit Sarah Moeremans, 
Jeroen De Man en Timothy de Gilde. Dramaturge Fanne 
Boland (1984, Utrecht) waarborgt de reflectie en het 
onderzoek in het artistiek team. Onderstaand wordt het 
artistieke profiel van de makers geïntroduceerd, met een 
greep uit hun voorstellingsplannen.

MARCUS AZZINI | Een pleidooi voor groei, 
verandering en saamhorigheid loopt als een rode draad 
door het werk van Marcus Azzini (1971, Sao Paulo BR). De 
personages in Azzini’s voorstellingen zijn ‘sensitieven van 
ziel’ die van hun zwakte een kracht maken: zij strijden voor 
het onvervreemdbare recht om gezien te mogen worden 
voor wie of wat ze zijn. Azzini baseert zijn voorstellingen 
op uiteenlopende bronnen: klassiek en nieuw repertoire, 
boek-bewerkingen en balletten, die hij te lijf gaat door de 
verbinding tussen taal en lichaam centraal te stellen. In zijn 
regies streeft hij steeds opnieuw naar een verbeelding van 
het persoonlijke: de directe lichamelijke en emotionele 
verhouding van een mens tot andere mensen en de wereld. 
De voorstellingen van Azzini hebben bewezen dat TgO garant 
staat voor een aangrijpende kunstervaring. Regies als Tramlijn 
Begeerte (selectie Nederlands Theaterfestival 2013), Angels in 
America (selectie Nederlands en Vlaams Theaterfestival 2015, 
Arlecchino voor Vincent van der Valk) De Onrendabelen en 
They are just Kids zijn nauwkeurig vormgegeven constructies 
waarin de toeschouwer met het leven van de personages kan 
mee-leven. De komende jaren krijgen twee thema’s in zijn 
werk extra nadruk: generatieconflicten in familierelaties en 
de maatschappelijke implicaties van seksualiteit. 

- On the Road – (In) Koud Water – They are just 
Kids Een drieluik over jonge mensen die in een roerig 
tijdperk op zoek gaan naar een manier om anders te leven. 
Vlakke vloerzaal tournee 2017-2018 

- Een Meeuw Het stuk van Tsjechov over de wederzijdse 
zoektocht naar erkenning tussen ouders en kinderen en 
de delicate concurrentie tussen generaties. Grote zaal 
tournee 2017 

- Giselle Een theater-balletvoorstelling voor het hele 
gezin, een zomer lang te zien in Stadstheater Arnhem. 
Coproductie Stadstheater Arnhem, Introdans en het 
Gelders Orkest. Grote zaal zomer 2017

- Familia Over veranderende familierelaties op de grens 
van de 20ste en 21ste eeuw. Na het succes van Angels in 
America ensceneert Azzini het jongste avondvullende stuk 
van Tony Kushner (The Intelligent Homosexual's Guide to 
Capitalism and Socialism with a Key to the Scriptures uit 
2009). Grote zaal tournee 2017 

- Mystiek Lichaam Naar het boek van Frans van 
Kellendonk. Een zoektocht naar wat ‘familie’ is in een 
wereld waarin individualisme en economisering centraal 
staan. Vlakke vloerzaal tournee 2018

- Oedipus trilogie De Thebaanse cyclus van Sophokles 
bestaande uit Koning Oedipus, Oedipus te Colonus en 

Antigone zijn uitgangspunt voor een groots opgezette 
voorstelling over blinde vlekken, zelfinzicht en 
onafhankelijkheid. Grote zaal tournee 2018

- La Dame In deze coproductie met ICKAmsterdam (o.l.v. 
Emio Greco en Pieter C. Scholten) krijgen dans en theater 
een gelijkwaardige rol, met La Dame aux Camélias van 
Alexandre Dumas als inspiratiebron. Grote zaal tournee 
2019

- Failliet In film en tv gespecialiseerde scenarioschrijver 
Robert Alberdingk Thijm schrijft voor TgO een nieuw 
toneelstuk over het faillissement van onze vrije 
maatschappelijke en seksuele waarden. Grote zaal 
tournee 2020 

SARAH MOEREMANS | Sarah Moeremans 
(1979, Bonheiden BE) werkt in ‘collecties’, dat wil zeggen 
dat zij haar oeuvre opbouwt uit reeksen van voorstellingen 
die een bepaald thema of vraag beslaan. Bij TgO gaat 
Moeremans’ werk een nieuwe fase in. Ze wil zich richten 
op populaire begrippen en titels waardoor zij een breder 
publiek aanspreekt, echter zonder concessies te doen aan 
inhoudelijke scherpte. Moeremans’ volgende collectie draagt 
het etiket ‘What’s in a Fairytale’. Ze gaat in vier voorstellingen 
in op de vraag waarom we geen moraal meer durven te lezen 
in eeuwenoude verhalen. We lezen klakkeloos sprookjes 
aan onze kinderen voor, maar de moraal die erin besloten 
ligt vinden we ouderwets en daar willen wij onze kinderen 
(en onszelf) niet mee opzadelen. Joachim Robbrecht, een 
regelmatig aan TgO verbonden auteur, is Moeremans’ 
belangrijkste bewerker en inhoudelijke sparringpartner. Zij 
herschrijven de sprookjes met nieuwe ogen: Welke moraal 
ligt er voor onze hedendaagse levens in besloten? De 
combinatie van maatschappelijk engagement en gevoel voor 
ironie leveren even puntige als grappige voorstellingen op.

- Crashtest Ibsen IV: De Pijlers van de 
Samenleving (sluitstuk van de Ibsen-collectie) Wat 
betekent from zero to hero nog anno 2017, terwijl we allang 
allemaal hero’s zijn? Coproductie Moeremans&Sons 
i.s.m. Oerol, locatievoorstelling 2017 

- What’s in a Fairytale: Robin Hood. Hij steelt van 
de rijken en geeft aan de armen. Maar dat is makkelijker 
gezegd dan gedaan. Wie heeft recht op wat? Welke 
normen hanteren we om dat te beslissen? Grote zaal 
tournee 2018

- What’s in a Fairytale: Bambi. We lijden aan een 
geluksverslaving die aan het ongeluk geen ruimte geeft. 
Daardoor krijgen we van het minste of geringste een 
burn-out. We zijn allemaal ‘slachtoffer’ dus iedereen wil 
Bambi zijn. Grote zaal tournee 2019 

JEROEN DE MAN | Jeroen De Man (1980, 
Amersfoort) zal zich als regisseur ontwikkelen en gaandeweg 
een eigen publiek aanboren. De Mans succesvolle ervaring 
bij het acteurscollectief De Warme Winkel verdiept hij in een 
nieuwe fase. Deze staat in het teken van de concentratie 
op regie: de ruimte om niet meer duizendpoot (speler, 
vormgever, schrijver, regisseur) te zijn maar gedetailleerd aan 
het eindresultaat te kunnen schaven. Daarnaast verwacht 
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De Man zijn eigen theaterstijl te kunnen aanscherpen en 
het ambacht van de grote zaalregie te gaan beheersen. Zijn 
drijfveer voor het maken van theater is een nostalgische: een 
fascinatie voor het ontstaan en weer vergaan van een illusie. 
De Man streeft ernaar hedendaagse paradoxen waar wij 
onszelf in gevangen houden aan de oppervlakte te brengen. 
Hij gaat enerzijds te werk als een Don Quichot die met zijn 
fantasie de werkelijkheid te lijf gaat. Anderzijds is hij zelf de 
eerste die de zeepbel kapot prikt. In zijn werk blijft hij eigenwijs 
zoeken naar het genot van de fantasie en de verrassing van de 
ontnuchtering. 

- Ondertussen in Casablanca Een prikkelende 
confrontatie tussen dialogen over theater en de 
verbeelding van gewelddadige politieke situaties op 
uiteenlopende plaatsen in de wereld. Coproductie  
Het Nationale Toneel, vlakke vloerzaal tournee 2017

-  Marmer Een absurde en existentialistische tragikomedie 
van Brodsky die zich zowel afspeelt in het antieke Rome als 
in een futuristische high-tech Big Brother-maatschappij: 
nachtmerrie of utopie? Coproductie Het Nationale 
Toneel, vlakke vloerzaal tournee 2017

- De Bruiloft De klassieker van Canetti over de vraag: 
Wat doet u als het huis instort als laatste voor uw 
allerliefste? Coproductie Het Nationale Toneel, grote  
zaal tournee 2019

        Vaste waarde bij TgO zijn 
de producties voor de toeschouwers van de toekomst: voor 
iedereen tussen de 12 en 19 jaar. Timothy de Gilde (1982, 
Maarssen) leert de jongeren spruitjes eten. Kunst is niet 
meteen bevredigend en soms ronduit vreemd. Maar in die 
vervreemding schuilt het genot. De Gildes uitgangspunt 
om theater te maken is een romantische: zijn personages 
bevinden zich in het spanningsveld tussen verbeelding en 
realiteit, tussen game en real-life. Het dromende, misschien 
wel pathetische, individu, botst met een harde werkelijkheid. 
De Gilde paart een stijl die naadloos aansluit op de populaire 
beeldcultuur aan een oprechte missie. De voorstellingen van 
De Gilde zijn een vorm van educatie. Zijn toeschouwers wil hij 
verleiden te reflecteren op hun ‘zijn’ als mens en hun positie in 
de wereld. Volg ik mijn verlangens en idealen tot het uiterste, 
of accepteer ik de grenzen van de wereld? De strijd tussen 
deze vragen komt in zijn voorstellingen tot uiting door middel 
van een ‘vuist’: een onverwachte klap in het gezicht van de 
kijker. Ook maakt De Gilde coming-of-age-voorstellingen 
met jongeren. In het komende kunstenplan maakt hij de stap 
naar de kleine zaal bij Sonnevanck. Hij maakt daar Barbaartje 
6+ (tekst: Joachim Robbrecht) en Bruce & Keetje 4+. 
 

TRAILERVOORSTELLINGEN 
- Dispuut Wat betekent trouw voor een puber?  

Bewerking van het toneelstuk Het Dispuut van Marivaux. 
Coproductie Sonnevanck 2018

- Hi Ha Hondenlul Samen met de nieuwe artistiek leider 
van De Toneelmakerij Paul Knieriem ontwikkelt De Gilde 
een voorstelling over voetbalhooligans en spreekkoren. 
Coproductie De Toneelmakerij 2020 

- Gastregie: It’s my mouth I can say what I 
want to Een humoristische, groteske en satirisch-
poëtische aanklacht tegen te-snelle-mening-vorming 
en (onbewust) racisme gemaakt door Daria Bukvic. 
Coproductie Sonnevanck 2017

- Gastregie: De Bijen tegen de Vliegen Een 
Darwiniaanse studie van het ecosysteem 'middelbare 
school' waarvoor Sadettin Kirmiziyuz de roman  
Lord of the Flies in verband brengt met het boek Queen 
Bees and Wannabes. Coproductie Sonnevanck 2018

COMING OF AGE VOORSTELLINGEN
- Brood & Spektakel De Gilde en Azzini gaan samen  

de grote zaal in met een voorstelling door honderd jongeren 
tussen de 15 en 19 jaar. In een live spelshow strijden  
de jongeren om aandacht, om uiteindelijk het spel te 
stoppen en te durven dromen. Grote zaal Stadstheater 
Arnhem 2017

- Evacuee Twintig Arnhemse pubers onderzoeken wat 
het betekent om ineens te moeten vluchten zonder te 
weten waarnaartoe. Centraal staat de evacuatie van 
Arnhem in 1944. Coproductie Introdans, Huis Oostpool 
2018

Ensemble
Wederzijds inspirerende samenwerkingen staan aan de basis 
van het werk van TgO. Een ‘pool’ van terugkerende artistieke 
medewerkers waarborgt de continuïteit in de creatie-
processen en herkenning bij het publiek. TgO werkt samen 
met acteurs Kirsten Mulder, Teun Luijkx, Vincent van der Valk, 
Rick Paul van Mulligen, Matthijs van de Sande Bakhuyzen, 
Reinout Scholten van Aschat, Ludwig Bindervoet, Judith 
van den Berg, Joep van der Geest, Martijn Nieuwerf, Daniel 
Cornelissen, en natuurlijk ook nieuwe TgO-gezichten Gijs 
Naber, Ariane Schluter, Louis Van Der Waal, Astrid van Eck 
en Sigrid ten Napel; ontwerpers Theun Mosk, Wikke van 
Houwelingen, Julian Maiwald, Janne Sterke en Lotte Goos; 
en schrijvers Hannah van Wieringen, Joachim Robbrecht en 
Joeri Vos. 

TIMOTHY DE GILDE -
JONG OOSTPOOL |
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Talentontwikkeling
TgO onderscheidt zich doordat talentontwikkeling 
geïntegreerd is in de algehele werking van het gezelschap. 
TgO werkt met een team van jong maar reeds bewezen 
talent dat kan doorgroeien naar grootschalig theater, zoals 
is gebeurd met Azzini, recent met Van der Schoot en Vos en 
voor de toekomst met De Gilde en De Man. Bij vrijwel alle 
afdelingen zijn stagiaires betrokken: in de periode 2013-2016 
waren dat er bijna honderd. 

Vanzelfsprekend partner op het vlak van talentontwikkeling is 
ArtEZ in Zwolle en Arnhem. 

- Als onderdeel van hun opleiding maken de derdejaars 
studenten van de acteursopleiding traditiegetrouw een 
voorstelling in Huis Oostpool. Voor hen is het een eerste 
kennismaking met het spelen van een compleet stuk 
voor publiek o.l.v. van een regisseur in een professionele 
omgeving. 

- TgO en ArtEZ hebben vaste connecties door 
stageplaatsen, docenten vanuit TgO (Azzini, Moeremans, 
De Man en Boland zijn docent op de acteursopleiding), en 
de Vooropleiding Oost (zie Educatie & Participatie blz. 11). 

 Op de acteursopleiding wordt een veertiendaagse 
workshop opgezet waarin op het vlak van regie en 
dramaturgie de werkwijze van Azzini gethematiseerd 
wordt. 

- Studenten van de theaterdocentopleiding van ArtEZ 
Zwolle ontwikkelen onder begeleiding van De Gilde 
jaarlijks een participatie-activiteit voor specifieke 
doelgroepen buiten het theater, in de bibliotheek, of het 
verzorgingshuis, etc. 

- De voorstellingen in Huis Oostpool zijn gratis toegankelijk 
voor de podiumkunsten-studenten van ArtEZ. 

De Nieuwe Oost (voorheen Generale Oost) is het 
interdisciplinaire productiehuis voor talentontwikkeling 
gevestigd in Arnhem (theater en dans), Nijmegen (literatuur), 
en Deventer (muziek). Onderdeel van talentontwikkeling is 
het creëren van een interessant vestigingsklimaat voor jonge 
makers. De Nieuwe Oost en TgO doen dat in afstemming door 
studenten, jonge makers en kleine theatergezelschappen te 
faciliteren en programmeren en samen te werken met ArtEZ. 

TgO begeleidt samen met het productiehuis Frascati 
Producties nieuwe eigenzinnige makers/regisseurs in  
op maat gemaakte trajecten. Deze bestaan uit regie-
assistenties, het maken en tonen van voorstellingen in Huis 
Oostpool, en mentorschap door Azzini. Jan Hulst en Kasper 
Tarenskeen doorlopen momenteel een dergelijk traject. Ze 
maakten voorstellingen bij Frascati en TgO en in 2016 de 
coproductie De Ilias voor Oerol.

Moeremans&Sons is een jong acteurscollectief dat 
zijn naam ontleent aan Sarah Moeremans, en waarvan deze 
regisseur een gelijkwaardig lid is. Het gezelschap vestigt zich 
in 2017-2020 steeds in een andere stad, in 2018 in Arnhem. 
TgO zal omwille van de relatie met Moeremans het collectief 
waar mogelijk faciliteren. Naast de geplande coproductie 
voor Oerol coacht de zakelijk directeur van TgO de zakelijk 
verantwoordelijke van het collectief.
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4. EDUCATIE EN PARTICIPATIE

TgO biedt in dit kader verschillende activiteiten en producten. 
Programmaboekjes, openbare repetities, inleidingen en 
nagesprekken zijn vaste onderdelen. TgO ontwikkelt als 
aanvulling daarop unieke concepten:
 Sinds 2014 biedt TgO bij de grote zaal tournee een 
inleidende documentaire. Terugkerende ingrediënten van 
de films zijn een gesprek met de regisseur, interview met een 
specialist over het thema van de voorstelling en beelden uit 
het repetitieproces. De documentaire wordt ook gebruikt 
ter voorbereiding op school van klassikaal bezoek aan de 
voorstelling. 
 In 2017-2020 wil TgO een jaarlijks wisselende 
tentoonstelling inrichten in een speciaal vormgegeven 
installatie voor schouwburgfoyers, in elk geval in die van de 
Oost-Nederlandse partners. De tentoonstelling bestaat 
uit een basale introductie van toneel, aandacht voor TgO 
en het artistieke proces van de makers rond de actuele 
voorstelling(en), en een interactieve ervaring. 
 TgO zet een jaarlijks terugkerend stadsproject op waarin 
actuele thema’s aan bod komen. De werkwijze van sociaal 
geëngageerd theatergezelschap Zina vormt inspiratie en 
uitgangspunt. In samenwerking met Melih Gençboyaci (Zina, 
Schwalbe) en Adelheid Roosen (Zina) ontwikkelt Azzini voor 
2018 een project rond asielzoekerscentra in de regio. 

JONG OOSTPOOL is de verzamelnaam voor alle 
jeugdvoorstellingen en -activiteiten van TgO, waarin de visie 
van het gezelschap naar een jonge doelgroep wordt vertaald. 
Waar voorheen de themakeuze vooral op de individuele 
ervaring van de puberteit gebaseerd was, krijgt nu de 
ontmoeting met de ‘ander’ en ‘anders-zijn’ meer aandacht.  
 Het gezelschap reikt een hand aan nieuwe en meer 
diverse generaties op de plek waar culturele verschillen 
het grootst zijn: de scholen. In voorstellingen voor de hele 
klas komen kinderen veelal voor het eerst in aanraking met 
theater. Vervolgens biedt TgO activiteiten waarin de jongeren 
zelf kunnen meedoen en zelfs de stap naar het professionele 
circuit kunnen maken, zoals de coming-of-age-voorstellingen 
en de vooropleiding Oost.

TgO verstaat onder educatie het activeren van 
toeschouwers om theatervoorstellingen beter te begrijpen 
en te waarderen. Participatie is synoniem voor actief 
meedoen. Educatie en participatie gaan dus over het 
activeren van publiek, voor theater én door middel van 
theater. 

Sinds 2013 coproduceert TgO met Sonnevanck 
voorstellingen voor scholen. Deze samenwerking is 
geëvolueerd tot een productioneel en artistiek partnerschap. 
 Gezamenlijk worden thema’s bepaald en artistieke 
teams aangetrokken. Bij maakprocessen zijn de artistiek 
verantwoordelijken van beide gezelschappen betrokken, 
afwisselend in de rollen van regisseur en dramaturg. De 
brutale en humorvolle voorstellingen zijn een uitnodiging aan 
de jeugd om de geest soepel te houden en het onbekende te 
omarmen.

- Trailervoorstellingen (12+ en 14+) Een 
vrachtwagen op het schoolplein doet dienst als theater 
voor twee klassen. TgO onderhoudt goede relaties met 
middelbare scholen in de regio, waarbij de vraag telkens 
groter is dan het aanbod. TgO en Sonnevanck bereiken 
samen ruim 10.000 jongeren per jaar. In 2013 (Hard Candy, 
regie: Azzini) en 2015 (GTA5, regie: De Gilde) werden 
trailervoorstellingen bekroond met een Zilveren Krekel. Er 
wordt geïnvesteerd in een nieuwe vrachtwagentrailer die 
drie schoolklassen kan ontvangen. Zo kan voor hetzelfde 
geld beter aan de vraag voldaan worden. Om de aandacht 
te vestigen op jeugdvoorstellingen in vrachtwagens 
is onder de noemer Trailertrash Fest een festival in 
voorbereiding waarvoor andere trailervoorstelling-
producenten Kwatta, Laagland en Artemis worden 
uitgenodigd.

- Voorstellingen in de klas TgO en Sonnevanck 
maken samen interactieve mini-voorstellingen voor in 
het klaslokaal, voor eerste- en tweedeklassers in het 
voortgezet onderwijs. 

- Coming of age voorstellingen TgO maakt met 
jongeren uit de omgeving een voorstelling die meerdere 
keren in Huis Oostpool voor een algemeen publiek 
gespeeld wordt.

- Club Oostpool Na de XL-versies en Club Oostpool-
op-locatie wordt Huis Oostpool weer het uitgangspunt, én 
wordt er een tournee langs de Oostelijke schouwburgen 
opgezet. Drie keer per jaar biedt TgO een avond vol 
inspiratie, inhoud en aansluitend een dansfeest.
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- JOOST Voor een kleine financiële bijdrage kunnen 
jongeren lid worden van JOOST, de jongerenorganisatie 
binnen TgO. De ongeveer honderd leden profiteren 
daarmee van speciaal voor hen georganiseerde 
workshops, inleidingen, acties en gratis toegang tot alle 
TgO voorstellingen in Huis Oostpool.

- Vooropleiding OOST In samenwerking met 
ArtEZ, Kunstbedrijf Arnhem, MBO Rijn IJssel, Gelderse 
Onderwijsgroep Quadraam en Arentheem College 
biedt TgO een vooropleiding voor de toneelschool. Het 
curriculum is gekoppeld aan het theaterseizoen van TgO.

- #downloadyourckv Leerlingen die in het kader 
van CKV naar een TgO productie gaan krijgen een deels 
ingevuld CKV verslag dat ze op ludieke wijze tot inzichten 
stimuleert. Hetzelfde formulier kan door docenten 
worden gebruikt als lesmateriaal.
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5. PUBLIEK
 Ook zet het gezelschap de komende jaren in op het 
prominent communiceren van een inhoudelijk motto over 
de voorstelling in combinatie met het vermelden van titels, 
 die vaak door het publiek niet meer worden herkend en mogelijk 
 meer uitsluiten dan uitnodigen. 
De gebruikelijke middelen om voorstellingen onder de 
aandacht van het publiek te brengen worden toenemend 
verruild voor campagnes via (sociale) media. TgO had in 2015 
79.825 unieke bezoekers van de website, 8.318 vrienden op 
Facebook en 4.210 op Twitter en 806 op Instagram. Naast 
sociale media zoekt TgO andere kanalen om publiek voor 
toneel te enthousiasmeren. De voorstelling De Onrendabelen 
wordt in samenwerking met de VPRO ontwikkeld  
tot televisiefilm in de regie van Remy van Heugten. Het 
gezelschap is in gesprek met filmproducent Anton Smit over 
een structurele samenwerking. 
 In de Rotterdamse Schouwburg bespeelt TgO 
tegelijkertijd de kleine en grote zaal, wat bij herhaling leidde 
tot een bovengemiddelde opkomst. Deze ‘TgO-invasie’ 
wekt de aandacht van het publiek. In 2016 wordt daarom in 
Stadstheater Arnhem tijdens de try-out en première-week 
van de grote zaalproductie Demonen ook de vlakke vloerzaal 
bespeeld in een festivalachtige aanpak en lardeert TgO het 
geheel met randprogrammering. Bij succes wordt dit concept 
uitgerold naar andere schouwburgen.
 Schouwburgen vragen om meer spreiding van het aanbod 
door het jaar heen. TgO onderzoekt de haalbaarheid van 
een tweejaarlijkse grootschalige zomerproductie voor het 
hele gezin, met langere speelreeksen in een beperkt aantal 
schouwburgen. 
   In de 24 uurs-economie richten mensen hun leven 
steeds flexibeler in. Daarom gaat TgO experimenteren met 
wisselende aanvangstijden in Huis Oostpool, bijvoorbeeld 
vroeg op de avond en aan het einde van de zondagochtend. 
Zzp-ers, zorgverleners, horeca-medewerkers maar ook 
ouders die overdag gemakkelijker oppas kunnen regelen, 
krijgen zo meer gelegenheid tot theaterbezoek. 
 In het rapport van de Commissie Ter Horst wordt 
gesproken over de drempel die de toegangsprijs opwerpt 
voor theaterbezoek. Het gezelschap wil als proef in het 
seizoen 2016-2017 alle voorstellingen in Huis Oostpool voor 
tien euro aanbieden. 

Maatschappelijke 
waarde 
TgO onderschrijft de bevindingen van de Commissie Ter 
Horst, waaruit blijkt dat de maatschappelijke waarde van 
podiumkunsten onder druk staat. Podiumkunsten lijken soms 
synoniem te worden voor vermaak, waarmee op termijn 
ook de argumenten voor overheidsondersteuning verder ter 
discussie staan. Dit wordt onder andere veroorzaakt door 
bezuinigingen bij alle overheidslagen waardoor risicomijdend 
gedrag wordt gestimuleerd, zowel bij afnemers als bij 
aanbieders. 
Via de output van voorstellingen en activiteiten voegt het 
gezelschap waarde toe aan de samenleving. TgO brengt 
inzichten en gevoelens teweeg en biedt die beleving aan 
een zo groot mogelijk publiek. Het gezelschap is zich bewust 
van de mogelijke ‘drempels’ van theaterbezoek, zoals de 
Commissie Ter Horst die benoemd. Daarom speelt het 
gezelschap op een scala aan podia, omlijst met educatieve 
activiteiten.

Marketing
TgO streeft in de periode 2017-2020 naar gemiddeld 
55.000 bezoekers over alle voor-stellingen en activiteiten. 
In 2013-2015 ligt dit aantal op gemiddeld ruim 50.000, een 
toename van 10.000 per jaar ten opzichte van 2009-2012. 
Nu realiseert het gezelschap grofweg de helft van het bezoek 
in Oost-Nederland. De komende jaren wil TgO dat richting 
driekwart stimuleren, door langere speelreeksen in de 
Oostelijke theaters, met als gevolg minder losse speelbeurten 
in het land. De ervaringen die TgO heeft met het langer spelen 
in eigen huis en in de vlakke vloertheaters komen hierbij van 
pas. 
 Jaarlijks spendeert TgO zo'n vijftien procent van het 
exploitatiebudget aan marketing, waarbij het onder andere 
investeert in het door-ontwikkelen van CRM en continu 
publieksonderzoek. De beoogde groei van het bezoek aan 
de voorstellingen wil het gezelschap mede via vernieuwende 
marketingstrategieën tot stand brengen. De experimenten 
die TgO op dit vlak in Huis Oostpool onderneemt kaderen in 
de Oost-Nederlandse proeftuin podiumkunsten. Uiteraard 
deelt TgO de ervaringen ook met collega-gezelschappen en 
theaters buiten de regio. Een aantal van de voorgenomen 
marketing-strategieën worden hieronder uiteengezet.
 Randprogrammering heeft vaak naast een educatieve 
ook een promotionele werking. De tentoonstellingsinstallatie 
voor de schouwburgfoyers en het vooraf aanbieden van 
de inleidende film aan scholen zijn daar voorbeelden van. 
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6. ONDERNEMERSCHAP

TgO verstaat onder cultureel ondernemerschap een houding 
waarbij kansen worden aangegrepen en/of zelf geschapen. 
Het ondernemerschap is dienend aan het artistieke beleid. 
Ook zakelijk wordt op het scherpst van de snede geopereerd 
en met de beschikbare middelen een maximale output 
nagestreefd.

Verdienmodel 
Van de bij benadering 700.000 euro recette die het 
gezelschap jaarlijks incasseert wordt ongeveer de helft in 
Oost-Nederland verdiend. Grofweg de helft daarvan komt uit 
jongeren-voorstellingen en –activiteiten.  
 Met de tournee-theaters en festivals wordt 
samengewerkt op basis van een procentuele verdeling 
van de recette met een garantie. Steeds vaker worden 
uitkoop-sommen overeengekomen, zodat theaters hun 
eigen prijsbeleid kunnen hanteren. Bij langere bespeling 
van vlakke vloertheaters wordt ook wel zonder garantie 
gespeeld. Bij Angels in America werd dit gecombineerd met 
een marketingbijdrage vanuit de theaters. TgO verdubbelde 
dit bedrag waardoor een stevig marketingplan kon worden 
uitgevoerd. Overigens werkt het gezelschap al langer 
op deze basis met de Zwolse Theaters en realiseert zo 
gemiddeld dezelfde inkomsten als bij een garantie-afspraak. 
De meerwaarde zit in de samenwerking die tussen de 
wederzijdse marketingafdelingen wordt gestimuleerd. 

Prestaties
Voor 2013-2016 nam TgO zich voor 24 grote zaal- en vlakke 
vloerproducties te (co)produceren. Eind 2016 komt het 
totaal op 33 uit, waarvan 10 nieuwe (co)producties en 2 
hernemingen van groot gemonteerde producties (>400 
zitplaatsen) en 16 nieuwe (co)producties en 5 hernemingen 
voor de vlakke vloerzaal. 
 Het totale aantal voorstellingen (regulier, school en 
jeugd) was voor 2013-2016 op 1.620 voorzien, dat worden er 
waarschijnlijk 7 meer. In 2013-2016 waren ook 304 overige 

De productie van voorstellingen is georganiseerd in 
zelfsturende teams, die de kosten realistisch en de inkomsten 
voorzichtig begroten. Tegenvallende kosten vangen de teams 
binnen hun budget op. Deze werkwijze wordt gesteund 
door een nauwgezette begrotingssystematiek en frequente 
financiële rapportages en liquiditeitsprognoses. Voor 
onvoorziene kosten als gevolg van ziekte of ontslag wordt 
een passend eigen vermogen aangehouden. Er wordt niet 
gereserveerd om tegenvallende inkomsten te dekken, omdat 
garantie- en uitkoopsommen de risico's nog altijd voor het 
grootste deel ondervangen.

Financieringsmix 
De structurele overheidssubsidies schragen de werking van 
het gezelschap. De provincie Gelderland en de gemeente 
Arnhem hebben toegezegd hun bijdragen voor 2017-2020 als 
voorheen te handhaven. Van de provincie Overijssel wordt 
binnenkort eenzelfde toezegging verwacht. 
 De eigen inkomsten bestaan in hoofdzaak uit inkomsten 
uit kaartverkoop en coproducties, waarbij in dat laatste geval 
de inkomsten (en de kosten) worden gedeeld. Voor de periode 
2013-2016 wordt een percentage aan eigen inkomsten van 
gemiddeld 30% nagestreefd. Tot en met 2015 bedraagt het 
gemiddeld 33,4%. Voor 2017-2020 wordt verwacht op een 
gemiddelde van 35% uit te komen. 
 Het gezelschap smeedde de afgelopen jaren meerjarige 
samenwerkingsverbanden met een aantal bedrijven. De 
sponsorinkomsten namen tot dusver toe tot 50.000 euro per 
jaar. 
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activiteiten voorgenomen. Naar verwachting komt het totaal 
daarvan eind 2016 enkele tientallen hoger uit. Daarbij moet 
worden opgemerkt dat onder deze categorie ook volwaardige 
producties vallen, zoals de jaarlijkse coming-of-age-
voorstelling, de edities van Club Oostpool en de voorstelling 
die elk jaar met de derdejaars studenten van de ArtEZ 
Toneelschool wordt gemaakt. Voor de periode 2017-2020 zet 
TgO in op een gelijke omvang van de gerealiseerde output, 
zowel qua producties als qua voorstellingen. 

Werkgeverschap 
TgO kent een kleine vaste kern van 22 medewerkers (19,1 
FTE) en een groot bestand aan tijdelijke krachten (circa 
honderd contracten per jaar). De cao wordt integraal 
toegepast en vormt bij ZZP-ers de basis voor de berekening 
van het honorarium. Met de medewerkers die tot de 
vaste kern behoren worden periodiek functionerings- en 
beoordelingsgesprekken gevoerd. De arbeidscultuur is 
informeel, maar doelgericht. Er wordt gewerkt vanuit passie 
en betrokkenheid en met een gastvrije houding naar de 
tijdelijke krachten. 

Governance Code 
Cultuur & Code 
Culturele Diversiteit
Bestuur en raad van toezicht passen de Governance Code 
Cultuur integraal toe. De Code Culturele Diversiteit staat op 
de rol om te bespreken met de Raad van Toezicht. Van de 
uitkomsten daarvan en de resultaten van het geformuleerde 
beleid wordt, net als van de Governance Code Cultuur, 
verslag gedaan in de respectievelijk jaarverslagen en op de 
website.
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7. BEGROTING 2017-2020
BATEN Begroting 2017 Begroting 2020 Resultaat 2014

A.1. Directe opbrengsten 1.033.500 1.076.000 971.402

Publieksinkomsten 700.000 737.500 597.182

- Publieksinkomsten buitenland 0 0 0

- Publieksinkomsten binnenland totaal 700.000 737.500 597.182

   Recette    100.000     110.000       88.858 

   Uitkoop 140.000  150.000    127.900 

   Partage 400.000  412.500    345.637 

   Overige publieksinkomsten    60.000 65.000       34.787 

 Sponsorinkomsten 50.000 55.000       41.500 

 - Sponsoring in geld 50.000 55.000 41.500

 - Sponsoring in natura 0 0 0

 Overige inkomsten 283.500 283.500 332.720

 - Opbrengsten uit coproducties 275.000 275.000 324.114

 - Overige inkomsten 8.500 8.500 8.606

A.2. Indirecte opbrengsten 37.500 45.000 23.198

- overige indirecte opbrengsten 37.500 45.000  23.198  

Totale Opbrengsten 1.071.000 1.121.000 994.600

B.1. Structurele overheidssubsidie 3.081.500 3.081.500 3.069.728

- Ministerie van OCenW 2.675.000 2.675.000 2.670.762

- Prov. Gelderland en Overijssel 345.000 345.000 338.270

- Gemeente Arnhem 61.500 61.500 60.696

B.2.     Overige subsidies en bijdragen 22.500 32.500 21.120

Overige subs./bijdr. uit publieke middelen 0 0 0

Overige bijdrage uit private middelen 22.500 32.500 21.120

- Particulieren incl. vrienden 10.000      15.000 10.000

- Private fondsen 12.500  17.500 11.120  

Totale Subsidies / Bijdragen 3.104.000 3.114.000 3.090.848

TOTALE BATEN 4.175.000 4.235.000 4.085.448
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LASTEN Begroting 20217 Begroting 2020 Resultaat 2014

C.1. Beheerlasten personeel 325.000 330.000 359.072

- Medewerkers in vaste dienst 275.000 280.000 257.566

- Tijdelijke medewerkers / honoraria 50.000 50.000 101.506

C.2. Beheerlasten materieel 575.000 580.000 606.652

- Huisvestingskosten 300.000    305.000 310.948

- Bureaukosten 100.000 100.000 105.877

- Algemene publiciteitskosten 125.000 125.000 150.569

- Afschrijving 50.000  50.000  39.258  

Totale Beheerlasten 900.000 910.000 965.724

D.1. Activiteitenlasten personeel 2.175.000 2.200.000 2.083.139

- Medewerkers in vaste dienst 1.100.000 1.125.000 1.063.926

- Tijdelijke medewerkers / honoraria 1.075.000 1.075.000 1.019.213

D.2. Activiteitenlasten materieel 1.100.000 1.125.000 1.007.843

- Voorbereidingskosten 350.000 357.500 304.735

- Uitvoeringskosten 250.000    257.500 228.744

- Organisatiekosten 300.000 305.000 290.690

- Specifieke publiciteitskosten 200.000  205.000 183.674

Totale Activiteitenlasten 3.275.000 3.325.000 3.090.982

TOTALE LASTEN 4.175.000 4.235.000 4.056.706

 

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 0 0 28.742

Saldo rentebaten / -lasten 0 0 1.355

Saldo bijzondere baten /-lasten 0 0 -11.374

  

EXPLOITATIESALDO 0 0 18.723

Vervolg 7. Begroting 2017-2020

BATEN Begroting 2017 Begroting 2020 Resultaat 2014

A.1. Directe opbrengsten 1.033.500 1.076.000 971.402

Publieksinkomsten 700.000 737.500 597.182

- Publieksinkomsten buitenland 0 0 0

- Publieksinkomsten binnenland totaal 700.000 737.500 597.182

   Recette    100.000     110.000       88.858 

   Uitkoop 140.000  150.000    127.900 

   Partage 400.000  412.500    345.637 

   Overige publieksinkomsten    60.000 65.000       34.787 

 Sponsorinkomsten 50.000 55.000       41.500 

 - Sponsoring in geld 50.000 55.000 41.500

 - Sponsoring in natura 0 0 0

 Overige inkomsten 283.500 283.500 332.720

 - Opbrengsten uit coproducties 275.000 275.000 324.114

 - Overige inkomsten 8.500 8.500 8.606

A.2. Indirecte opbrengsten 37.500 45.000 23.198

- overige indirecte opbrengsten 37.500 45.000  23.198  

Totale Opbrengsten 1.071.000 1.121.000 994.600

B.1. Structurele overheidssubsidie 3.081.500 3.081.500 3.069.728

- Ministerie van OCenW 2.675.000 2.675.000 2.670.762

- Prov. Gelderland en Overijssel 345.000 345.000 338.270

- Gemeente Arnhem 61.500 61.500 60.696

B.2.     Overige subsidies en bijdragen 22.500 32.500 21.120

Overige subs./bijdr. uit publieke middelen 0 0 0

Overige bijdrage uit private middelen 22.500 32.500 21.120

- Particulieren incl. vrienden 10.000      15.000 10.000

- Private fondsen 12.500  17.500 11.120  

Totale Subsidies / Bijdragen 3.104.000 3.114.000 3.090.848

TOTALE BATEN 4.175.000 4.235.000 4.085.448
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  Aantal  
Aantal

bezoeken
Aantal  

Aantal
bezoeken

 Aantal  Aantal
bezoeken

 

1. Producties
    

Nieuwe eigen producties 5 5 11  

Nieuwe coproducties  6 6 6  

Reprise eigen producties 1 0 0  

Reprise coproducties 0 1 0  

Waarvan producties grote zaal 3 3 5  

Waarvan prod. midden en kleine zaal 9 9 12  

Subtotaal 12 51.000  12 55.000 17  49.408  

2. Uitvoeringen     

In de standplaats 125 17.500 125 22.500 79 9.195  

In de rest van Nederland 100 22.500 100 20.000 145 29.129  

In het buitenland 0 0 0 0 0 0  

Subtotaal 225  40.000  225  42.500 224  38.324  

3. Schoolvoorstellingen     

Primair onderwijs 0 0          0 0 0 0  

Voortgezet onderwijs 180 11.000 180 12.500 188 11.084  

Elders 0 0 0 0 0 0  

Subtotaal 180  11.000  180  12.500 188  11.084  

4. Jeugduitvoeringen     

In de standplaats  

In de rest van Nederland  

In het buitenland  

Subtotaal 0  0  0  0 0  0  

5. Diverse activiteiten     

Binnen schools 0 0 0 0 0 0  

Openbaar 50 1.500 50 1.500 33 876  

Voorstellingen van derden   10 1.000 10 1.000 10 575  

Subtotaal 60  2.500  60  2.500 0  0  

TOTAAL 475  53.500  475  57.500 455  50.859  
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8. PRESTATIEOVERZICHT 2017-2020
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9. ADVIES VAN DE RAAD  
VOOR CULTUUR

Subsidieadvies

Stichting Toneelgroep Oostpool (hierna: Toneelgroep Oostpool) 
maakt kleine- en grotezaalproducties voor publiek vanaf twaalf 
jaar in Arnhem en in de rest van Nederland. Het gezelschap 
omschrijft zichzelf als ‘huis van makers’ en wil via een breed 
aanbod een breed publiek trekken. De verschillende makers 
concentreren hun producties gezamenlijk rondom de vraag 
‘hoe nu mens te zijn’. Toneelgroep Oostpool ziet naar eigen 
zeggen theater als middel voor onvoorziene ontmoetingen 
met andere mensen, tijden en denkbeelden. Het gezelschap 
beschikt over een eigen theaterzaal in Arnhem, Huis Oostpool, 
en profileert zich als huisgezelschap van Oost-Nederland. 
Het richt zich daarnaast op landelijke samenwerkingen met 
andere gezelschappen, podia en festivals. Daarnaast vervult 
Toneelgroep Oostpool nadrukkelijk de rol van talentontwikkelaar 
van jong maar reeds bewezen talent dat kan doorgroeien naar 
grootschalig theater.

De raad oordeelt over het geheel genomen positief over 
Toneelgroep Oostpool. Het gezelschap heeft de komende 
periode een getalenteerde groep regisseurs en acteurs onder
zijn hoede. De raad vindt de aangekondigde plannen 
interessant. De raad verwacht van Toneelgroep Oostpool dat 
zij zich als groot theatergezelschap in de basisinfrastructuur
meer dan in de afgelopen subsidieperiode gaat richten op de 
grote zaal.

De raad waardeert de trailervoorstellingen en de overige 
educatieve activiteiten van het gezelschap. Ook vindt de raad 
het stadsproject een goede stap om meer te wortelen in de

€ 2.670.000 geadviseerd subsidiebedrag

€ 2.675.000 gevraagd subsidiebedrag

De aanvraag is gebaseerd op artikel 3.9 van de
Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur
2017 – 2020.

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Toneelgroep Oostpool 
een subsidiebedrag toe te kennen van € 2.670.000.
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 Hoodfstuk 9. Advies van de Raad voor Cultuur

regio. Toneelgroep Oostpool bereikt een groot, relatief jong 
publiek, met name in de kleine zaal. De raad gaat ervan uit 
dat het gezelschap de komende jaren moeite zal doen 
om het aantal speelbeurten en het publieksbereik in de 
grote zaal te vergroten. De raad is benieuwd welke extra 
marketingstrategieën worden gekozen om meer publiek 
te trekken in Oost-Nederland. Toneelgroep Oostpool is 
financieel stabiel en gaat goede strategische en inhoudelijke 
samenwerkingen aan.

Beoordeling
Kwaliteit
Toneelgroep Oostpool heeft zich de afgelopen jaren 
ontwikkeld tot een theatergezelschap met een divers palet aan 
artistieke signaturen. De verschillende regisseurs(groepen)
leveren een spannend, interessant en breed aanbod op. 
Daarbij is het de raad opgevallen dat de kwaliteit van de 
producties onderling sterk verschilt.

De komende periode is er een wisseling te zien in het artistieke 
team van Toneelgroep Oostpool. Sarah Moeremans en 
Jeroen De Man nemen, naast Marcus Azzini en Timothy
de Gilde, de plaats in van Joeri Vos en Boogaerdt/Van der 
Schoot. De raad kijkt uit naar deze nieuwe constellatie van 
artistieke signaturen. De verbindende thematiek van ‘hoe nu
mens te zijn’ komt tot uiting in de keuze van de stukken. Ook 
stemmen de nieuwe namen in de ‘pool’ van acteurs de raad 
positief. Toneelgroep Oostpool heeft daarmee een relatief
jonge, vaardige en energieke groep van acteurs tot haar 
beschikking. Wel mist de raad eenmeer cultureel diverse 
samenstelling.

Toneelgroep Oostpool maakt daarnaast speciale 
theaterproducties voor het voortgezet onderwijs die worden 
opgevoerd in een trailer op het schoolplein. Voor deze 
producties werkt de instelling sinds drie jaar nauw samen 
met het jeugdtheatergezelschap Sonnevanck. De producties 
worden gekenmerkt door een energieke stijl en sluiten 
inhoudelijk goed aan bij de belevingswereld van jongeren.

De raad vindt het opvallend dat de artistieke ambities en 
prioriteiten van Toneelgroep Oostpool de afgelopen jaren 
voornamelijk gericht waren op de kleine en middelgrote zaal
(waaronder het eigen Huis Oostpool). De raad constateert 
dat het gezelschap in 2013 en 2014 aanzienlijk minder in de 
grote zaal heeft gespeeld dan in de kleine en middelgrote 
zaal en dat de meest onderscheidende producties niet in de 
schouwburgzaal hebben plaatsgevonden. Daarnaast merkt 
de raad op dat het gezelschap de afgelopen jaren weinig in 
Stadstheater Arnhem heeft gespeeld. Toneelgroep Oostpool 
heeft als groot theatergezelschap in de basisinfrastructuur de 
opdracht om in substantiële mate in de grote zaal te spelen. 
De raad vindt dat het gezelschap tot nu toe op dit gebied een
minimale inspanning heeft getoond. In dit kader merkt 
de raad ook op dat Toneelgroep Oostpool met haar 

kleinezaalvoorstellingen veelvuldig en/of langdurig in 
vlakkevloertheaters in het land speelt, met verdringing van 
kleinere gezelschappen tot gevolg.

Vier jaar geleden merkte de raad in zijn advies op dat het 
gezelschap zich nog in de grote zaal moest bewijzen. De 
raad vindt dat het bespelen van de grote zaal nog steeds 
een aandachtspunt is voor Toneelgroep Oostpool en hij mist 
daarop een reflectie in de aanvraag.

De plannen voor de komende periode lijken te wijzen op een 
lichte verschuiving:
Toneelgroep Oostpool heeft een intentieverklaring getekend 
voor een samenwerking met het Stadstheater Arnhem en 
het gezelschap is in gesprek met andere schouwburgen in de 
regio om de ambitie ‘huisgezelschap van Oost-Nederland’ 
nader invulling te geven. Bovendien zijn de plannen wat 
betreft de grote zaal interessant en kijkt de raad uit naar de 
eerste stappen van De Man en De Gilde naar de grote zaal. De 
raad is blij met de afstemming tussen Toneelgroep Oostpool 
en productiehuis De Nieuwe Oost, maar mist op dit vlak nog 
concrete plannen. Vooralsnog richt het gezelschap zich zowel 
op De Nieuwe Oost als op Productiehuis Frascati.

De raad verwacht dat Toneelgroep Oostpool de komende 
jaren laat zien dat zij terecht wordt aangemerkt als een groot 
theatergezelschap. Dat betekent meer speelbeurten en 
bezoekers per grotezaalproductie, een stevige begeleiding 
van de jonge makers naar de grote zaal en een goede relatie 
met de schouwburg in de eigen standplaats.

Educatie en participatie
De raad vindt de verantwoordelijkheid die Toneelgroep 
Oostpool op het gebied van educatie neemt zeer goed en 
inspirerend. Naast de trailervoorstellingen organiseert 
Toneelgroep Oostpool diverse andere activiteiten voor jonge 
theaterliefhebbers, waarmee zij ook daadwerkelijk een jong 
publiek weet aan te trekken. De raad is enthousiast over 
de nieuwe concepten die het gezelschap in aanvulling op 
de andere educatieve activiteiten gaat uitproberen; ze zijn 
verdiepend en maatschappelijk interessant. Zo kijkt de raad 
uit naar het jaarlijks terugkerende stadsproject waarin het 
gezelschap ingaat op actuele thema’s. Met dit project sluit 
Toneelgroep Oostpool goed aan bij haar streven om zich in 
Oost-Nederland als huisgezelschap te profileren. Bovendien 
is dit een stap in de goede richting om een diverser publiek te 
bereiken.
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Maatschappelijke 
waarde
Publieksbereik
Toneelgroep Oostpool heeft de afgelopen jaren, met 
gemiddeld ruim 42.000 bezoekers in 2013 en 2014, 
voldoende publiek getrokken. De grotezaalvoorstellingen 
zijn daarentegen aanzienlijk minder goed bezocht. Het 
gezelschap heeft de afgelopen jaren succesvol geïnvesteerd 
in het aantrekken van een jong publiek. Toneelgroep Oostpool 
verwacht in de komende periode een toename van het aantal 
voorstellingen en bezoekers. Op basis van de gerealiseerde 
toename van het bezoek in 2014 en de voorgenomen 
toename van het aantal voorstellingen, vindt de raad deze 
ambitie reëel.

Toneelgroep Oostpool wil de komende periode minder losse 
speelbeurten in het land verzorgen en langere speelreeksen 
in de regionale theaters houden, om het aantal bezoekers 
uit Oost-Nederland – ten opzichte van de totale omvang – 
gemiddeld met een kwart te vergroten. De raad is benieuwd 
welke extra marketingstrategieën er worden gekozen 
om dit proces beter te begeleiden. Het marketingplan 
gaat vooralsnog in op het meest noodzakelijke, maar mist 
een strategie waarmee de gewenste publiekstoename in 
Oost-Nederland kan worden gerealiseerd.

Het experiment met verschillende aanvangstijden van 
voorstellingen in eigen huis vindt de raad een goed idee. 
Zo kan het gezelschap meer rekening houden met de 
verschillende wensen van het publiek.

Ondernemerschap
Toneelgroep Oostpool heeft de afgelopen jaren nieuwe 
sponsoren aangetrokken, haar netwerk uitgebreid en hoge 
inkomsten uit kaartverkoop en coproducties gehaald. De 
financieringsmix van het gezelschap vertoont een relatief 
stabiel beeld en het haalt de eigen inkomstennorm.

De Governance Code Cultuur wordt toegepast, al 
wordt in de aanvraag onvoldoende toegelicht op welke 
manier Toneelgroep Oostpool daarmee omgaat. Het 
personeelsbeleid valt in positieve zin op. Er is een 
onderbouwde toelichting op het aanstellingsbeleid van 
de instelling. Wel vindt de raad het opvallend dat de Code 
Culturele Diversiteit nu pas op de rol staat om besproken te 
worden met de raad van toezicht.
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Hoe nu mens te zijn?
toneelgroepoostpool.nl


