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VOORWOORD
Meer dan ooit stond Toneelgroep Oostpool in 2019 midden 
in de samenleving en wist zij een jong en divers publiek aan 
zich te binden. Oostpool staat voor maatschappelijk urgent 
theater waarin eigenheid, gemeenschappelijkheid, nieuwe 
verhalen en de mens van nu centraal staan. Vanuit deze 
visie ontwikkelde Oostpool de afgelopen jaren onder het 
motto ‘Hoe nu mens te zijn?’ een versterkte eigen signatuur 
in het Nederlandse theaterlandschap. Deze lijn werd met 
groot elan doorgezet in 2019 en leverde successen op als 
People, Places & Things (selectie Theater Festival Vlaanderen 
(TFV) en Nederlands Theater Festival (NTF), Theo d’Or 
Hannah Hoekstra), herneming Allemaal Mensen (Keuze 
van de Wijkjury, uitverkocht Carré), Small Town Boy tijdens 
de Pride Amsterdam en in samenwerking met Theater 
Sonnevanck ondermeer de jongerenvoorstelling Game Over. 
Op het gebied van talentontwikkeling werd in 2019 opnieuw 
geïnvesteerd in regisseurs Sarah Moeremans en Jeroen De 
Man en hun doorgroei naar de grote zaal. In het kader van de 
samenwerkingen met productiehuizen werden onder meer 
Charli Chung, Kasper Tarenskeen en Jan Hulst ondersteund 
en gecoproduceerd.

Oostpool heeft haar ambities op het gebied van publieks-
bereik in 2019 meer dan waargemaakt. De gemiddeld 
50.000 bezoekers in 2013-2016, groeiden in 2019 naar 
bijna 75.000 bezoekers. Bovendien was er een sterke groei 
waarneembaar in jong (20-45) en divers publiek.

De samenwerking met theaters en scholen in Oost-Nede-
land werd onverminderd doorgezet. Dit resulteerde met 
name in de theaters in een groter publieksbereik. Deze 
successen werden in het najaar van 2019 samen met 
gemeenten, provincies en theaters in Oost-Nederland 
vertaald naar ambitieuze nieuwe aanpakken om inwoners uit 
alle lagen van de bevolking te bereiken met onze voorstel-
lingen en educatieve activiteiten. Ook zijn de plannen i.s.m. 
Stadstheater Arnhem, Introdans, Phion, Gemeente Arnhem 
en Provincie Gelderland voor een nieuw multifunctioneel 
productie- en theatercomplex in Arnhem geconcretiseerd 
en doorgerekend, zodat besluitvorming kan plaatsvinden in 
de lente van 2020. Een culturele ontmoetingsplek voor de 
stad en regio lijkt realiteit te worden, met een verwachte 
openingsdatum van eind 2024.

Oostpool staat er uitstekend voor, dankzij het bezielende en 
inspirerende artistieke team en de zeer gedreven en profes-
sionele medewerkers en vrijwilligers. Per september 2019 is 
afscheid genomen van Ruud van Meijel. Met het gewijzigde 
team werden eind 2019 plannen ontwikkeld voor de periode 
2021-2024 in het kader van de BIS-aanvraag. Een proces dat 
met vele partners en de raad van toezicht is doorlopen en 
waar we trots op zijn.

Het bestuur dankt iedereen voor de enorme inzet het 
afgelopen jaar en ziet uit naar het samen realiseren van de 
prachtige plannen in 2020 en verder.

Marcus Azzini artistiek directeur 
Michiel Nannen zakelijk directeur
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1.1 BESTUURSVERSLAG
Missie
Toneelgroep Oostpool gelooft in theater als middel voor 
onvoorziene ‘ontmoetingen’ met andere mensen, tijden en 
denkbeelden. Het gezelschap 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 werkelijk-
heid is een proces. De theatermakers van het gezelschap 
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 Oostpool 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 Oostpool 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 overtui-
ging dat wat het gezelschap voortbrengt moet bijdragen 
aan de innovatie van het vak.

•  In het collectief ‘wijzer worden’ ligt de waarde van dat wat 
Oostpool voortbrengt. Of het nu gaat om de stagiair-ac-
teur die zijn eerste stappen zet in een professionele 
theater-omgeving, of om het publiek dat via de voorstelling 
gezichtspunten krijgt aangereikt als mogelijke antwoorden 
op de vraag: Hoe nu mens te zijn?

Doelen
•  Artistiek gedurfd en maatschappelijk betrokken theater-

voorstellingen maken voor een publiek vanaf 12 jaar
•  Groeien naar gemiddeld 55.000 bezoekers per jaar
•  Uitbouwen van de relatie met de schouwburgen in 

Oost-Nederland door per schouwburg op maat invulling te 
geven aan het begrip ‘huisgezelschap’ teneinde een groei 
van het bezoek aan Toneelgroep Oostpool 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

•  Leveren van een substantiële bijdrage aan de ‘Proeftuin 
podiumkunsten en regionale programmering’ Arnhem in 
het kader van het Manifest Oost-Nederland.

In dit eerste hoofdstuk doet het bestuur van Toneelgroep 
Oostpool (Oostpool) verslag van het afgelopen jaar, waarbij 
er zowel een inhoudelijke als zakelijke paragraaf is. In het 
inhoudelijke deel wordt ingegaan op de gerealiseerde 
producties evenals op de uitvoering van het beleid op het 
gebied van educatie & participatie, op de ontwikkeling 
van talent en de ontwikkeling van beleid op het gebied van 
diversiteit & inclusie. In het zakelijke deel wordt stilgestaan 
bij de opkomst van het publiek, de geleverde prestaties, de 
partners waarmee wordt samengewerkt, de organisatie 
zelf, bij ondernemerschap, financiën en de fair practice 
en cultural governance. Vervolgens doet in het tweede 
hoofdstuk de raad van toezicht verslag. Daarna komt de 
jaarrekening 2019 aan bod met onder andere het prestatie-
overzicht 2019.

1.1.1  Visie, missie, waarden  
en doelen

Hieronder zijn de visie, missie, waarden en doelen gegeven 
zoals Oostpool die heeft geformuleerd in het activiteitenplan 
voor de subsidieperiode 2017 t/m 2020:

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 bereik-
baar. 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 tegenovergestelde 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 andersdenkende 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.

1.1.2  Voortgang activiteitenplan 2017 t/m 2020
De vraag ‘Hoe nu mens te zijn?’ tekent het DNA van Oostpool 
sterker dan ooit. Oostpool wil de uniciteit van ieder mens 
binnen een geheel tonen; laten zien hoe we van elkaar 
verschillen en hoeveel we met elkaar delen op datzelfde 
moment. Oostpool wil dit doen door bovenop urgente 
maatschappelijke ontwikkelingen te zitten en katalysator 
zijn van nieuwe bewegingen. In 2019 slaagde Oostpool erin 
wederom een stap te maken in het nog scherper invullen van 
deze ambitie. Zo stelde de voorstelling People, Places & Things 
op indringende wijze de verslavingsproblematiek aan de orde. 
Niet alleen ontving Hannah Hoekstra voor haar hoofdrol in 
deze productie een Theo d’Or, ook trok de voorstelling een 
groot nieuw publiek, met name in de leeftijd 20-45 jaar.

Daarnaast werden er stappen gezet in de grote wens 
van Oostpool om meer flexibel te kunnen produceren en 
programmeren. People, Places & Things en andere voorstel-
lingen werden door het grote succes in sommige steden 
doorgeplaatst van de kleine naar de grote zaal. Dit leidde 
in o.a. Oost-Nederland tot meer dan 50% nieuw publiek. 
Met onder meer de grote zaalvoorstelling All over – Acts 
of Love (over de liefde tussen twee mannen in tijden van 
klimaatverandering), de jongerenvoorstelling Game Over 
(over zelfdoding) en kleine zaalvoorstellingen Allemaal Mensen 
| UMUNTU en Small Town Boy (over diversiteit & inclusie), 
stelde Oostpool urgente maatschappelijke thema’s aan de 
orde. Oostpool vulde zo in 2019 met name de grote zalen met 
jonger en meer divers publiek, door nieuw inhoudelijk werk, 
dat gewoonlijk voor de vlakke vloer wordt gemaakt, in de 
grote zaal te tonen.

Om urgente maatschappelijke thema’s aan de orde te kunnen 
stellen die op dit moment spelen, is snelheid in denken en 
reageren essentieel. In diverse kernsteden (onder meer 
Nijmegen en Utrecht) voerde Oostpool daarom gesprekken 
over de programmering met programmeurs en marketeers 
van alle theaters en podia in een stad aan één tafel. Met oog 
voor zowel de artistieke inhoud als het beoogde publiek 
werden gezamenlijk keuzes gemaakt over wanneer en op 
welke plek in de stad een voorstelling het beste tot zijn recht 
komt. Er werd bovendien in enkele gevallen ruimte gemaakt 
in bestaande planningen van het lopende seizoen. Het vraagt 
ook van Oostpool een grote mate van flexibiliteit om snel te 
kunnen schakelen. Met de alom geprezen voorstelling Small 
Town Boy, de lastminute herneming van Allemaal Mensen in 
Carré en op Lowlands (zomer 2019), en de zeer snelle start 
van de voorbereidingen voor Laura H., toonde Oostpool aan 
op deze taak berekend te zijn.

De samenwerking met de theaters in Oost-Nederland werd 
verder versterkt. In vrijwel elk theater in Oost-Nederland 
met een grote zaal zijn één of meerdere Oostpool produc-
ties te zien. De band met Nijmegen werd in het bijzonder 
aangehaald, zowel op gemeentelijk niveau als met de 
theaters. Dit resulteerde in het najaar in het gezamenlijke 
besluit tot een specifieke stadsaanpak om een meer divers 

en nieuw publiek te bereiken in Nijmegen samen met de 
Nijmeegse partners en in nauwe afstemming met de partners 
en de gemeente in Arnhem. Voor de overige stedelijke regio’s 
in Oost-Nederland is eenzelfde aanpak in voorbereiding.

In thuisstad Arnhem werd de samenwerking met Musis & 
Stadstheater, Introdans en Phion onverminderd voortgezet. 
Deze ‘Lauwersgracht Alliantie’ wist de plannen voor een 
nieuw multifunctioneel productie- en theatercomplex te 
concretiseren tot een degelijke business case met steun 
van de Gemeente Arnhem en de Provincie Gelderland. 
Daarnaast werden de maatschappelijke projecten en randpro-
grammering in Arnhem uitgebreid, mede dankzij de nieuw 
aangestelde programmamaker Jasper Hupkens en de goede 
samenwerking met onder meer Rozet en Cultuur Oost.

Sarah Moeremans (What’s in a Fairytale?! – Bambi) en Jeroen 
De Man (Het Duel i.s.m. Het Nationale Theater) creëerden in 
het kader van het talentontwikkelingstraject opnieuw beiden 
een grote zaal voorstelling in 2019. Met name de voorstel-
ling van Jeroen De Man, leverde veel positieve kritieken op. 
Regietalent Charli Chung regisseerde de Paradevoorstelling 
Alles wat liefde is en de Arnhemse locatievoorstelling Evacué 
(coming-of-a-certain-age coproductie met Introdans in het 
kader van 75 jaar Operation Market Garden). Beide voorstel-
lingen waren een daverend succes en dit heeft geleid tot de 
uitnodiging aan Charli om vanaf 2021 onderdeel te worden 
van de artistieke kern van Oostpool.

In de loop van 2019 is hard gewerkt aan het realiseren van 
een plek waar talentvolle zogenaamde post emerging en 
mid career makers zich verder kunnen ontwikkelen op het 
gebied van jeugdtheater en jeugddans. Om in die behoefte te 
voorzien hebben Toneelgroep Oostpool, Introdans, theater-
groep Kwatta, Theater Sonnevanck, productiehuis De Nieuwe 
Oost en de schouwburgen van Nijmegen en Arnhem een 
proeftuin uitgewerkt. Helaas hebben de partners voor dit 
plan geen steun kunnen vinden bij het ministerie van OCW 
in het kader van de beschikbare middelen voor regionale 
proeftuinen. Voor de regio 025 is de voorkeur gegeven 
aan een proeftuin rondom mode. Gelukkig besloten de 
Gemeenten Nijmegen, Arnhem en de Provincie Gelderland 
om 75.000 euro beschikbaar te stellen om toch een start te 
kunnen maken. Vevi van Vliet heeft samen met de partners 
onderzocht op welke wijze de proeftuin moet gaan functio-
neren en de eerste makers zullen vanaf begin 2020 een klein 
traject kunnen starten.

Tenslotte stond 2019 in het teken van het afscheid van 
zakelijk directeur / bestuurder Ruud van Meijel. Na ruim tien 
jaar bij Oostpool verantwoordelijk te zijn geweest voor de 
zakelijke organisatie, besloot hij een functie te accepteren als 
directeur van het Chassé Theater in Breda. Ruud heeft een 
grote bijdrage geleverd aan de groei en professionalisering 
van Oostpool en is daarmee medeverantwoordelijk voor het 
succes van het gezelschap de afgelopen jaren.
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1.2 INHOUDELIJK JAARVERSLAG
Voorstelling
In een afkickkliniek gaat de jonge, intelligente, succesvolle, 
maar gebroken Emma (Hannah Hoekstra) het gevecht 
aan met zichzelf en haar omgeving. People, Places & 
Things gaat behalve over de gevolgen van alsmaar meer, 
harder en intenser willen leven, over je terugvechten in de 
maatschappij, het aangaan van verbindingen met onszelf en 
de mensen om ons heen en het leven omarmen zoals het is. 
Over hoe belangrijk het is een tweede kans te krijgen én te 
geven, want niemand kan het alleen. Een belangrijk verhaal 
over werkelijke mensen in de tijd van nu. Geënsceneerd 
in een gelaagd en tot de verbeelding sprekend decor 
(ruimtelijke installatie) van beeldend kunstenaar Dennis 
Vanderbroeck.

Resultaat
Met People, Places & Things bracht Azzini een groot verhaal 
naar de kleine zalen van Nederland. Hij laadde het stuk met 
een belangrijke dosis intimiteit en wist het publiek dicht 
op de huid te komen en te ontroeren. De voorstelling werd 
lovend ontvangen en speelde enkel in uitverkochte zalen. 
In Rotterdam en Utrecht werd de voorstelling verplaatst 
van de kleine naar de grote zaal om tegemoet te komen 
aan de vraag naar kaarten. Tijdens de repetities ontstond 
een waardevolle samenwerking met JellinekMinnesota. 
Zij brachten inhoudelijke verdieping, handvatten voor goede 
marketingcommunicatie en in samenwerking is een inspire-
rend randprogramma ontwikkeld waarin cliënten in herstel 
met het publiek in gesprek gingen direct na de voorstelling. 
De thematiek van de voorstelling en de samenwerking 
zorgden voor een significante hoeveelheid nieuw en jonger 
publiek.

Prijzen
Met de vertolking van de sterke vrouwelijke hoofdrol die 
Macmillan schreef, won actrice Hannah Hoekstra de presti-
gieuze Theo d’Or, de prijs voor de beste actrice in een 
dragende rol. Actrice Ariane Schluter werd genomineerd 
voor de Colombina voor haar rol als therapeut en moeder. 
People, Places & Things werd daarnaast genomineerd voor 
het Vlaams Theater Festival 2019. Juryrapport: “Voorbij de 
verslaving gaat People, Places & Things over de ellende die 
mensen, vooral familieleden, elkaar aandoen. En nog een 
niveau dieper gaat het over de condition humaine. Een ode 
aan het theater en aan de verbeelding: het enige duurzame 
tegengif tegen de pijn van het bestaan.” jury Herien Wensink.

In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de  producties die 
in 2019 werden gerealiseerd en/of hernomen. Achtereen-
volgens wordt beschreven: de artistieke kwaliteit van de 
producties, hoe dat is uitgewerkt, wat het uiteindelijke 
resultaat ervan was en hoe de voorstellingen zijn ontvangen 
door pers en publiek. De reguliere voorstellingen worden 
onder 1.2.1 besproken. In de volgende paragraaf wordt 
ingegaan op de voorstellingen en overige activiteiten met 
educatieve doeleinden en daarna worden de voorstel-
lingen met het oogmerk van talentontwikkeling besproken. 
Onder 1.2.4 worden de gastvoorstellingen in Huis Oostpool 
besproken, onder 1.2.5 de verschillende nieuwe podcast 
initiatieven en tot slot wordt stilgestaan bij de minifestivals 
die Toneelgroep Oostpool in samenwerking met verschil-
lende schouwburgen in 2019 heeft georganiseerd.

1.2.1 Producties
Hierna volgt een overzicht van de gerealiseerde producties 
in 2019.

Grote zaal voorstellingen

People, Places & Things

Grote zaal en vlakke vloervoorstelling
4 januari 2019 t/m 10 sep 2019
Première | 11 januari 2019 in Huis Oostpool Arnhem

tekst Duncan MacMillan | vertaling Hannah van Wieringen 
regie Marcus Azzini | spel André Dongelmans, Hannah 
Hoekstra, Thomas Höppener, Loek Peters, Ariane 
Schluter, Belinda van der Stoep en Simme Wouters 
regieassistent Emilie Pos | dramaturgie Fanne Boland 
en Madelon Kooijman | scenografie Studio Dennis 
Vanderbroeck | lichtontwerp Jantje Geldof | muziek  
YAN kostuumdesign David Laport | kostuumatelier  
Femke van Neerven

Intenties
Regisseur Marcus Azzini is ervan overtuigd dat we elkaar 
als mens meer zouden moeten dragen. In het stuk People, 
Places & Things van de jonge Engelse schrijver Duncan 
Macmillan vond hij deze overtuiging verwoord in een 
scherpe tekst in de taal van nu, over de tijd waarin we nu 
leven. Door met elkaar te praten, te delen en naar elkaar te 
luisteren, ontstaat er ruimte voor herkenning. Dit is precies 
waar het in de groepssessies in afkickklinieken over gaat. 
Macmillan schetst in People, Places & Things ‘de groep’ op 
een prachtige wijze als minimaatschappij.

Pers
“ Volmaakt theater dat je tegelijkertijd doet snikken  
en schaterlachen.” | De Volkskrant ★★★★★

“ Hannah Hoekstra speelt imponerende, knappe hoofdrol  
in één van de betere voorstellingen van dit seizoen.” 
| NRC ★★★★

“ Hannah Hoekstra in een ware tour de force.”  
| Theaterkrant

“ Emma is een intense, technisch gecompliceerde rol, 
waanzinnig knap gespeeld door Hannah Hoekstra die  
alle registers van wanhoop en manipulatie opentrekt.”  
| Het Parool

“ People, Places & Things heeft het vermogen om je  
diep te raken. Op heel veel vlakken.”  
| De Telegraaf

“ Geluisterd en gezien worden, dat redt een leven.”  
| Trouw ★★★★★

“ Hartverscheurend en supergeestig.”  
| Noordhollands Dagblad

“ De originele tekst van Duncan Macmillan is bewonderens- 
waardig sterk vertaald door Hannah van Wieringen. 
De zorgvuldig gekozen woorden en poëtisch geformuleerde 
zinnen dekken exact de boodschap.” 
| Theaterparadijs ★★★★★

“ Alles klopt aan People, Places & Things:  
Het is een goed geschreven en gelaagd stuk, met een  
sobere, maar effectieve enscenering en acteerprestaties  
waar je u tegen zegt.” 
| 8Weekly ★★★★★
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Het Duel

Grote zaalvoorstelling
Coproductie Het Nationale Theater en Toneelgroep Oostpool
8 januari t/m 9 maart 2019
Première | 12 januari in de Koninklijke Schouwburg Den Haag

tekst Anton Tsjechov | bewerking Jacob Derwig 
regie Jeroen De Man | spel Jacqueline Blom, Violet 
Braeckman, Jacob Derwig, Hein van der Heijden,  
Rabbi Jallo, Teun Luijkx, Joris Smit en Jaap Spijkers 
regieassistent Marjolein Polman | scenografie Juul Dekker 
stagiair scenografie David Fikkert | lichtontwerp Prem 
Scholte Albers | kostuumontwerp Iris Elströdt | kap & 
grime Bärbel Scheid

Intenties
Jeroen De Man ontwikkelt zich in de periode 2017-2020 
als regisseur in een unieke samenwerking van Toneelgroep 
Oostpool en Het Nationale Theater. Met Het Duel bracht De 
Man een ‘nieuwe’ Tsjechov naar de theaters. Acteur Jacob 
Derwig maakte van de gelijknamige roman van de Russische 
schrijver Anton Tsjechov een tekstbewerking. In regie 
van De Man verscheen dit verhaal voor het eerst op het 
Nederlandse toneel.

Voorstelling
Vanja Lajevski (Joris Smit) en zijn geliefde Nadezjda (Violet 
Braeckman) zijn twee jaar geleden naar het zuiden gereisd 
om aan de kust een nieuw leven te beginnen. Zij heeft, 
smoorverliefd, voor hem haar echtgenoot in Sint-Petersburg 
in de steek gelaten. Maar nu is hun liefde bekoeld en wordt 
Lajevski geplaagd door twijfel en zelfhaat. In de zomerse 
hitte lopen de spanningen hoog op. Wanneer zoöloog 
Von Koren (Jacob Derwig) openlijk beweert dat overtollige 
mensen als Lajevski de evolutie van de mensheid schaden, 
leidt deze provocatie tot de ultieme survival of the fittest: een 
duel op leven en dood.

Resultaat
Met Het Duel wist De Man de grenzen tussen toen en nu 
op zeer doeltreffende wijze te doorbreken. Met negentien-
de-eeuwse kostuums in combinatie met snelle dialogen 
en een taalgebruik van nu, kenmerkte Het Duel zich (als 
verhaal uit 1891) door een sterke relevantie in deze tijd. 
Geënsceneerd in een strakke, gelaagde vormgeving door 
Juul Dekker en gebracht met een belangrijke dosis humor.

Pers
“ Tijdloze zeggingskracht.”  
| De Telegraaf ★★★★

“ Schitterend spelen Joris Smit en Jacob Derwig  
het contrast uit.”  
| Trouw ★★★★

“ Het Duel biedt schitterend kijkspel.” 
| Noordhollands Dagblad

“ Enorm grappig.”  
| 4 Scenes ★★★★

“ Een waardevolle ‘uitbreiding’ van Tsjechovs toneelwerk.” 
| Elsevier ★★★★

“ Nooit wordt het saai of heb je het gevoel dat je naar  
een verhaal van meer dan honderd jaar oud zit te kijken.”  
| De Volkskrant ★★★

“ Een sprookjesachtig spektakel.”  
| NRC ★★

“ In Het Duel knoopt Jeroen De Man highbrow en lowbrow, 
humor en pathos met liefde en plezier aan elkaar.”  
| Theaterkrant

“ Derwig is in bloedvorm en maakt van de rouwdouwer  
een soort Indiana Jones aan de Zwarte Zee.”  
| Het Parool
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What’s in a Fairytale?! — Bambi

Grote zaalvoorstelling
2 maart t/m 20 april 2019
Première | 9 maart 2019 in Stadsschouwburg Nijmegen

tekst Joachim Robbrecht | regie Sarah Moeremans 
spel Kharim Amier, Benny Claessens, Joep van der Geest, 
Tommie Kinneging, Mirjam Stolwijk, Maureen Teeuwen 
en Louis van der Waal | regieassistent Gavin – Viano Fabri 
dramaturgie Madelon Kooijman, Barbara van Lindt en 
Lisa Skwirblies | scenografie Dorothee Curio | lichtontwerp 
Jan Steinfatt | muziek Wessel Schrik | kostuums Daphne 
de Winkel

Intenties
Sarah Moeremans ontwikkelt als huisregisseur bij 
Toneelgroep Oostpool drie voorstellingen onder de titel 
What’s in a fairytale?!. Samen met auteur Joachim Robbrecht 
herschrijft ze sprookjes en hun bekende moraal, waardoor 
deze met een flinke portie kritiek en humor opnieuw een 
uitspraak doen over onze complexe wereld. Voor het tweede 
deel van de reeks werd het welbekende sprookje Bambi 
onder handen genomen en vormde een fascinatie voor 
dader- en slachtofferschap het uitgangspunt.

Voorstelling
In 1923 schreef de Oostenrijkse schrijver Felix Salten zijn 
roman Bambi, een leven in het woud. Bambi groeit op, 
the hard way: de jager schiet zijn moeder dood. Of je nu 
het boek leest of de Disney-film ziet, het is misschien wel 
het zieligste verhaal ooit. Maar was Bambi wel zo zielig? 
Bambi zelf geeft het antwoord en breekt los uit zijn rol van 
onschuldig hertje. Moeremans voert Bambi op als regisseur 
van zijn eigen verhaal, in den lijve van Benny Claessens: 
#therealbambi. Geen enkele ongemakkelijke waarheid wordt 
daarbij geschuwd. Inspelend op actualiteiten als #metoo, 
genderkwesties en de menselijke relatie tot de natuur werd 
in Bambi de ogenschijnlijk natuurlijke verdeling tussen daders 
en slachtoffers binnenste buiten gekeerd.

Resultaat
Bambi was de tweede voorstelling in de reeks What’s in a 
fairytale?! waarmee regisseur Sarah Moeremans zich richt 
op populaire begrippen en titels bekend vanuit sprookjes. 
Met de voorstelling nodigde Moeremans haar publiek uit 
tot nadenken, vrij associëren en het bevragen van eigen 
veronderstellingen. De voorstelling werd een denkoefening 
waarin humor en kritisch denken elkaar versterkten.

Pers
“ Claessens maakt van deze rol een onweerstaanbare 
performance, indrukwekkend in al zijn ongeremdheid, 
 het dubieuze hoogtepunt van de voorstelling.” 
| De Volkskrant ★★★

“ De rol van een grensoverschrijdende, zelfmedelijdende diva  
is acteur Benny Claessens op het lijf geschreven.” 
| NRC ★★★

“ Bambi is hier niet in de eerste plaats het slachtoffer van alle 
ellende die er gebeurt, maar hij geeft er als de filmregisseur 
van een natuurdocumentaire die hij speelt zelf vorm aan.”  
| Theaterkrant

“ Hoe anarchistisch in vorm ook, Bambi is qua inhoud evident 
en rigide.”  
| Het Parool

“ Zo speelt het stuk niet alleen met de ambivalente scheidslijn 
tussen dader en slachtoffer, tussen schuldig en onschuldig, 
maar betrekt het daar ook actuele thema’s zoals #MeToo bij.” 
| 8Weekly.nl ★★
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Allemaal Mensen

Herneming grote zaalvoorstelling
17 augustus en 13 september 2019 op Lowlands  
(festivaleditie) en in Koninklijk Theater Carré
Première | 29 september 2018 in Stadstheater Arnhem

concept & regie | Marcus Azzini | spel Eva Bartels, Ludwig 
Bindervoet, Joy Delima, Milou van Duijnhoven, Kendrick 
Etmon, Rabbi Jallo, Minne Koole, Gery Mendes, Annica 
Muller, Rick Paul van Mulligen, Florian Myjer, Casper 
Nusselder, Tim Olivier Somer en Niek Vanoosterweyck 
regieassistent Emilie Pos en Jan Julius Wintermans  
dramaturgie Madelon Kooijman | scenografie Ruben 
Wijnstok | lichtontwerp Wiel Coopmans | kostuumatelier 
Femke van Neerven en Elysanne Schuurman

Intenties
Met zijn reeks korte voorstellingen Allemaal Mensen  
#1 t/m #6 (2017-2018) maakte Marcus Azzini samen met zijn 
spelers theater vanuit persoonlijke verhalen, verlangens en 
overtuigingen. Met de grote zaalvoorstelling Allemaal Mensen 
verwezenlijkte Azzini het verlangen dit concept uit te breiden 
en te laten evolueren naar de grote zaal. Na een succesvolle 
tournee, aanhoudend lovende reacties en de selectie als 
keuze van de Wijkjury 2019 ging Allemaal Mensen als succes-
herneming (en in een speciale festivalversie) naar Lowlands 
2019 en stond twee keer in een uitverkocht Koninklijk 
Theater Carré.

Voorstelling
Met een groep van veertien podiumkunstenaars vanuit 
diverse disciplines maakt regisseur Azzini de schouwburgen 
tot ontmoetingsplaats. Met acceptatie van diversiteit als 
kernpunt werd in de schouwburgen ruimte genomen 
voor het persoonlijke verhaal. De spelers verschilden van 
culturele achtergrond, geslacht, geaardheid, overtuigingen 
en disciplines, maar vormden een groep die inclusief is. 
Een voorstelling over hoe we onszelf in of uit hokjes moeten 
vechten en hoe inclusiviteit diversiteit niet uit mag sluiten. 
Allemaal Mensen liet zien hoe belangrijk het is om elkaar te 
leren kennen, elkaar te accepteren of ten minste te proberen 
elkaar te leren begrijpen.

Resultaat
De voorstelling Allemaal Mensen was zowel persoonlijk als 
theatraal. Met de voorstelling deed Azzini een zeer geslaagde 
poging andere verhalen in de schouwburgen te brengen 
om op deze manier dichterbij de mens in de grote theaters 
te komen. Met de herneming voor Lowlands en Carré werd 
de meerwaarde van deze verhalen in grote zalen meer dan 
onderstreept. In het kader van het Nederlands Theater 
Festival stond Allemaal Mensen twee keer in een uitverkocht 
Carré. In middag werd de festivaleditie van een uur gespeeld 
voor jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 18. ’s Avonds 
werd de reguliere voorstelling gespeeld.

Prijzen
Keuze van de Wijkjury 2019 | De Wijkjury is een diverse 
groep mensen uit Amsterdam, die samen het hele jaar 
voorstellingen bezoekt en hier haar favoriete voorstelling uit 
kiest voor het Nederlands Theater Festival. Uit het juryrap-
port: “Allemaal mensen, allemaal acteurs, allemaal in en 
door elkaar, allemaal zichzelf, allemaal verschillend. Alle 
hoeken van de bovenkamers gezien… Allemaal knuffelbaar. 
Een voorstelling gevuld met de ware aard van de spelers, 
was het wel spel? Of was het zo goed gespeeld dat zelfs ik 
mijzelf erin kon zien? Allemaal mensen die ons laten zien dat 
niets ons vreemd is als wij vanuit ons hart spreken.”

Pers
“ Allemaal Mensen is theater als pleidooi om het maar eens  
een beetje fijn met elkaar hebben, verschillen te koesteren  
en niet te zeuren.”  
| De Volkskrant ★★★★

“ Ongeremd praten over persoonlijke angsten en verlangens.”  
| NRC ★★★

“ Zorgvuldige worsteling met hokjes.”  
| Theaterkrant

“ Een feelgood aan zwaktes en onzekerheden van de mens.”  
| Trouw ★★★★★

“ Kracht van de voorstelling is dat het publiek van begin af aan  
in dit samenspel wordt betrokken, via een geraffineerd 
eerste-indruk-spelletje (...) Het effect is een verhoogd bewust-
zijn bij de toeschouwer over hoe je zelf kijkt, denkt, oordeelt.”  
| De Groene Amsterdammer

“ Oostpool is kwetsbaar, puur en een beetje bloot.” 
| Theaterparadijs ★★★★★

“...alleen al de prachtige persoonlijke monologen  
maken het een must see.”  
| Scènes ★★★★
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All Over — Acts of Love

Grote zaalvoorstelling
Coproductie Toneelgroep Oostpool en ICK Amsterdam
19 oktober t/m 13 december 2019
Première | 25 oktober 2019 in de Meervaart Amsterdam

tekst Hannah van Wieringen | choreografie Emio Greco 
en Pieter C. Scholten | regie Marcus Azzini | dans o.a. 
Beatrice Cardone, Denis Bruno, Arad Inbar, Edward 
Lloyd, Hiroki Nunogaki, Isaiah Wilsson en Siva 
Canbazoğlu | spel Ludwig Bindervoet en Kendrick Etmon 
dramaturgie Jesse Vanhoeck en Madelon Kooijman 
scenografie Theun Mosk | kostuums Clifford Portier

Intenties
Marcus Azzini is een regisseur met een bijzondere interesse 
in de lichamelijkheid van spel. Vanuit de overtuiging dat 
we ons als mens altijd moeten blijven ontwikkelen is Azzini 
altijd op zoek naar nieuwe werkvormen en combinaties van 
disciplines. Voor All Over – Acts of Love ging hij een bijzon-
dere samenwerking aan met choreografen Emio Greco en 
Pieter C. Scholten, choreografen met een groot gevoel voor 
theatraliteit.

Voorstelling
Voor Azzini is liefhebben een aaneenschakeling van 
momenten van overgave. Een bereidheid. Een serie 
handelingen die je doet. En hoewel een moment per definitie 
van voorbijgaande aard is, maakt dat de liefde niet minder 
waard. In All Over – Acts of Love geven dansers en spelers 
zich over aan de bewegingen van de liefde. Er vindt een 
ontmoeting plaats tussen twee vreemden die elkaar al jaren 
lijken te kennen. Ze worden verliefd in een grote stad, tegen 
de achtergrond van een wereld die verwoest dreigt te raken.

Hoe gaan we om met liefde in een wereld die steeds dui de-
lijker aangeeft dat het zo niet langer gaat? In hun werk 
zoeken Azzini en Greco en Scholten allen naar de betekenis 
van het lichaam in deze tijd. De motieven Lichaam in Opstand 
van ICK Amsterdam en Hoe nu mens te zijn? van Toneelgroep 
Oostpool vonden elkaar in deze bijzondere samenwerking.

Resultaat
Hannah van Wieringen schreef dialogen waarin werd 
afgetast, gedacht en gevoeld. Greco en Scholten creëerden 
een choreografie. Azzini bracht alles samen in een door 
Theun Mosk ontworpen ruimte, waarin lichaam en taal 
elkaar vonden, zonder voor elkaar onder te doen. Een bijzon-
dere kruisbestuiving waarbij dans- en theaterpubliek elkaar 
vond in dezelfde zalen.

Pers
“ Alleen lichamen, stemmen, adem en beweging.”  
| De Volkskrant ★★★

“ De wonderschone dialogen werden belichaamd door een 
prettig speelse Bindervoet en een ontwapenende Etmon, én 
begeleid door het dansensemble van ICK Amsterdam.” 
| NRC ★★★★

“ De spelers en dansers in All Over – Acts of Love draaien 
voorzichtig om elkaar heen, ze observeren elkaar, laten elkaar 
de ruimte, breken op elkaar in, ze flirten, zonder in te leveren 
op hun eigenheid.”  
| Theaterkrant

“ De wisselwerking tussen de ironisch brutale Bindervoet en de 
voorzichtig aftastende Etmon fascineert van begin tot einde.” 
| Het Parool

“ Een prachtige samenwerking tussen ICK Amsterdam en 
Toneelgroep Oostpool.”  
| Theaterparadijs ★★★★

“ Hartverwarmende voorstelling is actueel én tijdloos.” 
| Scènes ★★★★
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Midden en kleine zaal voorstellingen

Small Town Boy

Kleine zaalvoorstelling i.s.m. Internationaal Theater 
Amsterdam (ITA)
14 juni t/m 3 augustus
Première | 24 juli 2019 in Studio 1 van ITA

tekst Falk Richter | vertaling Ludwig Bindervoet 
regie Marcus Azzini | spel Soumaya Ahouaoui, Leandro 
Ceder, Alex Hendrickx, Rick Paul van Mulligen, 
Florian Myjer | zang Benjamin Abel Meirhaeghe 
dramaturgie Tjeerd Posthuma | scenografie Studio Dennis 
Vanderbroeck | lichtontwerp Wiel Coopmans | muziek Bart 
Rijnink | kostuumontwerp Marcus Azzini | kostuumatelier 
Elysanne Schuurman | met dank aan Ozan Aydogan

Intenties
Speciaal in het kader van Pride Amsterdam bracht regisseur 
Marcus Azzini in de zomer van 2019 het stuk Small Town Boy, 
van de gerenommeerde Duitse schrijver en regisseur Falk 
Richter, naar Nederland. Richter sprak voor het schrijven van 
zijn stuk (dat in 2014 in première ging in Berlijn) met jonge 
mensen die hun benauwend thuis achter zich lieten om 
zichzelf en hun seksualiteit te vinden in de grote stad. Ludwig 
Bindervoet vertaalde het stuk naar het Nederlands en voegde 
samen met Azzini en de cast op subtiele wijze de context van 
een groep Nederlandse acteurs in Amsterdam aan de tekst 
toe.

Voorstelling
Small Town Boy vertelt het verhaal van een jongen van het 
platteland die zich niet herkent in de opgelegde wereld 
waarin hij opgroeit. Op de vlucht van repressie en het gebrek 
aan erkenning, vertrekt hij naar de grote stad; waar de mens 
zichzelf herontdekt, ruimte vindt om te experimenteren en 
waar identiteit wordt bevochten. Het is volop genieten in 
deze nieuwere grotere wereld, maar het leven met persoon-
lijke, politieke en seksuele vrijheid is ook complexer. 

Voor regisseur Azzini was het ensceneren van de collage-
voorstelling Small Town Boy een poging tot het vergroten van 
acceptatie van diversiteit, waarbinnen de emancipatie van de 
LHBTI-gemeenschap centraal stond.

Resultaat
De voorstelling Small Town Boy kreeg in het kader van 
Pride Amsterdam een bijzonder geladen en politieke 
context. Azzini beschrijft zijn werk vaker als ‘activisme in 
de vorm van een omhelzing’. Small Town Boy was hier het 
uitgelezen voorbeeld van. Engelse boventiteling zorgde 
naast lokaal voor internationaal publiek dat zich specifiek 
tot de uitgesproken thematiek voelde aangetrokken. Small 
Town Boy vormde samen met de musical Fun Home van 
OpusOne de zomerprogrammering van ITA tijdens de Pride. 
De drie partijen sloegen de handen ineen en ontwikkelden 
een verdiepend naprogramma bestaande uit interactieve 
gesprekken onder leiding van Valentijn De Hingh.

Pers
“ Een sprankelend geheel, waarin niets wordt geponeerd, veel 
wordt aangeraakt, het debat niet wordt geschuwd, vragen 
worden opgeroepen, antwoorden niet direct voorhanden zijn.”  
| De Volkskrant ★★★★

“ Caleidoscopisch beeld van lhbtiq-gemeenschap  
in Small Town Boy.”  
| NRC ★★★

“ Indringend activistisch theater over seksuele identiteit.”  
| Theaterkrant (Keuze van de criticus)

“ Small Town Boy is venijnig, hilarisch en integer.” 
| Het Parool

“ Small Town Boy is een smeuïge lappendeken van realiteit en 
fictie, van nagespeelde filmscènes en persoonlijke verhalen.”  
| Trouw ★★★★

“ Wat een meesterwerk van regisseur Marcus Azzini.”  
| Theaterparadijs ★★★★★

“ Baanbrekend en oprecht.”  
| Scènes ★★★★
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Alles wat liefde is

Kleinschalige festivalvoorstelling
20 juni t/m 7 september 2019 op Sonsbeek Theater Avenue, 
Stadsfestival Zwolle en Theaterfestival de Parade
Première | 21 juni 2019 Theaterfestival de Parade Rotterdam

regie Charli Chung | spel Judith van den Berg, Thor Braun 
en Daniël Cornelissen | dramaturgie Madelon Kooijman 
grafisch ontwerp decor Mees Walter | kostuumatelier 
Anouk van Wijk

Intenties
Ieder jaar staat Toneelgroep Oostpool met een voorstelling 
op Theaterfestival de Parade. In 2019 lag de regie hiervoor 
in handen van regisseur Charli Chung. Voor Alles wat liefde 
is ging hij samen met de acteurs Judith van den Berg, Thor 
Braun en Daniël Cornelissen honderden iconische liefdes-
films te lijf. Met als uitgangspunt; het herontdekken van de 
liefde aan de hand van de meest iconische liefdesscènes uit 
films ooit gemaakt. Om het risico en het avontuur terug te 
brengen in de liefde, is het volgens Chung noodzakelijk af en 
toe de touwtjes uit handen te geven. In Alles wat liefde is kon 
het publiek daarom kiezen welke scènes zij wilden zien.

Voorstelling
In Alles wat liefde is rolde het publiek van romantische 
filmkussen naar dramatische break-up scènes en heroïsche 
liefdesverklaringen. Van Brokeback Mountain tot Titanic en 
van Call me by your name tot The Notebook.

Een ‘lustopwekkende romcom’ die de zin in de liefde 
aanwakkert, je aanmoedigt het van de daken te schreeuwen 
en je doet inzien dat de liefde vele vormen kent. 
In Alles wat liefde is bepaalde het publiek het verloop van 
de voorstelling. Judith, Thor en Daniël stelden het publiek 
steeds verschillende keuzes, gemotiveerd vanuit eigen 
ervaringen en/of verlangens. Kiest het publiek voor ‘A: liefde 
is hartstochtelijk’, ‘B: liefde is bereid zijn je aan te passen aan 
de ander’ of ‘C: liefde is een dramatisch afscheid’?

Resultaat
In de voorstelling Alles wat liefde is speelden de acteurs 
iedere voorstelling een andere combinatie van scènes. 
Vanuit een overkoepelende motivatie en het unieke publiek 
bij iedere voorstelling, stuwde de voorstelling niet voort op 
een eenduidig plot; maar de oneindige mogelijkheden die de 
liefde in zich draagt. Een ode aan de liefde en het theater-
debuut voor filmacteur Thor Braun. Een populaire, constant 
uitverkochte, zomervoorstelling in bloedhete festivaltenten.

Pers
“ Judith, Thor en Daniël spelen met veel plezier en  
een vette knipoog scènes uit klassieke liefdesfilms na.”  
| De Volkskrant

“ Mash-up van liefde.”  
| NRC ★★★★

“ Razendsnelle aaneenschakeling aan filmparodieën.”  
| Theaterkrant
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Demonen

Herneming grote zaalvoorstelling als vlakke vloervoorstelling
19 september t/m 12 oktober 2019
Première | 8 oktober 2016 in Stadstheater Arnhem te Arnhem

tekst Lars Norén | vertaling Karst Woudstra | regie Marcus 
Azzini | spel Astrid van Eck, Kirsten Mulder, Rick Paul van 
Mulligen en Daan Schuurmans | regieassistent Emilie Pos 
dramaturgie Fanne Boland en Madelon Kooijman | muziek 
Kasper Tarenskeen | scenografie Wikke van Houwelingen 
en Marloes van der Hoek | kostuums Lotte Goos 
kostuumatelier Anouk van Wijk

Intenties
Na een succesvolle tournee van de in 2016 met lof 
ontvangen voorstelling Demonen, ging deze voorstelling eind 
2019 in reprise. Ditmaal in de kleine zalen, waarmee een 
meer intiem contact met het publiek werd betracht. Azzini 
toont in zijn voorstellingen met een grote lading mededogen 
de menselijke zoektocht naar contact en zelfstandigheid. 
Precies dat is waar de stukken van de Zweedse toneel-
schrijver Lars Norén (Demonen, 1944) en de voorstellingen 
van Azzini elkaar raken.

Voorstelling
Frank komt thuis met de urn van zijn moeder. Katarina 
– zijn vrouw – heeft zin in een leuke avond. Ze besluiten 
de onderburen uit te nodigen voor een borrel. Jenna en 
Tomas zijn blij hun drukke gezinsleven voor een avond te 
kunnen ontvluchten. Maar hoe later het wordt, hoe vileiner 
de conversatie. Een gewaagd en modern huiskamerdrama 
waarin een huiskamer als plaats delict van een emotio-
neel slagveld fungeert. Het woord ‘thuisfront’ kreeg niet 
vaak zo’n wrange betekenis. Getrouwd zijn betekent ook 
samenleven met elkaars ‘demon’, de angsten en verlangens 
waar de personages door bezeten zijn. Met Demonen toonde 
regisseur Azzini de menselijke balanceer-act van het tegelij-
kertijd zoeken naar samenzijn én je ontplooien als autonoom 
individu. Een voorstelling over de poging een leven lang 
samen te blijven.

Resultaat
In een tot de verbeelding sprekend decor, waarin een 
constructie van glas en metaal dienstdeed als appartement, 
wist de kleine cast opnieuw te intrigeren en beroeren. 
Met spel op topniveau: Kirsten Mulder (Katarina), Rick Paul 
van Mulligen (Tomas) en Astrid van Eck (Jenna) en Daan 
Schuurmans (Frank) vormden een droomcast op het toneel.

Pers
“ Azzini’s regie van Demonen is intelligent, gedurfd, en met 
scherpe overgangen flink op tempo. Daan Schuurmans is de 
enerverende motor van de voorstelling.”  
| De Volkskrant ★★★★

“  Demonen van Azzini is een toneelspel over liefde, zorg en 
aandacht. Dit eigentijdse huiskamerdrama weet te ontroeren.”  
| NRC ★★★★

“  Deze Demonen is een met veel aandacht gecomponeerde, 
prikkelende, moderne voorstelling. De regie van Marcus Azzini 
is strak, de speelstijl surrealistisch en daardoor is de voorstel-
ling in vorm en ritme erg sterk.”  
| Theaterkrant ★★★★

“  Gezamenlijk maken ze een sterke boog, die met precies 
genoeg nuance onverwachte wendingen en grillig plezier geen 
moment verveeld.”  
| Het Parool ★★★★

“  Een voorstelling waarin alles op z’n plaats valt.” 
| Meppeler Courant ★★★★★
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Allemaal Mensen | UMUNTU

Vlakke vloervoorstelling
26 september t/m 9 december 2019
Première | 28 september 2019 in Schouwburg Odeon  
in Zwolle

concept & regie Marcus Azzini | spel Kharim Amier,  
Joy Delima, Rabbi Jallo, Tommie Kinneging, Piet Kooij, 
Julia Lammerts, Hanneke van der Paardt, Alexander 
Schuitema, Judith Schuur, Carina de Vroome | regie- 
assistent Emilie Pos | dramaturgie Fanne Boland en 
Madelon Kooijman | lichtontwerp Wiel Coopmans 
kostuums Femke van Neerven | met dank aan Ruben 
Wijnstok

Intenties
Nog voorafgaand aan het succesvolle Allemaal Mensen 
maakte regisseur en artistiek directeur Marcus Azzini in 
2018 met de toenmalige derdejaars studenten van ArtEZ 
Toneelschool (een jaarlijks terugkerend initiatief) de voorstel-
ling Umuntu Ngumuntu Ngabantu (Ik Ben Omdat Wij Zijn). 
Gebruikmakend van dezelfde werkvorm als bij Allemaal 
Mensen werd er vertrokken vanuit persoonlijk engagement 
en werkelijke ervaringen. Wegens de hoge artistieke kwaliteit 
van deze voorstelling en ter stimulering van jong talent ging 
de geactualiseerde voorstelling Umuntu Ngumuntu Ngabantu 
in 2019 onder de naam Allemaal Mensen | UMUNTU op 
landelijk tournee.

Voorstelling
Alle mensen hebben voor 99,9% hetzelfde DNA, en toch 
gaat alle aandacht naar de 0,1% waarin we anders zijn. 
Zwart, wit, homo, hetero, hipster, nerd, millennial, queer; 
soms is het bevrijdend je met je identiteit te onderscheiden, 
soms juist beklemmend of zelfs gevaarlijk. Want wat kun 
je nog zeggen zonder een ander te kwetsen? In Allemaal 
Mensen | UMUNTU proberen tien jonge mensen hun identi-
teit te bepalen. Ze stellen zich voor aan het publiek en 
proberen zich van hun beste kant te laten zien. Maar het 
blijkt nog niet zo eenvoudig je identiteit onder woorden 
te brengen. Een voorstelling over mens-zijn en menselijk-
heid en hoe je identiteit zich vormt door samen te leven in 
een gemeenschap. De persoonlijke verhalen binnen een 
ogenschijnlijk homogene groep jonge talenten vormde voor 
Allemaal Mensen | UMUNTU de basis.

Resultaat
De groep jonge talenten kenden elkaar als klas op de ArtEZ 
Toneelschool al goed en innig. Direct na hun afstuderen 
gingen zij als gemeenschap op tournee. Na de grote 
zaalvoorstelling Allemaal Mensen was Allemaal Mensen | 
UMUNTU nog meer een gemeenschappelijke reflectie. 
Een brutale, geestige en ontroerende voorstelling over 
identiteit, diversiteit, inclusiviteit en hoe we meer met elkaar 
gemeen hebben dan we van elkaar verschillen.

Pers
“ Opnieuw een gouden greep.”  
| De Volkskrant ★★★★

“ De tien spelen hun eigenschappen en onderlinge verschillen 
uit in krachtige, korte scènes, met dans, zang en soms harde, 
indringende woorden, maar vooral veel lol en aanstekelijk 
elan.” 
| NRC ★★★

“  Allemaal Mensen | UMUNTU is een vooral verbindende 
theaterviering van diversiteit.” 
| Theaterkrant

“ Kracht van de voorstelling is dat het publiek van begin af aan in 
dit samenspel wordt betrokken, via een geraffineerd eerste-in-
druk-spelletje (...) Het effect is een verhoogd bewustzijn bij de 
toeschouwer over hoe je zelf kijkt, denkt, oordeelt.”  
| De Groene Amsterdammer

“ Tikje neerslachtig? Last van een naderende winterdip?  
Grijp niet naar de antidepressiva maar koop een kaartje voor 
Allemaal Mensen | UMUNTU. Succes gegarandeerd.”  
| Noordhollands Dagblad

“ Wederom een geweldige voorstelling door Toneelgroep 
Oostpool die iedereen moet hebben gezien.”  
| Theaterparadijs ★★★★★

“ Allemaal Mensen | UMUNTU is fris en sprankelend.”  
| Scènes ★★★
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1.2.2 Educatie & Participatie
Toneelgroep Oostpool 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. Toneelgroep Oostpool geeft hier op verschillende 
manieren invulling aan. De kern hiervan is het aanbieden van 
volwaardige voorstellingen voor en door jongeren.

Het voorstellingsaanbod bestaat ten eerste uit ‘trailervoor-
stellingen’, die sinds 2013 worden gecoproduceerd met 
Theater Sonnevanck uit Enschede. Die voorstellingen reizen 

in een omgebouwde vrachtwagentrailer langs middelbare 
scholen in Oost-Nederland. Ook het Arnhemse festival 
Hoogte 80 en het Amsterdamse podium voor jeugdthe-
ater De Krakeling worden aangedaan. Daarnaast is er een 
kleinschalige voorstelling waarbij acteurs in de klas spelen, 
op aanvraag te boeken op scholen. Ten derde is er de 
terugkerende coming-of-(a-certain-) age voorstelling met 
participanten uit Oost-Nederland. Dit jaar in samenwerking 
met Introdans.

Hierna wordt de invulling van het voorstellingenaanbod in 
2019 beschreven.

GAME OVER

Jongerenvoorstelling 14+
Coproductie Toneelgroep Oostpool en Theater Sonnevanck
19 februari t/m 2 juni 2019 in de theatertrailer op school-
pleinen en op festivals
Première | 22 februari 2019 bij het Beekdal Lyceum in 
Arnhem

tekst Magne van den Berg | regie Timothy de Gilde  
spel Ellie de Lange, Joep Paddenburg en Ayla Satijn  
regieassistent Ilse Peeman | dramaturgie Flora Verbrugge 
vormgeving Julian Maiwald | muziek Wessel Schrik  
kostuums Timothy de Gilde

Intenties
Jaarlijks maakt Toneelgroep Oostpool in samenwerking met 
Sonnevanck twee maatschappelijk actuele trailervoorstel-
lingen voor jongeren met belangrijke thema’s. Na eerdere 
succesvolle jongerenvoorstellingen als Bromance (over 
homoseksualiteit), Pretpark (over de huidige opvatting dat het 
leven een spelletje is #killforfun) en Gender (over het traditi-
onele man/vrouw denken) regisseerde Timothy de Gilde de 
voorstelling GAME OVER. Een voorstelling over zelfmoord. 
Toneelschrijfster Magne van den Berg schreef de tekst.

Voorstelling
Als El een einde aan haar leven maakt blijven haar beste 
vrienden Ayla en Joep verslagen achter. Ze willen haar nog 
duizenden vragen stellen en proberen haar beweegredenen 
te achterhalen. GAME OVER is een gevoelige voorstelling 
over levenslust, stervenslust en onoverwinnelijke vriend-
schap. Behalve Ayla en Joep komt ook El aan het woord. 
Een voorstelling waarmee een belangrijk thema bespreek-
baar werd gemaakt.

Resultaat
Het onderwerp zelfdoding bracht op de scholen waar de 
voorstelling speelde veel gesprekken op gang en bracht 
jongeren dichter bij elkaar. Na iedere voorstelling vond direct 
een kort nagesprek plaats in de trailer, wat bij dit onderwerp 
ontzettend belangrijk bleek. Onwaarschijnlijk veel jongeren 
bleken op verschillende manieren met het thema in relatie 
te staan. Van de scholieren kwamen eerlijke en liefdevolle 
berichten. Podcastmaker Maarten Dallinga maakte een 
persoonlijke podcast over zelfdoding en sprak in zijn resear-
chfase een aantal keren met regisseur Timothy de Gilde. 
Gedeelten uit de voorstelling zijn te horen in zijn succesvolle 
podcastserie Verstrikt.

Pers
“ Game Over’ is een bloedeerlijke voorstelling over verdriet  
na de zelfmoord van een pubermeisje.”  
| De Volkskrant ★★★★

“ Eerlijke en transparante voorstelling over zelfdoding  
raakt diep.” 
 | Theaterkrant

“ Ontwapenend pleidooi voor het leven.”  
| Theaterkrant, DeClaus Theaterkritiek

“ Het gesprek dat eigenlijk niet te voeren is.” 
| Het Parool

“ Een aangrijpende containervoorstelling over suïcide.”  
| 8weekly ★★★★
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De Witte Kamer

Jongerenvoorstelling 12+
Coproductie Toneelgroep Oostpool en Theater Sonnevanck
2 oktober t/m 13 december 2019 in de theatertrailer op 
schoolpleinen en op festivals
Première | 4 oktober 2019 bij het Stedelijk Lyceum 
Kottenpark in Enschede

tekst Tjeerd Posthuma | regie Ada Ozdogan | spel Sophie 
Höppener, Liza Macedo Dos Santos en Denzel Goudmijn 
regieassistent Jolieke Bak | dramaturgie Flora Verbrugge 
vormgeving Carmen Schabracq en Rosa Schützendorf 
met dank aan Bo Tarenskeen, Nadine Febranof en 
Marc-Jan Trapman

Intenties
Jaarlijks maakt Toneelgroep Oostpool in samenwerking met 
Sonnevanck twee maatschappelijk actuele trailervoorstel-
lingen voor jongeren met belangrijke thema’s. Regisseuse 
Ada Ozdogan stelde in de trailer het thema racisme aan 
de kaak. Want kunnen goedbedoelde principes ook tot 
onbedoeld racisme leiden? Toneelschrijver Tjeerd Posthuma, 
tekstschrijver van de Gouden Krekel winnende trailervoor-
stelling Princess (2018), schreef de tekst.

Voorstelling
Stel alle witte mensen krijgen een brief van de Staat der 
Nederlanden, waarin staat dat ze één euro moeten betalen. 
Een symbolische erkenning van het feit dat er nog steeds 
racisme in de maatschappij is en dat zij het makkelijker 
hebben dan mensen van kleur. Zou jij dan betalen? 
In De Witte Kamer komt een meisje het Paleis van Justitie 
binnen. Ze is boos om die euro. Wat denken ze wel niet? 
Die ongelijkheid is toch niet haar schuld? Ze gaat dit misver-
standje rechtzetten. Dat blijkt het begin van een lang en 
absurdistisch proces over de vraag wat racisme is en hoe 
witte onschuld werkt.

Resultaat
In De Witte Kamer werd het thema racisme niet op moralise-
rende, maar humoristische en absurde wijze met uitvergrote 
personages gebracht. Dit maakte dat er in de voorstelling 
niet met een beschuldigende vinger naar het jonge publiek 
werd gewezen, maar dat er op bedachtzame wijze werd 
laten zien hoe onbedoelde uitingen racistisch en kwetsend 
kunnen zijn.

Pers
“ Een geestige, didactische voorstelling.”  
| NRC ★★★

“ Toegankelijk pleidooi voor veel ongemakkelijke gesprekken.” 
| Theaterkrant
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Evacué

Coming-of-a-certain-age voorstelling op locatie
Coproductie Toneelgroep Oostpool en Introdans in het kader 
van 75 jaar Operation Market Garden
18 t/m 22 september 2019 in het Coehoornpark in Arnhem
Première | 19 september 2019 in het Coehoornpark in 
Arnhem

tekst Jibbe Willems | choreografie Adriaan Luteijn | 
regie Charli Chung | spel en dans Sofie Bernards, Minoe 
Bossink, Merel Bruins, Ruth Bulsink, Joeke Groot, Ruby 
Gubbels, Merijn Hardeman, Nathan van Helvoirt, Josien 
van de Hesseweg, Karolien Janssen, John Kateman, 
Monique Koolen, Thije Koot, Marjolein Nijbroek, Luisa 
Ortiz Smit, Toska Plantinga, Cees Pieter de Putter, Elza 
Rous, Ruud Ruijgrok, Marianne Schoonderbeek, Ema 
Sindelarova, Kelly Slinger, Sofie Staals, Ronnie Stafford, 
Christèl Wormgoor en Holly van Zoggel | muziek Tonny 
Nobel | kostuums Sandra Booltink

Intenties
Ieder jaar maakt Toneelgroep Oostpool een voorstelling met 
jongeren uit Oost-Nederland. De coming-of-age voorstel-
ling van 2019 werd in samenwerking met het Arnhemse 
dansgezelschap Introdans gemaakt. Evacué werd een 
coming-of-a-certain-age voorstelling waarin naast jongeren 
ook volwassenen en senioren participeerden. De voorstelling 
werd gemaakt in het kader van 75 jaar Operation Market 
Garden, waarbij de Slag om Arnhem 75 jaar geleden een 
mislukking werd. Toneelschrijver Jibbe Willems schreef 
speciaal voor de voorstelling een nieuwe tekst.

Voorstelling
Dat wat de grootste bevrijdingsoperatie uit de Tweede 
Wereldoorlog had moeten worden – Operation Market 
Garden – ging op 25 september 1944 helemaal mis. De brug 
bij Arnhem bleek er één te ver en de gevolgen waren 
desastreus. Het noorden en westen van Nederland bleef 
onbevrijd. En toen de bevolking door het Duitse leger werd 
opgeroepen tot evacuatie, veranderde Arnhem in een 
spookstad. Precies 75 jaar later verzamelt het publiek van 
Toneelgroep Oostpool en Introdans zich op een tribune in 
een parkje in het centrum van Arnhem. Ze kijken naar een 
kaal plein, een rafelrandje van de stad. Een groepje jongeren 
hangt wat bij elkaar en probeert zich voor te stellen hoe 
het zou zijn om zomaar ineens alles achter te moeten laten. 
Wat beweegt een mens ten tijde van zo’n gedwongen 
vertrek? Samen met hun ouders en grootouders proberen 
ze tot mogelijke antwoorden te komen en helpen zij op hun 
beurt de herinnering levendig te houden. Verschillende 
generaties voegen zich samen, want evacueren doe je  
niet alleen.

Resultaat
Op de vlucht zijn voor oorlog en geweld is actueler dan ooit. 
Met Evacué maakten Introdans en Toneelgroep Oostpool een 
indringende locatievoorstelling over wat gedwongen vertrek 
met mensen en gemeenschappen doet. Een bijzondere 
herdenking van de geschiedenis in Arnhem. Voor het publiek 
een voorstelling vol herkenning en onvoorstelbaarheden. 
Afgelopen jaren bleek de ambitie van verschillende jongeren 
te zijn aangewakkerd door deze eerste ontmoeting met de 
professionele podiumkunsten: zij kozen voor een vervolg- 
opleiding in het theater.

Pers
“ Mooi hoe de herhalingen de paniek voelbaar maken van dat 
ene hectische moment tussen niet weten wat je achterlaat en 
welk gevaar voor je ligt.”  
| De Volkskrant ★★★

“ Arnhemse geschiedenis verbonden aan urgente wereld- 
problematiek.”  
| Theaterkrant

“ Een indrukwekkende en actuele locatievoorstelling.”  
| Arnhemse Koerier
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Tranenstick of dooie hond

Herneming acteurs in de klas-voorstelling 12+
28 januari t/m 17 december 2019 in klaslokalen te Apeldoorn, 
Oldenzaal, Herenveen, Ede, Wageningen en Bemmel

regie Timothy de Gilde | spel o.a. Abe Dijkman, Matthijs 
IJgosse, Yari van der Linden, Laurens van Lottum  
en Tim Schmidt

Intenties
Steeds vaker is er de behoefte aan flexibele ontmoetingen 
met theater, gemakkelijk in te passen in een rooster en 
locatie. Speciaal voor de ‘eerste ontmoeting’ met theater 
maakte Toneelgroep Oostpool de korte voorstelling 
Tranenstick of dooie hond, die inmiddels al een aantal jaren 
langs scholen trekt.

Voorstelling
Twee acteurs overvallen een doodgewoon klaslokaal. Beiden 
hebben hun toneelschooldiploma op zak. Gewapend met 
een lijkkist, Shakespeare’s Hamlet en Stanislavski’s Lessen 
voor Acteurs trachten ze de wetten van het toneelspel te 
doorgronden. Dit blijkt een stuk lastiger dan ze vermoedden. 
Ze komen er niet uit of je nu beter een tranenstick gebruikt 
om een huilende Ophelia te spelen, of een emotionele 
herinnering aan je dode hond.

Resultaat
Wat deze voorstelling bijzonder maakt is dat het een lezing, 
workshop en theatervoorstelling in één is. De jonge kijkers 
weten niet wat hun overkomt als er in no time een klaslokaal 
tot theateruniversum wordt omgevormd. Tegelijkertijd krijgen 
ze ook stap voor stap de beginselen mee van wat theater is. 
Voor docenten dus praktisch – het is theorie en praktijk in 
één – en voor leerlingen plezierig – ze leren ‘spelenderwijs’.

Hoge waardering voor schoolvoorstellingen
De jeugdvoorstellingen van Toneelgroep Oostpool in 
coproductie met Theater Sonnevanck zijn de afgelopen jaren 
met regelmaat winnaar van de Zilveren of Gouden Krekel. 
In 2018 werd Princess tijdens het gala van het Nederlands 
Theaterfestival bekroond met de Gouden Krekel in de 
categorie ‘meest indrukwekkende jeugdtheaterproductie’. 
Dit was eerder in 2016 gebeurd met Bromance. Zilveren 
Krekels (nominatie voor de Gouden Krekel) waren er voor 
It’s my mouth and I can say what I want to (2017) en Pretpark 
(2016), GTA5 (2015) en Hard Candy (2014).

Contact met scholen
Jongerencoördinator Marti Arts heeft nauwe contacten 
met het onderwijs. Zo verkoopt zij de voorstellingen zelf 
aan het voorgezet onderwijs in Oost-Nederland, waardoor 
er meerdere malen per jaar contact is en er doorlopende 
feedback is over de ontvangst van de voorstellingen op
de scholen. Vanuit diezelfde scholen komt een toenemende 
vraag naar educatieve ondersteuning bij bezoeken aan 
reguliere producties van Toneelgroep Oostpool. Zo gaf 
dramaturg Madelon Kooiman een inleiding op het Olympus 
College ter voorbereiding op hun bezoek aan de voorstelling 
Bambi en ontvangt Toneelgroep Oostpool meerdere keren 
per jaar klassen of individuele leerlingen voor rondleidingen 
of maatschappelijke stages.

Overig aanbod educatie & participatie
Naast de voorstellingen had Toneelgroep Oostpool dit jaar 
het volgende aanbod:
•  JOOST is de jongerenorganisatie van Toneelgroep 

Oostpool. Leden betalen € 10 en mogen vervolgens 
gratis naar alle voorstellingen van het gezelschap in 
Huis Oostpool en krijgen extra activiteiten aangeboden. 
In 2019 waren er aparte inleidingen voor JOOSTEN, was 
JOOST onderdeel van het inhoudelijke programma van 
de Uitnacht, beheerden JOOST-leden zelf de sociale 
mediakanalen voor het werven van nieuwe leden en 
werkten ze mee aan verschillende marketingactiviteiten.

•  Bij elke voorstelling biedt Toneelgroep Oostpool een 
educatief pakket aan voor scholen en schouwburgen. 
Hierin zitten een meet & greet met acteurs, een inleiding 
(evt. op school) en een inleidende film: alles op aanvraag 
beschikbaar. Om te voorkomen dat leerlingen en docenten 
willekeurig informatie bij elkaar googelen zet Toneelgroep 
Oostpool al jaren bij elke voorstelling (ook die voor een 
algemeen publiek) uitgebreide informatie online. Deze 
‘juiste’ informatie helpt jongeren bij hun CKV-verslag. 
De uitvoerige lesbrief voor docenten is behulpzaam om op 
een goede manier vooraf of na de voorstellingen met de 
leerlingen in gesprek te gaan.

•  De activiteiten in het kader van educatie en participatie 
zijn er niet alleen voor jongeren. De inleidende films zijn 
vast onderdeel van de reguliere inleidingen die in schouw-
burgen gegeven worden door de afdeling dramaturgie. 
Ze bieden een inkijkje in het maakproces, historische 
verdieping en/of verkenning van de thematiek van een 
voorstelling.
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1.2.3 Talentontwikkeling
Bij Toneelgroep Oostpool is talentontwikkeling geïntegreerd 
in de algehele werking van het gezelschap. Regisseur Jeroen 
De Man is – samen met Marcus Azzini, Sarah Moeremans, 
Fanne Boland en Madelon Kooijman – lid van het artistiek 
team en volgt daarbinnen een ontwikkelingstraject voor 
regietalent. Al zijn voorstellingen worden gecoproduceerd 
met Het Nationale Theater, een unieke samenwerking 
binnen de landelijke basis infrastructuur voor het theater. 
De samenwerking met regie-duo Jan Hulst en Kasper 
Tarenskeen beviel in 2015 zo goed dat er, samen met Frascati 
Producties, een talentontwikkelingstraject uitgerold werd. 
Afgelopen jaar ging hun voorstelling La Pretenza in première 
en was ook hun voorstelling ASSAD in Huis Oostpool te zien.

Charli Chung, ook maker bij Frascati Producties, is sinds 
2018 een nieuw gezicht bij Toneelgroep Oostpool. In 2019 
regisseerde hij de populaire paradevoorstelling Alles wat 
liefde is, de coming-of-a-certain-age voorstelling Evacué en 
organiseerde hij voor de tweede keer Toneelgroep Oostpools 
bijdrage aan de Arnhemse Uitnacht.

Artistiek directeur Marcus Azzini heeft talentontwikkeling als 
tweede natuur. Hij zit elk jaar in de selectiecommissie van 
de regieopleiding aan de AHK en is artistiek leider van het 
ITS Festival, het festival voor afstuderend talent. Daarnaast 
biedt het Stadstheater hem jaarlijks een podium met ‘de 
keuze van Marcus’. Op deze avonden programmeert Azzini 
gastvoorstellingen van jonge makers in de kleine zaal van 
Stadstheater Arnhem, die anders de weg naar het Arnhemse 
publiek niet hadden gevonden. Azzini selecteerde als 
‘gastprogrammeur’ in 2019 de voorstellingen Atlantis van het 
collectief La Isla Bonita (Frascati Producties) en A seat at the 
Table van theatermaker Saman Amini (Likeminds).

Ook de andere leden van het artistiek team zijn actief in het 
kunstvakonderwijs. Dramaturg Madelon Kooijman ontving 

bij de voorstellingen Bambi en Blikvoermensen een klas 
Utrechtse studenten van de Master Contemporary Theatre, 
Dance and Dramaturgy tijdens het repetitieproces (een elk 
jaar terugkerend initiatief), gaf dramaturgische begeleiding 
bij de afstudeerders van The Making Of in Huis Oostpool en 
was betrokken bij de lessenreeks van Theatervooropleiding 
Oost. Sarah Moeremans geeft tekstbehandeling aan de 
acteursopleiding van ArtEZ en zat in de selectie- en curricu-
lum-commissie van dezelfde opleiding. Jeroen De Man 
geeft met regelmaat les aan de toneelscholen van Arnhem, 
Maastricht, Amsterdam en Brussel.

Als onderdeel van hun opleiding maken de derdejaars 
studenten van de ArtEZ Toneelschool 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. een regisseur in een professionele omgeving. 
Dit jaar werd de derdejaars productie, getiteld Blikvoermensen, 
geregisseerd door huisregisseur Jeroen De Man.

In samenwerking met ArtEZ, Kunstbedrijf Arnhem, MBO Rijn 
IJssel, Gelderse Onderwijsgroep Quadraam en Arentheem 
College bood Toneelgroep Oostpool ook in 2019 de 
Vooropleiding Oost aan als voortraject voor de toneelschool. 
Het curriculum is gekoppeld aan het theaterseizoen van 
Toneelgroep Oostpool.

Daarnaast bood Toneelgroep Oostpool verschillende stages 
aan. Er werd in 2019 door 15 studenten stagegelopen op de 
afdelingen marketing, educatie, productie, dramaturgie en 
als regieassistent of acteur. Daarnaast waren er meerdere 
leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs die gedurende 
enkele dagen een zogenaamde snuffelstage liepen bij 
Toneelgroep Oostpool.

Blikvoermensen

Vlakke vloervoorstelling
Coproductie Toneelgroep Oostpool en ArtEZ Toneelschool
14 mei t/m 18 mei 2019 in Huis Oostpool Arnhem
Première | 15 mei 2019 in Huis Oostpool Arnhem

regie Jeroen De Man | spel Harun Balci, Ilse Geilen, Nikki 
Kuis, Sebastian Mrkvicka, Jasper van der Pijl, Tijn Panis, 
Romijn Scholten, Bram Walter | dramaturgie Madelon 
Kooijman | lichtontwerp Wiel Coopmans | kostuumatelier 
Sandra Booltink

Intenties
Ieder jaar maakt Toneelgroep Oostpool een voorstelling 
in samenwerking met de derdejaars studenten van ArtEZ 
Toneelschool. In 2019 nam huisregisseur Jeroen De Man 
hiervoor de regie op zich. Na het lezen van diverse stukken 
kozen de studenten er in gezamenlijk overleg voor om de 
trilogie The War Plays (1985) van de Engelse toneelschrijver 
Edward Bond te bewerken. Genaamd naar deel twee en 
puttend uit het eerste en derde deel van de oorspronkelijk 
zeven uur durende trilogie maakten de studenten samen met 
De Man de bewerking Blikvoermensen.

Voorstelling
In een post-apocalyptische samenleving van vernietiging 
en oorlog leeft een gemeenschap van overlevenden van 

voedsel uit blik. De groep vormt, jaren na een nucleaire 
explosie, een nieuwe gemeenschap. Met kleine en grote 
tijdsprongen wordt zichtbaar hoe er gewelddadig en 
angstvallig gezocht wordt naar houvast in een wereld waar 
niets is. In Blikvoermensen ligt constant een verband op de 
loer tussen ons huidige leven en het post-nucleaire bestaan. 
Blikvoermensen is een combinatie van series en films als 
The 100 en The Walking Dead met een flinke dosis Lost. 
Tegelijkertijd is de geschetste consequentie van de nucleaire 
oorlog een indirecte kritiek op de huidige staat waarin onze 
wereld verkeert. Een voorstelling van een jonge groep 
ambitieuze toneelschoolstudenten over hoe waanzin het 
overneemt wanneer alles je wordt afgenomen.

Resultaat
Blikvoermensen was de negende voorstelling in lijn van 
het jaarlijkse samenwerkingsproject tussen Toneelgroep 
Oostpool en het derde jaar van ArtEZ Toneelschool. Voor het 
publiek is het de gelegenheid kennis te maken met een jonge 
generatie acteurs. Voor de acteurs is dit een kans zich te 
laten zien en samen te werken met een talentvolle regisseur. 
Het bewerken van de tekst samen met De Man was een 
specifieke wens van de acteurs en daarmee een belangrijk 
onderdeel van het maakproces. Een leerzaam maakproces 
met intrigerend resultaat.
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ASSAD

Vlakke vloervoorstelling
Coproductie Frascati Producties & Toneelgroep Oostpool
8 januari t/m 20 maart 2019
Première | 10 januari 2019 in Frascati Amsterdam

tekst en regie Jan Hulst en Kasper Tarenskeen  
spel Dunya Khayame, Eeke Boonstra, Gökhan Girginol  
en Chiem Vreeken | muziek David van der Leeuw en 
Kasper Tarenskeen | video art Pieter Hulst en Jan Hulst  
kostuumontwerp Nola van Timmeren | techniek en licht- 
ontwerp Ramses van den Hurk | grafische vormgeving 
Jasmijn de Nood

Intenties
Jan Hulst en Kasper Tarenskeen maken met Frascati 
Producties en Toneelgroep Oostpool een aantal coproduc-
ties op het vlak van talentontwikkeling. Schrijvers- en 
regisseursduo Jan Hulst en Kasper Tarenskeen staan bekend 
om hun unieke aanpak van grote thema’s, een verfrissende 
mash-up van het epische en het alledaagse, melodrama en 
ironie, filmische beelden en droogkomisch spel. Met ASSAD 
verhielden Hulst & Tarenskeen zich tot de oorlog in Syrië, ‘de 
grootste clusterfuck van onze tijd.’ Als vertrekpunt o.a. het 
waargebeurde verhaal rond de Vogue-redactrice Joan Juliet 
Buck, wie in 2011 een controversieel interview publiceerde 
met de Syrische first lady Asma al-Assad.

Voorstelling
ASSAD is het verhaal van vier individuen die verstrikt 
zijn geraakt in de grootste clusterfuck van onze tijd. Vier 
levens die voor altijd getekend zullen zijn door Bashar 
al-Assad. De verlegen student medicijnen die uitgroeit tot 
oorlogsmisdadiger. Eén van hen is Jane, een beginnende 
Vogue-journaliste. Ze gaat naar Syrië uit idealistische 
overwegingen, om de wereld te tonen dat het Midden-
Oosten ‘meer is dan woestijn’. Met scènes die zich afspelen 
in de presidentiële vertrekken in Damascus, tussen de 
tempels van Palmyra, het hoofdkantoor van de Vogue in 
New York, in Londen, Tel-Aviv, Amsterdam en de hemel 
boven Aleppo, is ASSAD een mozaïekvertelling tegen de 
achtergrond van beslissende gebeurtenissen in de oorlog 
in Syrië. Hulst & Tarenskeen wisten met ASSAD het (geo)
politieke met het hyperparticuliere te verweven. Gestuwd 
vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid voor het onder 
ogen durven komen van wat er in Syrië gebeurt, was ASSAD 
een poging om gebeurtenissen, mensen en beslissingen te 
begrijpen.

Resultaat
Met het besef dat zij geen deskundigen zijn, en er dus een 
heleboel rond het onderwerp van hun voorstelling niet 
kon, wisten Hulst & Tarenskeen met ASSAD een scherpe 
en belangrijke voorstelling te maken, waarmee zij het doel 
van bewustzijn hoe dan ook bewerkstelligden. Vanuit een 
duidelijk westers perspectief toonden de makers in geheel 
eigen stijl; scherp, ironisch en menswaardig; mensen die een 
oprechte poging deden.

Pers
“ Duo Kasper Tarenskeen en Jan Hulst schalen in hoog tempo 
het Nederlandse theater linguïstisch op.”  
| De Volkskrant ★★★

“ In ASSAD buigen Jan Hulst en Kasper Tarenskeen zich over 
het spanningsveld tussen de hedonistische beleving van de 
westerling en de tragiek van de Syrische burgeroorlog.”  
| NRC ★★

“ De stijl van het schrijf- en regieduo komt het beste tot zijn 
recht in de scènes met de westerlingen. Die zijn vlot en 
geregeld spitsvondig en treffen goed de naïeve instelling.”  
| Theaterkrant

“ Hun voorstelling laat westers privilege op schrijnende wijze 
contrasteren met de onmenselijke gehaktmolen van de 
Syrische burgeroorlog.”  
| De Groene Amsterdammer
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La Pretenza

Vlakke vloervoorstelling
Coproductie Frascati Producties en Toneelgroep Oostpool
17 september t/m 6 november 2019
Première | 20 september 2019 in Frascati Amsterdam

tekst en regie Jan Hulst, Kasper Tarenskeen | spel 
Valentijn Benard, Thomas Höppener, Kees Hulst,  
Tim Linde en Benno Veenstra | scenografie Koen Steger, 
Jan Hulst | muziek David van der Leeuw, Kasper 
Tarenskeen | video Cristina Kolozsváry-Kiss | kostuumont-
werp Patricia Lim | uitvoering kostuums Mieke Dietvorst 
haar en make up Trudy Buren

Intenties
Jan Hulst en Kasper Tarenskeen maken met Frascati 
Producties en Toneelgroep Oostpool een aantal coproduc-
ties op het vlak van talentontwikkeling. Schrijvers- en 
regisseursduo Jan Hulst en Kasper Tarenskeen staan bekend 
om hun unieke aanpak van grote thema’s, een verfrissende 
mash-up van het epische en het alledaagse, melodrama en 
ironie, filmische beelden en droogkomisch spel.  
Voor La Pretenza gingen ze de klassieker Il Gattopardo te lijf.

Voorstelling
Don Fabrizio (Kees Hulst), moet toezien hoe het rebellen-
leger van Generaal Garibaldi korte metten maakt met alles 
waar de Italiaanse adel voor staat. Zijn zoon Paolo (Thomas 
Höppener) probeert zich vast te klampen aan de nieuwe 
werkelijkheid maar heeft tegelijkertijd de tools niet zich 
werkelijk tegen zijn vader te verzetten. Zich vrij baserend 
op de roman (Tomasi di Lampedusa, 1958) en de film 
(Visconti, 1963) grijpen Hulst & Tarenskeen het verhaal van 
Il Gattopardo aan om het over belangrijke dingen te hebben: 
oorlog, liefde, decadentie, tranen, Italiaanse fashion, en 
gedachten over volk versus elite.

Resultaat
Met La Pretenza wisten Hulst & Tarenskeen poëzie uit de 
oorspronkelijke werken op trefzekere wijze met hun eigen 
moderne en ironische taalgebruik te laten samensmelten. 
Hun personages waren kwetsbaar en menselijk en het 
scherpe gevoel voor humor van de makers stond in lijn van 
het geheel. La Pretenza was de laatste voorstelling die Hulst 
& Tarenskeen onder de vleugels van Frascati Producties 
maakten. Het duo maakt in 2021 de overstap  
naar Toneelgroep Oostpool.

Pers
“  Bij de opkomst van Benno Veenstra als Gabribaldi is La 
Pretenza op het sterkst.” 
| De Volkskrant ★★★

“  De constant aanwezige kwetsbare ondertoon maakt het 
een van de meest gevoelige werken in het oeuvre van het 
makersduo.” 
| Theaterkrant (Keuze van de Criticus)

“   Een perfecte balans tussen hilariteit en ernst.”  
| Het Parool

“ Een bric-à-brac van vondsten, lekker rommelig en werkelijk 
amusant, beklijvend voor de duur van de voorstelling.”  
| Trouw ★★★

“ Wij gaan rustig ten onder’, zijn de laatste berustende woorden 
van Don Fabrizio in ’La Pretenza’, de komisch-kritische 
bewerking die Jan Hulst en Kasper Tarenskeen maakten  
van ’Il Gattopardo’.” 
| NoordHollands Dagblad
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1.2.4 Gastvoorstellingen in Huis Oostpool
Toneelgroep Oostpool heeft naast een theaterzaal ook de 
beschikking over meerdere professionele repetitieruimten. 
Het gezelschap stelt deze faciliteiten ter beschikking aan 
makers of gezelschappen uit Arnhem, die mede vanuit 
het Fonds voor de Podiumkunsten worden gefinancierd. 
Als Toneelgroep Oostpool zelf geen gebruik maakt van 
deze ruimten kan men er gratis repeteren, monteren of 
spelen. De faciliteiten zijn immers met gemeenschapsgeld 
tot stand gekomen. Toneelgroep Oostpool ondersteunt 
deze gezelschappen bovendien met marketing en vanuit de 
theatertechniek. Ook kan geput worden uit de decor- en 
kostuumopslag van het gezelschap. Dit beleid stimuleert dat 
talentvolle Arnhemse makers een plek hebben om te werken.

Deze gezelschappen hebben in 2019 bij Toneelgroep 
Oostpool gewerkt en waren in Huis Oostpool te zien:
•  NachtHexen II: La Parisienne van Jens van Daele’s Burning 

Bridges | De Arnhemse theatermaker Jens van Daele 
heeft afgelopen jaren regelmatig gebruik gemaakt van 
Toneelgroep Oostpools zaal en repetitieruimte.  
Voor Nachthexen II: La Parisienne werd in Huis Oostpool 
gerepeteerd van 13 t/m 16 januari 2019 en gespeeld van  
17 t/m 18 april 2019.

•  Club Catharsis van tgECHO i.s.m. de Veenfabriek | Het 
Arnhemse gezelschap tgECHO repeteert al jaren bij 
Toneelgroep Oostpool en gaat geregeld met haar voorstel-
lingen in Huis Oostpool in première. Voor Club Catharsis 
werd van 1 oktober t/m 19 november 2019 bij Toneelgroep 
Oostpool gerepeteerd. De première vond plaats op  
22 november 2019.

•  The Making Of – afstudeervoorstelling | Dagmar Ketelaers 
(acteursopleiding aan de HKU), Charles Pas (Mime 
Opleiding aan de AHK), Nick Renzo Garcia (acteurs- 
opleiding aan de Toneelacademie Maastricht) en Romijn 
Scholten (acteursopleiding aan de ArtEZ Toneelschool) 
sloten de armen ineen voor het gezamenlijk maken van 
hun afstudeervoorstelling. Hiermee werkten voor het eerst 
vier toneelscholen samen aan één afstudeervoorstelling. 
Toneelgroep Oostpool bood ondersteuning in personeel 
en faciliteiten om deze nieuwe constellatie een plek te 
geven. Regisseur Stephen Liebman deed de begeleiding 
en verzorgde de eindregie. Het gelegenheidsgezelschap 
maakte 6 weken gebruik van de faciliteiten in Huis 
Oostpool en hun voorstelling ging daar op 8 oktober  
in première.

Navolgende voorstellingen waren in 2019 in Huis Oostpool 
te gast:
•  Luxor X Oostpool – Laura Gibson (6 april 2020) |  

Zitconcert in Huis Oostpool in samenwerking met  
Luxor Live.

•  Niet meer zonder jou van Adelheid+Zina (19 t/m 20 oktober 
2019) | Een voorstelling van Nazmiye Oral in regie van 
Adelheid Roosen. Speler / maker (Oral) en eindregisseur 
(Roosen) van de voorstelling God is een Moeder 
(coproductie met Adelheid+Zina) in 2020.

•  Rijgen van NTGent (7 november 2019) | In regie van huis- 
regisseur Sarah Moeremans met een tekst van What’s in  
a Fairytale-schrijver Joachim Robbrecht.

•  Luxor X Oostpool – Huun-Huur-Tu (24 november 2019) | 
Zitconcert in Huis Oostpool in samenwerking met  
Luxor Live.

•  Luxor X Oostpool – A Balladeer (30 november 2019) | 
Zitconcert in Huis Oostpool in samenwerking met  
Luxor Live.

1.2.5 Podcast initiatieven en samenwerkingen
Toneelgroep Oostpool is het afgelopen jaar verschillende 
nieuwe initiatieven gestart met betrekking tot het maken van 
audio-opnamen.

Hoorspel | Verloren Vader
Theater Na de Dam geeft elk jaar de opdracht aan een 
toneelschrijver voor een nieuwe theatertekst over de Tweede 
Wereldoorlog. Eerdere schrijvers waren o.a. Rik van den 
Bos, Rebekka de Wit en Arnon Grunberg. In 2019 schreef 
de Belgische schrijver Tom Lanoye een nieuwe tekst voor 
Theater Na de Dam, getiteld Verloren vader. Op 4 mei werd 
de tekst traditiegetrouw om 21:00 uur gelijktijdig voorge-
lezen door verschillende gezelschappen en theatergroepen. 
Toneelgroep Oostpool nam dit keer i.s.m. studenten van de 
ArtEZ toneelschool een podcast op die om 21:00 uur op de 
website verscheen.

Hôtel Oostpool | podcastserie van Toneelgroep 
Oostpool
Sinds 2019 maakt Toneelgroep Oostpool haar eigen podcast-
serie Hôtel Oostpool. Net als in het New Yorkse Chelsea 
Hotel, dat sinds jaar en dag de plek is voor inspirerende 
ontmoetingen tussen kunstenaars, opent Toneelgroep 
Oostpool in Hôtel Oostpool het gesprek met boeiende gasten 
en artiesten. De opnames vinden direct na afloop van een 
voorstelling van Toneelgroep Oostpool plaats in het decor 
van desbetreffende voorstelling. Hôtel Oostpool komt zo’n 10 
keer per jaar uit, wordt gemaakt in samenwerking met The 
Transketeers en is te beluisteren via SoundCloud, Spotify 
en iTunes. In 2019 werden de afleveringen Hôtel Oostpool 
#1 | Small Town Boy, Hôtel Oostpool #2 | Allemaal Mensen | 
UMUNTU en Hôtel Oostpool #3 | Allemaal Mensen | UMUNTU 
opgenomen.

4 nieuwe theaterteksten Biënnale Gelderland
Voor de Biënnale Gelderland 2019 ontwikkelde Toneelgroep 
Oostpool vier audio-opnames van vier nieuwe theaterteksten 
die in een tentoonstelling van de Biënnale Gelderland langs 
de Jansbeek (in Arnhem) te beluisteren waren. De Biënnale 
Gelderland is hét podium voor hedendaagse beeldende 
kunst in en vanuit Gelderland. In ‘Biënnale Gelderland 2019 | 
Seelenwanderung’ vormde de relatie tussen mens en natuur 
de leidraad voor de verschillende tentoonstellingen, waarin 
werd onderzocht hoe de natuur vandaag de dag een rol 
speelt in het gesprek over onze leefomgeving. De geselec-
teerde Gelderse schrijvers voor de teksten Tim Lenders, 
Hanneke Hendrix, Martijn Brugman en Marije Langelaar 
waren gevraagd hun licht te werpen op de thematiek van 
Seelenwanderung. Ook de door Jibbe Willems geschreven 
tekst U bent een druppel, die in 2017 geschreven werd ter 
ere van de officiële ingebruikname van de Sint Jansbeek en 
sindsdien via een QR-code op de gevel van Huis Oostpool te 
beluisteren is, werd opgenomen in de route. De teksten zijn 
te beluisteren via SoundCloud, Spotify en iTunes.
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1.2.6 Festivals in samenwerking met schouwburgen

Ieder jaar gaat Toneelgroep Oostpool verschillende 
samenwerkingen aan met schouwburgen en/of steden om 
haar werk in een specifieke context te bundelen en/of te 
presenteren.

Arnhemse Uitnacht | #backstage 
in het Stadstheater

In 2018 nam Toneelgroep Oostpool deel aan de eerste 
Arnhemse Uitnacht. Speciaal voor deze Uitnacht organi-
seerde Toneelgroep Oostpool een eenmalig minifestival. 
De bezoeker kreeg tijdens deze eerste Arnhemse Uitnacht 
een theatrale rondleiding door Huis Oostpool, waarbij 
diverse makers zich in verschillende hoeken van het pand 
hadden genesteld en het publiek van korte voorproefjes 
theater voorzag. Het publiek maakte in één uur kennis 
met verschillende makers en collectieven gerelateerd aan 
Toneelgroep Oostpool of afkomstig uit Arnhem. In 2019 
nam Toneelgroep Oostpool deel aan de tweede Arnhemse 
Uitnacht in samenwerking met Stadstheater Arnhem. 
Het concept van 2018 werd uitgebreid en vond plaats op 
bijzondere plekken in het Stadstheater. Tijdens Club Oostpool 
#backstage werd het publiek in 2 groepen per kwartier door 
de catacomben van het Stadstheater geleid en ontmoette 
onderweg bijzondere, lokale en aan Oostpoolgerelateerde 
makers en hun werk.

Oostpool weekend in het Stadstheater

Ook organiseerde Toneelgroep Oostpool in 2019 opnieuw 
een Oostpool Weekend. In deze weekenden strijkt het 
gezelschap neer in een stad in Oost-Nederland en presen-
teert daar een weekend lang diverse voorstellingen en 
randprogramma’s. Ditmaal vond het Oostpool Weekend 
plaats in Stadstheater Arnhem.

Allemaal Mensen op de Uitmarkt

Ook was Oostpool met een scène uit Allemaal Mensen 
| UMUNTU te vinden op de Uitmarkt in Amsterdam, de 
landelijke opening van het culturele seizoen. Op het podium 
van ITA werd een voorstelling van een uur gebracht.

Club Oostpool #backstage

Arnhemse Uitnacht 2019
Theatrale rondleiding
25 januari 2019 in Stadstheater Arnhem te Arnhem

Regie / programmering Charli Chung | o.a. met en door 
ArtEZ, Kharim Amier, Marcus Azzini, Mart van Berckel, 
Lars Brinkman, Jens van Daele, Jeroen De Man, orkest de 
ereprijs, Jong Oostpool, Sarah Moeremans, Annica Muller, 
TgECHO, Ruben Chi, Tarik Moree en Urban Dance-Word.

Intenties
In januari 2018 vond in Arnhem de eerste Arnhemse Uitnacht 
plaats. Ruim vijftig culturele instellingen, organisaties en 
kunstenaars presenteerden zich op diverse locaties in de 
Arnhemse binnenstad. Het publiek kon de hele avond én 
nacht geheel gratis talloze optredens, acts en programma’s 
bijwonen. Toneelgroep Oostpool stelde speciaal voor de 
eerste Arnhemse Uitnacht een programma samen dat te 
doorlopen was in Huis Oostpool. Tijdens de tweede editie 
van de Uitnacht in 2019 was Oostpool met eenzelfde, maar 
groter concept in Stadstheater Arnhem te bewonderen:  
Club Oostpool #backstage.

Inhoud / vorm
Toneelgroep Oostpool greep de Uitnacht opnieuw aan 
om een bijzonder open huis te organiseren; ditmaal in 
Stadstheater Arnhem. Het publiek verzamelde zich in de 
foyer van het theater vanuit waar na korte tussenpozen 
kleine groepen bezoekers voor een rondleiding door het 
pand werden geleid. Verschillende plekken in het theater, 
zowel in de openbare ruimtes als de kleedkamers en kelders 
backstage, werden gedurende de hele avond bezet door 
kunstenaars. Er vonden steeds twee gelijktijdige rondlei-
dingen plaats, in verschillende volgordes. De twee groepen 
kruisten elkaar tijdens een gezamenlijke performance in 
regie van Marcus Azzini op het podium van de grote zaal. 
Elk kwartier startte er een gratis tour die plaats bood aan 
30 deelnemers. De reis duurde een uur. De rondleidingen 
werden gegeven door medewerkers uit alle lagen van de 
organisatie van het Stadstheater en Toneelgroep Oostpool.

Resultaat
Toneelgroep Oostpool en Stadstheater Arnhem werkten 
voor Club Oostpool #backstage samen met theatermakers, 
dansers en musici uit Arnhem, of gerelateerde makers 
van daarbuiten. Het was een sprankelende avond die de 
bezoeker gelegenheid bood het Stadstheater in een geheel 
ander daglicht te leren kennen. Daarnaast zorgde het ervoor 
dat bezoekers kennis konden maken met zowel de vaste 
makers van Toneelgroep Oostpool als voor hen wellicht 
nieuwe gezichten.

Oostpool Weekend in het Stadstheater

Driedaagse programmering
Op 18 t/m 20 april 2019 in Stadstheater Arnhem te Arnhem

18 april Masterclass door Marcus Azzini | 19 april Bambi’s 
Jagerscafé (randprogramma), Bambi (regie Sarah 
Moeremans), Don Caravaggio (regie Charli Chung) | 20 april 
Small Town Boy (lezing), Burning Butterfly (Annica Muller), 
Workshop voor JOOST door Kharim Amier in het decor van 
Bambi, dernière Bambi (regie Sarah Moeremans)

Intenties
Ieder jaar organiseert Toneelgroep Oostpool momenten 
waarop werk van Toneelgroep Oostpool in diverse 
samenstellingen bezocht kan worden. Tijdens het Oostpool 
Weekend presenteert Oostpool zich als gezelschap en brengt 
haar werk zo onder de aandacht bij een nieuw publiek zowel 
binnen als buiten Arnhem.

Inhoud / vorm
Artistiek directeur en regisseur Marcus Azzini trapte op 
donderdag 18 april het weekend af met een masterclass 
voor veelal beginnende acteurs. Hij ging al in de middag met 
een groep aan de slag, waarna vanaf 20.30 uur de deuren 
werden geopend voor het publiek om zo kennis te maken 
met Marcus’ werkwijze en een groep talentvolle acteurs. 
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 april was de voorstelling Bambi 

in het Stadstheater te bezoeken; het tweede deel in de 
theaterreeks What’s in a fairytale?! door huisregisseur Sarah 
Moeremans. Beide avonden kon het publiek voorafgaand aan 
de voorstelling een inleiding op de voorstelling bezoeken. 
Ook schoof het publiek met een kaartje voor de voorstelling 
Bambi zaterdagmiddag gratis aan in Bambi’s Jagerscafé; een 
gevuld randprogramma ter aanvulling of voorbereiding op 
de voorstelling met interessante gasten. Op vrijdagavond 
was de bejubelde voorstelling Don Caravaggio van de jonge 
regisseur Charli Chung te zien. Deze voorstelling kwam 
speciaal voor het Oostpool Weekend naar Arnhem en was 
verder alleen in Amsterdam te bezoeken. Op de vroege 
zaterdagavond gaf de cast van de voorstelling Small Town 
Boy een lezing van het stuk als voorproefje op de voorstelling 
die in de zomer erna te zien was tijdens Pride Amsterdam. 
Meteen daarna nam Annica Muller (actrice in de voorstelling 
Allemaal Mensen) de kleine zaal over met haar voorstelling 
Burning Butterfly.

Resultaat
Het publiek kocht combi-tickets voor het Oostpool Weekend 
en maakte zo kennis met verschillende voorstellingen van 
Toneelgroep Oostpool, talentvolle makers die Toneelgroep 
Oostpool graag een podium geeft, kreeg kijkjes in het 
maakproces, en schoof aan bij gesprekken met inspirerende 
onderwerpen en mensen.
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1.3 ZAKELIJK JAARVERSLAG
Naast artistiek inhoudelijke doelen streeft Toneelgroep 
Oostpool in de beleidsperiode 2017 t/m 2020 naar gemiddeld 
55.000 bezoekers per jaar voor de reguliere en voorstellingen 
op scholen, waarbij erop wordt ingezet om het bereik in 
Oost-Nederland uit te breiden. 2019 was een zeer succesvol 
jaar voor Toneelgroep Oostpool met door inhoudelijk experts 
en publiek hooggewaardeerde producties en voorstellingen, 
een verder groeiende publieksopkomst en een boven 
gemiddeld aandeel eigen inkomsten.

1.3.1 Organisatie
In 2019 bestond de vaste formatie van Oostpool uit 32 
medewerkers, in totaal 20,3 fte. 18 medewerkers hebben 
een contract voor onbepaalde tijd. Op tijdelijke basis waren 
135 mensen in dienst in 11,9 fte. De gemiddelde duur van 
deze dienstverbanden bedroeg 4,7 week waarbij de duur 
varieerde van 1 dag tot 1,5 jaar. In hoofdzaak gaat het hier om 
acteurs, waarvan een groot aantal vaker voor het gezelschap 
werkt. Er waren in 2019 11 medewerkers als stagiair bij 
Oostpool betrokken in totaal 2,0 fte. Ook waren er 20 vrijwil-
ligers voor het gezelschap werkzaam in 2019, die gezamenlijk 
1 fte invulden. Totaal biedt Oostpool derhalve werkgelegen-
heid aan 198 medewerkers in 35,1 fte.

Daarnaast zijn er nog tientallen medewerkers die in opdracht 
van het gezelschap werken en daarvoor een factuur zenden. 
Hier gaat het meestal om ontwerpers, schrijvers en theater-
technici. Niet zelden betreft het hier opdrachten voor enkele 
werkdagen.

Fair Practice
Oostpool volgt voor vaste en tijdelijke werknemers, stagiairs 
en vrijwilligers integraal de CAO voor Toneel en Dans. 
Daarnaast hanteert Oostpool de richtlijnen voor honoraria 
die zijn opgesteld door onder meer het NAPK en VvL bij het 
contracteren van freelancers. Auteursrechten zijn volgens de 
regelgeving georganiseerd wat betreft de eigen creaties van 
Oostpool. De vergoedingen voor auteursrechten van overige 
rechthebbenden worden afgedragen conform de wet. Alle 
verplichte verzekeringen tegen arbeidsrisico’s zijn afgesloten. 
Oostpoolwerknemers participeren in het pensioenfonds Zorg 
& Welzijn. Freelancers en vrijwilligers worden gewezen op 
de mogelijkheden van pensioenopbouw die zij zelf kunnen 
organiseren.

Oostpool is aangesloten bij de werkgeversorganisatie 
NAPK. Binnen het NAPK en met de sociale partners vindt 
een doorgaande dialoog plaats over passende arbeidsvoor-
waarden en de balans tussen het leveren van toppresentaties 
met beperkte middelen en eerlijke beloning. Oostpool is 
transparant over de gehanteerde werkwijze bij vergoedingen, 
haar financiën en prestaties. Informatie wordt gedeeld op 
haar website middels publicatie van het jaarverslag.

Er is in 2019 een begin gemaakt om onderaannemers te 
toetsen op de toepassing van de fair practice code. Dit wordt 
in 2020 verder geïmplementeerd.

Een veilige en gezonde werkomgeving voor alle werkenden 
is van groot belang. Aan alle formele veiligheidseisen in 
het werk wordt voldaan en er zijn protocollen waarlangs 
gewerkt wordt. In december 2019 is de RI&E aangescherpt 
en goedgekeurd. Het preventieteam houdt zich bezig met de 
veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Er is een klachten-
commissie en een externe vertrouwenspersoon aangesteld 
om de werkenden de kans te geven ongewenst gedrag te 
bespreken, zo nodig met een onafhankelijke derde.

Werkbelasting was in 2019 een aandachtspunt. In functio-
neringsgesprekken is dit een vast onderwerp van gesprek 
en ook in het Management Team wordt steeds zorgvuldig 
afgewogen of de hoeveelheid activiteiten in verhouding staat 
tot de belastbaarheid.

Oostpool voert een levensfasebewust en op duurzame 
inzetbaarheid gericht personeelsbeleid. Er is aandacht voor 
maximale invulling van individuele kwaliteiten en behoeften 
van medewerkers in elke fase van de carrière. Er werd in 
2019 meer ruimte gecreëerd voor opleiding en ontwikke-
ling om zo passende interne en externe inzet te stimuleren. 
In de dialoog tussen management en medewerkers worden 
de ontwikkelbehoefte en ontwikkeldoelen besproken. 
De directie gaat in meerdere jaarlijkse sessies het gesprek 
met de medewerkers aan over leren en ontwikkelen op 
het werk vanuit vertrouwen en veiligheid. Feedback geven 
en ontvangen, structureel evalueren van samenwerkings-
relaties / projecten en zelfreflectie / intervisie zijn hier 
onderdeel van.

Het gezelschap voldoet hiermee ruimschoots aan het 
kader dat de Fair Practice Code biedt. Tevens geeft ze met 
bovenstaande invulling aan de Governance Code Cultuur, 
m.n. principe 6.

1.3.2 Diversiteit en Inclusie
“ Oostpool wil in haar voorstellingen de uniciteit van ieder mens 
binnen een geheel tonen; laten zien hoe we allemaal van 
elkaar verschillen en hoeveel we met elkaar delen op datzelfde 
moment.” – Marcus Azzini

De vergaande aandacht voor diversiteit en inclusie die 
uit Oostpools missie voortkomt, wordt versneld door de 
successen die Oostpool behaalt met haar voorstellingen en 
het publiek dat ermee bereikt wordt. Leidend in haar werk 
zijn nieuwe verhalen over nu, wat vraagt om diversiteit in de 
casts en waarmee een nieuw publiek wordt aangesproken. 
Artistiek directeur Marcus Azzini, Braziliaans migrant zonder 
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Nederlands paspoort, is een groot voorvechter van een 
inclusieve samenleving. In 2019 zijn stappen gezet op het 
gebied van de bedrijfscultuur (BIAS-trainingen), inclusieve 
werving en selectie en de dialoog met nieuwe publieks-
groepen. Duidelijk is dat Oostpool er (nog) niet altijd voor 
iedereen kan zijn (bijvoorbeeld door bouwtechnische 
beperkingen van het pand) en nog niet alle lagen van de 
samenleving heeft weten aan te spreken. Oostpool heeft 
met het brengen van nieuwe verhalen belangrijke stappen 
gezet in meer diverse representatie en zet dit door op het 
gebied van publiek, (rand)programma, personeel en partners.

Publiek
Oostpool werkte in 2019 verder toe naar meer nieuw publiek 
dat Oostpool nog niet kent, waarbinnen nog meer verschil-
lende culturele, seksuele, religieuze, politieke, economische 
en fysieke identiteiten vertegenwoordigd worden.

Oostpool organiseerde ontmoetingen tussen het 
gezelschap en de diverse samenleving. Ze ging in dialoog 
met maatschappelijke organisaties en netwerken die aan 
thematieken van de voorstellingen raken, om zich te voeden 
op onderwerpen waarin ze niet thuis is. Dit stelt Oostpool 
in staat beter aan te sluiten bij verschillende belevingswe-
relden en de inhoud van voorstellingen gerichter bij nieuwe 
publieksgroepen terecht te laten komen. Rondom People, 
Places & Things werd daarom in 2019 samengewerkt met 
JellinekMinnesota. Enerzijds om te leren over verslaving en 
herstel. Anderzijds om via hen een brug naar nieuw publiek 
te slaan. Andere voorbeelden voor het aangaan van nieuwe 
verbindingen:
•  Huis Oostpool als ontmoetingsplek. Ontmoeting en 

uitwisseling met diverse maatschappelijke groepen in 
Arnhem, Nijmegen en omgeving in eigen huis. Zoals bij de 
ontmoeting met diverse geloofsgemeenschappen rond de 
voorstelling Niet Meer Zonder Jou.

•  Aanwezigheid in stad en regio. Aansluiten bij initia-
tieven in de stad en regio als wijkdiners, gesprekken 
in buurthuizen en (achterstands-)wijken. Zoals met de 
acteurs van Allemaal Mensen | UMUNTU in de Arnhemse 
wijk Presikhaaf.

Personeel
Gevoed vanuit de inhoudelijke keuze voor nieuwe verhalen 
zette Oostpool in 2019 de keuze voor zo divers mogelijke 
cast samenstellingen voort. De ervaring leert dat wanneer 
diversiteit als expliciet uitgangspunt geldt, er altijd mogelijk-
heden zijn. Dit beleid werd in 2019 al deels vertaald naar het 
gehele personeelbestand van Oostpool en is een voortdu-
rend proces waarvan de eerste resultaten zichtbaar worden:
•  Werving en selectie van nieuw personeel in samenspraak 

met gespecialiseerde wervingsbureaus. Met hun hulp 
benutten van andere wervingskanalen die beter aansluiten 
bij nieuwe doelgroepen. Met als doel een respons uit alle 
lagen van de samenleving op vacatures, zodat deze zo 
divers mogelijk ingevuld kunnen worden. Naar verwach-
ting zullen de inspanningen het eerste resultaat opleveren 
in 2020.

•  Training en coaching van het personeel. Met als doel 
onbewuste vooroordelen en uitsluiting zichtbaar te maken 
en de organisatiecultuur nog opener, nieuwsgieriger en 
rijker te maken. Drie leidinggevenden startten in 2019 
een coachingstraject om hun leiderschap hierin verder te 
ontwikkelen.

Partners
Oostpool maakt de samenwerking met bestaande en nieuwe 
partners concreet door gezamenlijk plannen van aanpak op 
te stellen en de resultaten te monitoren met o.a.:
•  Arnhem Jong & Divers, Rozet en Gemeente Arnhem en 

Nijmegen
•  Kerntheaters Oost-Nederland (025, Zwolle, Twente, 

Stedendriehoek)
•  Colourful People
•  Theater Inclusief

Programmering
Zie voor de diversiteit in de producties van Oostpool de 
inhoudelijke beschrijving in dit Jaarverslag. Oostpool voelt en 
draagt verantwoordelijkheid voor het uitdragen en binnen-
halen van diversiteit en inclusiviteit in alle producties die zij 
maakt.

Huis Oostpool
Een belangrijk aandachtspunt is de toegankelijkheid van 
het theater en de kantoren van Oostpool voor ouderen 
en minder validen. In 2019 werden diverse aanpassingen 
doorgevoerd om het gebouw veiliger en toegankelijker te 
maken.

Oostpool geeft met bovenstaande invulling aan de 
Governance Code Cultuur, principe 6.

1.3.3 Publiek
In deze subparagraaf wordt een toelichting gegeven bij 
het prestatieoverzicht zoals dat in de jaarrekening 2019 is 
opgenomen (zie paragraaf 3.5 Prestatieoverzicht 2019).

Reguliere voorstellingen
In 2019 werden 75.867 bezoekers ontvangen bij de voorstel-
lingen en activiteiten van het gezelschap en die van gasten in 
Huis Oostpool. Een verdere stijging na de goede resultaten 
van 2018 (70.312 bezoekers) en 2017 (70.687 bezoekers). 
De bezoekcijfers overstijgen daarmee opnieuw ruim de 
voor deze jaren begrote bezoekers. Voor de subsidieperiode 
2017-2020 als geheel is gemiddeld 55.000 bezoekers per 
jaar als doel gesteld. Ten opzichte van de begroting kwamen 
er in 2019 22.367 bezoekers meer. De publieksopkomst is 
daarmee voor het derde jaar op rij substantieel hoger dan 
begroot.

Op de reguliere voorstellingen van Oostpool kwamen in 
2019 64.797 bezoekers af. 15.353 meer dan in 2018 en 24.797 
meer dan de voor 2019 begrote 40.000. Gemiddeld per 

voorstelling zijn dat 167 bezoekers ten opzichte van 145 in 
2018. Deze reguliere voorstellingen bestaan uit zowel groot 
gemonteerde voorstellingen voor het lijsttoneel van schouw-
burgen als uit producties voor de kleine- en middenzalen van 
schouwburgen en theaters. Het gezelschap speelt veelvuldig 
in het eigen theater, Huis Oostpool, dat een vlakkevloer-
theater is van de midden categorie. Oostpool brengt beide 
type voorstellingen ook op (zomer)festivals, waaronder 
groot gemonteerde voorstellingen op locatie voor een groot 
publiek en relatief kleine voorstellingen voor een beperkte 
publiekscapaciteit, maar met een hoge uitvoeringsfrequentie 
zoals de voorstelling voor het zomerfestival De Parade.

In 2019 werden 36.594 bezoekers bij de groot gemonteerde 
voorstellingen geteld. Dat zijn er 16.351 meer dan in 2018. 
Bij de voorstellingen voor de kleine en middenzalen werden 
in 2019 39.197 bezoekers geteld. Dat zijn er 6.542 minder dan 
het jaar ervoor.

Schoolvoorstellingen
Het gezelschap maakt in coproductie met Theater 
Sonnevanck uit Enschede voorstellingen voor jongeren die 
op scholen spelen. In 2019 werden die bezocht door 11.070 
leerlingen. Begroot voor 2019 was 11.000. Per uitvoering 
zagen gemiddeld 60 leerlingen de voorstelling. In hoofdzaak 
wordt door Oostpool gespeeld op een groot aantal scholen 
voor voortgezet onderwijs in heel Oost-Nederland. 
In Gelderland werden deze voorstellingen door 12.400 
leerlingen gezien. Dat is een toename van 4.349 leerlingen 
ten opzichte van 2018. 1560 leerlingen hiervan zagen de 
voorstellingen in Arnhem. In Overijssel bereikten we in 2019 
3.359 leerlingen.

Diverse activiteiten en gastvoorstellingen
4.102 mensen namen in 2019 deel aan diverse activiteiten 
die openbaar toegankelijk waren. Het gaat om openbare 
repetities en workshops, maar voornamelijk inleidingen en 
nagesprekken bij voorstellingen. Op de voorstellingen in 
Huis Oostpool van andere gezelschappen dan Oostpool zelf 
kwamen in 2019 1.092 mensen af, een stijging van meer dan 
25% ten opzichte van 2018.

Oost-Nederland
In de subsidieperiode 2017-2020 wil Toneelgroep Oostpool 
het bezoek in Overijssel en Gelderland stimuleren. Van de in 
totaal 75.791 bezoekers aan reguliere en schoolvoorstellingen 
werden er in 2019 26.319 in Oost-Nederland geteld. Dit is in 
lijn met de afgelopen jaren.

De Oost-Nederlandse publieksopkomst bestaat uit bezoekers 
aan reguliere voorstellingen en uit bezoekers van school-
voorstellingen. Het bezoek aan reguliere voorstellingen steeg 
van 11.184 in 2016 via 13.799 in 2017 naar 14.572 in 2018 
en kwam in 2019 uit op 15.759. De groei zit er dus in qua 
publieksopkomst in Oost-Nederland, maar vooralsnog niet 
in hetzelfde tempo als in de rest van Nederland. In het najaar 
van 2019 zijn daarom nieuwe samenwerkingsinitiatieven met 
de theaters in Oost-Nederland ontwikkeld om meer groei te 

realiseren, met name onder de leeftijdsgroep 20-45, die ons 
steeds beter weet te vinden.

Jong publiek
Toneelgroep Oostpool streeft ernaar jonge mensen in 
toneel te interesseren. Er is in 2019 met name ingezet op 
de leeftijdsgroep 20 tot 45 jaar wat betreft de reguliere 
voorstellingen. Een analyse op basis van de bezoekerscijfers 
aan de BIS-gezelschappen vanuit Publiek.NL laat zien dat 
Tg Oostpool relatief veel publiek in deze leeftijdscategorie 
trekt bij de reguliere voorstellingen. Met name het aandeel 
van deze groep bij de voorstellingen in de grote zalen van de 
schouwburgen is opvallend te noemen ten opzichte van de 
collega BIS-gezelschappen.

Dit laat zich verklaren door de inspanningen die het 
gezelschap doet om onder de jongeren die de schoolgebon-
denvoorstellingen bezoeken ook belangstelling voor de rest 
van het aanbod te wekken, middels bijvoorbeeld de jaarlijkse 
coming-of-age voorstelling, de edities van Club Oostpool 
en door bijvoorbeeld ook te spelen op festivals. In Huis 
Oostpool zorgt de aanwezigheid van leden van het jongeren-
platform JOOST en studenten van de theaterafdeling van het 
ROC Rijn IJssel en van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten 
voor een prettige mix van jong en oud.

Social media en marketingbereik
Het aantal unieke bezoekers aan de website van Toneelgroep 
Oostpool bedroeg 95.000, dat is enigszins lager dan in 2018 
(103.577). Het aantal websitebezoeken (incl. herhaalbezoek) 
groeide echter met bijna 10% ten opzichte van 2018 tot 
162.000. Het aantal nieuwsbriefabonnees groeide sterk, van 
12.444 in 2018 naar 14.053 in 2019.
Meer dan in 2018 was Toneelgroep Oostpool in het nieuws. 
De mediawaarde van de free publicity steeg tot € 3.246.304, 
– (€ 2.352.221 in 2018) met een bereik van 121.973.613 
views / lezers. De uitreiking van de Theo d’Or aan Hannah 
Hoekstra zorgde voor de grootste piek in mediabereik.
Sociale media zijn nog steeds belangrijke kanalen voor 
Toneelgroep Oostpool om zichtbaar te zijn. Het aantal views 
van de online target campagnes steeg naar circa 500.000 
(400.000 in 2018), het gemiddelde bereik van organische 
berichten steeg van 1.749 in 2018 naar 2.021 in 2019. 
Het aantal volgers op Facebook van het gezelschap groeide 
van 12.958 naar 13.484. Instagram maakte ook een flinke 
groei door. Van 4.408 naar 6.048 volgers.

1.3.4 Prestaties
In deze subparagraaf wordt een toelichting gegeven op het 
aantal producties en het aantal uitvoeringen dat van deze 
producties is gegeven. Zie het prestatieoverzicht 2019 zoals 
opgenomen in paragraaf 3.9.

Producties
In 2019 werden 17 producties gerealiseerd, waarvan er 
6 nieuwe volledig eigen producties waren en 8 nieuwe 
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coproducties. Er waren ook 3 hernemingen. 6 producties 
waren groot gemonteerd met een capaciteit van meer dan 
400 mensen per uitvoering. Alle overige 11 producties waren 
gericht op kleinere publieksgroepen en werden in vlakke 
vloertheaters, op scholen of op festivals gespeeld.

In totaal werden er ten opzichte van 2018 2 producties 
minder gemaakt. 1 nieuwe productie minder en 1 herneming 
minder. In 2019 zijn er in vergelijking met de begroting 9 
producties meer gemaakt. Dit forse verschil wordt veroor-
zaak doordat in de systematiek van het ministerie van OCW 
de jaarlijkse coming-of-age voorstelling met jongeren, 
de productie met het derdejaars toneelschool-studenten 
van ArtEZ en projecten als Club Oostpool als volwaardige 
producties moeten worden ingevoerd. Het hogere aantal 
hernemingen in 2019 ten opzichte van de begroting komt 
omdat daarin geen voorschot is genomen op de mogelijke 
uitverkiezing van producties van Oostpool voor herneming 
tijdens het Nederlands Theaterfestival of de incidentele 
herneming van producties op verzoek van schouwburgen.

Uitvoeringen
Van deze 17 gerealiseerde producties werden in 2019 totaal 
587 uitvoeringen gegeven, waarvan 388 reguliere voorstel-
lingen en 199 schoolgebondenvoorstellingen. Begroot waren 
225 reguliere en 180 schoolgebondenvoorstellingen.

Ten opzicht van 2018 zijn er in 2019 48 reguliere voorstel-
lingen minder gespeeld. Er werd in 2019 met één in plaats 
van twee voorstellingen (2018) deelgenomen aan zomerfes-
tival De Parade, wat de afname verklaart.

Het aantal schoolvoorstellingen daalde eveneens van 294 in 
2018 naar 199 in 2019. Dat is nog steeds 19 voorstellingen 
meer dan begroot. Het grote verschil ten opzichte 2018 
wordt verklaard door een kortere tournee van de trailervoor-
stelling De Witte Kamer in verband met het uitstellen van de 
première met enkele weken en ook omdat in 2018 uitzon-
derlijk veel speelbeurten van de acteurs in de klasvoorstelling 
Tranenstick of Dooie Hond werden gespeeld.

Oost-Nederland
Van de 388 reguliere voorstellingen vonden er 115 in 
Oost-Nederland plaats: 73 in Arnhem, 22 in de rest van 
Gelderland en 20 in Overijssel. In de rest van Nederland 
werd 273 keer gespeeld.
Van de 199 schoolgebondenvoorstellingen werden er 189 
in Oost-Nederland gespeeld: 27 uitvoeringen in Arnhem, 
102 in de rest van Gelderland en 60 in Overijssel. In de rest 
van Nederland werden er 17 voorstellingen gehouden. 
In 2019 werd 52 % van alle voorstellingen van Oostpool in 
Oost-Nederland gespeeld.

Diverse activiteiten en gastvoorstellingen
Naast de reguliere en schoolgebondenvoorstellingen werden 
in 2018 ook 85 activiteiten ontwikkeld, allen openbaar 
toegankelijk en meest met een educatief karakter. Dit aantal 
is een daling in vergelijking met 2018, maar ten opzichte van 

de begrote 50 activiteiten per jaar is dit nog steeds een zeer 
goede score. Huis Oostpool was ontvangend theater voor 16 
gastvoorstellingen in 2019, 2 meer dan in 2018.

1.3.5 Partners
Toneelgroep Oostpool staat midden in de samenleving. 
Dat komt niet alleen tot uitdrukking in de voorstellingen zelf, 
maar blijkt ook uit het grote aantal overheden, organisaties, 
bedrijven en personen waarmee op allerlei manieren en in 
een wisselende verbanden en intensiteit wordt gewerkt. 
Niet alleen worden jaarlijks veel professionals bij de 
productie van voorstellingen betrokken, maar wordt ook met 
tientallen schouwburgen, theaters en festivals samenge-
werkt. Daarnaast zijn er allerlei toeleverende bedrijven bij 
Toneelgroep Oostpool betrokken; van de horeca in Huis 
Oostpool tot het vervoer van acteurs na de voorstelling.

Huis Oostpool
De belangrijkste partner voor Toneelgroep Oostpool is de 
Stichting Toneelhuis Arnhem. Deze stichting is eigenaar 
van Huis Oostpool en van het repetitiegebouw. Alle drie 
de bestuurders van de Stichting Toneelhuis Arnhem zijn 
ook toezichthouder bij Toneelgroep Oostpool. Er bestaat 
geen formeel zeggenschap tussen beide stichtingen. 
Wel maakt de Stichting Toneelhuis Arnhem gebruik van de 
administratieve infrastructuur van de toneelgroep en is er 
een rekeningcourantverhouding met elkaar. De Stichting 
Toneelhuis Arnhem stelt een eigen jaarrekening op.

Huis Oostpool is een rijksmonument. Het bestaat uit een 
theaterzaal met 220 zitplaatsen op een tribune, een foyer 
met bijbehorende faciliteiten, een kleine repetitiestudio, een 
kostuumatelier en kantoren. In het repetitiegebouw – om 
de hoek bij Huis Oostpool – zijn twee grote repetitielokalen, 
een kleine keuken en een berging. Daarnaast huurt het 
gezelschap van een derde partij aan de rand van de stad een 
pakhuis waar decors en kostuums worden opgeslagen en 
waar ook een werkplaats is voor hout- en metaalbewerking 
t.b.v. decors.

Van deze faciliteiten profiteert niet alleen Toneelgroep 
Oostpool zelf. In Arnhem gevestigde professionele toneelge-
zelschappen, die door het landelijke Fonds Podiumkunsten 
middels subsidie zijn erkend, kunnen gratis gebruik maken 
van de repetitieruimte van het gezelschap. Zie ook subpara-
graaf 1.2.4 Gastvoorstellingen in Huis Oostpool.

Coproducenten
Opnieuw werkte Oostpool veelvuldig met anderen samen 
aan de productie van voorstellingen (zie ook de inhoudelijke 
beschrijving van de voorstellingen in paragraaf 1.2.1):
•  Binnen de vaste alliantie met Theater Sonnevanck in 

Enschede werden twee trailervoor-stellingen voor 
jongeren gecoproduceerd – GAME OVER en De Witte 
Kamer – die in hoofdzaak op scholen in Oost-Nederland 
werden gespeeld.

•  Het Nationale Theater en Toneelgroep Oostpool 
ondersteunen gezamenlijk tot en met 2020 regisseur 
Jeroen De Man, die bij beide gezelschappen zijn talent als 
maker voor de grote zaal ontwikkelt. In 2019 maakte hij de 
grootschalige voorstelling Het Duel, als coproductie tussen 
het HNT en Oostpool. Daarnaast werden voorbereidingen 
getroffen voor de grootschalige muziektheatervoorstelling 
De Wittgensteins (producent Oostpool, coproducenten 
HNT, NAP en Holland Festival) en de kleine zaal voorstel-
ling Skylight.

•  Samen met het Internationaal Choreografisch 
Kunstencentrum (ICK) in Amsterdam werd de grote zaal 
voorstelling All over – Acts of Love gemaakt, onder regie 
van Marcus Azzini en met een choreografie van Emio 
Greco en Pieter C. Scholten.

•  De voorstelling Small Town Boy werd in coproductie 
gemaakt met het Internationaal Theater Amsterdam (ITA) 
in het kader van de Pride Amsterdam programmering.

•  Ieder jaar maakt Toneelgroep Oostpool een voorstelling 
met jongeren uit Oost-Nederland. De coming-of-age 
voorstelling van 2019 werd in coproductie met het 
Arnhemse dansgezelschap Introdans een coming-of-
a-certain-age voorstelling, waarin naast jongeren ook 
volwassenen en senioren participeerden. De voorstelling 
werd gemaakt in het kader van 75 jaar Operation Market 
Garden.

•  Met de schouwburgen in Arnhem, Zwolle, Hengelo en 
Breda werden in 2019 mini-festivals rondom het aanbod 
van Toneelgroep Oostpool ontwikkeld. Deze festivals 
zijn een manier om extra aandacht bij het publiek op het 
gezelschap te vestigen.

•  Na de succesvolle samenwerking tussen Marcus Azzini en 
Wende Snijders in het vorige seizoen zette die zich voort 
rond de projecten Kaleidoscoop van Wende in Carré.

Sponsors en subsidiegevers
Naast inkomsten uit het spelen van voorstellingen wordt de 
werking van Toneelgroep Oostpool in hoofdzaak mogelijk 
gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, de provincies Gelderland en Overijssel en de 
gemeente Arnhem. Dirkzwager advocaten & notarissen en 
Rabobank Arnhem en Omstreken zijn vaste samenwerkings-
partners vanuit het bedrijfsleven. Zij hechten aan de vestiging 
in Arnhem van topinstellingen op het gebied van de kunsten 
en steunen daarom ook Introdans en Het Gelders Orkest. 
In het najaar van 2019 zijn er nieuwe initiatieven opgestart 
om het aantal sponsorrelaties en gevers te vergroten. 
Dit heeft inmiddels tot de eerste resultaten geleid.

Lauwersgracht Alliantie
Begin januari 2016 werd een intentieverklaring getekend 
voor onderzoek naar nauwere samenwerking tussen 
Stadstheater Arnhem en de BIS-gezelschappen Introdans, 
Het Gelders Orkest en Toneelgroep Oostpool. Binnen deze 
‘Lauwersgracht Alliantie’ wordt onderzocht op welke wijze 
deze instellingen meer en beter kunnen samenwerken rond 
de productie en presentatie van podiumkunsten. Bij alle 
betrokken instellingen leven bovendien vraagstukken rond de 
huisvesting. Specifiek voor Toneelgroep Oostpool gaat het 
om verbetering van de logistieke situatie met betrekking tot 
laden en lossen van decors bij Huis Oostpool en om vervan-
ging van het tijdelijke repetitiegebouw voor een structurele 
oplossing.

In 2019 is op basis van een inhoudelijke studie en de 
gezamenlijke visie op de meerwaarde van samenwonen 
van alle alliantiepartners, een business case met financiële 
onderbouwing opgeleverd, waarin de meerwaarde voor 
de stad, haar inwoners en de podiumkunsten van een 
gezamenlijk Huis voor het Stadstheater, Introdans en 
Oostpool in Arnhem wordt uitgewerkt en de kosten en baten 
in beeld worden gebracht. Het college van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente Arnhem heeft in het 
coalitieakkoord structureel middelen gereserveerd om aan 
de huisvestingsvragen van de partners in de Lauwersgracht 
Alliantie te voldoen. Ook de Provincie Gelderland partici-
peert in de gesprekken over het in 2024 te openen nieuwe 
gebouw.
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1.3.6 Ondernemerschap
De eigen inkomsten van Toneelgroep Oostpool bedroegen 
in 2019 € 1.244.836. Ze zijn daarmee € 123.836 hoger dan 
begroot en € 68.990 hoger dan in 2018. De stijging ten 
opzichte van vorig jaar is grotendeels het gevolg van hogere 
publiekskomsten. Er werden in 2019 weliswaar minder 
producties gemaakt dan in 2018, maar de gemiddelde 
bezetting steeg.

Ondernemerschap wordt in de sector beoordeeld aan de 
hand van de verhouding eigen inkomsten ten opzichte 
van ontvangen overheidssubsidies. In 2019 werd 37,9% 
aan eigen inkomsten behaald. In 2018 was dit percentage 
nog 36,2. Voor 2017 t/m 2020 wordt naar gemiddeld 35 % 
gestreefd. De norm is 23,5 %. Over de periode 2013 t/m 2016 
realiseerde Oostpool 33,1 % aan eigen inkomsten.

1.3.7 Risicobeheer
Zoals elke organisatie heeft ook Toneelgroep Oostpool 
te maken met een veelheid aan risico’s van een zeer 
uiteenlopende aard. Het gaat om een bundeling van strate-
gische, operationele en artistieke risico’s, die elk met een 
combinatie van kans en (financiële) impact gevolgen kunnen 
hebben voor de bedrijfsvoering. De mate waarin deze 
risico’s kunnen worden geaccepteerd hangt zowel af van 
de mogelijkheden om deze met bepaalde maatregelen te 
verminderen (verzekeringen, back-up processen, adminis-
tratieve controlemechanismen, procedures e.d.) als van het 
weerstandvermogen van de organisatie.

In 2019 is wederom een gestructureerde risico-inventari-
satie uitgevoerd (conform de Governance Code Cultuur), 
waaruit blijkt dat de belangrijkste operationele risico’s die het 
gezelschap inschat op een adequate manier zijn afgedekt. 
Het grootste strategische risico is gelegen in de continuïteit 
van de financiering door de betrokken overheden. Gezien 
de langdurige bestaansgeschiedenis van het gezelschap en 
de opname in de landelijke basisinfrastructuur (BIS) voor 
de kunsten, maar vooral het feit dat Toneelgroep Oostpool 
ruimschoots aan de met de overheden overeengekomen 
prestatiecriteria voldoet, maakt dat dit risico als relatief 
beperkt kan worden beschouwd.

Blijft over het risico dat een relatief kleine organisatie als 
Toneelgroep Oostpool afhankelijk is van de beschikbaarheid 
en kwaliteit van de medewerkers, zowel in de artistieke als in 
de ondersteunende functies. Oostpool werkt met een grote 
flexibele schil van medewerkers, die met enige regelmaat 
voor het gezelschap werkzaam zijn. Bij eventuele tijdelijke 
uitval van de vaste medewerkers kan op deze mensen een 

beroep worden gedaan. Daarnaast is er een groot bewust-
zijn omtrent de werkdruk en wordt vanuit de planning van 
producties getracht dit te verminderen.

Dit risicoprofiel in relatie tot het aanwezige eigen vermogen 
maakt dat de continuïteit van de organisatie ook bij 
onverhoopte en onverwachte gebeurtenissen niet in gevaar 
zal komen.

1.3.8 Financiën
In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de 
financiële resultaten en stand van zaken ultimo 2019, zoals 
weergegeven in hoofdstuk 3: enkelvoudige jaarrekening 
2019.

De in de jaarrekening opgenomen begroting is de normbe-
groting voor 2019 en 2020 uit het beleidsplan 2017 t/m 
2020. Ten opzichte van deze normbegroting wijken de 
werkelijke cijfers soms sterk af, omdat de begroting in het 
beleidsplan gebaseerd is op een gemiddelde van meerdere 
jaren. Het gezelschap werkt echter met een jaarbudget 
dat is toegespitst op wat daadwerkelijk allemaal wordt 
ondernomen, en houdt op die manier de kosten en baten 
goed in de hand, ook al wijken zij af van het meerjaren-
plan. Ook de subsidies wijken jaarlijks flink af ten opzichte 
van de begroting in het beleidsplan, vanwege het al dan 
niet toevoegen van zogenaamde arbeidsvoorwaardenmid-
delen door het ministerie van OCW en de ophoging van de 
subsidies door alle betrokken overheden met een indexering 
voor loon- en prijsstijgingen.

Baten
De totale baten uit opbrengsten en subsidies bedroegen over 
het afgelopen jaar € 4.585.154. Dat is € 350.154 hoger dan de 
€ 4.235.000 die in de normbegroting was opgenomen en
€ 142.480 meer dan vorig jaar, toen in totaal € 4.442.674 aan 
baten werden ontvangen.

De totale eigen inkomsten bedroegen in 2019 € 1.244.836. 
Dat is € 123.836 meer dan de normbegroting en € 50.056 
meer dan in 2018. In 2019 kwamen de inkomsten uit het 
spelen van voorstellingen uit op € 822.931. Dat is € 85.431 
meer dan de € 737.500 uit de normbegroting en
€ 44.068 meer dan in 2018. De sponsorinkomsten kwamen 
in 2019 uit op € 15.000. In 2018 bedroegen die nog € 27.000. 
Er was hiervoor € 50.000 begroot. De inbreng van coprodu-
centen was in 2019 met € 344.461 in lijn met vorig jaar en 
€ 60.961 hoger dan het begrote bedrag van € 283.500.

De indirecte opbrengsten bestaan voor het grootste deel uit 
inkomsten uit detachering van medewerkers. In 2019 werd 
€ 59.760 aan indirecte opbrengsten genoteerd. Dat is vrijwel 
gelijk aan het bedrag in 2018 en bijna € 15.000 hoger dan 
de normbegroting. De bijdragen vanuit private middelen 
bedroegen € 2.684. De totale subsidies en bijdragen van 
overheden kwamen in 2019 uit op € 3.340.318. Dat is 
€ 226.318 hoger dan de normbegroting en € 92.424 meer dan 
in 2018.

Lasten
De totale lasten bedroegen in 2019 € 4.552.866 tegen 
€ 4.331.792 in 2018 en € 4.235.000 volgens de normbegro-
ting. Dat is € 317.866 hoger dan begroot en € 221.074 hoger 
dan in 2018.
De beheerlasten bedroegen in 2018 € 886.648 en zijn 
€ 23.352 lager dan de normbegroting en € 51.131 gestegen 
ten opzichte van 2018. Deze stijging is toe te schrijven aan de 
hogere personele beheerslasten.

De totale activiteitenlasten waren met € 3.666.188 hoger 
dan in 2018. Toen bedroegen deze lasten € 3.496.275. 
De normbegroting is € 3.325.000. Er waren in 2019 meer 
producties en voorstellingen dan begroot. Zowel de 
materiële als personele activiteitenlasten pakten daarom 
hoger uit.

Resultaat
Het saldo uit gewone bedrijfsvoering over 2019 is € 32.288 
positief. In 2018 werd een positief resultaat genoteerd van 
€ 110.882. Het saldo van rentebaten en -lasten maakt dat het 
uiteindelijke exploitatieresultaat op € 29.200 uitkomt. Dat is 
0,6 % van de totale exploitatie.

Totale eigen vermogen
Het bovengenoemde exploitatiesaldo wordt toegevoegd aan 
de algemene reserve. Vanwege nieuwe regelgeving vallen de 
bestemmingsfondsen voor de respectievelijke overheden vrij 
en worden toegevoegd aan de algemene reserve. Het totale 
eigen vermogen neemt toe van € 262.024 eind 2018 naar 
€ 291.224 eind 2019. In paragraaf 3.5 Toelichting op de balans 
per 31 december 2018 is een berekening opgenomen van de 
toedeling van het resultaat aan de algemene reserve.

Solvabiliteit
Het solvabiliteitspercentage (eigen vermogen / totaal 
vermogen*100%) bedraagt per ultimo 2019 32,8 %. In 2018 
was dit 32,6 %. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap hanteert 10% als een kritische grens voor 
culturele instellingen.

Liquiditeit
De liquiditeit wordt beoordeeld aan de hand van de current 
ratio (vlottende activa / kort vreemd vermogen). Deze ratio 
bedraagt ultimo 2019 1,34 %. Eind 2018 was dit kencijfer 
1,36. Het Ministerie houdt 1,3 als kritische grens aan. 
Het gaat hier om een momentopname per 31 december van 
elk jaar. Oostpool ervaart door het jaar heen geen liquiditeit-
sproblemen. Het eigen vermogen waarover het gezelschap 
beschikt is hiervoor een belangrijke verklaring, net als de 
regelmatige bevoorschotting van de subsidies door de 
overheden gecombineerd met een constante monitoring van 
de liquiditeit.

1.3.9 Vooruitblik 2020
Toneelgroep Oostpool werkt in 2020 aan de hand van 
de normbegroting die voor dat jaar van toepassing is. 
Deze begroting is opgenomen als paragraaf 3.10 in de 
jaarrekening.

Er worden in 2020 5 nieuwe eigen producties gemaakt 
plus 6 nieuwe coproducties en er wordt in elk geval 1 eigen 
productie hernomen. 5 nieuwe producties spelen in de 
grote zalen van de schouwburgen. Er zijn 700 voorstellingen 
en activiteiten voorzien en er worden 75.000 bezoekers 
verwacht. Het gezelschap sorteert daarmee opnieuw een 
hogere output en een groter bereik dan is voorgenomen in 
het beleidsplan 2017-2020.

Arnhem, 16 maart 2020
Bestuur Stichting Toneelgroep Oostpool

   

Marcus Azzini,    Michiel Nannen,
artistiek directeur   zakelijk directeur

2019 2018 2017 2016 2015

eigen inkomsten* 1.244.836 1.175.846 1.287.750 980.316 1.203.048

2019 2018 2017 2016 2015

% eigen inkomsten 37,9 36,2 40,5 31,4 39,1

*genoemde bedragen zijn exclusief verstrekte vrijkaarten.
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2. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het 
beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken 
in de Stichting Toneelgroep Oostpool. Hij staat de beide 
directie- / bestuursleden met raad terzijde. Bij de vervulling 
van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang 
van de stichting. Daarbij is de raad van toezicht de werkgever 
van het bestuur. De raad van toezicht is zich bewust van de 
maatschappelijke rol van Toneelgroep Oostpool en probeert 
in de diverse netwerken van zijn leden aandacht te vragen 
voor die belangrijke rol. Oostpool past de principes en 
aanbevelingen van de Governance Code Cultuur (hierna 
GCC) onverkort toe (GCC-principe 2). Naar de mening van 
de RvT heeft Oostpool haar maatschappelijke doelstelling in 
2019 ruim waargemaakt door met diverse maatschappelijk 
geëngageerde voorstellingen door Nederland te toeren, een 
diversiteit aan randprogrammering en educatieve activiteiten 
te organiseren en daarmee meer dan 75.000 toeschouwers 
en deelnemers te bereiken (GCC-principe 1).

Onze raad bestaat uit vijf leden en kent een rooster van 
aftreden dat hieronder is weergegeven. Aangegeven is 
wanneer bij herbenoeming de termijn eindigt. In overeen-
stemming met de Governance Code Cultuur houdt de 
raad van toezicht een zittingsduur aan voor zijn leden van 
tweemaal vier jaar. De datum 1 juli is gekozen met het oog 
op een zekere flexibiliteit. In principe blijft een vertrekkend lid 
van de raad aan tot zijn of haar opvolger is gevonden.

naam functie geboren 1e benoeming 1e termijn 2e termijn

Karen Verkerk voorzitter 1965 1 januari 2017 1 juli 2021 1 juli 2025

Elze Meijering penningmeester 1957 1 januari 2018 1 juli 2022 1 juli 2026

Rinske van Heiningen lid 1970 1 oktober 2017 1 juli 2022 1 juli 2026

Christiaan Mooij lid 1973 1 september 2018 1 juli 2023 1 juli 2027

Malika El Mouridi lid 1971 1 februari 2020 1 juli 2024 1 juli 2028

In verband met de beëindiging van de tweede zittingsduur 
van Jacqueline Cramer is gezocht naar een opvolger die de 
diversiteit in de raad van toezicht zou vergroten, zodat zij 
een betere afspiegeling van de maatschappij zou vormen. 
Daarnaast is gezocht naar iemand die een groot regionaal 
bestuurlijk netwerk met zich mee zou brengen. Deze persoon 
is rond de jaarwisseling gevonden: Malika El Mouridi. We zijn 
zeer verheugd dat zij heeft toegezegd te willen toetreden tot 
de RvT.

De raad van toezicht vergadert vijfmaal per jaar op basis 
van een jaaragenda. Op deze manier borgen we dat alle te 
bespreken onderwerpen aan de orde komen en ook duidelijk 
is welke informatie en wanneer door het bestuur aan de raad 

van toezicht beschikbaar moet worden gesteld. Daarnaast 
zijn wij als leden zoveel mogelijk aanwezig bij premières en 
bij andere bijeenkomsten van het gezelschap. Ook komt 
het voor dat in de vergaderingen van de raad van toezicht 
afdelingshoofden gevraagd worden presentaties te verzorgen. 
In voorkomende gevallen leggen leden van de raad van 
toezicht en de zakelijk directeur gezamenlijk bezoeken af aan 
stakeholders, zoals overheden (GCC, principe 4).

Naast de statuten van Stichting Toneelgroep Oostpool 
is er een reglement voor de Raad van Toezicht en een 
Bestuursreglement, waarin verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de rvt leden enerzijds en de bestuurs-
leden anderzijds zijn uitgewerkt. Wij hanteren de Governance 
Code Cultuur en passen de acht principes van goed bestuur 
toe. Eenmaal per jaar wordt de code besproken en bekeken 
in hoeverre het besturingsmodel nog voldoet. Aangezien 
Toneelgroep Oostpool een professioneel BIS-gezelschap is, is 
naar de mening van bestuur en raad van toezicht het huidige 
raad van toezicht model passend. De raad van toezicht 
was zich er in het jaar 2019 van bewust dat de gewijzigde 
Governance Code Cultuur moest worden geïmplementeerd 
en heeft de implementatie ook in 2019 afgerond. De nieuwe 
Governance Code Cultuur stond in de vergaderingen van de 
raad van toezicht nadrukkelijk op de agenda en is regelmatig 
met het bestuur besproken (GCC, principe 7 en 8).

Er is in 2019 geen sprake geweest van belangenverstren-
geling bij bestuurders en/of toezichthouders. De Raad is 
alert op mogelijke belangenverstrengeling en toetst in haar 
vergaderingen of er zaken spelen die tot belangenverstren-
geling zouden kunnen leiden. Een formeel beleid rondom 
belangenverstrengeling wordt in het voorjaar van 2020 
afgerond en geïmplementeerd, om de borging van GCC, 
principe 3, nog beter te organiseren.

Lauwersgracht Alliantie
Ook gedurende het jaar 2019 heeft de Alliantie Lauwersgracht 
de nodige aandacht gehad van de raad van toezicht. 
Dit bestuurlijk initiatief dat ten doel heeft de positie van 
Arnhem als culturele hoofdstad van Oost-Nederland te 

versterken en gezamenlijke huisvesting te realiseren voor 
het Stadstheater en de BIS-instellingen in Arnhem, wordt 
door het college van Burgemeester en Wethouders van 
de gemeente Arnhem ondersteund. De raad van toezicht 
is verheugd dat de business case voor het project in goed 
overleg tussen de directieleden van de betrokken top-in-
stellingen binnen de Arnhemse culturele infrastructuur, de 
Gemeente Arnhem en de Provincie Gelderland tot stand 
is gekomen, zodat voor de zomer van 2020 de definitieve 
besluiten hierover door het College van B&W in Arnhem 
en de Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland 
genomen kunnen worden. Ook steunt zij de directie / bestuur 
van Toneelgroep Oostpool in de betrokkenheid bij dit initia-
tief. De raad van toezicht wordt door de zakelijk directeur 
waar nodig op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. 
De raad houdt daarbij, net als het bestuur, de eigen belangen 
van Toneelgroep Oostpool in relatie tot de belangen van de 
Alliantie steeds voor ogen.

Directiewisseling
Vlak voor de zomer van 2019 kondigde directeur / bestuurder 
Ruud van Meijel aan een nieuwe functie te hebben geaccep-
teerd als directeur van het Chassé Theater Breda. De Raad 
van Toezicht heeft vervolgens een werving- en selectieproces 
gestart met Maes & Lunau Executive Search om een nieuwe 
zakelijk directeur / bestuurder te vinden. Per 1 september 
is Michiel Nannen aangesteld in deze functie. De raad is 
zeer enthousiast over deze keuze doordat hij een zakelijk 
en bestuurlijk netwerk meebrengt en veel ervaring heeft 
met organisatieontwikkeling en leiderschap. De raad wenst 
nogmaals haar waardering uit te spreken voor de enorme 
bijdrage die Ruud van Meijel heeft geleverd aan de professi-
onalisering en groei van Oostpool en wenst hem alle succes 
toe in Breda.

Aanvraag Culturele Basisinfrastructuur
In het najaar van 2019 heeft de raad het bestuur van advies 
voorzien bij het opstellen van het nieuwe kunstenplan 
2021-2024. Voor de continuïteit van de stichting is de 
voortzetting van de financiering door het Rijk van groot 
belang. De plannen die door het bestuur zijn ontwik-
keld in samenwerking met een groot aantal partners in 
Oost-Nederland en de rest van Nederland, zijn ambitieus en 
vernieuwend. De raad is trots op de maatschappelijke impact 
die het gezelschap weet te bereiken en ondersteunt de 
plannen die zijn ontwikkeld om de ingezette lijn verder door 
te trekken.

Evaluatie eigen functioneren
Ook in het jaar 2019 is het eigen functioneren van de raad 
van toezicht geëvalueerd, hetgeen tot een overwegend 
positief beeld heeft geleid. Onder meer in het traject rondom 
de wisseling in de directie van Oostpool en bij de Alliantie 
plannen, heeft de raad haar rol in 2019 op een goede en 
passende wijze kunnen spelen op diverse fronten. Ook is het 
gelukt om de diversiteit in de samenstelling van de Raad te 
vergroten.

Inhoud
Onze vergaderagenda kent een aantal vaste onderwerpen, 
die worden voorbereid door het bestuur. Het bestuurslid dat 
is belast met de artistieke leiding licht de plannen, realisatie 
en evaluatie toe van de diverse producties. De keuze van 
het soort productie (grote zaal, kleine zaal, educatief) wordt 
steeds afgeleid van het beleidsplan voor de vigerende 
periode van vier jaar. Voor dit verslag is dat het beleids-
plan 2017 t/m 2020 dat in 2016 door de subsidiegever is 
geaccepteerd. In het beleidsplan zijn onderbouwde keuzes 
gemaakt ten aanzien van grote en kleine zaal produc-
ties, educatief en jeugdtheater, aantallen voorstellingen 
en aantallen bezoekers. Dit leidt dan tot een meerjarige 
normbegroting die steeds als basis dient voor de geprogno-
tiseerde en werkelijk behaalde resultaten. De invulling 
van de productie, de regisseur, de spelers, vormgeving en 
dergelijke is de verantwoordelijkheid van de artistieke leiding 
van Toneelgroep Oostpool. Als raad van toezicht nemen wij 
kennis van de plannen en van de realisatie, maar bemoeien 
wij ons niet met de artistieke keuzes. Wij krijgen tweemaal 
per jaar financiële kwantitatieve rapportages van de indivi-
duele producties en bespreken de werkelijke scores in 
vergelijking met de normbegroting en productieplan, mede 
aan de hand van publiciteit en eigen ervaringen.

Ten aanzien van de activiteiten van de organisatie in zijn 
geheel, spreken wij intensief over de financiële situatie, 
keuren het jaarlijkse werkbudget goed, bespreken de 
feitelijke realisatie in vergelijking met dit budget en 
de normbegroting zoals die ten grondslag ligt aan de 
subsidie-toezeggingen en stellen, na kennisneming van de 
rapportering van de externe accountant, de
Jaarrekening en het jaarverslag vast. Ook nemen we kennis 
van eventuele feedback van belangrijke stakeholders, zoals 
de subsidiegevers en de Raad voor Cultuur.
Het is onze taak om erop toe te zien dat de kernactiviteiten 
van het gezelschap zonder gevaar voor continuïteit kunnen 
worden uitgevoerd. De raad van toezicht is verheugd dat de 
financiële positie van de stichting stabiel is.

Het jaar 2019 was wederom een succesvol jaar voor het 
gezelschap. De bezoekersaantallen zijn opnieuw fors hoger 
dan begroot. De artistieke waardering van het gezelschap 
is groot. De artistieke lijn die over een groot aantal jaren is 
uitgezet oogst succes. Onder meer de producties People, 
Places & Things, Allemaal Mensen | UMUNTU en Small Town 
Boy kregen grote waardering bij pers en publiek.

De raad van toezicht is zich ervan bewust dat door het grote 
aantal producties van Toneelgroep Oostpool de druk op de 
organisatie groot is. Een klein team is verantwoordelijk voor 
een kwalitatief hoogstand, en groot aantal producties met 
een divers karakter qua aard en omvang. Dat is een buitenge-
wone prestatie, waarvoor veel waardering bestaat, maar ook 
blijvende aandacht behoeft.
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Twee leden van onze raad hebben de jaarlijkse evaluatie-
gesprekken met de beide bestuurders gevoerd. Hierbij 
wordt gesproken over de aansturing van de organisatie, 
de uitkomst van de personeelsbijeenkomsten (er is geen 
ondernemingsraad of medezeggenschapsorgaan), ziektever-
zuim en eventuele oorzaken, de follow-up van afspraken, de 
ontwikkelingsmogelijkheden en de beloning.

In 2019 is een vervolg gegeven aan de inrichting van een 
beleid omtrent risicomanagement. Er is een inventarisatie 
uitgewerkt van zowel de risico’s als van de genomen en nog 
te nemen beheersmaatregelen. Dit is vanaf nu een jaarlijks 
terugkerende exercitie.

Jaarverslag en jaarrekening 2019
Zoals elk jaar heeft onze penningmeester het afsluitende 
gesprek met de externe accountant bijgewoond en kunnen 
constateren dat er geen grote aandachtspunten zijn die 
opvolging behoeven en dat er geen onverwerkte controlever-
schillen zijn. Dit stemt tot tevredenheid.

Wij hebben kennisgenomen van zowel het jaarverslag van 
het bestuur en van de door hen opgestelde jaarrekening 
over 2019, die sluit met een positief exploitatieresultaat 
van € 29.200 terwijl een nihil resultaat was begroot, als ook 
van de goedkeurende verklaring van onze externe accoun-
tant Kamphuis & Berghuizen. De jaarrekening hebben wij 
ongewijzigd vastgesteld.

De raad van toezicht is trots op het bestuur, de vaste en 
tijdelijke medewerkers van Toneelgroep Oostpool die de in 
dit verslag genoemde prestaties weten te bewerkstelligen. 
Het enthousiasme en de werkkracht is groot. Wij wensen 
hen voor 2020 wederom een heel succesvol jaar toe.

Arnhem, 16 maart 2020

Raad van toezicht stichting Toneelgroep Oostpool

Karen Verkerk, voorzitter
Elze Meijering, penningmeester
Rinske van Heiningen
Christiaan Mooij
Malika El Mouridi
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PASSIVA 31-dec-19 31-dec-18

I Algemene reserve 91.224 81.678

- Stichtingskapitaal 4 4

- Reserve 91.220 81.674

0 80.346

Ministerie van OC&W 0 69.792

Provincie Gelderland 0 6.359

Provincie Overijssel 0 2.604

Gemeente Arnhem 0 1.591

II Bestemmingsreserve 200.000 100.000

Totale Eigen Vermogen 291.224 262.024

I Schulden 547.510 508.187

- Leveranciers 139.645 92.935

- Belastingen 70.092 68.445

- Pensioenen 5.405 14.265

- Overige schulden 332.368 332.542

II Vooruitontvangen subsidies / bijdragen 48.404 31.303

- Overige subsidies / bijdragen 48.404 31.303

Totale Kortlopende Schulden 595.914 539.490

TOTALE PASSIVA 887.138 801.514

3. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2019
3.1 Balans per 31 december 2019 na voorstel resultaatverdeling

ACTIVA 31-dec-19 31-dec-18

I Immateriële vaste activa  -    -   

II Materiële vaste activa 88.469 68.967

- Inventaris en inrichting 46.610 17.269

- Andere vaste bedrijfsmiddelen 41.859 51.698

III Financiële vaste activa  -    -   

Totale Vaste Activa 88.469 68.967

I Voorraden 200.027 149.023

- Onderhanden activiteiten 199.477 148.473

- Overige voorraden 550 550

II Vorderingen 215.104 214.152

- Debiteuren 57.147 65.502

- Rek. Courant St. Toneelhuis Arnhem 91.819  69.993 

- Rek. Courant CNA-CEA  -    1.223 

- Belastingen 30.766 25.633

- Overlopende activa 28.972 45.151

- Overige vorderingen 6.400 6.650

III Liquide middelen 383.538 369.372

Totale Vlottende Activa 798.669 732.547

TOTALE ACTIVA 887.138 801.514
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LASTEN Resultaat 2019 Begroting 2019 Resultaat 2018

1 Beheerlasten materieel 505.276 580.000 523.325

- Huisvestingskosten 289.847 286.554

- Bureaukosten 112.586 132.140

- Algemene publiciteitskosten 66.509 66.677

- Afschrijving 36.334 37.954

2 Beheerlasten personeel 381.402 330.000 312.192

- Medewerkers in vaste dienst 381.402 310.804

- Tijdelijke medewerkers / honoraria               -              1.388  

3 Beheerlasten totaal 886.678 910.000 835.517

4 Activiteitenlasten materieel 1.286.090 1.125.000 1.257.851

- Voorbereidingskosten 290.992 286.446

- Uitvoeringskosten 379.913 337.145

- Organisatiekosten 413.468 427.933

- Specifieke publiciteitskosten 201.717 206.327

5 Activiteitenlasten personeel 2.380.098 2.200.000 2.238.424

- Medewerkers in vaste dienst 1.217.547 1.231.497

- Uitkering ZW -64.322 -45.952

- Tijdelijke medewerkers / honoraria 1.226.873   1.052.879  

6 Activiteitenlasten totaal 3.666.188 3.325.000 3.496.275

TOTALE LASTEN 4.552.866 4.235.000 4.331.792

7 SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 32.288  -   110.882

8 Saldo rentebaten / -lasten -3.088  -   -2.792

8 Saldo bijzondere baten /-lasten  -   

EXPLOITATIERESULTAAT 29.200  -   108.090

3.2 Exploitatierekening 2019
BATEN Resultaat 2019 Begroting 2019 Resultaat 2018

1 Publieksinkomsten binnenland totaal 818.681 737.500 778.863

2 Recette 87.933 70.173 

3 Uitkoop 197.716  45.673 

4 Partage 480.284 390.511 

5 Overige publieksinkomsten 52.748 72.506 

6 Publieksinkomsten buitenland 4.250  -    -   

7 Totale publieksinkomsten 822.931  737.500  778.863 

8 Sponsorinkomsten 15.000 55.000  27.000 

9 Vergoedingen coproducent 344.461 283.500  321.268 

11 Totaal overige directe inkomsten 359.461 338.500  348.268 

12 Totaal directe Inkomsten 1.182.392  1.076.000  1.127.131 

13 Indirecte inkomsten 59.760 45.000 55.693

14 Private middelen particulieren en vrienden 2.684 11.956

18 Totale bijdragen uit private middelen 2.684  -   11.956

19 Totaal eigen inkomsten 1.244.836 1.121.000 1.194.780

25 Totaal Structurele overheidssubsidie 3.335.318 3.081.500 3.247.894

21 Ministerie van OCenW 2.900.915 2.675.000 2.824.649

22 Prov. Gelderland en Overijssel 368.968 345.000 359.300

23 Gemeente Arnhem 65.435 61.500 63.945

26 Totaal incidentele subsidies  5.000  32.500 0

26 Gemeente Arnhem bijdrage Evacuee  5.000  32.500 0

Totaal Subsidies 3.340.318 3.114.000 3.247.894

TOTALE BATEN 4.585.154 4.235.000 4.442.674
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Grondslagen voor resultaatbepaling
De verantwoording van baten en lasten geschiedt in de 
periode waarin de activiteiten waarop ze betrekking hebben 
plaatsvinden. Van coproducties met andere gezelschappen 
worden de inkomsten en uitgaven volledig onder hun 
categoriale rubrieken in de resultatenrekening verwerkt. 
Het aandeel van derden in deze inkomsten en uitgaven 
wordt separaat onder 4 Activiteitenlasten materieel 
‘Organisatiekosten’ verantwoord als ‘Vergoedingen 
coproducent’. De voor 31 december 2019 gemaakte externe 
voorbereidingskosten voor een productie/ activiteit die voor 
het eerst in het nieuwe boekjaar wordt gespeeld, zijn geacti-
veerd als ‘Onderhanden activiteiten’. Voorbereidingskosten 
van een over de balansdatum doorlopende productie zijn 
geactiveerd naar evenredigheid van het aantal uitvoeringen 
in het nieuwe boekjaar c.q. het aantal gerealiseerde uitvoe-
ringen in het jaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft. 

Begroting
In de jaarrekening is de begroting van het huidige jaar 
vermeld, zoals opgenomen in het ‘Activiteitenplan 2017-2020’ 
en ingediend bij de diverse betrokken overheden.

Grondslagen kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 
methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
opgenomen bestaan uit de liquide middelen.

3.4 WNT-verantwoording 2019 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunc-
tionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. 
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende 
op Toneelgroep Oostpool toepassing zijnde regelgeving: het 
algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Toneelgroep 
Oostpool is € 194.000. Het weergegeven individuele 
WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en 
voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienst-
verband, waarbij voor de berekening de omvang van het 
dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het indivi-
duele WNT-maximum voor de leden van [Raad van Toezicht/
Raad van Commissarissen] bedraagt voor de voorzitter 15% 
en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, 
berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

De beloning van de artistiek directeur, de zakelijk directeur en 
alle personeelsleden geschied volgens de CAO Theater. De 
beloningen blijven derhalve ruim onder de WNT-norm.

De leden van de Raad van Toezicht doen hun werkzaam-
heden onbezoldigd.

3.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Stelselwijzigingen
In 2019 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan. 

Schattingswijzigingen
In 2019 hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtsper-
sonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke 
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoe-
fend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap 
kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden 
partij. Ook de bestuursleden, andere sleutelfunctiona-
rissen in de leiding van Toneelgroep Oostpool, en nauwe 
verwanten zijn verbonden partijen. Het bestuur heeft, naast 
de eerdergenoemde partijen, ook Stichting Toneelhuis 
Arnhem als verbonden partij aangemerkt. Het bestuur 
van deze stichting bestaat uit drie leden van de Raad van 
Toezicht van Toneelgroep Oostpool. Toneelhuis Arnhem is 
de eigenaar van zowel Huis Oostpool, als van het eind 2014 
in gebruik genomen repetitiegebouw, dat ook in Arnhem is 
gevestigd. Toneelgroep Oostpool betaalt een jaarlijkse huur 
aan Toneelhuis Arnhem voor het gebruik van deze faciliteiten. 
Transacties met verbonden partijen worden aangegaan 
tegen marktconforme prijzen en voorwaarden. 

Schattingen
Voor de toepassing van de grondslagen en regels voor het 
opstellen van de jaarrekening, is het nodig dat het bestuur 
van Toneelgroep Oostpool zich over verschillende zaken 
een oordeel vormt en dat het bestuur schattingen maakt die 
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht 
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen, 
inclusief de bijbehorende veronderstellingen, opgenomen bij 
de toelichting op de betreffende posten.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de 
jaarrekening
De jaarrekening over 2019 is opgesteld in overeenstem-
ming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het 
bijzonder Richtlijn 640 inzake de verslaggeving voor organi-
saties zonder winststreven, uitgegeven door de Raad voor 
de Jaarverslaggeving, voor zover deze niet afwijken van de 
aanwijzingen in het Handboek Verantwoording Subsidies 
Cultuurinstellingen 2017-2020 van het ministerie van OCW 
en de bepalingen van en krachtens de WNT. De jaarreke-
ning is opgesteld in Euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn 
gebaseerd op historische kosten en kostprijzen.

Continuïteit
De door het ministerie van OCW en andere overheden 
toegezegde subsidie over de jaren 2017 tot en met 2020 
en de verwachtingen ten aanzien van de exploitatie in de 
nabije toekomst geven het bestuur voldoende vertrouwen 
in de toekomst. Voor wat de grondslagen voor de waarde-
ring van activa en passiva betreft, en voor de bepaling van 
het resultaat, is derhalve uitgegaan van de veronderstel-
ling van continuïteit. Tenzij anders vermeld zijn activa en 
passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. 
De subsidie van OCW eindigt van rechtswege met ingang 
van 31 december 2020. Het bestuur heeft voor de nieuwe 
subsidieperiode 2021-2024 subsidie aangevraagd voor 
ons gezelschap dat al ruim 65 jaar bestaat en ruim aan alle 
gestelde eisen heeft voldaan over de periode 2017-2020. Dit 
geldt tevens voor de voorgaande periodes.

Materiële vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrij-
gingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende 
de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 
waardeverminderingen. 

Onderhanden activiteiten
Uitgaven voor projectkosten voor nog niet verrichte presta-
ties worden opgenomen onder de onderhanden activiteiten. 
Alleen variabele voorbereidingslasten (inclusief werkzaam-
heden door derden) voor een activiteit die plaatsvindt in een 
op het verslagjaar volgend boekjaar worden geactiveerd.

Overige voorraden
De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs 
of lagere opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is de 
geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare 
verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde 
wordt rekening gehouden met de incourantheid van de 
voorraden. 

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en 
deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen 
onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende 
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde.

Bestemmingsreserve
Onder de bestemmingsreserves wordt opgenomen het deel 
van het eigen vermogen dat is afgezonderd, omdat daaraan 
door het bestuur een beperktere bestemming is gegeven.

6160



Begroting 2019 Resultaat 2019 Resultaat 2018

Diverse activiteiten             

Schoolgebonden activiteiten 0 0 4 124 0 0  

Openbare activiteiten 50 1.500 81 4.102 118 3.520  

 50  1.500  85  4.226  118  3.520  

Totaal excl. gastvoorstellingen 455  52.500  672  80.093  753  69.502  

* gastvoorstellingen 10 1.000 11  787  14  810  

Totaal 465  53.500  683  80.880  767  70.312  

Totaal gratis bezoeken 4.865

Totaal betaalde bezoeken (excl. 
gastvoorstellingen)

59.932

Aantal scholen waarmee is samengewerkt 53 89

Aantal bezoeken website 
toneelgroepoostpool.nl totaal

162.000 91.211

Aantal unieke bezoekers 
toneelgroepoostpool.nl website

95.000 88.121

Aantal volgers op Facebook 13.484 12.971

Aantal volgers op Twitter 4.574 4.603

Aantal volgers instagram 6.048 4.408

Aantal volgers Linkedin 540 388

Aantal vrijwilligers 20 20

Aantal nieuwsbriefabonnees 14.053 12.444

Aantal (huis)vrienden 2.448 2.540

3.5 Prestatieoverzicht 2019
Begroting 2019 Resultaat 2019 Resultaat 2018

Aantal Aantal 
bezoeken Aantal Aantal 

bezoeken Aantal Aantal 
bezoeken

Producties     

Nieuwe eigen producties totaal 5 6 34.682 9 31.155  

Nieuwe coproducties totaal 6 8 34.103 6 27.616  

Reprise eigen productie 1 3 7.082 3 2.877  

Reprise coproductie 0 0 0 1 4.334  

waarvan producties grote zaal  3  6 36.670  5 20.243

waarvan producties midden en kleine zaal  9  11 39.197  14 45.739

 12  51.000  17  75.867  19  65.982  

Uitvoeringen          

Reguliere voorstellingen in de standplaats 125 17.500 73 8.445 84 9.343  

Reguliere voorstellingen buiten standplaats 100 22.500 313 55.712 257 40.101  

waarvan in Gelderland, excl. Arnhem   22 3.955  19 2.652

waarvan in Overijssel   20 3.359  21 2.577

Reguliere voorstellingen buitenland 0 0 2 640 0 0  

 225  40.000  388  64.797  341  49.444  

Schoolvoorstellingen          

Schoolgebonden voorstellingen primair 
onderwijs

0 0 0 0 0 0  

Schoolgebonden voorstellingen voortgezet 
onderwijs

180 11.000 199 11.070 294 16.538  

Schoolgebonden voorstellingen overig 0 0 0 0 0 0  

waarvan in standplaats Arnhem   27 1.560  30 1.620

waarvan in Gelderland, excl. Arnhem   102 5.550  118 6.431

waarvan in Overijssel   60 3.450  129 6.090

 180  11.000  199  11.070  294  16.538  

totaal voorstellingen     587  75.867  635  65.982  Schoolvoorstellingen en jeugduitvoeringen: per voorstelling kunnen 2 schoolklassen aanwezig zijn, zijnde ruim 60 leerlingen.
Het exacte aantal aanwezige jongeren wordt niet geteld. Het is per uitvoering op 60 gesteld.
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