
 

 

BIJLAGE 1: VOORBEELDEN UIT HET VELD BIJ ZEVEN NOODZAKELIJKE VERANDERPUNTEN VOOR DE 

PODIUMKUNSTEN 

 

1. Financiële klappen en politieke anti-houding brengen sector onherstelbare schade toe 

 

Voorbeeld 1: de Toneelmakerij produceert zeer succesvolle jeugdvoorstellingen waarmee deze 

instelling onlangs een belangrijke jeugdtheaterprijs in de wacht sleepte. De organisatie is twee jaar 

geleden ontstaan uit een fusie tussen Theatergroep Wederzijds en Huis aan de Amstel en werkt met 

een Rijkssubsidie van € 1.6 mln. Het normbedrag voor jeugdtheater is op € 0,5 mln gesteld, waardoor 

de Toneelmakerij met 69% wordt gekort. Daar komt nog bij dat de provincie Noord-Holland zich ook 

terugtrekt als medefinancierder van jeugdaanbod. Zo worden meer sterke organisaties acuut met 

opheffing bedreigd.  

 

Voorbeeld 2: voor de BIS-theatergezelschappen zijn vier grote en vier middelgrote gezelschappen 

bedacht met normbedragen van respectievelijk 2,5 en 1,5 miljoen euro. In de uitwerking kan dit 

leiden tot geen korting voor de één, tot korting van een miljoen voor een ander.  

 

Voorbeeld 3: Bart de Liefde stelt het gehele middensegment gelijk aan `grauwe middelmaat’ (briefing 

cultuurwoordvoerders door Raad voor Cultuur d.d. 9-06-2011).  

 

Voorbeeld 4: Het Orkest van het Oosten was in onderhandeling met een investeerder voor een 

investering van  € 250.000. Na het uitkomen van de cultuurnota werd dit bedrag verlaagd tot 

€ 100.000 omdat de continuïteit van het OvhO niet meer zeker was, aldus de investeerder. 

 

Voorbeeld 5: Onderhandelingen over het verlengen van de huisvestingsovereenkomst van 

Theatergezelschap Orkater namen een ongunstige wending als direct gevolg van de mededeling van 

de staatssecretaris in het 20.00 uur journaal d.d. 6-12-2010 waarin hij stelde dat `niemand veilig is’. 

 

2. Niet faseren is kapitaal vernietigen 

 

Voorbeeld: orkesten maken werk van samenwerking en/of andere verdienmodellen waarbij ze 

minder afhankelijk van Rijksoverheidsfinanciering zijn. Geen ruimte bieden om dit goed en zorgvuldig 

door te voeren leidt tot een enorme frictiekostenpost als gevolg van gedwongen ontslagen. 

 

3. Behoed het middensegment voor kaalslag 

 

Voorbeeld: voor het maken van een dansproductie is al een aanlooptijd van 2 jaar nodig (ontwikkelen 

van het idee, research, creatie proces, fondsenwerving, verkoop aan theaters). Die tijd is nodig 

omdat dans op de vloer met de uitvoerders wordt gecreëerd.  
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4. Geef toekomst aan talent 

 

Voorbeeld: Productiehuis Korzo geniet een uitstekende reputatie op het gebied van scouting en 

ontwikkeling van talentvolle choreografen. Ook internationaal heeft Korzo een goede naam door vele 

buitenlandse optredens, onder andere op de World Expo in Shanghai. De infrastructuur voor dans in 

Den Haag wordt sterk ontwricht als Korzo wegvalt. 

 

5. Differentieer in jeugdaanbod en behoud diversiteit 

 

Voorbeeld: alle jeugddansgezelschappen verdwijnen uit de Basis Infrastructuur (BIS). Hiermee dreigt 

een heel genre te verdwijnen terwijl de jeugddansgezelschappen een continue groei van bezoekers 

en inkomsten realiseren en (net als alle jeugdgezelschappen) ontwikkeling en uitbouw van 

educatieve programma’s als vakspecialisme hebben. 

 


