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“The important thing is to not stop questioning. Curiosity has its 
own reason for existence. One cannot help but be in awe when he 
contemplates the mysteries of eternity, of life, of the marvellous 
structure of reality. It is enough if one tries merely to comprehend 
a little of this mystery each day.”

Albert Einstein  "Old Man's Advice to 
Youth: 'Never Lose a Holy Curiosity.'" 
LIFE Magazine (2 May 1955)” 

15 Minute Universe-David Middendorp

Foto Robert Benschop  
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Newtons Duet
Foto Gerrit Schreurs

Flyland 2Flyland 2 (2015) gaat over de grenzen tussen fantasie en realiteit.  Twee ‘poortwach-
ters’ bieden het publiek een kijkje in een verborgen wereld via een luik in de vloer. 
De wereld die zij bewaken staat voor een alternatieve versie van de realiteit. Een 
aanvullende artistieke motivatie voor het maken van Flyland 2 is voor Middendorp 
de uitdaging om een landschap te gebruiken in een dansvoorstelling. Flyland 2 is 
een bewerking van de voorstelling Flyland die in 2014 werd opgevoerd tijdens 
Oerol. Terwijl Flyland een experimentele voorstelling was, gemaakt voor de locatie 
wwaar hij werd opgevoerd, is Flyland 2 een voorstelling die mooi werkt in de setting 
van een grote theaterzaal en meer toegankelijk is voor een publiek dat niet gewend 
is aan experimentele moderne dans.

Newton’s Duet (2014) verkent de positieve en negatieve invloeden van technologie 
op de mens en maatschappij. Dansers en drones laten momenten van zowel symbi-
ose als conflict tussen mens en technologie zien. De verbeelding van het span-
ningsveld tussen mens en machine wordt versterkt door het dansidioom. Midden-
dorp verkent hierin de verschillen en raakvlakken tussen organische en mecha-
nische beweging. 
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“Newton’s Duet geeft me het gevoel dat ik me in een andere, buitenaardse wereld 
bevind, waarin de drones de buitenaardse wezens zijn.”
Amanda Simons – Dansmagazine

"Zijn voorstellingen betoveren de zintuigen. Zien is geloven." 
Yaël Vinckx, NRC

“Is m“Is moderne dans veelal elitair en ontoegankelijk: Blue Technology is het 
tegenovergestelde. De voorstelling geeft ons stof tot nadenken, houdt ons een 
spiegel voor. Wie zijn we? Of beter: wie willen we graag zijn?”
Peter Miedema – GrootSneek 

"Oogverblindend spel." 
Annette Embrechts - de Volkskrant

““You have brought something so special and unique to this show. It is mind capti-
vating, creative, beautiful and flawless. “  
Jury-commentaar Mel B.-  America’s got talent. 
 

Facemachine-David Middendorp
Foto Menno van der Meer
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Grey Trees
Concept 
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4. Ondernemerschap  
 

In de opricIn de oprichtingsfase heeft onze stichting een slapend bestaan gekend, omdat 
David Middendorp onder de vleugels van Korzo opereerde. In 2015 hebben wij met 
Blue Technology, mede dankzij de ondersteuning van het Fonds voor Podiumkun-
sten, een nieuwe start gemaakt.  Voor de periode 2017-2020 zetten wij in op het 
professionaliseren van het gezelschap. Wij geloven dat wij in de toekomst meer 
taken moeten overlaten aan de mensen die daar het beste in zijn, zodat wij ons 
kunnen concentreren op waar wij goed in zijn. Het doel van deze plannen is om 
meer ruimeer ruimte te creëren voor onze artistieke ontwikkeling, onze ambities en onze 
geplande projecten.

Met Blue Technology hebben wij bewezen entrepreneur pur sang te zijn; wij bou-
wden de voorstelling vanuit het niets op zonder bestaande structuur of vast team. 
Dat is ons gelukt door onze ambitie en onze vechtlust  Het geld voor de voorstelling 
kwam voor het overgrote deel ( ruim 60%) uit de uitkoopsommen. De productie 
werd mede mogelijk gemaakt door subsidies van het FPK, Fonds 21., het VSB Fonds 
en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Daarnaast gebruikten wij de inkom-
sten van een aantal  commerciële opdrachten en wisten wij een sponsor te strikken 
die ons software doneerde in ruil voor het zetten van het logo op onze  posters. 
Daarnaast hebben wij hulp weten te krijgen van een aantal professionals, zoals 
bijvoorbeeld Luchtzinnig  die uit interesse voor ons project, er voor alleen onkosten 
vergoeding aan hebben meegewerkt. 

De voorstelling kwam tot stand door de gigantische inspanningen van een team van 
slechts drie mensen; in de aanloop naar de première werkten zij 18 uur per dag. Een 
geweldige prestatie, waar we trots op zijn en die het een en ander vertelt over onze 
inzet en ons ondernemerschap.  In de toekomst willen we dat ondernemerschap op 
een gezondere, evenwichtigere manier gebruiken door in te zetten op professio-
nalisering van het gezelschap. 

Wij Wij streven naar het versterken van bestaande samenwerkingsverbanden en het 
verder uitbreiden van ons artistieke en technische kernteam. Dit willen wij 
hohoofdzakelijk doen door het samenstellen van een professioneel, flexibel team van 
creatieve, technische en productionele medewerkers rond maker David Midden-
dorp. Aan ieder van onze voorstellingen gaat immers een relatief lange en inten-
sieve periode van voorbereiding vooraf.  Het is voor ons daarom van belang om 
meerjarige samenwerkingen aan te gaan met componisten, musici, vormgevers, 
technici, ingenieurs, programmeurs en kunstenaars en zo een artistieke kern te 
vormen die past bij de signatuur van onze projecten. Op deze manier willen wij de 
continuïteit van de stichting en haar werk waarborgen. Hierdoor ontstaat ook meer 
tijd voor een open samenwerking met wetenschappers en dansers, meer tijd om te 
leren en nieuwe dingen uit te proberen, en meer tijd om mooie choreografieën neer 
te zetten. 
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Wij willen graag op structurele basis experimenteren met nieuwe technologieën en 
dansidiomen. Binnen onze artistieke signatuur en onze projecten speelt het experi-
ment immers een grote rol.  Ruimte voor dat experiment is voor ons daarom essen-
tieel om ons te kunnen blijven onderscheiden van andere dansgezelschappen. Onze 
ambitie is om uiteindelijk, in de iets verdere toekomst, een permanent lab voor 
techniek en innovatie te kunnen starten. In dat gedroomde lab kunnen wij de juiste 
producten voor onze dansers en voorstellingen ontwikkelen en deze vervolgens 
verkopen of verhuren.  NB: voor dit deel van onze ambitie vragen wij geen subsidie 
aan bij het Fonds Podiumkunsten; wij willen deze ambitie eerst verder uitwerken en 
hiervoor andere bronnen aanspreken, bijvoorbeeld door het aanschrijven van fond-
sen als het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het genereren van inkomsten 
uit onze technologische ontwikkelingen.

 

.
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Onze financieringsmix

Voor 2017-2020 bedragen de gemiddelde exploitatielasten van de stichting 
€478.000,- . De dekking bestaat voor 52% uit eigen inkomsten (publieksinkomsten:
€185.000,- ;private fondsen : €50.000,- ; inkomsten uit commerciële opdrachten :
€€20.000,-)   en voor 48% uit een structurele bijdrage van het FPK. De publieksin-
komsten uit de voorstellingen zijn gebaseerd op de uitkomsten van het grote zalen 
tournee in 2015. Aangezien wij een grote professionaliseringsslag gaan maken en te 
verwachten is dat beter gaan presteren dan in 2015, is deze prognose minimaal rea-
listisch te  noemen.

Wij vragen aan het FPK een structurele bijdrage van €237.500,- gebaseerd op in 
totaal 40 voorstellingen per jaar in de grote en de kleine zaal. Wij zetten hiermee 
bewust laag in, omdat wij het van belang vinden om voor een belangrijk deel op 
eigen benen te kunnen staan. De bijdrage van het Fonds stelt ons in staat om in 
continuïteit projecten te ontwikkelen en voorstellingen te produceren om daarmee 
een basis te leggen voor een gezonde financiële bedrijfsvoering.

 

..
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5. Spreiding
OnOnze activiteiten richten zich op de reguliere podia en festivals voor de podiumkun-
sten, maar ook op alternatieve podia en festivals. Daarnaast werken wij ook voor 
commerciële opdrachtgevers. Met Blue Technology speelden wij door heel Neder-
land; van Den Helder tot Terneuzen en van Sneek tot Venlo. Deze lijn zetten wij in 
de periode 2017-2020 gewoon door. Wij zijn ook zeer actief in het buitenland en 
willen onze grote zaalvoorstellingen jaarlijks in een aantal Europese landen spelen.

Onze stichting is op dit moment gevestigd in Voorburg. Er wordt gezocht naar een 
werk- en repetitieplek in Den Haag.

.
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