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1. Korte typering van de organisatie
Muziektheatercollectief Het Volksoperahuis werd zesentwintig jaar geleden opgericht door Jef Hofmeister en
Kees Scholten vanuit het verlangen de wereld om ons heen te duiden en te begrijpen. Wij hebben in ruim een
kwart eeuw een volstrekt eigen stijl ontwikkeld en daarmee een bijzondere plek in het Nederlandse
theaterlandschap veroverd.
Missie
Met gevoel voor de menselijke maat brengen wij grootse verhalen tot onze eigen volksopera-proporties terug
waarbij complexe vraagstukken worden vertaald in liederen die het hart direct raken. Met ogenschijnlijk simpele
dramaturgische structuren nemen wij het publiek mee op reis en bouwen bruggen tussen verschillende culturen.
Artistieke reis
De afgelopen jaren ging deze reis van de straathoeken van Amsterdam-Noord naar de rijstvelden van Java en van
de Surinaamse jungle naar de oude plantages van Curaçao tot aan de verloren grandeur van de wereldsteden
waar voor Jef Hofmeister de liefde en de dood samenkwamen.
Diende in de beginjaren het wereldrepertoire nog voornamelijk als inspiratiebron, sinds de moord op Theo van
Gogh nu elf jaar geleden, hebben wij ons onverbloemd op de actualiteit gericht en struinen wij de pijnpunten van
de Nederlandse samenleving af. Dit resulteerde in de Zeeuwse Nachten trilogie over de Nederlandse identiteit
(2005-2008) gevolgd door de Kruistochten-drieluik (2009-2011) waarin de drie wereldreligies elkaar in Nederland
op straat troffen.
Internationale bruggen
Vanaf 2013 hebben wij onze blik gericht op culturen die in het verleden om diverse motieven, en dan
voornamelijk koloniale, door Nederland zijn aangeraakt. Als er sprake is van een multicultureel drama, dan speelt
het gedeelde verleden daarin een grote rol. Het gezamenlijk vertellen daarover werkt bevrijdend. Pas als de pijn
onder ogen is gezien, kan aan een gemeenschappelijke toekomst worden gebouwd. De creativiteit gaat er van
stromen. Het publiek waardeert het en de podia programmeren het. We bouwen dan ook de komende jaren
door aan dit oeuvre, met een grande finale in 2020 onder de titel Dutch Wax.
Lokale bruggen
In de mazen van deze nationale en internationale ambities heeft zich de afgelopen jaren een nieuwe energie
genesteld die zich zo volhardend heeft gemanifesteerd dat wij er niet meer omheen kunnen: De Wasserette.
Begonnen als een kleine, bescheiden buurtsoap in Amsterdam-noord is dit project uitgegroeid tot een krachtig
verbindend medium voor de sociale cohesie in een wijk. De Wasserette gaat de komende jaren het land
veroveren.
Twee lijnen in een visie
Zowel in ons postkoloniale theater als in De Wasserette staat het bouwen van bruggen tussen culturen die niet
om elkaar heen kunnen centraal. We signaleren processen van verandering waarbij bestaande waarden door
nieuwkomers onder druk worden gezet. Dit speelt in de buurt, in het land en wereldwijd: wanneer nieuw geld
een oude buurt inrolt zoals in De Wasserette, de Hollander de mooie stranden op Curaçao overneemt, en de
blanke Zuidafrikaanse boer wordt verpleegd door een niet blanke zuster. Maar ook als nieuwe culturen op de
vlucht voor onderdrukking, oorlog en geweld op de deur van bestaande structuren kloppen. Het gaat ons er in dit
proces niet om het slachtofferschap van de oude waarden te benadrukken, of de rechten van de nieuwe
waarden te bevechten. Het gaat ons om het bouwen van bruggen en het benadrukken van de schoonheid van de
ontmoeting met de ander.
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2. Artistieke uitgangspunten, signatuur en beschrijving activiteiten
Artistieke eigenheid
De artistieke kern en theatermakers van Het Volksoperahuis zijn sinds 26 jaar schrijver, componist, muzikant en
bovenal autodidact Jef Hofmeister en levensliedzanger, regisseur en acteur Kees Scholten. Hofmeister is de man
van de ideeën, Scholten is de man van de vorm. Scholten scherpt de geest van Hofmeister en Hofmeister gaat
door roeien en ruiten om zijn verhalen verteld te krijgen.
Samen brengen zij een genre dat het midden houdt tussen muziektheater en kleinkunst. De eigenzinnige mix van
engagement en toegankelijkheid wordt mogelijk gemaakt door de directe en open speelstijl. Hierdoor weet Het
Volksoperahuis ook de bezoeker die zijn weg minder goed naar het theater weet te vinden aan te spreken. Het
duidelijkst manifesteert zich dit tijdens De Wasserette in café de Bult op het Mosplein in Amsterdam-noord, waar
voormalige havenarbeiders zij aan zij met de Young Urban Creatives van de Theaterstraat uit Tuindorp-Oostzaan
uit volle borst met ons meezingen:
“Want aan de zonzij van het IJ
Zal ooit de stad weer groeien
Er zullen duizend bloemen bloeien
Aan de zonzij van het IJ.”
Artistieke kracht
De kracht van Het Volksoperahuis schuilt in de eenvoud. We maken minimaal gebruik van techniek, gaan daarbij
uit van live muziek en geluid. Alles wordt getoond: acteurs transformeren zichtbaar van de ene rol in de andere.
Wat niet gespeeld kan worden, wordt verteld. Dit leidt tot een transparante vorm. We streven bewust naar een
volkse speelstijl, worden één met het publiek, dat we bovenal willen ontroeren en vermaken.
Muziek, tekst en regie
Elke voorstelling begint bij de liederen en de muziek. Jef Hofmeister componeert en schrijft de liedteksten en
ontwikkelt samen met Scholten de synopsis. Hofmeister schrijft een eerste versie van het script. Scholten werkt
in nauwe samenwerking met ons team de regie uit.
Artistiek team
In de loop der jaren hebben we een vast team vormgevers om ons heen verzameld dat met ons de unieke
Volksoperahuisstijl bewaakt en borgt. Lichtontwerper Gé Wegman koppelt dramaturgisch inzicht aan praktische
schoonheid. Robert van der Hoop en Bas Peeters zijn als respectievelijk art director en ruimtelijk vormgever in
staat om de vaak door ruimte en tijd schietende verhalen van Het Volksoperahuis tot een concrete ruimte terug
te brengen. En Robbert de Jongh weet als ervaren technicus precies hoe de muziek van Het Volksoperahuis moet
klinken. Hij reist mee van Java via de theaters tot aan de Parade en de buurtkroeg in Amsterdam-Noord, als
bewaker van de huisstijl op de vloer.
Nieuwe invloeden
Ons motto de afgelopen jaren luidde “van vertellen over
naar vertellen met”. We hebben nieuwe makers, nieuwe
verhalen en nieuwe muziekstromingen toegelaten. Onze
huisstijl, ons theater is er rijker van geworden. Muzikale
invloeden als tambú, krontjong en kaséko blijken zich heel
goed te verhouden tot Hofmeisters muzikale idioom en de
verhalen over Curaçao, Java en Suriname werden verteld
met makers van daar die affiniteit hebben met onze open
en transparante speelstijl. Nu gaan wij de komende jaren coauteurschap HOFMEISTER EN SCHOLTEN WERKEN IN 2015 OP JAVA MET HET
APERMOON PUPPET TEATER AAN HETE PEPER
aan, wij nodigenPanderen
uit hun eigen verhaal in onze vorm
FOTO IWAN EFFENDI
en traditie te plaatsen.

HOFMEISTER EN SCHOLTEN WERKEN IN 2015 OP JAVA MET HET
PAPERMOON PUPPET TEATER AAN HETE PEPER
FOTO IWAN EFFENDI
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Ons lokale verhaal
In 2009 vroeg toenmalig directeur van de Tolhuistuin Chris Keulemans ons mee te denken over een concept om
de bewoners van de Van derPekbuurt de kracht en de toegankelijkheid van theater te tonen. Samen
ontwikkelden wij De Wasserette; een theatrale soap over een wasserette in een volksbuurt waar leed en humor
samenkomen in een wereld die zich snel ontwikkelt. Na omzwervingen langs rokersholen, bezemkasten en
buurtcentra spelen we inmiddels elk najaar zes avonden het bomvolle café de Bult aan het Mosplein plat. We zijn
er inmiddels – zij het voorzichtig - in geslaagd een eerste brug te slaan tussen dit oer-Amsterdamse café en de
hippe nieuwkomers aan de IJ-oevers. De afgelopen twee jaar is De Wasserette ook de wereld buiten de
stadsgrenzen van Amsterdam aan het verkennen. In 2015 openden wij een wasserette in Almere Haven, in 2017
komen er filialen in Purmerend Overwhere en Escamp in Den Haag bij.
Een spoedcursus intercultureel theatermaken
Elk land dat wij de afgelopen jaren bezochten heeft een andere theatercultuur en dus was ieder maakproces
weer anders. Aan de basis van deze co-producties staat wederzijds vertrouwen en respect voor elkaars taal,
muziek en theatrale vorm. Dit vertaalt zich in gedeelde verantwoordelijkheid voor het eindproduct. Er zijn drie
belangrijke voorwaarden om tot een goede voorstelling te komen.
1) Iedere co-productie met theatermakers overzee moet vooraf gegaan worden door een vooronderzoek ter
plaatse, om het vertrouwen te winnen en het gedeelde verhaal bloot te leggen.
2) Er moet ruim voldoende rijpingstijd zijn tussen het vooronderzoek en het uiteindelijke maakproces zodat we
de nieuwe opgedane indrukken een plek kunnen geven
3) Het repetitieproces moet tenminste ten dele in het andere land plaatsvinden. We streven ernaar in het
maakproces het beste van twee werelden toe te laten.
Veel elementen hiervan zijn ook van toepassing op het maken van De Wasserette. We moeten het vertrouwen
van de buurt winnen. Dat doen we door ons onder te dompelen in de gemeenschap, ons te verdiepen in de
problemen die in de wijk spelen en ons te verbinden aan lokale makers.
De toekomst in vogelvlucht
Jaarlijks produceren wij één grote voorstelling in de postkoloniale serie en vier korte series van De Wasserette.
2017: Greaseman over de waarde van urban legends in een snel veranderende wereld, in co-productie met
Teatro Kadaken uit Willemstad.
2018: Kaap Holland over de rol van taal in een land dat worstelt met zijn zwarte verleden, in samenwerking met
Zuid-Afrikaanse theatermakers.
2019: De moed om te vertrekken over de waarde en kracht van liederen als je huis en haard moet verlaten.
2020: Dutch Wax over de koopman als cultuurverspreider, hoe de Hollander door de eeuwen heen met
bevolkingsgroepen over de wereld gesleurd heeft, wederom in co-productie met Teatro KadaKen, PaperMoon
Puppet Teater uit Java èn andere partijen.
2.1 De projecten nader beschreven
2017, Greaseman. Inhoud en aanleiding
In 2009 maakten wij kennis met Curaçao middels een Curaçaose bewerking van onze eerste opera De dood en de
zee: Morto y Laman. In 2012 en 2013 maakten wij in Willemstad Tambú, a freedomsong een verhaal over het
Curaçaose slavernijverleden. In 2017 geven wij het verhaal uit handen aan Curaçao zelf ; Albert Schoobaar van
Teatro KadaKen maakt met ons Greaseman.
Albert Schoobaar: “Het fascineert mij hoe wij als volk zo (misschien wel tè) gehecht zijn aan ons verleden, dat het
vaak de enige identiteit is die wij kennen, de enige troost die wij hebben. Tegelijkertijd geven wij het uit handen.
Wij verkopen onze oude huizen aan zee en vaak zelfs de (openbare) stranden waaraan ze liggen. Om daarna
verontwaardigd te zijn omdat de buitenlanders onze stranden hebben ingepikt en onze wijken hebben
veranderd. Dit thema verbind ik aan de Greaseman. Greaseman is een urban legend uit de jaren zestig die
rondzong in mijn wijk over een man die zijn lichaam insmeerde met vet en ’s nachts rondliep door de wijken en
in huizen gluurde. Door het vet kreeg men hem nooit te pakken. Zo zijn er meer verhalen die verbonden zijn aan
onze wijken en onze cultuur; wijken die langzaam aan het veranderen zijn omdat de ‘nieuwe Curaçaoënaars’ of
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buitenlanders er komen wonen en horeca en andere zaken openen. De urban legends zijn het enige tastbare dat
wij van ons verleden over hebben.”
Synopsis
In de wijk die ooit door Greaseman onveilig werd gemaakt woont Elsa. Ze beheert een kleine snack annex winkel,
is in de negentig en is de ongekroonde koningin van de buurt. Ze hoort weet en ziet alles. Maar ze wordt ook een
dagje ouder. Een Nederlandse projectontwikkelaar heeft het voorzien op haar houten huisje en haar grond aan
het strand. Elsa weigert te verkopen tot verdriet van haar kleinkinderen. Om haar zover te krijgen dat zij haar
huis verlaat blazen zij de legende van de Greaseman nieuw leven in, die samen met andere urban legends avond
aan avond bij haar snack worden opgedist.
Elsa voelt zich steeds minder op haar gemak en geeft aanvankelijk de schuld aan de Haitianen met hun
voodoopraktijken. Wat ze niet weet is dat de echte Greaseman ook avond aan avond zwijgzaam bij haar in de
snack zit. Hij is zijn hele leven al verliefd op haar en altijd te verlegen om er iets mee te doen. Hij verschool zich
achter zijn alter-ego. Hij is nu net zo oud als Elsa en al decennia geen Greaseman meer. Als hij ziet dat het water
aan Elsa’s lippen staat komt hij nog één keer in actie.
Werkwijze en productie
Greaseman is een coproductie van Het Volksoperahuis en Teatro KadaKen, in samenwerking met componist en
steelpanspeler Konkie Halmeyer en in de regie van Kees Scholten. Albert Schoobaar is artistiek leidend,
Hofmeister en Scholten bewaken de vorm. Hofmeister en Halmeyer componeren Curaçaose en Nederlandse
urban legends tot muzikaal hart van de voorstelling. De voorstelling wordt op Curaçao geproduceerd door Teatro
KadaKen, in Nederland door Het Volksoperahuis. De voorstelling wordt tweetalig ontwikkeld.
Verkoop en speelplan
Greaseman speelt zowel op Curaçao als in Nederland. De voorstelling gaat in mei 2017 in première in
Willemstad. De voorstelling tourt in het najaar van 2017 35 keer in Nederland. Theaterzaken Via Rudolphi
verzorgt hiervoor de verkoop. In december 2017 wordt de voorstelling nogmaals tenminste 20 maal op Curaçao
gespeeld, op scholen en in buurten. Teatro KadaKen verzorgt hiervoor de tourneeplanning.
Doelgroep
Op Curaçao richten we ons op de bewoners van de wijk waar de voorstelling over gaat en in speelt. De
communicatie richt zich op een laagdrempelige manier op de (oudere) wijkbewoners die met de veranderende
wijksamenstelling te maken hebben. Deze groep wordt aangevuld met Nederlanders die op Curaçao op vakantie
zijn. Zij worden benaderd via hotels en resorts. Er worden speciale theateruitjes georganiseerd waarbij men de
kans krijgt om meer te leren over hun vakantieland tijdens een fijne voorstelling.
In Nederland hebben wij inmiddels een ruim Curaçaos en Antilliaans netwerk. Dit zetten we opnieuw in. In de
afgelopen jaren is het aantal mensen dat naar Curaçao op vakantie gaat, exponentieel gestegen. Door de
samenwerking te zoeken met reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen, spreken we dit netwerk aan. De
urban legends bieden ook aanknopingspunten om doelgroepen in storytelling te benaderen. Vele
geschiedkundige instellingen richten zich (ook) op oral history. Ten slotte is het proces van de veranderende stad
en de veranderende wereld interessant voor stedenbouwkundigen en projectbureau’s. Een deskundige uit dit
vakgebied wordt betrokken bij de randprogrammering en aansluitend hierbij nodigen we medewerkers uit deze
branche uit voor een gezamenlijk bezoek aan de voorstelling.
Planning
Vooronderzoek: Mei 2016
Repetities en première: april/mei 2017
Nederlandse repetities/première/tournee: half september – half november 2017
Curaçaosche tournee: december 2017
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2018, Kaap Holland. Inhoud en aanleiding
Het op de Nederlandse taal gebaseerde Afrikaans is de derde taal van Zuid-Afrika. 7 miljoen Zuid-Afrikanen
spreken deze taal. In 1889 werd wettelijk vastgelegd: De Hollandsche taal is de officieele taal des lands. Alle
andere talen zijn vreemde talen. De hele wereld kent het Afrikaanse woord Apartheid. Inmiddels is dat verleden
tijd, maar de sporen zijn nog duidelijk zichtbaar. En er doet zich iets interessants voor: de situatie heeft zich
omgedraaid. De voormalige overheersers zijn inmiddels oud en hulpbehoevend. Ze worden verzorgd door zwarte
verpleegsters, zoals de Nederlandse bejaarden steeds vaker verpleegsters van allochtone afkomst aan hun bed
vinden. Ook hier botsen weer culturen.
Synopsis.
Aan een verlaten woestijnweg in Namibië staat het hotel de Grote Krokodil. De eigenaar Berend Thomas is het
prototype van een Afrikaner boer, trots op zijn cultuur en taal. Dag na dag zit hij in zijn stoel op de veranda en
moppert daar over hoe het er in zijn land aan toegaat na de afschaffing van de apartheid. Al mopperend neemt
hij en passant de geschiedenis van Zuid Afrika met ons door. Elke dag komt zijn zwarte huishoudster op bezoek.
Zij zingt met hem oude Zuid-Afrikaanse liedjes. Verder verzorgt zij hem zwijgend. Het bezoek van een
Nederlandse gast laat hun broze verhouding wankelen. Hij blijkt in de jaren ‘80 nog actie te hebben gevoerd
tegen de apartheid. Hij daagt de huishoudster uit om op te staan tegen Berend. Met de leus “apartheid is nog
niet voorbij” krijgt hij haar bijna zover. Uiteindelijk kiest ze toch voor Berend en zet de Hollander het hotel uit. In
het slotbeeld voert de huishoudster Berend pap. Hij blijkt tot aan zijn nek toe verlamd te zijn.
De Wereldverbeteraar van Thomas Bernard vormt een inspiratiebron voor Kaap Holland, waarin een oude man
zijn gal spuwt op alles en iedereen maar zelf in een volkomen afhankelijkheidsrelatie zit.
Muziek, werkwijze en productie
Maart 2017 plannen wij ons vooronderzoek. Ondersteund door de Nederlandse ambassade en Inge Bos,
initiatiefneemster van het Voorkamerfest in Darling gaan we op reis door WestKaap. Rob Murray, artistiek leider
van het Amsterdam Fringe Festival en Zuidafrikaans theatermaker heeft ons in contact gebracht met regisseur en
muzikant David Kramer, die zijn oeuvre in dienst van het Afrikaanse erfgoed heeft gesteld. Hij is een interessante
potentiële partner.
Muzikaal putten wij uit de liederen die wij - tot de protestgolf tegen Apartheid in de jaren ‘70 losbarstte massaal op school meezongen. Het is verloren gegaan erfgoed. Voorbeelden zijn Mijn Sari Marijs en Suikerbossie
‘k wil jou hè. Deze muziek vormt de basis voor de soundtrack van de voorstelling. In taal zoeken wij naar een
balans tussen het ooit door Van Riebeeck geplante Afrikaans, Engels en Nederlands.
Doelgroep
De verwantschap met zowel de liederen als de politieke geschiedenis bieden veel aanknopingspunten. Voor de
oudere generatie haken we in op de liederen, die we in cd-vorm uitbrengen waardoor we ook de jongere
generatie hier kennis mee laten maken en tonen hoe onze geschiedenis met die van Zuid-Afrika verweven is.
Hiernaast richten we ons op de protestgeneratie van de jaren ’70 en ’80 voor wie de strijd tegen Apartheid
groots en meeslepend was. Kernfiguren uit de anti-apartheidsbewegingen betrekken we bij randprogrammering
en zetten we in als ambassadeurs van de voorstelling. Ook zoeken we verbinding met de literaire wereld waarin
de Zuid-Afrikaanse taal en geschiedenis prominent aanwezig zijn. Denk aan auteurs als Adriaan van Dis en J.M.
Coetzee.
Planning
Vooronderzoek: maart 2017
Repetities en première: augustus/september 2018, première op het Voorkamerfest in Darling, Zuid Afrika
Nederlandse repetities/première/tournee: oktober/november 2018
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De Wasserette, Inhoud en aanleiding
De Wasserette is een buurtsoap die acht weken lang
één avond per week in een centraal trefpunt in de
buurt speelt. Elke aflevering duurt een half uur en
draait om een echtpaar dat in een snel veranderende
wereld het hoofd boven water probeert te houden.
Actuele gebeurtenissen in de buurt vormen de rode
draad van het verhaal, bewoners uit de buurt spelen
gastrollen en lokale ondernemers kopen tegen
schappelijke prijzen live reclamezendtijd in de soap.
De muziek is van Jef Hofmeister. Hij componeert de
titelsong, Aan de Zonzij van het IJ, die per stad wordt
aangepast. Zo klinkt in Almere: Aan het Zuiderzeese
strand. Ter ondersteuning van het volkse karakter en DE VOLLEDIGE CAST VAN DE WASSERETTE ZINGT SAMEN MET HET PUBLIEK VAN
CAFÉ DE BULT DE TITELSONG AAN DE ZONZIJ VAN HET IJ
de Brechtiaanse speelstijl worden de scènes
FOTO CAROLIEN BEENHAKKER
doorsneden met liederen die commentaar geven op
de gespeelde problematiek. Hiervoor putten we uit het rijke oeuvre van Hofmeister. De composities lopen op de
rand van het levenslied en bedienen daarmee het hele spectrum van het publiek van De Wasserette.
Lokale binding
In Amsterdam-Noord wordt de brug gebouwd tussen de oorspronkelijke Noorderlingen en de rijke nieuwkomers.
In Purmerend wordt de brug gebouwd tussen de Purmerender en de vreemdeling. Hoewel de bouw van een
tijdelijk asielzoekerscentrum vooralsnog van de baan is blijft dit een brandend thema. Theater Dakota ligt
midden in Escamp, een Haagse Volkswijk gebouwd in de wederopbouw na de jaren ‘50. Vanaf de jaren ‘70 is
deze buurt verkleurd. Met de komst van Theater Dakota is een begin gemaakt aan de opwaardering van de
buurt. De Wasserette wil hier een belangrijke rol in spelen.
Werkwijze en productie
De Wasserette is een co-productie van de Tolhuistuin en Het Volksoperahuis. Per stad sluit een podium aan.
Met gedeelde financiering wordt een kernteam samengesteld bestaande uit auteur Marcel Lensen, regisseur
Kees Scholten en creative producent Carolien Beenhakker die vanuit de Tolhuistuin opereert. Vaste elementen
zijn humor, spanning en drama en elke aflevering eindigt met een cliffhanger. De participatie van lokale
ondernemers en gastrollen voor buurtbewoners, lokale zangverenigingen of rapcrews zijn essentieel voor de
herkenning bij het publiek. Inmiddels is De Wasserette zo’n vertrouwd fenomeen in Amsterdam-Noord dat de
Syrische vluchtelingen die wij afgelopen najaar uitnodigden de muziek te spelen als van nature onderdeel van de
buurt werden. Op deze weg borduren wij de komende jaren voort.
Doelgroep
De buurtbewoner is de doelgroep, het ideaal is een mix van oude bewoners en nieuwkomers. Dit werkt op het
moment dat wij de verhalen van de buurt serieus nemen, de lokale ondernemers aan ons binden en daarmee
lokale structuren mede-eigenaar van het concept maken. Om dit te realiseren moet het theater zelf een lokale
producent leveren die al ingevoerd is in de lokale mores. Ook in de publiciteit en marketing gaat het anders dan
in het normale kleinezalencircuit. Lokale TV, buurtkranten, websites moeten allen gemobiliseerd worden, dat
moet langs persoonlijke weg. Het publiek moet warm worden gemaakt voor een reeks. De ervaring die de
Tolhuistuin hier de afgelopen jaren in heeft opgebouwd dient als model voor de nieuwe filialen die wij openen.
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Plannen voor 2019 en 2020
De moed om te vertrekken
In 2019 maken wij De moed om te vertrekken. Zoals Europa nu overvallen wordt door enorme stromen
vluchtelingen, zo vluchtten arme Europeanen eind 19e eeuw massaal naar onder meer Argentinië waar ze hun
heil zochten aan de oevers van de Rio de la Plata. De confrontatie met de reeds aanwezige bewoners en cultuur
leverde een nieuwe muziek en dansvorm op; Tango. Als je vlucht neem je in de muziek je weemoed en heimwee
mee. In De moed om te vertrekken laten wij deze oude tango’s samengaan met vertalingen van liederen van
vluchtelingen van nu. Daarmee maken wij het verdriet en het lef van de huidige generatie vluchtelingen
inzichtelijk en laten zien dat deze ‘vreemdeling’ dezelfde emoties en verlangens kent als wij.
Dutch wax
In 2020 eindigen wij onze postkoloniale serie met Dutch Wax. De Nederlandse handelsgeest heeft de afgelopen
eeuwen verschillende bevolkingsgroepen over de wereldbol verscheept. Javanen, Chinezen en Hindoestanen
naar Suriname, Molukkers en Javanen naar Nederland, West-Afrikanen naar Curaçao en Suriname, alles voor
materiëel gewin. Wax Hollandaise is een in Twente geproduceerde batikstof die in alle voormalige koloniën
gedragen wordt. Dit gegeven fungeert als rode draad in een voorstelling waarin de eerst gekozen Javaanse
president van Suriname naar Zuid-Afrika reist om daar de 30ste verjaardag van de afschaffing van de slavernij te
vieren. Hij ontdekt dat de president van Zuid-Afrika een verre verwant van hem is. Het is de gedroomde
apotheose, op één podium staan met makers uit vier werelddelen en samen met hen laten zien dat
medemenselijkheid zich uitstrekt tot over de grenzen van de geschiedenis en de actualiteit. We maken Dutch
Wax samen met Teatro KadaKen uit Curaçao, Papermoon Puppet Theatre uit Java, de Nederlands-Surinaamse
theatermaakster Manoushka Zeegelaar Breeveld en verwante makers uit Zuid Afrika. Het wordt een groots
gemonteerde voorstelling op Oerol 2020 die daarna in afgeslankte vorm zal touren.
Tenslotte
Het Volksoperahuis zal altijd succesnummers uit
het verleden blijven spelen. De dood en de zee
wordt regelmatig geboekt op kleine festivals
buiten de randstad. The long and winding road is
nog niet uitgespeeld. We willen graag weer De
zesdaagse van Sint Jezus-in ‘t-Kruis spelen. En
tenslotte heeft onze oude partner in crime en
tegenwoordig artistiek leider van de Appel Arie
de Mol de lang gekoesterde wens 27 jaar na De
dood en de zee opnieuw een magisch epos met
ons te maken.
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3. Plaats in het veld
Een volstrekt eigen genre…
Het Volksoperahuis maakt kleinschalig muziektheater.
De afgelopen 26 jaar hebben wij de volksopera als
volstrekt eigen genre ontwikkeld;
muziektheatervoorstellingen die actuele
maatschappelijke thema’s op een muzikale,
toegankelijke en humoristische manier aansnijden. Bij
Het Volksoperahuis neemt de muziek samen met het
verhaal altijd een centrale plaats in. Het bezingen van
het lief en het leed van het leven treft vaak sneller
doel dan alleen maar het praten hierover. Het
Volksoperahuis werkt hierbij samen met verschillende
makers uit theater- en muziekwereld, uit binnen- en
buitenland. Zangeres Izaline Calister, Papermoon
Puppet Thaetre, Jörgen Raymann, Teatro Luna Blou,
wajangpoppenspeler Rop Severien en Untold
Empowerment uit Amsterdam-Zuidoost.

JÖRGEN RAYMANN EN IZALINE CALISTER IN GEEN LIEFDE ZONDER VRIJHEID OP DE
PARADE 2013
FOTO JOCHEM JURGENS

…op zoek naar nieuwe presentatievormen voor een nieuw publiek…
De ‘crisis’ in het toneelbestel heeft de afgelopen jaren geleid tot een steeds hardere oproep het publiek op te
zoeken, uit de muren van het theater te breken en daar samen te komen waar het publiek samenkomt. Wij doen
dit al sinds 2009. Wij zijn erin geslaagd met De Wasserette theater te maken waar publiek op afkomt dat de weg
naar de theaters niet weet te vinden. Ook met onze postkoloniale cyclus slagen wij erin publiek te bereiken dat
niet snel de weg naar het reguliere aanbod in de vlakke vloer weet te vinden. Beide verhaallijnen zoeken bewust
de verbinding met het publiek. We gaan uit van onze eigen kracht en vormen die zo dat het publiek in de eigen
wereld wordt geraakt, of deze nu mentaal of fysiek is. Met De Wasserette zoeken we het publiek letterlijk op in
de eigen omgeving, met de postkoloniale verhalen spreken we ze via hun eigen kanalen aan.
…met oude en nieuwe partners
Het Volksoperahuis wordt al sinds 2007 zakelijk ondersteund door Theaterzaken Via Rudolphi. Dit partnership is
inmiddels in beton gegoten en gaat nog jaren mee.
Samen met Rudolphi Producties en YoungGangsters is Het Volksoperahuis een coalitie aangegaan onder de
noemer Theaterzaken Amsterdam. Deze artistieke en zakelijke alliantie heeft een gezamenlijke aanvraag
ingediend bij het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. De aanvraag dient twee doelen. De productiebudgetten van
de gezelschappen worden ondersteund. En er wordt een gezamenlijke inspanning geleverd om de band met het
publiek te versterken. Theaterzaken Amsterdam organiseert aanvullende activiteiten met een verbredend of
verdiepend karakter.
De Wasserette is een ménage à trois tussen Het Volksoperahuis en de Tolhuistuin en lokale podia zoals Corrosia,
De Verbeelding en Theater Dakota. Wij leveren continuiteit en basisfinanciering, zij leveren lokale structuren en
aanvullende financiering.
Voor ons postkoloniaal avontuur tenslotte werken wij samen met lokale makers en financiers. In Curaçao zijn dit
Teatro KadaKen en Kas di Kultura. Voor Kaap Holland werken wij samen met de Nederlandse ambassade in
Kaapstad en het Voorkamerfest in Darling. Voor Dutch Wax gaan wij een artistieke regenboogcoalitie aan met
Papermoon Puppet Theatre uit Java, Teatro KadaKen uit Curaçao, ACO Mult Services in Suriname en onze
toekomstige partner in Zuid Afrika.
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4a. Ondernemerschap, Bedrijfsvoering en financiering
Theaterzaken Via Rudolphi
Theaterzaken Via Rudolphi is sinds 2007 het cultureel ondernemende huis van Het Volksoperahuis. Dit
Amsterdamse theaterbureau speelt al sinds de oprichting in 1987 een belangrijke rol binnen de infrastructuur
van theatraal Nederland en vormt volgens de VSCD een cruciale schakel binnen de culturele keten. Uit het
rapport van de Prosceniumprijs die in 2013 door de VSCD aan dit bureau werd uitgereikt: Het bureau investeert
met volle overgave en op een zeer persoonlijke en zorgvuldige manier in het opbouwen van een band tussen
makers en gezelschappen enerzijds en het podium en zijn publiek anderzijds. Het beleid is uitdrukkelijk gericht op
bewerkstelligen van een duurzame relatie op langere termijn.
Elk gezelschap heeft zijn eigen stichting en zijn eigen artistieke profiel, Theaterzaken Via Rudolphi (TVR) is de
gedeelde backoffice. De diverse schakels in de productieketen zijn in één organisatie ondergebracht. TVR
verzorgt de zakelijke leiding, de acquisitie, publiciteit en marketing, boekhouding en financiering van de
aangesloten gezelschappen. Sinds 2013 verzorgt het ProductieCollectief de uitvoerende productie voor bijna alle
gezelschappen. TVR is betrokken bij werkegeversvereniging de NAPK en Kunsten ’92 en is sinds 1987 lid van de
IETM.
TVR wordt zelf niet gesubsidieerd maar draait mee op de afzonderlijke stichtingen. Hierbij wordt het principe ‘de
sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’ gevolgd. De meerwaarde van dit model heeft zich door de jaren
heen bewezen; in de slipstream van de grotere gezelschappen kunnen nieuwe makers rijpen hand in hand met
jonge zakelijk leiders. TVR huurt een bedrijfspand in Amsterdam-West waar naast repetitieruimte diverse werken vergaderplekken voor de makers en gezelschappen gecreëerd zijn. De dagelijkse ontmoeting tussen
gezelschappen, theatermakers en kantoor wekt vertrouwen en werkt inspirerend. TVR stimuleert de uitwisseling
van kennis en netwerken tussen de gezelschappen en versterkt hiermee zowel de gezelschappen als de sector.
Financieringsmix
Zowel de postkoloniale verhalen als de lokale buurtverwantschappen richten zich op kleinschalige communities
die een belangrijke rol in onze samenleving spelen maar een minder goed gevulde portemonnaie hebben. Het
belang van deze verhalen en de positie van deze mensen rechtvaardigt ons inziens financiering uit publieke
middelen. Voor de komende jaren vragen wij een bijdrage aan het Fonds Podiumkunsten die in totaal 51% van
de totale begroting dekt. Bij het Amsterdamse Fonds voor de Kunst is een aanvraag voor 15% van de totale
kosten neergelegd. Op basis van onze goede relatie met het VSBfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds in het
werven en voorlichten van nieuw publiek rekenen we op gemiddeld 9% bijdrages uit private financiering. Omdat
De Wasserette bewust zeer laagdrempelig wordt gehouden, ook in toegangsprijs, drukt dit project de
publieksinkomsten. Samen met de postkoloniale verhalen verwachten wij ongeveer 12% uit publieksinkomsten
te halen. Dit compenseren wij door coproductiebijdragen van onze lokale en internationale partners, deze
bedragen 13%. Mocht onverhoopt een of meer van deze financieringsvormen wegvallen, dan stellen wij in nauw
overleg met de overgebleven partijen onze artistieke en zakelijke ambities bij.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Het Volksoperahuis verhoudt zich als kleine organisatie zo goed en zo kwaad als het gaat tot de maatschappelijke
en organisatorische waarden en normen die wij onszelf als samenleving en sector hebben opgelegd, specifiek
verpakt in de Code Cultural Governance en Code Culturele Diversiteit. Het Volksoperahuis volgt de Code Cultural
Governance en voert het Bestuur-Directiemodel. Bestuur en directie hebben tenminste drie gemeenschappelijke
contactmomenten per jaar en onderhouden intensief bilateraal contact. In de loop van 2016 zal de Code
Culturele Diversiteit ook op het bestuursmodel worden toegepast, wij zijn in gesprek met Noraly Beyer om tot
ons bestuur toe te treden. Voor wat betreft Programma, Publiek, Personeel en Partners moge duidelijk zijn dat
we ons onderdeel van de veranderende samenleving voelen en daar rekenschap van geven.
4b. Ondernemerschap, publieksbenadering
De relatie met ons publiek
Sinds het begin streeft Het Volksoperahuis ernaar zich heel duidelijk open te stellen voor het publiek, de verhalen
samen met het publiek te vertellen. Na het applaus blijven wij staan. We nodigen het publiek uit zijn ervaringen

10

MEERJARIGE SUBSIDIEAANVRAAG 2017 2020 HET VOLKSOPERAHUIS

en emoties met ons te delen. Toen wij nog epische, romantische verhalen vertelden speelde de roemruchte
uithuildisco hier een prominente rol in; na afloop draaide Hofmeister melancholische liedjes en het publiek dronk
een drankje met ons mee. Nu we maatschappelijker onderwerpen delen, verandert de context die we met het
publiek willen delen. De koloniale geschiedenis is binnen het Nederlandse onderwijssysteem altijd een ver-vanmijn-bedshow geweest, we moeten ons publiek dus helpen met deze nieuwe verhalen mee te gaan. Sinds 2013
zetten wij actief in op educatie, al noemen wij het liever Ter Lering Ende Vermaak. We organiseren intellectuele
lezingen over de politionele acties, Surinaamse dans- en dineravonden, bevriende maker hebben voor ons de
Eerste Nationale Slavernijquiz ontwikkeld. We laten middelbare scholieren Surinaams koken voor de voorstelling
die ze ’s avonds bezoeken terwijl ze worden ingewijd in de geschiedenis van Suriname en Nederland. Het publiek
weet dit, waardeert dit, en verwacht dit inmiddels. doelgroepbenadering
Doelgroepenbenadering
In de afgelopen jaren hebben we veel ervaring
opgedaan met het benaderen van multiculturele
doelgroepen. Hierbij combineren we juiste netwerken
en media met het organiseren van randprogramma’s
waarin mensen uit de doelgroep zelf aan het woord
kwamen of het programma zelfs geheel organiseerden.
Deze mix van publiciteit voeren in de juiste circuits en
tegelijkertijd een randprogrammering opzetten mét
mensen uit deze circuits, heeft zijn vruchten
INLEIDING OP HETE PEPER ONDER LEIDING VAN MANDY VAN WINDEN IN
afgeworpen. Zo hadden we nauw contact met media als THEATER DAKOTA, APRIL 2015 - FOTO LOUISE DE KONING
INLEIDING OP HETE PEPER ONDER LEIDING VAN MANDY VAN WINDEN IN
Moesson (Indogemeenschap), Dreamz (Surinaamse
THEATER DAKOTA, APRIL 2015
gemeenschap) en Radio Brasa (dé Caribische
FOTO LOUISE DE KONING
radiozender), en werkten we voor de
randprogrammering met mensen als Wijnand Stomp voor de Eerste Nationale Slavernijquiz, hoogleraar
Caribische geschiedenis Alex van Stipriaan, schrijfster Marion Bloem, maar ook met lokale sleutelfiguren uit
bijvoorbeeld de Antilliaanse gemeenschap. Daarbij stonden bij de verschillende voorstellingen belangrijke
boegbeelden uit de gemeenschap op het toneel, denk aan Izaline Calister en Jörgen Raymann. Dit alles leidde
ertoe dat Het Volksoperahuis de afgelopen jaren veel multicultureel publiek heeft weten te trekken. Het gesprek
dat op toneel tussen de verschillende culturen gevoerd werd, kon hierdoor ook in de zaal en bij de
randprogrammering voortgezet worden.
Nieuwe uitdagingen
De nieuwe uitdaging voor de komende jaren ligt in het behouden van dit publiek. Hoe zorgen wij dat de
Curaçaoënaars die in eerste instantie komen voor de voorstelling Greaseman, zich binden aan Het
Volksoperahuis en ook Kaap Holland willen zien? Hoe bouwen wij ook hier bruggen tussen culturen?
We merken ten eerste dat de achterban van Het Volksoperahuis landelijk gezien verschilt van de achterban in
Amsterdam, de thuishaven van Het Volksoperahuis. In Amsterdam is het makkelijker gebleken om de achterban
te bereiken en te behouden. Het publiek hier komt Het Volksoperahuis overal tegen: van Bellevue tot Café de
Bult, tot het Grachtenfestival en het Rijksmuseum. Toen wij in 2014 ons 25-jarig jubileum op een geheel nieuwe
theaterplek vierden, de Via Rudolphi studio, vond het publiek moeiteloos zijn weg en waren de twee
jubileumweken vrijwel uitverkocht. In de rest van Nederland is het Volksoperahuispubliek veel meer gebonden
aan de theaters en festivals waar wij staan. Een deel van dat publiek bezoekt standaard de
Volksoperahuisvoorstellingen, een deel komt ook puur op de thematiek van een specifieke voorstelling af. Deze
moeten dus met de inhoud gelokt worden.
Uitwisseling en nieuwe speelplekken
In de steden waar De Wasserette staat; Almere, Purmerend, Den Haag en Groningen, zetten we deze voorstelling
tevens in als publiciteitsmiddel voor Het Volksoperahuis in het algemeen, en voor de eerstvolgende voorstelling
in het bijzonder. Zo zullen acteurs uit bijvoorbeeld Greaseman en Kaap Holland een gastrol vervullen in De
Wasserette. Zo wortelt Het Volksoperahuis als geheel meer in de gemeente. Hier komt bij dat steeds meer
theaters en festivals Het Volksoperahuis vragen om invulling te geven aan speciale programma’s en
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gelegenheden. Door onze flexibele voorstellingen die vaak geen groots technisch plan vragen en voor iedereen
toegankelijk zijn, kunnen wij hier goed gehoor aan geven. In de komende vier jaar wordt er bij deze extra
programma’s ook telkens een link gelegd met de reguliere voorstelling(en) die we in die gemeentes spelen.
HUISvrienden
We gaan het huidige publiek bij de theaters in het land meer aan ons binden. Hiervoor wordt de
HUISvriendschap van Het Volksoperahuis, nu vooral een kleinschalig donateursschap, uitgebreid. Na afloop van
elke voorstelling roepen Jef en Kees het publiek op HUISvriend te worden. Als HUISvriend laat je je e-mailadres
achter en ontvang je regelmatig leuke acties en nieuwtjes in je inbox. Voor 1 euro per maand krijg je ook jaarlijks
een presentje, bijvoorbeeld de cd van de nieuwe voorstelling. Als je besluit om een dikke HUISvriend te worden,
vragen we een bijdrage vanaf 50 euro per jaar. Hiervoor krijg je vrijkaarten voor de voorstellingen. En staat er na
afloop van elke voorstelling in het theater een tafeltje klaar, waar Het Volksoperahuis je een Uithuildrankje
aanbiedt. Hier kan je met Jef en Kees napraten over de voorstelling. Zo creëren we in elke stad een plek waar de
Volksoperahuisvrienden bijeen komen, zij ook met elkaar kunnen binden en er een saamhorigheidsgevoel
ontstaat. Deze HUISvrienden worden de ambassadeurs in de steden en wij zullen hen ook aanmoedigen om
telkens hun netwerk mee te nemen naar de voorstelling. Eens in de twee jaar organiseren wij bovendien voor al
ons HUISvrienden een week lang een bijzonder muziekprogramma in de Theaterstudio 5, de repetitie- en
presentatieruimte van Theaterzaken Via Rudolphi.
Publieksbinding
Het bovenstaande gesprek met het publiek na afloop en het verzamelen van e-mailadressen, past heel goed bij
het ‘nooit afgaan’ principe van Het Volksoperahuis. Bij ons vindt de publieksbinding altijd plaats op drie
momenten: voorafgaand aan de voorstelling door middel van al onze communicatiemiddelen en speciale acties,
tijdens de voorstelling door deze echt te laten gaan over de mensen die in de zaal zitten en een heel open
speelstijl te hanteren, en na afloop als het publiek uitgenodigd wordt om op het podium het decor te bekijken en
met de spelers van gedachten te wisselen.
Bruggen tussen voorstellingen
In de communicatie over de voorstellingen willen we extra blijven benadrukken dat - hoewel de voorstelling gaat
over bijvoorbeeld Curaçao en Nederland - de thematiek universeel blijft. Het Volksoperahuis spreekt zich uit
tegen segregatie in de samenleving, tegen uitsluiting en vóór menselijkheid en wederzijds begrip. Deze
thematiek geldt voor ons allemaal, wat je achtergrond dan ook is. Door op het toneel op respectvolle wijze met
verhalen uit verschillende culturen om te gaan, voelen allerlei soorten publiek zich bij ons thuis. Dit in combinatie
met een goede universele communicatie en het meer binden van het publiek aan Het Volksoperahuis zelf in
plaats van aan de theaters, moet leiden tot het samenkomen van verschillende culturen bij één voorstelling. Zo
krijgt een Antilliaan die Greaseman bezocht, ook het gevoel dat Kaap Holland een interessante voorstelling voor
hem kan zijn.
Ambities
Vanaf 2013 heeft Het Volksoperahuis gemiddeld 103 bezoekers per voorstelling. Dit aantal moet in 2017-2020
doorgroeien naar 130 bezoekers per voorstelling. We hebben de kracht ontdekt van onze randprogrammering en
van de contacten met verschillende multiculturele netwerken. Deze contacten zijn warm en worden telkens
uitgebouwd. Het Volksoperahuis is inmiddels een naam binnen de Antilliaanse, Surinaamse en Indo
gemeenschap en heeft ook een stevige eigen aanhang bij het theaterpubliek. Hier pakken we nu op door en
plukken de vruchten van. Door te spelen op festivals als Oerol, maar ook op Curaçao en op het Voorkamerfest in
Zuid-Afrika, bereiken wij in één klap grote groepen mensen. In Nederlandse theaters is er ruimte om door te
groeien naar 35 zaalvoorstellingen per jaar. Wij weten inmiddels het multiculturele publiek te bereiken en de
theaters zijn daar enthousiast over. Ook voor hen is dit een belangrijke doelgroep die ze graag in huis hebben.
Tenslotte
In 2017 zetten wij samen met de andere groepen van Theaterzaken Amsterdam, Rudolphi Producties en
YoungGangsters een groot publieksonderzoek op, waarin wij ons landelijk publiek in kaart brengen en
onderzoeken hoe onze marketinginstrumenten effect hebben en eventueel aangescherpt kunnen worden.
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5. Spreiding
De verkoop van Het Volksoperahuis wordt verzorgd door Theaterzaken Via Rudolphi (TVR), al 29 jaar een
betrouwbare partner voor de podia. Dit bureau onderhoudt contact met het hele circuit, groot, klein, randstad,
achterhoek, festival, stadswijken. Dat vergroot de speelmogelijkheden van het volledige aanbod en dus ook van
Het Volksoperahuis. De publiciteitsmedewerkers bezoeken jaarlijks de kernpodia om rechtstreeks het beleid te
ontwikkelen en de activiteiten af te stemmen. TVR bewaakt scherp de artistieke kwaliteit van de voorstellingen
en beschermt daarmee de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het bureau èn de gezelschappen.
In samenwerking met de bureaus Alles voor de Kunsten en Bureau Berbee organiseert TVR jaarlijks begin
november een presentatiedag: Over de Vloer. Op deze dag, die enthousiast bezocht wordt, wordt het volledige
aanbod gepresenteerd en raken de makers in gesprek met potentiële nieuwe podia.
De postkoloniale serie van Het Volksoperahuis mag sinds Tambú, a freedomsong rekenen op groeiende
belangstelling uit heel het land. Buiten de randstad worden we regelmatig geboekt door Theaters Tilburg, de
Groene Engel, Lux Nijmegen, de Zwolse Theaters, schouwburg Arnhem, Corrosia, Schouwburg Utrecht, De
Harmonie, Grand Futura, de Veste en De Verbeelding. We zoeken vanuit de doelgroep naar nieuwe
speelplekken. Zo spelen we in Den Haag liever in Dakota dan Theater aan het Spui en in Amsterdam naast
theater Bellevue standaard ook twee dagen in het Bijlmerparkheater.
Het Oerolfestival programmeert in 2020 Dutch Wax en we zijn in gesprek over De moed om te vertrekken (2019).
De afgelopen jaren bespeelden wij structureel festival de Parade. De komende jaren bespreken wij per jaar de
mogelijkheden. Kleinere festivals buiten de randstad boeken regelmatig werk uit ons repertoire.
De Wasserette heeft partnerships met Almere, Purmerend en Theater Dakota in Den Haag. Vanuit Eindhoven,
Groningen en Paramaribo is verregaande belangstelling getoond. We zeten in op vier steden per jaar, mochten
we aanvullende financiering vinden, dan breiden we verder uit.
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6. Toelichting op de begroting, dekkingsplan en kengetallen
Het Volksoperahuis vraagt voor de periode 2017-2020 een bijdrage aan van in totaal €250.000. Hiermee worden
70 speelbeurten gerealiseerd in het eerste circuit, voor €2.500 per voorstelling. De hoogte van het totale
subsidiebedrag is €16.000 lager dan het subsidiebedrag dat Het Volksoperahuis in de periode 2013-2016
ontvangt en er worden per jaar 15 voorstellingen minder gerealiseerd. De productiedruk op de afgelopen jaren
was ongezond hoog. Het nu ingediende voorstel biedt meer ruimte. Dit is nodig om een verantwoord en passend
arbeidsvoorwaardebeleid te kunnen voeren, wat een belangrijke voorwaarde is om de professionaliteit in de
sector te waarborgen. In de meerjarenbegroting is uitgegaan van een betere en meer marktconforme honorering
van de medewerkers. Daarbij is rekening gehouden met een prijsstijging en stijging van
arbeidsvoorwaardekosten van 2% per jaar, cumulatief.
Het Volksoperahuis is gehuisvest bij Theaterzaken Via Rudolphi dat een gedeelte van een pand huurt in de
Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Theaterzaken Via Rudolphi loopt mee op de begrotingen van de bij haar
aangesloten groepen en financiert zo de voorziening. Ook de impresariaatsfunctie van Theaterzaken Via Rudolphi
draagt bij aan de voorziening. De ruimte bestaat uit een grote kantooretage van 250 m2 (voormalig
schoolgebouw) waarin kantoorpersoneel en theatermakers gebroederlijk naast elkaar en door elkaar aan het
werk zijn. Om de lasten te verlichten worden ook werkplekken verhuurd aan gezelschappen en
theatergerelateerde kleine bedrijven. Ook beschikt Theaterzaken Via Rudolphi over een studioruimte die
verdeeld wordt over de aangesloten producerende groepen. De overgebleven periodes worden verhuurd aan
derden. De totale lasten voor kantoor en huisvesting bedragen 4%.
De beheerslasten van Het Volksoperahuis bedragen 13,6% van de omzet, waarvan 7,4% uit personele lasten
bestaat. De totale beheerslasten zijn gestegen ten opzichte van de gemiddelde jaarbegroting 2013-2016, om
recht te doen aan de werkelijke situatie.
51,4% van de totale deking wordt aangevaagd bij het FPK. De gemeente Amsterdam is om een bijdrage van
€75.000 gevraagd, dit dekt ruim 15% van de kosten en is een verdubbeling ten opzichte van de huidige bijdrage.
Ook dit doet meer recht aan de realiteit, ruim 22% van de speelbeurten wordt tenslotte in Amsterdam
gerealiseerd. Ongeveer 13% van de totale dekking komt uit bijdragen van de diverse lokale en internationale
coproducenten. De afspraken voor 2017 staan reeds vast, voor de jaren daarna zijn wij in gesprek met onze
lokale partners en moeten de internationale partners eerst concreter worden voordat bijvoorbeeld de
Nederlandse ambassade in Zuid Afrika toezeggingen kan doen.
De publieke inkomsten zijn gebaseerd op de uitkoopsommen en partage-regelingen die Theaterzaken Via
Rudolphi al jaren voor ons realiseert en zijn daarmee betrouwbaar. De publieke inkomsten van De Wasserette
zijn laag, de toegangsprijs wordt bewust zeer laag gehouden als marketingmiddel om de doelgroep te bereiken.
Dit wordt gecompenseerd door de al eerder genoemde coproductiebijdragen van de lokale partners.
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