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P R O F I E L  
 
Theater Utrecht vormt het theatergezelschap van Midden-Nederland en is geworteld in de stad Utrecht. 
We bespelen de grote en middenzalen in het hele land, en staan incidenteel op locaties en festivals. Het 
eigen theater, De Paardenkathedraal, functioneert als herkenbare thuisbasis. 
 
Theater Utrecht maakt deel uit van de BIS en staat voor uitdagend, betrokken en hoogwaardig toneel, met 
een sterk muzikaal karakter. We hanteren de canon van toneelteksten en literatuur als instrument, nu eens 
als  zoomlens, dan weer als groothoeklens, om naar onze tijd te kijken. Steeds staan de visie en de 
hoogstpersoonlijke artisticiteit van de maker voorop. 
 

 
M I S S I E  
 
Voor een vitale samenleving is het van belang om steeds te reflecteren op de toekomst. Wij zien het thea-
ter als de geëigende plek om vrij te kunnen denken en om in gezamenlijkheid te durven dromen over de 
wereld van morgen. Vanuit humanistisch perspectief biedt Theater Utrecht nieuwe maatschappelijke en 
artistieke vergezichten. Op het snijvlak van verbeelding, verdieping en verbinding zoeken wij naar theatrale 
antwoorden op de fundamentele vragen van mensen in een gespannen tijdsgewricht. 

 
 
V I S I E  
 
Utrecht is een van de eerste steden in Nederland waar het humanisme wortelde. In de lijn van deze traditie 
staat voor Theater Utrecht één vraag centraal: “Hoe moeten we leven?” De beantwoording van deze kern-
vraag krijgt soms een existentieel-filosofische, soms een sociologische invulling: “Hoe kunnen we op een 
verantwoorde manier samenleven; in deze tijd en in deze maatschappij?” De grondslag voor dit even em-
pathische als confronterende onderzoek wordt gevormd door de volgende drie basiswaarden: verbeelding, 
verbinding en verdieping. 
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D E  K R A C H T  V A N  V E R B E E L D I N G  
 
Aan het begin van de 21e eeuw staat Europa onder grote druk door sociale, ideologische en economische 
beproevingen. De instroom van migranten legt enerzijds de schrijnende doodsangst bloot van vluchtelingen 
die proberen te ontsnappen aan geweld, honger, armoede; en anderzijds de angst van Europeanen die niet 
weten wat hen allemaal te wachten staat. Intussen verharden de toon van zowel het publieke als het poli-
tieke debat, terwijl de echte maatschappelijke dialoog in toenemende mate stilvalt. Juist nu, in deze tijd vol 
conflicthaarden, is het van cruciaal belang om theater te maken, om vergezichten te bieden in de collectie-
ve verbeelding en de gemeenschappelijkheid van het theater. Voor Theater Utrecht is de kunst geen 
vluchtoord maar als een soort vlugzout, een middel tegen lethargie en stagnatie. Theater plaatst de huidige 
ontwikkelingen in de context van de geschiedenis. En vooral confronteert het de toeschouwer met mogelij-
ke beelden van de wereld van morgen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D E  N O O D Z A A K  V A N  V E R B I N D I N G  
 
Anno 2015 leven veel mensen in een voortdurende paradox. Het privéleven van talloze anderen bereikt ons 
via de (sociale) media, tegelijk filteren we alle informatie door het perspectief van het egomane: ‘Wat kan 
ik ermee?’ Het individualisme is zo dominant, dat de samenleving behoefte heeft aan nieuwe manieren van 
denken en kijken. Voor Theater Utrecht spelen kunst en theater een belangrijke rol bij het construeren van 
nieuwe visies op samenleven. Wij pleiten daarbij voor empathie - het fundamentele vermogen om de bele-
vingswereld van de ander te ervaren als die van jezelf - en dat zetten we kracht bij door een van de oudste 
mechanismen van het theater: identificatie. Wie in het theater de gevoelens van een ander - een mens van 
vlees en bloed, met alle kwetsbaarheid van dien - ervaart als de zijne, ondergaat iets wezenlijks. Wij gelo-
ven in het transformerende vermogen van die ervaring. 
 
 

D E  W A A R D E  V A N  V E R D I E P I N G  
 
Voor een duurzame relatie heb je twee partijen nodig die bereid zijn wezenlijk te investeren in elkaar. Zo 
zien wij ook de band met onze toeschouwers en partners. Door bij de voorstellingen context aan te bieden 
kan het publiek een beter begrip krijgen van het belang en de betekenis van het theater. Meerdere malen 
is vastgesteld dat er een grote groep potentiële bezoekers is, die wel naar het theater zouden willen gaan, 
maar het toch niet doen omdat ze denken dat het ‘niet voor hen’ is. Wij geloven dat wij een brug kunnen 
slaan naar die groep door het bieden van achtergrondinformatie, het delen van drijfveren, het betrekken 
bij werkprocessen en het activeren van de toeschouwer als ‘deelnemer’ in plaats van als consument. 

 
 
 
 
 

 

‘Wie überhaupt weten wil wat toneel nog kan,  
die kan het hier te weten komen.’ 

 

– Loek Zonneveld over Een soort Hades 
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Verbeelding, verbinding en verdieping, dat zijn de drie kernwaarden waarmee Theater Utrecht zich de ko-
mende vier jaar verder wil profileren als gezelschap van Midden-Nederland. Het zal tot uitdrukking komen 
in de uitdagende koers van artistiek directeur Thibaud Delpeut. De Paardenkathedraal groeit uit tot het 
centrum van onze activiteiten met exclusieve voorstellingen, ontmoetingen tussen kunstenaars en toe-
schouwers en de ontwikkeling van aanstormende talenten. We bouwen voort aan een duurzame relatie 
met landelijke partners. In de stad Utrecht geven we vorm aan brede samenwerking rond talentontwikke-
ling en educatie. En via tal van activiteiten willen we sterk aan ‘scene-building’ in Utrecht doen. 
 
In de afgelopen twee jaar heeft Theater Utrecht als doorstart van De Utrechtse Spelen veerkracht, werk-
lust, vernieuwingsdrang en daadkracht getoond. Ons artistieke bestaansrecht aan de top van het Neder-
landse toneel en de betrokken rol in het Utrechtse kunstenveld zijn geen vraagstukken meer. Vanuit ver-
beelding werd het beleidsplan dat nu voor u ligt opgesteld. Het is de inspiratiebron van waaruit Theater 
Utrecht de komende vier jaar verder zal gaan op de ingeslagen weg.  
 
Let’s make a scene! 

 

D O E L S T E L L I N G E N  
 
 

o zich blijvend positioneren in de artistieke voorhoede van het Nederlandse toneel; 
 

o de repertoirekeuze laten voortvloeien uit engagement, met een agenderende werking en als af-
spiegeling van eigentijdse maatschappelijke vraagstukken; 
 

o via De Paardenkathedraal een sterke impuls geven aan de Utrechtse kunstenscene, met de nadruk 
op cross-over, experiment en vernieuwing; 
 

o ruimte geven aan de structurele ontmoeting tussen kunst, wetenschap, journalistiek en het pu-
bliek, zodat het theater zijn positie midden in de samenleving inneemt; 
 

o bouwen aan draagvlak voor de podiumkunsten door inzicht te bieden in de drijfveren en achter-
gronden van onze projecten; 
 

o een sterke band met toeschouwers bewerkstelligen door intensieve samenwerking met Stads-
schouwburg Utrecht en nationale podia; 
 

o verstevigen van onze zichtbaarheid en reputatie in Midden-Nederland, te beginnen bij steden als 
Amersfoort en Zeist; 
 

o sturing geven aan de Coöperatieve Theatertalent Utrecht, een breed gedragen Utrechts samen-
werkingsverband, waarbij jonge talenten duurzaam ondersteund worden over de grenzen van in-
stellingen en disciplines heen; 
 

o samen met producerende partners als DOX en Het Filiaal een impuls geven aan educatie voor jon-
geren en volwassenen door een integrale aanpak in samenspraak met scholen, jeugdtheaterscho-
len, amateurtoneel-groepen en het kunstvakonderwijs in de regio; 
 

o de samenwerking tussen Theater Utrecht, DOX en Het Filiaal verder uitdiepen tot Het Theaterkwar-
tier.  
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R E G I S S E U R S  
 
THIBAUD DELPEUT 
 
In de eerste twee jaar van zijn artistieke koers bij Theater Utrecht heeft deze sterk geëngageerde regisseur 
een nieuwe lijn uitgezet met spraakmakende voorstellingen als Crave (Sarah Kane), Stad der blinden (José 
Saramago), Phaedra (Hugo Claus) en Een soort Hades (Lars Norén). Hij zet deze lijn de komende vier jaar 
door: Norén en Kane komen terug. Verder regisseert hij opnieuw een stuk van Ibsen, eveneens een auteur 
met wie hij een langdurige relatie onderhoudt (zijn regie van Nora leverde Halina Reijn in 2013 een Theo 
d’Or op). Het accent in zijn werk verschuift enigszins, van psychologie naar sociologie. In een impliciet drie-
luik van voorstellingen neemt Delpeut de maakbaarheid van de mens onder de loep. Bovendien zet hij nog 
sterker in op de muzikalisering van het toneel. 
 
CASPER VANDEPUTTE 
 
Casper Vandeputte verbindt zich voor de periode 2017-2020 als gastregisseur aan Theater Utrecht en doet 
bij ons zijn intrede in de grote zaal. Vandeputte (tussen 2013 en 2016 verbonden aan het Nationale Toneel) 
kenschetst de zoektocht van zijn generatie als dolende zielen in een wereld zonder God. De afgelopen jaren 
nam zijn engagement toe en zocht hij steeds vaker de onderzoeksjournalistiek als bron van informatie. Hij 
heeft Utrechtse wortels en voelde zich als jongere sterk verbonden met De Paardenkathedraal. 
 
 

G R O T E  Z A A L  
 
In een drieluik stelt Delpeut een onderwerp aan de orde dat ingrijpende gevolgen heeft voor de toekomst: 
de maakbaarheid van mens en samenleving. Dit idee neemt steeds grotesker en dwingender proporties  
aan, van persoonlijk tot geopolitiek niveau. Is die maakbaarheid echt mogelijk, of een illusie? 
 
PERSONENCIRKEL 3.1 - LARS NORÉN (Delpeut) – co-creatie met Adelheid Roosen/Female Economy 
 
‘Mensen met een moraal worden uitgestoten of opgesloten' zegt Julia in Een soort Hades, eveneens van 
Norén. In 2018 gaan Theater Utrecht en Female Economy in een gezamenlijk project de wereld van de uit-
gestotenen tonen. De straatpredikanten, junkies, schizofrenen, vluchtelingen, kunstenaars, prostituees en 
zwervers in Personencirkel 3.1 zijn stukgelopen figuren aan de zelfkant van het neoliberale Europa. Ze leven 
in de nacht, op straat. Wat ze zeggen wil we niet horen, maar ze houden de ‘verplichte geluksmachine’ van 
onze samenleving een grimmige spiegel voor.  
 
“Hoe moeten wij samen leven?” Delpeut en Roosen onderzoeken aan de hand van Norén eendrachtig hoe 
de schouwburg werkelijk ‘open’ kan zijn; een gemeenschapshuis in plaats van een ‘schouw-burcht’. 
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FRANKENSTEIN, OR THE MODERN PROMETHEUS - MARY SHELLEY (Delpeut) 
 
Bewerking van de befaamde roman die letterlijk over maakbaarheid gaat: de creatie van een mens. Fran-
kenstein is een studie naar hoe wij omgaan met onze sterfelijkheid. Maar ook naar onze verantwoordelijk-
heid. Het monster heeft verbinding nodig en bevestiging. Het doet al die verschrikkelijke dingen om de 
goedkeuring van zijn maker te krijgen. Maar zijn maker, die niets anders wilde dan het gevecht met de 
dood winnen, keert zich af van zijn maaksel. Frankenstein wordt een muziektheatrale botsing tussen de 
‘gothic novel’, de eugenetica en de vrije wil. 
 
WESTKAAI - BERNARD-MARIE KOLTÈS (Delpeut) 
 
In een donkere hangar aan de oever van een rivier schetst Koltès een onthutsend portret van ontworteling 
en innerlijke vervreemding. Vertegenwoordigers van een vastgelopen middenklasse staan op gespannen 
voet met een groep immigranten die ooit op zoek waren naar een beter bestaan. Wat genadeloos blootge-
legd wordt is het totale gebrek aan moraal bij de heersende klasse. Westkaai is een nachtmerrie van een 
stuk dat dertig jaar na de première zijn actuele waarde opnieuw bewijst.  
Deze voorstelling zal gespeeld worden op locatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V E R D E R  I N  D E  G R O T E  Z A A L  
 
HEDDA GABLER - HENRIK IBSEN (Delpeut) 
 
Hedda Gabler schetst een generatie die ontwaakt op de ochtend na het grote feest van onze tijd. Het geld 
is bijna op, de doelen zijn bereikt, de mogelijkheden ogenschijnlijk uitgeput. Maar het leven moet nog door. 
In de regie van Thibaud Delpeut wordt Hedda niet gedreven door verveling, maar door het intense verlan-
gen naar een leven dat de moeite waard is. In zijn kenmerkende felrealistische en filmische stijl schetst hij 
de pijn en verwarring van een vrouw die haar weg niet kan vinden. Een ontroerend en alarmerend portret 
van een maatschappij in de wurggreep van narcisme. 
 
CALIGULA - ALBERT CAMUS (Delpeut) 
 
Deze enscenering is een reprise van de coproductie tussen Theater Utrecht en Toneelschuur Producties die 
met veel succes (Arlecchino 2015 voor Martijn Nieuwerf) speelde in de grotere middenzalen. De regie 
wordt licht aangepast voor een tournee langs een aantal schouwburgen in het land.  
 
 
  

 
De Schizofreen:  
De wet is er niet voor de mensen 
de wet is er om mensen zonder vrijheid en waardigheid te laten leven 
 
zodat ze slaven zijn  

Personencirkel 3.1 - Lars Noren 
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PLATONOV - ANTON TSJECHOV (Delpeut) 
 
Tsjechovs eersteling is als een glasbak waarin de scherven van verlangens, dromen en de liefde gebroken 
door en over elkaar heen elkaar liggen. Vincent van der Valk speelt Platonov en daarmee gaan Delpeut en 
hij door op de weg van Caligula, op zoek naar extreme mannenfiguren. 
 
NIETZSCHE! SOLOVOORSTELLING (Vandeputte) 
 
Nietzsche, de filosoof met de hamer die maar niet begrepen werd, keert terug in de tijd die hij zo profetisch 
beschreef: de tijd waarin God niet meer bestaat en de Übermensch op moet staan. Maar waar is die Über-
mensch? Onder begeleiding van de 21e-eeuwse versie van Richard Wagner legt hij het ons nog één keer 
uit. Een daverende show van stand-up filosofie: hoe zou de filosoof (Vincent van der Valk) van toen reage-
ren op de tijd van nu? Een aansporing om het leven volop te leven. 
 

 

M I D D E N Z A A L  /  L O C A T I E  
 
DE EEUW VAN MIJN GROOTVADER (Vandeputte) 
 
Locatieproject bij Kamp Amersfoort. De opa van Casper zat anderhalf jaar gevangen in Kamp Amersfoort, 
een periode die hem heeft gedefiniëerd. En zijn kinderen en kleinkinderen ook. Zijn levensverhaal voert van 
Zeeland via Amersfoort naar Zuid-Afrika om te eindigen in Utrecht. Wat het laat zien is dat geweld een 
spoor trekt dwars door generaties heen. Een muzikale vertelling op basis van de persoonlijke verhalen van 
overlevers en de overlevers van die overlevers en de overlevers van die overlevers. 
 
THE FAMILY - LODEWIJK DE BOER (Vandeputte) 
 
Feuilleton in De Paardenkathedraal. Elke twee weken speelt in De Paardenkathedraal een nieuw deel uit 
één van de beste Nederlandse toneelstukken aller tijden: The Family. Een portret van jonge mensen uit een 
verscheurd gezin die zich staande houden in de wereld. Doc, Gina, Kil en Branka proberen er het beste van 
te maken. Gedurende een paar maanden is De Paardenkathedraal volledig gewijd aan dit project. Overdag 
wordt er aan het nieuwe deel gerepeteerd (de deur staat altijd open voor publiek), dan wordt er gegeten 
(men schuift aan) en ‘s avonds wordt de actuele aflevering gespeeld. Zo wordt het publiek betrokken bij het 
proces. In de laatste twee weken kan men komen ‘binge watchen' en alle afleveringen achter elkaar bekij-
ken. 
 
CLEANSED - SARAH KANE (Delpeut) 
 
Sarah Kane heeft vijf stukken geschreven waarvan Delpeut er inmiddels drie heeft geregisseerd. De ont-
moeting met het werk van Kane is voor hem tot nog toe de belangrijkste geweest in zijn ontwikkeling als 
regisseur. Het vraagt veel, het geeft veel. Hij voltooit nu zijn vierluik met Cleansed, het ongeslepen kroon-
juweel uit haar oeuvre. Alle thema’s uit de andere drie stukken zijn vervat in deze tekst, de meest complexe 
van allemaal. Cleansed is een intense theatrale zoektocht naar de essentie van identiteit en speelt zich af 
op een universiteitscampus, die lijkt op Auschwitz. Mensen worden uit elkaar gehaald, ze trekken het li-
chaam van een ander aan, worden van een man tot een vrouw. Cleansed is als het ‘droomspel’ van Kane, 
dat grenst aan het onopvoerbare, over de absolute liefde in zijn afschrikwekkendste gedaante.  
 
 
 
 
  

 

Omstreeks het jaar 2020 zal Theater Utrecht zoeken naar een mogelijkheid om de vier bestaande 
Kane-ensceneringen van Delpeut (Blasted, Crave, Cleansed en 4.48 Psychosis) met een nieuwe 
dramaturgie te monteren tot een unieke productie onder de werktitel KANE4: Love me or kill me 
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O V E R I G E  P L A N N E N  E N  D R O M E N  
 

o De mogelijkheid van een eiland - Michel Houellebecq 
o Marat/Sade - Peter Weiss 
o De regels van de aantrekkingskracht - Brett Easton Ellis 
o Thuisfront / nieuwe versie van de Oresteia - Aeschylus 
o Gered - Edward Bond 
o De Rovers - Friedrich Schiller  
o Mogelijkheid van een eiland – Michel Houellebecq 
o Combat de nègre et de chiens - Bernard-Marie Koltès 
o In de eenzaamheid van de katoenvelden - Bernard-Marie Koltès 
o Woyzeck - Georg Buchner 
o Dood van een Handelsreiziger - Arthur Miller 
o The Corrections - Jonathan Franzen 
o The Waves - Virginia Woolf 
o To the lighthouse - Virginia Woolf 
o Taxi Driver - Paul Schrader 
o Legende van een Zelfmoord - David Vann 

 
 

T R O U P E  
 
Theater Utrecht is een creative pool. 
Rond de vijftien gecommitteerde acteurs keren in steeds wisselende samenstelling terug. Omdat wij besef-
fen dat commitment veel oplevert, streven we ernaar om op termijn in ieder geval een aantal acteurs vast 
aan ons te binden en langdurig werk aan te bieden. Ook ons artistieke team is van vaste waarde en invloed 
op onze identiteit.  
 
Theater Utrecht is nu: 
Spelers: Klara Alexova, Daan van Bendegem, Claire Bender, Peter Blok, Urias Boerleider, Joost Bolt, Mees 
Borgman, Reinout Bussemaker, Eline ten Camp, Guy Clemens, Lotte Driessen, Thomas Dudkiewicz, Astrid 
van Eck, Joep van der Geest, Bram Gerrits, José Kuipers, Titus Muizelaar, Ilke Paddenburg, Ariane Schluter, 
Karina Smulders, Vincent van der Valk, Mathieu Wijdeven, Kiefer Zwart. 
Scenograaf: Roel van Berckelaer  
Dramaturgen: Joris van der Meer, Karlijn Mofers  
Componisten: Wilbert Bulsink, Thibaud Delpeut, Jimi Zoet 
Geluidsontwerpers: Thibaud Delpeut, Pim van den Heuvel, Mark IJzerman, Sander van der Werff, Peter 
Zwart 
Lichtontwerpers: Casper Leemhuis, Mart Hielema, Roel van Berckelaer 
Kostuumontwerpers: Wojciech Dziedzic, Vita Mees  
Video-ontwerper: Arjen Klerkx  
Fotografen: Roel van Berckelaer, Jenneke Boeijink, Jeroen Hofman 
Grafisch ontwerper: Ralph Booms 
 
 
  

 

‘Het kille klankpalet van Crave is soms ontoegankelijk en 
verwarrend, maar tegelijkertijd hypnotiserend en verstik-
kend.’ 

- Daniël Steneker over Crave 
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In de relatie met de stad neemt ons eigen theater De Paardenkathedraal een centrale plaats in, als een 
toegankelijke plek voor werk, presentatie, inspiratie, ontmoeting en uitwisseling. Bij De Berenkuil bevinden 
zich de collega’s van Het Filiaal, DOX en New Dutch Connections. De beschikbare ruimtes van onze vier 
instellingen zijn door een actief verhuurbeleid intensief in gebruik. Deze partners gaan een deel van hun 
producties in De Paardenkathedraal onderbrengen. Zo kan de frequentie van activiteiten in De Paardenka-
thedraal worden opgevoerd tot een aantal van rond de honderd activiteiten in 2020. Dit betreft een mix 
van eigen werk (dat zoveel mogelijk op repertoire gehouden wordt), Wild Horses, Major Tom, Boeken live, 
Culturele Zondagen, werk van collega’s uit de stad (talent!) en een keur aan overige activiteiten. 
 
Seriebespeling wordt een speerpunt. Midden-formaat producties van BIS-collega’s als Oostpool, NNT en RO 
Theater en daarnaast Toneelschuur Producties kunnen in serie worden getoond in De Paardenkathedraal 
wanneer inhoud, context of scenografie daarom vragen. Dit alles in afstemming met Stadsschouwburg 
Utrecht en Theater Kikker. 
 
Op deze manier ontstaat het Theaterkwartier met drie locaties op loopafstand van elkaar en met De Paar-
denkathedraal als dynamisch podium. Het Theaterkwartier groeit uit tot een herkenbaar centrum dat re-
gelmatig de deuren opent voor makers en publiek op allerlei niveaus. 
 
 
 
 
  

 

3 
 

DE PAARDENKATHEDRAAL / THEATERKWARTIER 

 

‘I'm an artist 
you give me a tuba, I'll bring you something out of it.’ 

 
- John Lennon 



 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K E T E N G E D A C H T E  
 
De term talentontwikkeling is vanwege het veelvuldige en tegenstrijdige gebruik ervan in de laatste jaren 
sleets geworden. Meer en meer verschoof de nadruk van de talenten naar de talentontwikkelaars. Wij wil-
len talentontwikkeling revitaliseren vanuit de ketengedachte: het vindt plaats binnen een langlopend pro-
ces vanaf het basisonderwijs tot aan de professionele carrière van podiumkunstenaars. Bovendien wil The-
ater Utrecht vertrekken vanuit de artistieke noodzaak en behoeftes van (jonge) kunstenaars, in plaats van 
de wens om een netwerk van producenten in stand te houden. 
 
Talentontwikkeling is zinvol als het zich concentreert rond de trajecten die specifieke makers afleggen en er 
wordt samengewerkt binnen een brede stedelijke infrastructuur. De jongste generatie makers opereert 
immers in een landschap waarin genres, media, platforms en podia in dwarsverband door elkaar heen lo-
pen. Dit vraagt om maatwerk in samenwerking binnen de stad, over de grenzen van de verschillende instel-
lingen en disciplines heen.  
 
Vanuit deze visie heeft Theater Utrecht de ambitie van de stad ondersteund om een aanvraag in te dienen 
voor een productiehuis in de BIS. We hebben er daarbij op aangedrongen dat dit in een coöperatieve vorm 
geschiedt. Dit heeft geresulteerd in de onlangs opgerichte Coöperatieve Theatertalent Utrecht, bestaande 
uit Het Huis, Theater Utrecht, DOX, Het Filiaal, SPRING festival en Tweetakt, ondersteund door de HKU en 
de Gemeente Utrecht. Theater Utrecht speelt een cruciale rol door middel van ondersteuning in natura 
(materiaal), het bieden van ruimte (repetitie- en speelruimte), coaching door regisseurs, dramaturgen, ac-
teurs en zakelijk leiding en tot slot in de verantwoordelijkheid als producent.  
 
Theater Utrecht ontfermt zich de komende tijd over de volgende jonge makers:  
 
DAAN VAN BENDEGEM 
Van Bendegem geldt als opvallend talent dat furore maakte met sterk autobiografische voorstellingen. Hij 
zal binnen Coöperatieve Theatertalent Utrecht twee producties en een regie maken, deels in samenwer-
king met de acteursopleiding van de HKU. Daarbij ligt de nadruk op het ontwikkelen van zijn regiekwalitei-
ten.  
 
DAVY PIETERS 
Het beeldende, fysieke theater van Davy Pieters vindt inspiratie in o.m. games, social media, reclame, 
strips, martial arts en beeldende kunst. In haar ‘cutting edge' voorstellingen (The truth about Kate werd 
geselecteerd voor TF1) onderzoekt zij de toekomstige westerse mens. In de zomer van 2016 regisseert Pie-
ters haar eerste locatievoorstelling Re-enactment of the Now. 
 
 
ESPEN HJORT 
De jonge talentvolle regisseur Espen Hjort staat op het punt van afstuderen aan de Regie Opleiding van de 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Hij was regieassistent bij Een soort Hades. Voor Hjort wordt 
een subsidie aangevraagd in de regeling Nieuwe Makers bij het FPK in samenwerking met Toneelschuur 
producties. Zijn traject begint met zijn afstudeervoorstelling Hamlet die uitkomt in De Paardenkathedraal.  
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TALENTONTWIKKELING 
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EVA TIJKEN 
Tijken regisseerde bij Theater Utrecht de indringende voorstelling Ibuka die met veel succes op scholen in 
het land speelde. De productie vormde het uitgangspunt voor een gesprek binnen de scholen over identi-
teitsvorming en culturele wortels. In de periode 2017-2020 zal Tijken tenminste één nieuwe Voorstelling in 
de klas ontwikkelen en zal Ibuka ook aan een breder publiek buiten de scholen worden getoond. 
 
Tenslotte: het is onze intentie om een van de jonge makers na een ontwikkelingsperiode van twee jaar de 
ruimte te bieden voor een volwaardige productie bij Theater Utrecht. 
 
 

A N D E R E  S A M E N W E R K I N G S V E R B A N D E N  
 
Theater Utrecht werkt structureel samen met onder andere HKU, AHK, DOX en Toneelacademie Maas-
tricht. Deze samenwerking betreft workshops (acteursopleiding AHK en DOX), grotere projecten in De 
Paardenkathedraal (regieopleiding AHK,  Toneelacademie Maastricht en scenografie HKU), research 
(MAPLAB & HKU), en stages (alle acteursopleidingen HBO, OPP, OTT en Theatermanagement HKU). De 
hoeveelheid activiteiten en stages is groot. 
 
Een bijzondere vorm van toekomstige samenwerking tussen Theater Utrecht, SSBU, HKU, UU en de coöpe-
ratie is Reflekt (werktitel). In 2017 gaat dit maandelijkse ontmoetingsprogramma van start in Stadsschouw-
burg Utrecht waar jonge podiumkunstenaars en universitaire studenten in gesprek gaan met kunstenaars 
die in die periode hun werk presenteren in de stad. 
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Theater Utrecht zet de komende jaren breder en dieper in op educatie, zowel voor jongeren als volwasse-
nen. We bouwen voort op de succesvolle formule van Voorstellingen in de klas, waarbij we artistiek vol-
waardig theater inzetten om maatschappelijke problematiek bespreekbaar te maken. Een goed voorbeeld 
is Scars, over de risico’s van sociale media. Het werd honderden keren gespeeld op scholen van alle ni-
veaus. Met Ibuka agendeerden we identiteitsvorming en migratie tegen de achtergrond van de genocide in 
Rwanda. Beide voorstellingen maakten diepe indruk en zetten aan tot indringende gesprekken in de scho-
len. Het heeft gezorgd voor een sterk commitment van onze partnerscholen in de regio.  
 
We zullen onze educatieve activiteiten versterken en uitbreiden door de Voorstellingen in de klas in te 
bedden in een geheel van lessen, workshops en gesprekken die spelers en docenten vanuit Theater Utrecht 
komen verzorgen. De workshops helpen ook om de koppeling te verstevigen tussen de scholieren en ons 
reguliere aanbod in de schouwburg. Dit alles in nauwe samenwerking met DOX. We zullen ook samen de 
vernieuwde vooropleiding theater ondersteunen die in 2017 van start gaat bij de HKU. 
 
Wat nieuw is: in analogie aan de Voorstellingen in de klas gaan we een reeks Voorstellingen in de zorg initi-
eren. Gebaseerd op hetzelfde idee: met hoogwaardig theater maatschappelijke problematiek bespreekbaar 
maken in verzorgingshuizen, buurthuizen en andere centra. Deze serie is gericht op ouderen en de profes-
sionals die met hen werken. 
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WILD HORSES 
 
Het experiment van Wild Horses wordt uitgebreid als verdiepingsprogramma. Met het oog op verbeelding 
en verbinding creëren we ontmoetingen tussen wetenschap, maatschappij en kunst rond overkoepelende 
thema’s. Zo ontstaat een permanente dialoog met maatschappelijke partners (instellingen, overheden), de 
wetenschap (UU, Studium Generale), de journalistiek (De Correspondent, HUMAN) en het theater. Wild 
Horses biedt een pakket aan openbare colleges over grote de grote thema’s van onze tijd (zoals ontworte-
ling, culturele identiteit en economie) en theatrale denksessies over toekomstmodellen voor de samenle-
ving. 
 
 
MAJOR TOM 
 
Wij willen het publiek ook inzicht geven in creatieve processen. Onder de noemer Major Tom zetten we 
periodiek een kunstenaar in de spotlight, bijvoorbeeld de geluidsontwerper of de componist die betrokken 
is bij een van onze projecten. Hij of zij nodigt spelers en andere gasten uit. De programma’s van Major Tom 
hebben een open, experimenteel karakter en geven onze muzikale identiteit nog meer kleur. Ze houden 
het midden tussen een clubavond, een repetitie, een installatie en een debat. 
 
 
BOEKEN LIVE 
 
We presenteren maandelijks leesfeuilletons in De Paardenkathedraal. Romans worden gelezen, soms zelfs 
geënsceneerd, met ondersteuning van een muzikale installatie annex jamsessie waarin een sounddesign 
wordt geïmproviseerd (zoals vroeger bij zwijgende films).  
 
De volgende boeken staan voorlopig op de rol: 

o Walden - Henry David Thoreau 
o Wat is de wat? - Dave Eggers 
o Vrijheid - Jonathan Franzen 

 
 
VERFILMINGEN EN STREAMING 
 
Vanaf 2017 stellen we hoogwaardige filmregistraties van onze voorstellingen ter beschikking via een video 
platform op www.theaterutrecht.tv. Op deze manier vergroten we ons bereik door middel van een nieuw 
medium. Via dit kanaal zullen we ook repetities en verdiepingsactiviteiten zoals Wild Horses live streamen.  
 
Op dit moment onderzoeken we, in samenwerking met het Filmfonds en producent Anton Smit, de moge-
lijkheden van cross-over tussen televisiefilm en theater. Hiertoe ontwikkelen we twee plannen met het oog 
op een versie voor zowel theater als televisie. 
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SAMENWERKING 
 
Vanuit de betrokkenheid en verantwoordelijkheid die wij als stadsgezelschap ervaren bij andere produce-
rende instellingen in de stad pleiten we voor het ‘ontschotten’ van de infrastructuur in Utrecht. Stads-
schouwburg Utrecht is structurele partner voor onze grote-zaalvoorstellingen. We ondersteunen collega- 
producenten in de stad. We nemen deel aan de nieuwe Coöperatieve Theatertalent Utrecht.  We coprodu-
ceren een veelheid aan partijen. We werken op zakelijk vlak samen met Het Filiaal en DOX in het Theater-
kwartier. We bouwen aan onze relatie met het Nederlands Filmfestival. En we gaan samen met Podium 
Hoogewoerd de bespeling van Leidsche Rijn vormgeven. Tot slot bouwen we onze relatie met het NFF uit. 
 
 
FINANCIËLE POSITIE EN PRESTATIES 
 
De huidige directie stond bij de start in september 2013 voor een uitdagende opdracht, zowel financieel als 
artistiek en productioneel. In een nieuw beleidsplan 2014-2016 (waarvan de prestatie-eisen onder de vori-
ge directie waren vastgelegd) werd uiteengezet hoe een negatief vermogen van ruim € 900.000,- (eind 
2012) zou worden omgezet in een bescheiden eigen vermogen aan het eind van het lopende Kunstenplan. 
Bij de uitvoering van de plannen moesten we bovendien rekening houden met jaarlijks € 200.000,- minder 
subsidie van de Gemeente Utrecht ter aflossing van de lening van € 800.000,- die in 2012 was verstrekt. 
 
Eind 2014 was het tekort weggewerkt. We verwachten het volgende Kunstenplan te kunnen starten met 
een bescheiden reserve. De vereiste prestaties konden bij met name publieksbereik en de eigen inkom-
stennorm in de periode 2013-2015 nog niet worden gerealiseerd. De achterstand in tijd en middelen was te 
groot. Externe factoren zoals het lage activiteiten niveau in 2013 en het niet beschikbaar zijn van Stads-
schouwburg Utrecht in het najaar van 2015 zijn daar mede debet aan. Een en ander is toegelicht in de aan-
biedingsbrief bij deze aanvraag. 
 
De korte termijnplanning en de wankele financiële uitgangspositie waren ongunstig voor het verwerven 
van extra financiering uit private middelen. Voor een intensivering van deze activiteiten heeft de organisa-
tie deelgenomen aan het programma Wijzer Werven. De resultaten daarvan maken we zichtbaar in de 
meerjarenbegroting. We richten ons op het bouwen van relaties met een groeiende groep bezoekers en 
deelnemers. Via relatie-ontwikkelingsstrategieën trekken we artistieke en zakelijke partners aan. Speerpunt 
in de opbouw van deze duurzame relaties is co-creatie: samenwerking op basis van gedeelde waarden. 
Inkomsten via particuliere giften en bedrijfssponsoring zijn ook mogelijk in de vorm van middelen of net-
werk.  
 
In het najaar van 2015 is een groot aantal contacten gelegd met verschillende fondsen. Dit heeft geleid tot 
een toezegging van € 60.000,- door drie in Utrecht gevestigde fondsen (VSB, K.F. Hein en Fentener van Vlis-
singen). Met dit bedrag kunnen we de publieksfaciliteiten van De Paardenkathedraal verbeteren. In samen-
spraak met de eigenaar van De Paardenkathedraal en de Gemeente Utrecht maken we een investerings-
programma voor technische aanpassingen waardoor producties in een hogere frequentie kunnen worden 
gepresenteerd. Met andere fondsen zijn afspraken gemaakt voor het indienen van projectaanvragen in het 
kader van meerjarige talentontwikkeling, educatie, participatie en communicatie en marketing.  
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Ondanks onze inzet in de samenwerking met de marketingafdelingen in de speelsteden heeft dit nog niet 
overal geleid tot de gewenste publieksgroei. Daarbij komt dat theaters steeds minder bereid zijn een reële 
garantie te betalen en dat de partage voor gezelschappen afneemt. Opvallend is dat grote theaters in deze 
trend voorop lopen. Voor alle theaters geldt een stijging van allerlei theatertoeslagen die door gezelschap-
pen of publiek moeten worden betaald. Beide partijen zijn door hun overheden gedwongen meer publieks-
inkomsten te genereren. Een prijsstijging is in deze periode niet wenselijk en niet reëel. Wij willen de thea-
ters voorstellen een deel van de garantie af te halen en beschikbaar te stellen voor gezamenlijke activitei-
ten gericht op de werving van publiek. Wij zullen dit bedrag matchen. De gegarandeerde eigen inkomsten 
uit tournees blijft daarmee per saldo gelijk. De meeropbrengst van deze gezamenlijke activiteiten zullen we 
naar rato verdelen. 
 
De verkoop van voorstellingen wordt weer door de directie zelf gedaan, gekoppeld aan een externe onder-
steuning voor de praktische afhandeling. We zijn in gesprek met DOX en Het Filiaal om deze ondersteuning 
gezamenlijk in te kopen. We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak zal leiden tot de gewenste spreiding, 
differentiatie en concentratie in de planning van onze voorstellingen.  
 
In 2016 is de lening van de Gemeente Utrecht volledig afgelost, zodat vanaf 2017 alle subsidie beschikbaar 
is voor de activiteiten. In combinatie met een gedegen financieringsmix, bestaande uit een goede verhou-
ding tussen publiekinkomsten, overige inkomsten en bijdragen uit private middelen, heeft Theater Utrecht  
een reële financiële basis voor het realiseren van haar plannen. In de begroting is een risicoanalyse toege-
voegd. 
 
 
 
 
  

 
‘Het is een voorstelling waarbij je tranen in je ogen krijgt en 
het kippenvel je op de rug gaat staan door het geëmotio-
neerde spel en het heftige onderwerp.  
 
Leerlingen zijn geboeid vanaf het eerste moment tot de 
laatste minuut. Ze worden goed begeleid in hun emoties 
door aan het einde van de voorstelling betrokken te worden 
bij beslissingen en keuzes die de personages maken. Het is 
wederom een intieme voorstelling met heftige onderwer-
pen die door sommige leerlingen heel herkenbaar zullen 
zijn.’ 
 

- Jo-Anneke van der Molen  
Cultuurcoördinator Oosterlicht College over Ibuka 
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G E E N  D O E L G R O E P E N  M A A R  Z I E L S V E R W A N T E N  
 
 
Theater Utrecht werkt vanuit de overtuiging dat het van essentieel belang is voor een samenleving om de 
huidige maatschappelijke ontwikkelingen te bevragen en na te denken over de toekomst. We brengen 
theater voor iedereen die de maatschappij en wereld mee vorm wil geven. Dat kan uitstekend in deze stad 
met zijn lange humanistische traditie. We weten dat Utrecht een cultureel zeer geïnteresseerd publiek 
herbergt. Vorig jaar heeft 60% van de bewoners een voorstelling bezocht. Na ‘gezelligheid’ en 
‘ontspanning’ volgen ‘algemene ontwikkeling’ en ‘kennis opdoen’ als meest genoemde redenen voor een 
bezoek.  
   
Vanuit de kernwaarden verbeelding, verbinding en verdieping bouwen we door aan duurzame relaties met 
beide groepen; zowel het vertrouwde publiek als de nieuwe toeschouwers. Dat betekent dat we meer 
moeten aanbieden dan alleen een bijzondere voorstelling. We staan voor een theatrale ingang tot inzicht, 
debat, zingeving, conflict, perspectief, levensvragen; allemaal verschillende vormen van beeldvorming 
ingebed in de maatschappelijke context. Dat betekent dat zowel het vertrouwde als het nieuwe publiek op 
verschillende inhoudelijke niveaus wordt aangesproken. En niet alleen op de avond van de voorstelling. In 
een breed pakket willen we iedereen die onze interesse deelt betrekken bij de voorstelling, het creatieve 
proces, de maatschappelijke vraagstukken die ons met zoveel urgentie bezighouden.  
 
We weten ook dat er een grote groep potentiële toeschouwers bestaat bij wie het nog nooit is opgekomen 
om hun levensvragen in de intimiteit van het theater te komen onderzoeken. Vanwege talige, culturele, 
financiële of  fysieke barrières. In de toekomst zullen we deze hindernissen slechten. 
 
In het artistieke plan zijn al concrete manieren benoemd waarop wij onze intentie gestalte willen geven. Zie 
de paragrafen over educatie, participatie en overige activiteiten. Hieronder volgt een overzicht van meer 
marketing-specifieke strategieën.  
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PUBLIEKSBEREIK/MARKETING 

 
‘Robin 
If you could change one thing in your life what would you change? 
 

Grace  
My life.’ 

 

Cleansed - Sarah Kane 
  

- Jo-Anneke van der Molen  
Cultuurcoördinator Oosterlicht College over Ibuka 



 

20 

BEZOEKERSDATA 
 
De afgelopen periode is een goede start gemaakt met het opbouwen van een eigen bezoekersbestand op 
basis van e-mailadressen en NAW-gegevens. Deze bezoekersdata, uitgebreid met zoveel mogelijk profielen 
van bezoekers, maken uiteindelijk meer gerichte marketinginspanningen mogelijk. Veel podia hebben al 
een goed eigen bestand van bezoekersgegevens omdat zij de verkoop van (online) kaarten en 
abonnementen faciliteren. Om hier als gezelschap ook gebruik van te kunnen maken moet deze kennis 
beter gedeeld worden vanuit hun ticket- en CRM-systemen. Theater Utrecht neemt daarom de komende 
jaren een actieve rol in het  samenbrengen van deze data door zich aan te sluiten bij  initiatieven als Publiek 
NL, Podiumkunst.info en in de toekomst mogelijk projecten als VSB fonds Publieksbinding.  
 
 
PROMOTIE/PR 
 
Begin 2015 is de nieuwe visuele identiteit gepresenteerd. Vormgever Ralph Booms en fotograaf en Zilveren 
Camera-winnaar Jeroen Hofman hebben zich voor onbepaalde tijd aan het gezelschap verbonden om 
verdiepende, schurende beeldcampagnes te verzorgen. ‘Traditionele’ campagnemiddelen worden 
aangevuld met guerrilla-marketingacties door, in samenwerking met lokale kunstenaars, in te breken in de 
openbare ruimte. Cast en crew worden actief betrokken en brengen het maakproces in beeld door het 
delen van unieke content via online kanalen. Het vergaren van ‘free publicity’ blijft een voornaam 
onderdeel van onze marketingmix. Over de afgelopen periode kwam de waarde van deze publiciteit uit op 
ruim € 400.000 per seizoen.      
 
Bovenop de corporate branding van Theater Utrecht wordt per productie bovendien een eigen 
marketingplan geschreven. Samenwerking met de podia en andere relevante organisaties in het land is 
belangrijk om het juiste publiek voor elke productie te vinden. Zij kennen hun eigen publiek en netwerk in 
de regio immers het best en hebben de middelen in huis om die het meest effectief te bereiken.  
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ONLINE 
 
Momenteel worden onze online kanalen verrijkt met achtergrondinformatie, relevante artikelen en 
inspiratie in de vorm van afspeellijsten vanuit Spotify. Verdieping door middel van content zal verder 
worden geïntensiveerd. In samenwerking met interaction- en gamedesigners van de HKU onderzoeken we 
hoe we middels een interactieve tijdlijn projecten van Theater Utrecht inzichtelijk kunnen maken. Zo 
worden bezoekers deelgenoot van het proces. Bovendien kunnen stakeholders en potentiële investeerders 
hun bijdrage in een project inzichtelijk maken. Elk onderdeel van de tijdslijn is te delen via ‘social media’. 
 
Hoge kwaliteit voorstellingsregistraties worden geproduceerd om aan te kunnen bieden via nieuwe 
kanalen, waaronder www.theaterutrecht.tv. Zo krijgen bezoekers na een voorstellingsbezoek via een login 
toegang tot onze registraties. Na afronding van de speelperiode zullen deze voor het grote publiek 
openbaar  worden gemaakt. Ook wordt de registratie aangeboden voor gebruik via bijvoorbeeld CCTV-
diensten in zorginstellingen. 
 
Online marketing neemt een steeds grotere rol in binnen onze campagnes. Enkele voorbeelden om 
specifieke doelgroepen te benaderen: 

o Google Adwords: tekstadvertenties op basis van zoekwoorden, specifiek uitgewerkt per activiteit; 
o Facebook Ads: verschillende mogelijkheden, van film, beeld en tekst met conversiemeting tot aan 

de bedankpagina van een kassasysteem na betaling. Ook mogelijkheden om maillijsten in te voeren 
in Facebook om 1-op-1 marketing te voeren; 

o Online bannering: retargeting pixels plaatsen op onze website: een bezoeker die op onze website is 
geweest heeft een cookie meegekregen. Op basis van deze cookie besluit de adverteerder onze 
banner als eerste aan die persoon te laten zien; 

o Instagram: video’s in de tijdlijn van onze volgers (korte 15 sec filmpjes met directe bestelknop). 
 
 
PUBLIEKSSERVICE 
 
Om eerder genoemde hindernissen  voor potentiële bezoekers te slechten werken we met de U-pas 
(kortingskaart voor de lagere inkomens) voor scherpe tarieven voor onze voorstellingen in 
Stadsschouwburg Utrecht en De Paardenkathedraal. Waar de taal een barrière is zorgen we voor Engelse 
boventiteling. Dit is voor de groeiende groep anderstaligen in Utrecht, internationale studenten en expats 
die een sterke culturele behoefte hebben. Tenslotte gaan we in samenwerking met Stadsschouwburg 
Utrecht speciaal vervoer voor ouderen en fysiek gehandicapten stroomlijnen. 
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Ook in het komende kunstenplan blijven we bewust werken met een kleine kern in vaste dienst. We 
bouwen gestaag door aan een intensieve relatie met medewerkers voor productie en techniek. En 
hetzelfde geldt voor het artistieke team en het acteursensemble. 
 
In januari 2015 hebben we de vaste kern uitgebreid met een fulltime hoofd marketing/fondsenwerving. 
Rond de zomer van 2016 zullen we een fulltime hoofd productie/techniek aan ons verbinden. Beide 
functies spelen een cruciale rol in de langetermijnplanning die noodzakelijk is voor een projectmatige 
organisatie die een herkenbaar lokaal en nationaal profiel ambieert. Vanaf 2017 worden zowel een 
educatiemedewerker als een dramaturg in vaste dienst aangesteld. Ook wordt de afdeling techniek met 1 
fte in vaste dienst uitgebreid. Al onze stagiairs krijgen een passende begeleiding en vergoeding in hun 
ontwikkelingsfase. Dit geldt voor zowel artistieke als ondersteunende functies. 
 
Vacatures in de organisatie worden ingevuld op basis van actuele functieprofielen en inschaling volgens de 
cao-theater, ongeacht de aard van de overeenkomst. 
 
Theater Utrecht kent gezien de omvang geen ondernemingsraad. De directie belegt tweemaal per jaar een 
personeelsvergadering. 
 
De financiële sturing gebeurt in nauwe samenwerking tussen de algemeen directeur en de controller, mede 
op basis van gespecificeerde productiebegrotingen.  
 
Alle voorstellingen en presentaties worden zowel artistiek als zakelijk geëvalueerd. Vanaf 2017 zullen we 
hierbij gebruik maken van de modellen uit de BIS-Monitor. 
 
Alle producties en projecten worden digitaal gearchiveerd. Niet enkel voor eigen gebruik of als service voor 
het publiek, maar ook ten bate van het erfgoed. We ondersteunen in dit verband de oproep van de BIS-
dramaturgen omtrent het belang van het waarborgen en ontsluiten van het podiumkunstenerfgoed.   
 

CODE CULTURAL GOVERNANCE 
 
Theater Utrecht past de Code Cultural Governance toe. Op grond van het Raad van Toezicht-model is de 
leiding van de organisatie in handen van de statutair bestuurder, tevens algemeen directeur Jacques van 
Veen en artistiek directeur Thibaud Delpeut. 
 
De RvT bestaat momenteel uit zes leden, en een vacature. De RvT vergadert tenminste vier maal per jaar. 
Samenstelling, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, taken en werkwijze zijn vastgelegd in een 
reglement. Eens per jaar vergadert de RvT zonder de directie over haar eigen functioneren. En jaarlijks 
heeft de RvT een functioneringsgesprek met de directie. De RvT ontvangt geen vacatievergoeding. In 2014 
is een evaluatiegesprek met de accountant gevoerd, op basis waarvan de overeenkomst is verlengd. 
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