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Dit is het bestuursverslag 2021 van Theater Artemis. Het jaar waarin vanuit het keldertje van het Artemisgebouw radiosignalen de wereld in zijn gestuurd door Petra en Bianca, uit een ijskast op een festivalterrein 1001
ideeën tevoorschijn kwamen, wij eindelijk ook in Nederland achterstevoren mochten spelen en twee
voorstellingen onzichtbaar zijn gebleven.
Wij slu
834 en tellen 19.184 toeschouwers bij 152
voorstellingen. Het aanbod bestond uit vijftien producties, waarvan zes in samenwerking met coproducenten en
drie online vertoond. In 2021 hebben wij twee producties geheel moeten cancelen. Dat is niet alleen artistiek
teleurstellend, maar had ook gevolgen voor onze bedrijfsvoering. We zijn dankbaar dat we de gevolgen hebben
kunnen opvangen met de steunmiddelen vanuit het Rijk (zie hoofdstuk 9. Fair Practice Code).
Voor de zomer schreven we vol optimisme een corona-addendum op verzoek van de Raad voor Cultuur. We
waren ervan overtuigd dat we alle beperkingen van het eerste half jaar - waarin vrijwel niets van onze plannen
door kon gaan - achter ons konden laten en weer volop aan de slag konden gaan. Misschien was ons optimisme
iets te groot.
We maakten een mooie start van het nieuwe seizoen. En toen, in november, toch weer een nieuwe lockdown.
En die hakte er stevig in. Weer geen zalen met publiek, weer geplande voorstellingen die niet konden doorgaan.
Het vroeg veel van onze veerkracht. Met enorme wendbaarheid, daadkracht en volharding is het team van
Theater Artemis uitdagingen aangegaan en heeft zich geplooid naar de nieuwe omstandigheden. Daar zijn wij
trots op!
In de korte tijd waarin wij onze producties en kunstprojecten wel konden laten zien, hebben wij meer dan de
helft van de bezoekersaantallen van het topjaar 2019 gehaald. Theater Artemis was weer welkom op scholen,
leerlingen mochten weer naar ons toekomen in de theaters en het publiek, dat wij zo gemist hebben in de zalen,
kwam gelukkig weer in grote getalen.
Wat was het een feest om bijvoorbeeld in Groningen een volle zaal met ruim 500 bezoekers te zien genieten van
Het eind van het begin van het einde. Feestelijk was het ook dat we de gouden krekel wonnen voor de beste
jeugdtheaterproductie met
en dat Jetse Batelaan op
het podium van Theater der Welt in Düsseldorf de prijs van Het Internationale Theater Instituut in ontvangst
mocht nemen.
De wereld ziet er inmiddels anders uit dan toen de coronapandemie twee jaar geleden begon. We hebben
geleerd dat het soms best ingewikkeld is om met veranderende omstandigheden om te gaan. We hebben ook
ervaren dat we als organisatie in staat zijn om veel van de uitdagingen die op ons pad kwamen het hoofd te
bieden en er een positieve draai aan te geven. Maar bovenal hebben we er vertrouwen in dat de kracht van de
verbeelding het altijd wint!
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In 2021 speelde Theater Artemis 152 voorstellingen (inclusief schoolvoorstellingen), waarvan 15 (10%) in de
-Hertogenbosch, 61 (40%) in de rest van de provincie Noord-Brabant, 46 (30%) in de rest van
Nederland en 30 (20%) in het buitenland (inclusief België). Daarmee zijn 19.184 bezoekers bereikt. Naast de
reguliere voorstellingen werden 192 educatieve activiteiten georganiseerd, waaraan 4.130 kinderen en jongeren
deelnamen.
De educatieve activiteiten werden voor een groot deel (80%) georganiseerd in de provincie Noord-Brabant: 23
-Hertogenbosch en 130 in overige Brabantse gemeenten. In de rest
van het land zijn 38 educatieve activiteiten aangeboden en met daarnaast nog 1 workshop in België voor in
totaal 4.130 deelnemers.
In 2021 heeft Theater Artemis 92 schoolvoorstellingen gespeeld voor 11.498 leerlingen. Daarvan zijn 196
leerlingen in het voortgezet onderwijs en 11.302 leerlingen in het primair onderwijs bereikt.

aantal bezoeken
(voorstellingen)
aantal deelnemers
(overige activiteiten)

2017

2018

2019

gemiddeld bereik per jaar
voor de coronacrisis

2020

2021

26.986

21.794

37.396

28.725

15.296

19.184

5.669

11.290

7.362

8.107

1.905

4.130

Het aantal bezoekers in 2021 was logischerwijs lager dan het gemiddeld bereik per jaar voor de coronacrisis
(daling van 33%) maar komt alsnog hoger uit dan de aantallen in 2020 (stijging van 25%). Voor een verdere
specificatie van de publiekaantallen zie het prestatie-overzicht (hoofdstuk 7) in dit verslag.

3.700 ten opzichte van de begroting nauwelijks gekrompen
en ten opzichte van 2020 bijna 10% gestegen. Ten aanzien van de begroting heeft een verschuiving van eigen
79.534. Het resulterende
15.834 wordt naar rato van de ontvangen subsidie onttrokken aan de egalisatiereserve
Noord-Brabant 2021-2024. Het restant wordt onttrokken aan de algemene reserve. Daarmee daalt het eigen
2.958, oftewel bijna 14% van de totale exploitatie. Het gewenste niveau van 10% van de
exploitatie wordt hiermee ruimschoots gehaald. Door de vermindering van eigen inkomsten en de toename van
de subsidies is het percentage eigen inkomsten in 2021 22,27%. Dit percentage is vergelijkbaar met 20,99% in
2020 terwijl het in 2019 nog 40,28% was. Op dit punt laten de gevolgen van de coronacrisis zich het duidelijkst
zien. In 2021 gold net als in 2020 dat de financiële gevolgen van de crisis opgevangen zijn met extra Rijkssteun.
-richtlijnen doorbetalen
voor geannuleerde voorstellingen en producties.
Theater Artemis heeft een stabiele positie als jeugdtheatergezelschap in de BIS, ontvangt in de periode 20212024 Rijksfinanciering van het ministerie van OCW en meerjarige ondersteuning van de Provincie Noord-Brabant
-Hertogenbosch (huisvestingssubsidie).
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Geproduceerd door Theater Artemis met steun van PLAN Brabant (trajectmaker Elias De Bruyne)
14 voorstellingen met 860 bezoekers | theaterfestival Boulevard
Tussen een pak vissticks en een halve pot mayonaise liggen drie verdwaalde vogels, een alpenhoorn, decors voor
door elkaar gestapeld, gekoeld op een temperatuur van 7°C. Niets is wat het lijkt of lijkt niet wat het was.
Een absurde voorstelling over een eindeloze fantasie opgeslagen in een ijskast.
- cultureel persbureau
- theaterkrant
Voor het eerst trad Theater Artemis op als mentor van een jonge maker na verschillende ervaringen met
broedplaatsen in ons eigen pand. Het talenttraject met theatermaker Elias De Bruyne is aangegaan voor een
periode van twee jaar. De festivalvoorstelling Wat als dit alles is maakt deel uit van de gestelde ambitie om twee
voorstellingen en een project te realiseren.
voorstellingen van Theater Artemis:
vage titel en Het eind van
het begin van het einde. Het was een plezier om Elias nu in deze rol mee te maken. In contact met het publiek
vond hij zijn kracht en kreeg zijn bijzondere voorstelling de betekenis waar hij naar zocht.
Nieuwe eigen productie | teruggetrokken (geen bezoekers)
Voor het eerst onder artistiek leider Jetse Batelaan is er besloten om een voorstelling niet af te maken. Terwijl
deze productie zo veel beloofde. Het zou derde samenwerking zijn
leeftijdscategorie 4+. Eerder maakte wij met hem de succesvoorstellingen De man die alles weet en De
onzichtbare man. Nu zouden wij ons aan een nieuwe voorstelling wagen. Dit keer samen met Willemijn
Zevenhuijzen en Keimpe de Jong. Een droomcast voor een voorstelling waar we allemaal erg naar uitkeken.
Het heeft helaas niet zo mogen zijn.
kreeg ernstige gezondheidsklachten. Hij bleek niet op tijd
hersteld voor het voortzetten van de repetities na de zomerstop en heeft zich uiteindelijk terug moeten trekken
uit deze productie. Met een vervanger is geprobeerd het repetitieproces voort te zetten, maar dat leverde niet
het gewenste vertrouwen. Ook ontstond er tijdsdruk omdat we nog met twee uitgestelde tournees door het
land zouden gaan.
Uiteindelijk hebben we moeten besluiten de productie terug te trekken. Ook in het licht van het enorme
overaanbod in de sector als geheel leek dit ons het beste besluit. Terugkijkend zijn we erg blij dat we dit zo
gedaan hebben. Programmeurs en bemiddelaars reageerden bijna allemaal begripvol en wij hebben onze
energie kunnen steken in al die andere activiteiten die er nog stonden. En het proces zal uiteindelijk toch nog
vrucht dragen. Op dit moment zijn we met Keimpe de Jong in voorbereiding op een nieuwe productie voor
Theaterfestival Boulevard Dit is het showorkest van Theater Artemis. Een idee dat geboren is tijdens de repetities
van deze voorstelling die nooit kwam.
Nieuwe coproductie met Künstlerhaus Mousonturm | uitgesteld (geen bezoekers)
Ook deze productie hebben we helaas niet af kunnen ronden. Het werkproces aan deze eerste dansvoorstelling
van Jetse Batelaan en de tweede co-productie met Künstlerhaus Mousonturm hebben we twee weken voor de
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première moeten afbreken. Precies op het moment dat we zouden afreizen naar Frankfurt om daar de
voorstelling te monteren en te volmaken, bleek dit door de toen geldende reisrestricties niet meer mogelijk. En
al snel bleek dat we ook in Nederland niet meer verder konden vanwege de coronamaatregelen. We hebben de
productie als geheel een jaar op moeten schuiven naar het voorjaar 2022 (première 24 maart in Frankfurt am
Main). Wij kijken er erg naar uit om deze productie weer op te pakken. Eindelijk kunnen we hem straks delen
met ons publiek.

Reprise coproductie met Het Zuidelijk Toneel, grote zaal
2 voorstellingen met 315 bezoekers | Theater der Welt, Düsseldorf
Zilveren Krekel (meest indrukwekkende jeugdtheaterproductie) 2019
Officiële Juryselectie Nederlands Theaterfestival 2019
Opening Biënnale van Venetië Theaterfestival 2019
Het verhaal van het verhaal gaat
tja, waar gaat het eigenlijk over? Wie dit kan navertellen is een held! Dit
is Raar met een grote R. En Vreemd met een grote V. Maar ook spannend met een grote S. Een hele wonderlijke
natuurfilm met vierkanten, cirkels en Cristiano Ronaldo. En het publiek? Dat kan slechts smachten en snakken
naar de rode draad. Maar waar dan? En waarheen? Trompetten! Er klinkt muziek! Zal het verhaal dan toch nog
komen?

- De Groene Amsterdammer
meerlagig, verrassend vormgegeven, avondvullend werk in de schouwburg waarbij je je publiek
Theaterkrant.nl
NRC
Met deze twee speelbeurten maakten we onze comeback in een theaterzaal. Na een eindeloze reeks
afzeggingen konden we daar eindelijk weer voelen en ervaren wat we zijn. Het was spannend om deze
weerbarstige productie op het Düsseldorfse podium te presenteren. Het Duitse jeugdtheater bevindt zich nog in
een ander stadium van haar ontwikkeling. Het soort producties dat Artemis maakt, is daar nog ongewoon.
Samen met de, ook een jaar uitgestelde, uitreiking van de ITI-prijs en het symposium over het Nederlandse
jeugdtheater, markeerde deze speelbeurten wel een mooie erkenning voor de bijzondere manier waarop we in
Nederland theater maken voor een jong publiek.
Reprise eigen productie, vlakke vloer
25 voorstellingen met 2.528 bezoekers | Tour NL & BE + speelbeurten in Schauspielhaus Bochum
veel lol, maar ook wat moeite met opletten. Een haai komt haar eens observeren in de klas. Hoe kunnen ze haar
beter helpen? Moet ze niet eens gaan kijken op een andere school? Met knikkende poten stapt ze in het taxibusje
n de lente met haar kinderfeestje?
In een kijkdoos vol dieren, gevoelige snaren en goede bedoelingen maakt Theater Artemis van hele gewone
badmintonnen en net even anders zijn. Een gezongen fabel over een doodgewoon meisje van acht.
- reactie leerling na een schoolvoorstelling
De Volkskrant
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humor en drama: de vorm is intens geestig, maar ook de hartverscheurende eenzaamheid van Sterre blijft
NRC
In voorjaar 2020 konden we na de première maar een korte start maken van onze tournee, gevolgd door een
plukje voorstellingen rondom de Theaterfestivals in september. We waren dus heel blij dat we nu eindelijk met
deze bijzondere productie op reis konden. Het dier, het dier en het beestje is in vele opzichten een uitzonderlijke
voorstelling binnen het werk van Theater Artemis. Voor ons doen is de voorstelling erg klassiek van opzet. Een
herkenbaar en dramatisch verhaal dat van A tot Z verteld wordt. De uitzonderlijke vorm waarin dit gedaan
wordt, lijkt de emotionele betrokkenheid van het publiek alleen maar te vergroten. Dit leverde bijzondere
speelbeurten op voor een gemengd publiek van families en andere liefhebbers. De voorstellingen voor scholen
waren lastiger. Het lukte daar minder goed om ons publiek voortdurend geboeid te houden. De lange speelduur
en het complexe taalgebruik waren voor veel kinderen die in schoolverband kwamen kijken een serieuze
hindernis. Voorzichtig concluderen we nu dat het dit keer misschien niet gelukt is om een voorstelling te maken
die zowel goed werkt voor een vrij- als voor een schoolpubliek. Dat maakt het wel lastiger om in de toekomst
een reprise in te plannen, terwijl we dat graag zouden willen. Gelukkig is er veel internationale belangstelling
voor de voorstelling en zijn de eerste ervaringen met het spelen voor scholen in Duitsland positief.
Reprise (internationale) coproductie met hetpaleis en Het Zuidelijk Toneel, grote zaal
26 voorstellingen met 5.569 bezoekers | tour NL & BE
Officiële Juryselectie Vlaams en Nederlands Theaterfestival 2021
Een voorstelling in
achteruit
Onder een dik pak sneeuw zou een voorstelling te zien moeten zijn. Althans, dat zeiden ze bij de kassa toen we de
kaartjes kochten. Plotseling dwarrelen er sneeuwvlokjes omhoog en komt er iets tevoorschijn dat lijkt op een lege
toneelvloer. Is dit het begin? Is dit het einde?
Deze familievoorstelling voor iedereen vanaf acht jaar start waar normaal alle anderen eindigen: acteurs naar
huis en alle spullen in de vrachtwagen. Klaar om door te rijden naar het volgende theater. Maar wat als er
ondertussen helemaal geen theaters meer zijn? Het eind van het begin van het einde probeert als voorstelling
wanhopig nog iets voor te stellen. Misschien is het allerlaatste verhaal nog te redden of is er zelfs een weg terug.
Wie helpt er mee?
Het eind van het begin van het einde (...) is één groot spektakel vol intelligente, geestige vondsten en
- Brabants Dagblad
- De Standaard

- De Morgen
Het eind van het begin van het einde is de derde grote zaalvoorstelling van Jetse Batelaan bij Theater Artemis. Hij
sluit in vorm en thematiek heel mooi aan bij zijn voorganger Het verhaal van het verhaal. Wat we van tevoren
niet konden weten is dat het concept zo dicht zou aansluiten op de realiteit van de coronacrisis. Een voorstelling
over het einde van de verbeelding was plots geen absurde denkoefening, maar een bijna reële spiegeling van de
realiteit. De voorstelling heeft daardoor enorm aan lading gewonnen.
Het was spannend hoe deze uitgestelde grote zalen tournee zou gaan lopen. De ontvangst in de Nederlandse
pers was wat lauwer dan de overweldigende ontvangst in Vlaanderen. Toch kijken we terug op een zeer
geslaagde speelreeks met een heel enthousiast publiek. De bezoekcijfers waren zelfs beter dan de grote
zaalvoorstellingen die we eerder maakten. Terwijl in de rest van de sector de bezoekcijfers tegenvielen,
presteerden wij, op enkele uitzonderingen na, boven verwachting. Helaas hebben we ook deze uitgestelde
tournee uiteindelijk niet helemaal af kunnen maken. De speelbeurten in Delft, Wageningen, Amsterdam en
Rotterdam zijn komen vervallen.
7

Reprise coproductie met Het Nationale Theater, vlakke vloer
6 voorstellingen met 489 bezoekers | korte tour langs vier speelplekken in Nederland
In 2005 maakten acht studenten aan de Toneelacademie Maastricht hun afstudeervoorstelling bij Theater
an fotografe Rineke Dijkstra en observeerden elfjarigen in het
zwembad. Zo ontstond de bejubelde familievoorstelling Priemgeval.
De afstudeerklas sprak destijds de wens uit Priemgeval
wonderlijk zou het zijn om een voorstelling die gaat over het verstrijken van de tijd te laten meegroeien met de
kwam dit jaar in vervulling.
Het stuk heeft vuurpijlen van emotie die omhoogschieten en soms even gierend weer ter aarde storten. Het
schuurt, het vreet en het trekt. Genoeg
NRC
De collage belicht overtuigend de ondeelbare eenzaamheid en de ongecontroleerde opwinding over alles wat
De Volkskrant
Priemgeval is een tijdloze productie die prima past in het repertoiremodel van Theater Artemis. In dit geval
betreft het zelfs een voorstelling uit de tijd dat Floor Huygen artistiek leider was. Het was een feest om deze
productie weer te kunnen delen met het publiek. Juist ook op een moment dat de theaters na een hele lange tijd
weer opengingen. De geestdrift van de cast ontmoette zo de theaterhonger van de volle zalen die ze wisten te
trekken. De magie van deze productie was duidelijk nog niet uitgewerkt.
Reprise coproductie met Het Houten Huis, locatievoorstelling internationaal
4 voorstellingen met 224 bezoekers | Segni Festival, Mantua Italië
Achter de beslagen ruiten van een tuinkas zingen vier mannen in maatpak a capella een Schubertlied:
schön
bist
Een vrouw een échte hooggehakte, in rood mantelpak en parelsnoer tracht zich met de moed der
wanhoop van haar
te ontdoen.
Echte vrouwen joggen in regenpak is een onderzoek naar verschuivende vierstemmigheid en de hoeveelheid
mannen die in een groencontainer passen. Maar eerst en vooral is het een statement over wat échte vrouwen
zo nu en dan willen: een momentje voor zichzelf.

Het Parool
theaterkrant.nl
Ook deze co-productie met Het Houten Huis is een gouden oude. En ook deze speelbeurten in Mantua Italië
zouden normaal al een jaar eerder hebben plaatsgevonden. Gelukkig kon het deze keer wel doorgaan. Los van
een wat stroeve productionele samenwerking met het festival, was dit ook weer een fijne ervaring. De
voorstelling kreeg een enthousiaste ontvangst van publiek en internationale programmeurs.
Reprise (internationale) coproductie met Jena Theaterhaus (DE), remake vlakke vloer
5 schoolvoorstellingen PO voor 222 leerlingen | Theaterhaus Jena
Kun je alles weten? De man die alles weet beweert van wel. Maar achter ieder antwoord schuilt alweer een
nieuwe vraag. In deze keynote speech voor kleuters probeert De man die alles weet te balanceren op het dunne
koord van het allesomvattende weten.
Der Mann, der alles weiss is een tweede re-stagement die we maakten met Theaterhaus Jena. Na De voorstelling
waarin hopelijk niets gebeurt gingen wij in 2020 aan de slag met de Man die alles weet. Door de
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coronabeperkingen was het niet mogelijk om de voorstelling in dat jaar voor publiek te spelen. Nu kon de
voorstelling eindelijk getoond worden aan schoolklassen. Voor ons een heel abstract gegeven, omdat niemand
van ons deze voorstelling live heeft kunnen bijwonen. Gelukkig kreeg de voorstelling een positieve ontvangst en
ontving hij ook een uitnodiging voor een festival in Karlsruhe. Dat stelt Jetse Batelaan in de gelegenheid om de
voorstelling eindelijk te bezoeken. Hij verheugt zich!
Reprise eigen productie, vlakke vloer | gecanceld
geplande tour van 68 voorstelling in het voorjaar geannuleerd door coronamaatregelen
En dan ging er helaas ook nog een gehele tournee verloren. De succesreprise van De onzichtbare man is
uiteindelijk onzichtbaar gebleven. Een grote teleurstelling voor zowel ons als het publiek. We hadden hier enorm
naar uitgekeken. Uiteraard hielden we er rekening mee dat we mogelijk een deel van de start van de tournee
zouden gaan missen en dat we mogelijk ook lang voor slechts 30 toeschouwers zouden moeten gaan spelen.
Maar dat we uiteindelijk in het geheel niet hebben kunnen spelen, zagen we zeker niet aankomen. Gezien de
grote belangstelling en onze liefde voor deze voorstelling, hebben we besloten de reprise voor voorjaar 2023
opnieuw aan te bieden.

Reprise eigen productie, voorstelling op en rond een school
7 voorstellingen met 196 bezoekers | schoolvoorstellingen VO tijdens Tweetakt festival
Happyclappy is een rondreizend schooltje gerund door clowns. Zij geven les in het allermoeilijkste: het leven zelf.
De clowns ontfermen zich over hun leerlingen die ze warm welkom heten. In de les nemen zij hun leerlingen mee
naar de zompige binnenkant van hun ziel. De clowns hebben een missie: deze jonge zielen gelukkig maken door ze
hun eigen ongeluk te laten omarmen. Normaal gesproken is deze les ingeroosterd tussen Frans en Wiskunde
maar in de zomer wanneer de scholen dicht zijn kun je Happyclappy-bijlessen volgen.
A school of life. Een barmhartige voorstelling voor iedereen vanaf 12 jaar.
oom ze zijn. Ik wist dat, maar het
docent
Academie tien
e
manieren waarop de leerlingen uiting geven aan hun verwarring en weerstand ontstaat net zo veel drama als
- Theaterkrant
- leerling
Happyclappy is de eerste productie van Willemijn Zevenhuijzen voor Theater Artemis. De try-outs voor de
voorstelling vonden plaats op Theaterfestival Boulevard in 2020, maar door coronamaatregelen lukte het niet
eerder de voorstelling op scholen te spelen. Nu kreeg de voorstelling eindelijk het juiste podium èn publiek
tijdens Tweetakt festival.
Tijdens Tweetakt hebben we op Academie Tien de voorstelling pas echt kunnen laten landen. Met name omdat
Happyclappy de vorm heeft van een les, was het spelen op locatie en in contact zijn met de juiste doelgroep
essentieel en gaf het een meerwaarde aan deze interactieve voorstelling. Verder hebben we ook gemerkt dat
deze voorstelling de dynamiek binnen een klas vrij goed bloot legt, waardoor we het spel of didactiek van de
clowns soms moesten aanpassen. Over het algemeen is het goed ontvangen, al was het voor sommige leerlingen
een behoorlijk intense ervaring.
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Reprise eigen productie, schoolgebonden voorstelling po
21 uitvoeringen (in 63 dagen) voor 8.781 leerlingen/bezoekers | gespeeld op basisscholen in provincie
Noord-Brabant in Culemborg en Utrecht (in 2021 zijn er ook drie uitvoeringen verzorgd in het speciaal
basisonderwijs)
Onder de noemer De driedaagse presenteert Theater Artemis vier theatrale soloperformances die zich gedurende
drie dagen afspelen op een basisschool. De voorstellingen worden niet bij de leerlingen aangekondigd en lijken in
tijd en ruimte eindeloos.
Nog Niet Ontdekte Diersoort (N.N.O.D.)
Willemijn Zevenhuijzen (1976) ontwikkelde samen met vormgever Calle de Hoog (1989) een solo waarin
Willemijn zelf als een Nog Niet Ontdekt Dier (N.N.O.D.) in de kleine pauze op maandag verscheen aan de rand
van het schoolplein. Tot grote opwinding en schrik van de leerlingen ging ze hier niet zomaar weg. Sterker nog,
school weggegeten. Aan het einde van de tweede dag begon het N.N.O.D. zichzelf in te wikkelen, om halverwege
de volgende dag te ontpoppen en getransformeerd de school weer te verlaten.
Klusbedrijf Smorenberg
Rob Smorenberg (1993) maakte met vormgever Django Walon (1989) een solo als magisch klusjesman. In
tergende slowmotion doet hij zijn ogenschijnlijk eenvoudige werk. In drie uur tijd rolt hij zijn haspel uit, waarna
hij in anderhalf uur zijn boterham op eet, om vervolgens in twee uur en een kwartier een trap op te klimmen.
Tot zo ver best raar, maar ook nog te overzien. Maar waarom komt hij allerlei spullen uit de klas halen? En waar
komt dat glitterpoeder vandaan wat hij al uren staat op te vegen?
De Takkentoktikker
Elias de Bruyne (1988) werkte samen met vormgever Ruben Wijnstok (1986) aan het verhaal van de
Takkentoktikker, een eenzaam figuurtje dat normaal ver weg in de bossen leeft. Het is van nature een
verzamelaar. Alles wat hij vindt hangt hij in zijn gewaad. Wanneer hij beweegt, beweegt zijn gewaad met hem
mee. Dan rammelt alles en maakt hij lawaai. Het geluid dient om andere takkentoktikkers te lokken. Hoe meer
gerammel hoe beter hij zich voelt. Door het kappen van wouden is hij alles plots kwijtgeraakt. Hij zwerft nu bang
rond en verzamelt alles wat hij kan. Het enige wat hij nog heeft is zijn KUBOES. Een kubus waarin hij zich kan
verbergen. Wanneer zijn gewaad weer gevuld is met spullen is het tijd om lawaai te maken en terug te gaan naar
zijn familie.
Stoffologie
Dennis Tiecken (1986) ontwikkelde samen met vormgever Lotte Boonstra (1989) een solo waarin Dennis zelf als
Professor Christopher, wetenschapper verbonden aan het Ministerie van Stoffologie, samen met de kinderen
het stof op de school onderzoekt. Stof, dat zijn vuildeeltjes, kleine deeltjes van minder dan een halve micrometer
en pluisjes. Met de klas ontdekt hij onder zijn microscoop, tussen de vezels van een trui, krijtdeeltjes en de
poepjes van huisstofmijten, een heuse stofkabouter. Hij is zo klein als stof, met het blote oog haast niet te zien.
Een probleem: als je aan hem denkt gaat hij groeien... de volgende ochtend wordt er een stofkabouter van 1
meter 90 aangetroffen op school. Hoe kunnen we die nu weer klein krijgen?

gemaakt.

leerling over Takkentoktikker
- docent over N.N.O.D.
-

docent over Klusbedrijf Smorenberg
Juf, ik moet er nog steeds aan denken maar dat mag eigenlijk niet! leerling over Stoffologie

De driedaagse is een project dat we al eerder omarmden. Deze soloperformances die zich gedurende drie dagen
afspelen op een basisschool vertegenwoordigen op vele manieren waar Theater Artemis voor staat. Na veel
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schuiven met de planning konden we gelukkig alsnog verschillende driedaagsen spelen op scholen in Brabant en
voor het eerst ook daarbuiten. Tijdens festival Tweetakt was Klusbedrijf Smorenberg in Utrecht en daarna gingen
ook Stoffologie en het N.N.O.D. de grenzen van Brabant over.
Ook voor het eerst waren er Driedaagse voorstellingen in het speciaal basisonderwijs. Het spelen voor deze
doelgroep vroeg om een extra zorgvuldige voorbereiding en afstemming tussen de leerkrachten en de acteurs
vooraf, maar dit zorgde ervoor dat het geslaagde ervaringen werden.
Een volgende stap voor De driedaagse is het buitenland. Theater an der Parkaue in Berlijn, vindt dit
vernieuwende concept zo interessant dat zij in 2022 een drietal eigen versies willen maken. Theater Artemis
reisde in september naar Berlijn voor een eerste kennismaking met het team van Parkaue.

Kunstproject | 2 edities (Lente en Zomer) - 2 edities gecanceld (Herfst en Winter)
3 wandelingen met 143 Bezoekers - |
-Hertogenbosch
Wanneer trakteert de winter ons nog eens op sneeuw en ijs? En de lente? Heeft die misschien haar plekje geruild
met de zomer? Tot in november zomert de zomer lekker na. Hallo weergoden? Heeft er iemand daarboven nog
iets te zeggen? Met het kunstproject Lente/Zomer/Herfst/Winter willen we de seizoenen overtuigen hun rol weer
serieus te nemen. Door ze elk op hun beurt te eren proberen we ze te verleiden om bij ons terug te keren.
Regendans, zonnegroet en windorgel, alles gooien we in de strijd.
en wijze die niet eerder is vertoond.
Het multidisciplinair kunstproject Lente/Zomer/Herfst/Winter, ontwikkeld door Liesbet Swings van Theater
- Brabants
Dagblad
De realisatie van de seizoenencyclus heeft heel wat voeten in de aarde gehad. De spannende en veelbelovende
samenwerking met beeldend kunstenaars, stadscomponist Bart de Vrees en verschillende Bossche organisaties
had erg veel last van de steeds wijzigende coronamaatregelen. Dat begon al in 2020 toen bij de aftrap: Herfst
werd een jaar uitgesteld, het werk dat beeldend kunstenaar Michèle Matyn maakte voor de optocht werd een
jaar opgeborgen. Dat zelfde overkwam Winter begin 2021 met het werk van Wessel Verrijt. Ook deze intrede
zou een jaar op zich laten wachten.
Bij Lente was het eindelijk zover. Er was een hele fijne samenwerking met de kleuters van basisschool Antonius
Abt. Zij leverden input voor zowel muziek (Bart De Vrees) als beeld (Liesbet Swings). Wat een heuse optocht had
moeten worden met interventies van zingende kleuterkoren, werd na vele versies een geluidswandeling die je
kon maken in je eentje of met je (gezins)bubbel. Het was een kleine maar fijne versie.
Met Zomer kon er meer. Opnieuw was er de vaste route door Het Bossche broek, deze keer met het festival
terrein van Boulevard als eindbestemming. Beeldend kunstenaar Max Pairon maakte een moeilijk artistiek
proces door, dat ook in de samenwerking met Bart De Vrees tot op het allerlaatste moment voor veel spanning
zorgde. Toch was de wandeling een bijzondere ervaring, met een rasechte verteller die ons op sleeptouw nam
op een boerenkar die Max eigenhandig en voor onze ogen uit de Zuiderplas optakelde. Bart De Vrees zorgde
voor de verwelkoming en sloot spectaculair af op met een compositie voor drie slagwerkers op het
festivalterrein. Helaas was corona ons weer te slim af. Herfst en Winter moesten worden gecanceld en zullen Hertogenbosch helaas niet bereiken.
Festivalhappening i.s.m. Theaterfestival Boulevard
16 festivaldagen met 293 bezoekers | festivalterrein Boulevard in het Zuiderpark
Bij het Zelfloket kan je terecht voor een grondige voorstudie van je nieuwe zelf. Via een intakegesprek met een
deskundige kom je erachter wie je bent in het diepst van je gedachten. Vervolgens probeer je daar, samen met
een ontwerper en met behulp van gemengde technieken, zo overtuigend mogelijk vorm aan te geven.
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Ten slotte krijg je de kans om het plein op te gaan en de eerste stapjes te zetten als je nieuwe zelf. Want wie weet
ben jij met die snor opeens in hele andere dingen goed. Of heb je binnen de kortste keren verkering, een nieuwe
baan of veel vrienden.

NRC
de draak met make-overt ervan: door jezelf op
basis van je eigen voorkeuren eens volledig getransformeerd te zien sta je stil bij hoe ongelofelijk saai en
- Theaterkrant
gaan. Het is een geestige parodie op tvmet uitgestreken
- Trouw

Met een team van zes vormgevers, kostuumontwerpers en een theaterdocent maakte Liesbet Swings in de
zomer het Zelfloket. De gele driehoek (een van de drie blockboxen van ontwerper Theun Mosk) werd aan de
binnenkant zorgvuldig onder handen genomen en omgebouwd tot mysterieuze transformatieruimte, voorzien
van allerlei materialen. Iedere dag stond er een team van drie mensen klaar om individuele festivalbezoekers
inzicht te geven in hun binnenste zelf en dat naar buiten te laten komen. Het was een intensieve behandeling, de
bezoekers waren onder de indruk van de persoonlijke aandacht die ze kregen. Andere bezoekers van het festival
keken vol verwondering naar de mensen in hun nieuwe uitdossing die zich nog even op het festivalterrein
begaven. Zo gaf het Zelfloket mee kleur aan deze festivaleditie in het Zuiderpark.
Podcast
5 afleveringen en 1 teaser met 3.031 unieke luisteraars
Radio simetrA is de radiofonische speeltuin, voor jong en oud, van de Artemis-community. Hier krijg je Theater
Artemis eerder te horen dan te zien. In ruil voor wat kantoorwerk gebruiken Petra en Bianca het keldertje in het
Artemisgebouw als radiostudio. Petra heeft acteerambities en de Bianca is gek op techniek en nailart. We
luisteren naar hun avonturen op het Artemiskantoor en de bijdragen van verschillende kunstenaars. Vaste
onderdelen zijn de muziekquiz en de antwoorden op vragen die kinderen achterlaten op het antwoordapparaat.
Radio simetrA is een mix van Theo en Thea, John Waters, de mug met de gouden tand, Paul McCarthy en
koffietijd. Waanzinnig grappig, anarchistisch, vrij en goed. En dan ook nog eens leeftijdloos. Vette aanrader
voor iedereen die zin heeft in hedendaagse punk voor kinderen en iedereen die jong van geest is een
luisteraar via Apple podcast
Door de pandemie zijn wij eerder dan gepland begonnen met de ontwikkeling van Radio simetrA. Het idee is
ontstaan door interesse van Liesbet Swings en Willemijn Zevenhuijzen in audio en radio in het algemeen. Na wat
omwegen en aftasten is er een eclectisch radioprogramma ontstaan wat te beluisteren is als een podcast. Je zou
de vijf afleveringen die er nu zijn gemaakt ook kunnen zien als minivoorstellinkjes van een halfuur. Daarbij is de
samenwerking met verschillende kunstenaars belangrijk; Dennis Tyfus, Elko Blijweert, Elias de Bruyne, Gerard
Herman en Chiron Holwijn. Ook de (jonge) luisteraars die inbellen op het antwoordapparaat krijgen een
belangrijke rol.
kunstproject schoolbreed i.s.m. Festival de Betovering
1.720 deelnemers aan 37 activiteiten
Wat is het toch heerlijk om af en toe lekker te zagen, te zeuren en te zaniken en alle ellende, groot of klein, er uit
te gooien! Theater Artemis gaat de scholen in op zoek naar zaken die kinderen dwars zitten. Samen met hen
bouwen we aan Druilorgel en schrijven we een Magnum Opus van gejammer en gemopper. Op het festival laten
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de kinderen hun klaagzang horen. We trekken brommend en met een pruillip de stad door. Wandel met ons mee
en wie weet lucht het op!
Het druilorgel was een van mijn favoriete onderdelen van dit jaar: de muziek, de kinderen, de borden, de capejes, het festival afsluiten met geklaag directie Festival de Betovering
De kinderen vonden de workshops over het algemeen leuk. In sommige groepen vonden de kinderen het thema
klagen niet leuk omdat ze er somber van werden. leerkracht
In 2020 vroeg Festival de Betovering ons om voor de Culturele Spelen, creatieve dagen voor basisscholen in Den
Haag, een project te ontwikkelen met vervolgens een afsluiting tijdens het Festival in de Herfstvakantie. Thema:
vrijheid. We bedachten hiervoor met kunstenaar Maarten Bel en met muzikant Keimpe de Jong het project
Druilorgel. Een project over klagen, zeuren en zeiken over alles wat kinderen bezighoudt. Er werden workshops
bedacht voor onder-, middenends en een gezamenlijke
theaterdocenten en muzikanten werden bij het project betrokken, naast al bekende uitvoerders. Helaas kon het
project op het allerlaatste moment toen geen doorgang vinden door coronamaatregelen.
Dit jaar kwam er een nieuwe kans. We waren blij dat er weer ruimte was om te klagen over de kleine dingen, na
al het gezucht over corona. We bliezen het project nieuwe adem in en verrasten drie verschillende scholen met
een lied op het plein en workshops waarin de meest zuchtende leerlingen het beste deden.
Oproep aan alle kinderen was om tijdens festival de Betovering nog een keer mee te komen doen en de hele
stad te laten horen waar zij over klagen. Dat bleek niet eenvoudig. Er waren weinig kinderen die de stap naar dit
moment mee maakten. Maar met het kleine groepje kinderen èn de inzet van het Haagse seniorenorkest Eigen
Hulp maakten we er toch een spetterende afsluiting van het festival van.
Groot schoolbreed kunstproject i.s.m. Festival de Betovering
1582 deelnemers aan 122 activiteiten
In deze workshop weet je niet wat je overkomt. Je stapt je gymlokaal binnen en plots is daar een andere wereld
ontstaan. In een
Begeleid door een onzichtbare docent, bouwen de kinderen een voorstelling om de technicus heen. Lampen
worden gesteld, de rookmachine wordt nog eens aangezet en dan begint het verhaal. Een verhaal waarin niets is
wat het lijkt. Want in de wereld van de theatertechnicus kun je alles veranderen. Een lokaal hoeft geen lokaal te
zijn en een docent is misschien wel een grote kartonnen doos.
Kinderen waren heel erg enthousiast en blij. Er was veel te zien en te beleven, actief. Daar houden ze wel van.
Ook voor kinderen die van nature niet direct iets met podiumkunst te maken hebben was dit heel erg leuk.
Theater vanaf de andere kant gezien. leerkracht groep 5
Vanuit Brabantmenu kwam er de vraag om een alternatief te ontwikkelen voor al die schoolvoorstellingen die
vanwege coronamaatregelen niet gespeeld konden worden. Vanuit praktische overwegingen werd dat een
workshop op school: geen reizen voor de kinderen, geen zaalhuur en kleinschalig. Maar Artemis zou Artemis niet
zijn als het niet wat meer werd dan dat. We gingen op zoek naar vervreemding, naar het onverwachte en naar
verbeelding. Educatiemedewerker Sem Jonkers ontwikkelde met drie theaterdocenten en coaching van Jetse
Batelaan op de vloer een kleine interactieve performance vol theatertechniek die zich vermomde als workshop.
In tweetallen gaven zij vervolgens deze performance aan halve klassen in gymzalen van basisscholen via
Brabantmenu. Het maken van deze workshop op de vloer, samen met theaterdocenten, werkte inspirerend. Ook
in de toekomst gaan we al makend de workshops bij voorstellingen ontwikkelen.
Musicalpakket voor scholen in het primair onderwijs | ontwikkeld in 2021
Dat een lockdown ook onverwachte producties op kan leveren, bewijst Musical de musical. Als vader van een
zoon in groep 8, meldde Jetse Batelaan zich bij het groepje ouders dat zich zou gaan buigen over de musical. Dat
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liep anders dan verwacht. Mede ingegeven door het feit dat hij gedwongen thuis zat, kreeg Jetse opeens de
geest en schreef hij in korte tijd een complete musical. Het was voor hem een nieuwe ervaring om een
voorstelling te ontwikkelen vanachter een laptop. Plotseling ontwaakte in hem de toneelschrijver. Al snel
ontstond het idee om deze tekst breder in te gaan zetten dan alleen op de school van zijn zoon. De afdeling
educatie zag kans om in het volgend schooljaar onze relaties met het primair onderwijs te versterken. Op dat
moment veranderde dit privé project in een Theater Artemis productie. Om de voorstelling later aan te kunnen
bieden, werd besloten om Keimpe de Jong te benaderen voor het schrijven van de liedjes. Op dit moment wordt
deze absurde Artemis musical aangeboden aan verschillende scholen. In -Hertogenbosch is er een
samenwerking opgestart met Huis 73, de Verkadefabriek en Theater aan de Parade, waardoor een tiental
scholen straks onder professionele begeleiding deze musical kunnen presenteren in een echt theater.
Groot schoolbreed kunstproject i.s.m. De Krakeling | uitgesteld naar voorjaar 2022
In het voorjaar van 2019 werkte Theater Artemis met 515 leerlingen en 40 leerkrachten van KC de Kameleon en
KC Boschveld en 11 kunstenaars aan een project over Liefde. Na een periode van kennismaken, lonken en flirten
-Hertogenbosch voor een spannende eerste date.
We hoopten het project in het voorjaar van 2021 opnieuw uit te voeren in een andere stad. We vonden
daarvoor al een goede partner: Jeugdtheater De Krakeling in Amsterdam
Corona gooide echter roet in het eten. Het benaderen van scholen in deze vreemde en onzekere periode bleek
niet haalbaar. Externen werden maar zeer mondjesmaat toegelaten tot het schoolgebouw en daarnaast was er
onduidelijkheid over de duur van coronamaatregelen. Dit alles maakte dat we dit grootschalige project
noodgedwongen uitstelden. In juni 2022 maakten we opnieuw een afspraak met De Krakeling. Een verhuizing
naar een nieuwe locatie maakte dit project voor hen extra aantrekkelijk als manier om de scholen en de buurt te
leren kennen. Er startte een zoektocht naar scholen en kunstenaars voor een versie in en om het Westerpark in
Amsterdam in het voorjaar 2022.

De man die alles weet 4+ | registratie: 178 views Podiumkids Thuis
Oorlog 6+ | registratie: 47 views via Podiumkids Thuis
Reprise (internationale) coproductie met Künstlerhaus Mousonturm en Ruhrtriennale (DE)
5 online vertoningen met 464 unieke views | online Theaterfestival Augenblick mal! Berlijn
Streams in NL verzorgd door Stadsschouwburg Utrecht, Verkadefabriek, Frascati en MAAStd
Gouden Krekel (meest indrukwekkende jeugdtheaterproductie) 2021
nummer, daar niet van. Maar wij vragen ons af waarom hij nooit een helder antwoord heeft gekregen?
Als alles zo lekker duidelijk is, waarom voelen wij dan niks als we in onze armen knijpen? Ga je moeder maar
pesten, als je niet tegen twijfel kan. Maar val ons niet lastig met je zekerheden.
Overigens heeft dat hele nummer van Queen geen zak met onze voorstelling te maken. Het komt er niet eens in
voor. Het is gewoon maar een voorbeeld. Of mag dat ook niet meer tegenwoordig? Ga je dan na afloop zeuren bij
de kassa dat de promotekst niet klopte?
begeleiders van welk soort dan ook, neem al uw kinderen mee en bereid ze voor op het leven
Theaterkrant.nl
- De Volkskrant

- NRC
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Tot onze grote vreugde werd onze co-productie met Künstlerhaus Mousonturm en de Ruhrtriennale
voorstelling die schijt heeft aan zijn eigen vage titel geselecteerd voor het Augenblick mal! Festival in Berlijn. Dit
festival selecteert het beste in Duitsland geproduceerde jeugdtheater. Helaas bleek een live-editie dit jaar niet
mogelijk en gingen ze over op een volledig digitaal concept. Ons hebben ze gevraagd om een livestream versie
van de voorstelling te ontwikkelen. We hebben die uitdaging aangepakt en de tijd genomen om de voorstelling
voor dit nieuwe medium aan te passen. We hebben daarvoor gebruik gemaakt van de faciliteiten van MAAS
theater en dans. We hebben daar niet alleen gewerkt aan een Duitse versie voor Berlijn, maar ook gelijk een
Nederlandse versie ontwikkeld. Deze Nederlandse versie hebben we vervolgens aan regulier publiek
aangeboden via Theater Frascati, Stadsschouwburg Utrecht en de Verkadefabriek als ook aan enkele middelbare
schoolklassen. Vanuit het idee dat onze voorstellingen tegenspraak nodig hebben, hebben we ons verder zeer
terughoudend opgesteld in het digitaal doorgeven van onze voorstellingen. Maar we zijn blij dat we deze
uitzondering gemaakt hebben. Het is uiteindelijk toch vrij goed gelukt om de vervreemdende ervaring van de
live-versie te verplaatsen naar de digitale wereld.

Vanwege de beperkende maatregelen is het aantal educatie-activiteiten bij de voorstellingen vanzelfsprekend
minder geweest dan in de jaren voor de pandemie. Toch zien wij een sterke stijging in het bereik onder
leerlingen ten opzichte van het eerste coronajaar. De omstandigheden maken ons creatief in het bedenken van
nieuwe activiteiten. Het grootste deel van de schoolvoorstellingen binnen het Brabant Menu moest worden
afgelast. Theater Artemis stelde zich de vraag: Hoe kunnen we toch verbeelding naar de kinderen brengen als zij
niet naar het theater mogen komen? Zo werd De techniekworkshop geboren. Leerlingen stappen het gymlokaal
binnen met de verwachting een workshop theatertechniek te krijgen. Ze komen terecht in een andere wereld. In
een dikke mist doemt een theatertechnicus op. Begeleid door een onzichtbare docent, bouwen de kinderen een
voorstelling om de technicus heen. De techniekworkshop bleek een perfecte mix tussen het ontregelende
karakter van onze projecten en de bedding waar scholen behoefte aan hebben en liet ook de kracht zien van het
Brabant Menu.
Het Brabant Menu heeft een voor Nederland unieke werkwijze die leidt tot een gereguleerd aanbod van
voorstellingen aan scholen, een gesprek op gang brengt tussen het onderwijs en de podiumkunsten en zorgt
voor een inhoudelijke uitwisseling tussen de partners. Er is voortdurend sprake van wederkerigheid in de
onderlinge relatie. Er wordt elkaar veel gegund. Zo hielp Theater Artemis dit keer philharmonie zuidnederland uit
de brand toen het voor hen niet mogelijk was om voor scholen te spelen. In totaal zijn er in de periode voor de
zomer 122 techniekworkshops aangeboden aan 1.582 leerlingen uit het primair onderwijs in Noord-Brabant.
In de herfst kregen wij de kans om de uitgestelde samenwerking met het internationale kunstfestival voor
kinderen De Betovering uit te voeren. Een jaar eerder moest een dag voor de start van dit kunstproject de
stekker eruit. Maar in 2021 was daar Druilorgel. Theater Artemis ging drie Haagse scholen (totaal 1.720
leerlingen) in met theaterdocenten, beeldend kunstenaars en muzikanten op zoek naar zaken die kinderen
dwars zitten. Componist Keimpe de Jong schreef een Magnum Opus van gejammer en gemopper dat tijdens de
slotmanifestatie op het plein voor het net geopende gebouw van Amare ten gehore is gebracht onder
begeleiding van een straatorkest van senioren.
Bij de voorstellingen van Theater Artemis zijn in 2021 twee workshops ontwikkeld. Een workshop voorafgaand
aan het schoolbezoek aan Het dier, het dier en het beestje en een workshop achteraf als verlenging van de
beleving van Het eind van het begin van het einde. De geplande workshopserie bij de laatstgenoemde grote
zaalproductie moest helaas worden gecanceld. Het succes van de workshop moet nog blijken, maar de eerste
testen waren veelbelovend. Het educatieteam hoopt op een reprise. De workshop bij Het dier, het dier en het
beestje werkte goed als deskundigheidsbevordering voor de docenten in het onderwijs. Het is een stevige
basisworkshop geworden die in de toekomst ook inzetbaar is bij andere voorstellingen. De workshop gaat in op
de vraag: Wat is theater en hoe kijk je naar theater? Dit jaar hebben wij ook ruimte genomen om intern een
studiedag te organiseren om de educatie bij voorstellingen verder aan te scherpen. Hoe combineren wij de
artistieke eigenzinnigheid, de grilligheid en het buiten de normen denken van Theater Artemis met de noodzaak
om binnen de schoolcontext enige veiligheid en helderheid te bieden? Extern was het educatieteam onderdeel

15

van een studiedag voor toekomstige theaterdocenten. Een investering in het netwerk die zich vertaalde in meer
inhoudelijke stageverzoeken.
In 2021 organiseerde Theater Artemis 187 educatieve activiteiten voor 4.030 deelnemers. Een verdubbeling ten
opzichte van 2020 en ongeveer 25% onder het gemiddelde bereik gedurende afgelopen beleidsplanperiode
2017-2020. Wij zijn trots op deze prestatie en hopen vanaf 2022 zonder beperkende maatregelen volop actief te
kunnen zijn in het onderwijs. We zien enige terughoudendheid bij scholen in het vastleggen van afspraken met
name bij voorstellingen op en rond school (zoals bijvoorbeeld Happy Clappy). Dat beeld wordt gedeeld door
. We zien deze ontwikkeling als een van de negatieve gevolgen van
corona. Hoe krijgen we het vertrouwen van de scholen weer terug en hoe zorgen wij ervoor dat zij opnieuw
zal verdwijnen.

De samenwerking met het Brabant C investeringsfonds heeft een belangrijke impuls gegeven aan het
internationale beleid van Theater Artemis. Aan het einde van de subsidieperiode van tweeëneenhalf jaar kunnen
wij concluderen dat de geformuleerde internationale ambities zijn gerealiseerd. Artemis is van een reagerende
naar een regisserende praktijk gekomen en zet in op drie pijlers van duurzame samenwerking met internationale
partners: 1. spelen op belangwekkende podia en festivals waar nieuwe netwerken uit voortkomen, 2.
coproduceren met vaste buitenlandse partners en 3. realiseren van restagements van bestaande Artemisproducties.
Wij staan stevig in onze schoenen aan de start van de huidige kunstenplanperiode. Het feit dat wij niet
afhankelijk zijn van losse uitnodigingen, maar dat wij door ons stabiele netwerk eenvoudiger kunnen schakelen
en verbinden, maakt dat wij niet ontevreden mogen zijn met onze internationale prestaties in dit tweede covidjaar. In 2021 speelde Theater Artemis 14 schoolvoorstellingen in België en Duitsland voor 1.131 leerlingen,
realiseerde daarnaast 16 internationale bespelingen van 4 verschillende producties en trok daarmee 2.569
bezoekers in België, Duitsland en Italië.
Tegelijkertijd beseffen wij ook dat wij voor de uitbraak van corona in potentie op weg waren om een groter
bereik te realiseren. Wij bevonden ons in 2019 in een luxepositie met ruim 15.000 bezoekers in 12 verschillende
landen. De vraag naar ons werk was groot en kwam van hooggewaardeerde podia. Dit succes maakte dat wij
preciezer konden kiezen. Daarin heeft Theater Artemis vooral ingezet op lange lijnen (blijven investeren in,
uitbouwen van en meegroeien met coproducerende partners). Die coproducerende kracht is een belangrijke en
inhoudelijk factor binnen onze internationale werking. In het activiteitenplan 2021-2024 spraken wij nog over
twee vaste partners. Ondertussen staat de teller op vijf (naast Künstlerhaus Mousonturm en Unicorn Theatre
London ook Theaterhaus Jena, Schauspielhaus Bochum en Parkaue Junges Staatstheater Berlin).
Daar waar het in Nederland in het voorjaar nog niet mogelijk was om te spelen voor een live publiek, waren wij
blij met de internationale activiteiten die in die periode wel konden doorgaan. Zo zijn wij uitgenodigd door
Augenblick Mal! om een livestream te produceren op dit festival voor jong publiek in Berlijn (zie ook hoofdstuk
2) en hebben wij samen met coproducent Het Zuidelijk toneel Het verhaal van het verhaal gepresenteerd op
Theater der Welt in Düsseldorf. Op het laatstgenoemde podium heeft Jetse Batelaan de prijs van het
Internationaal Theater Instituut in ontvangst genomen. De prijs is behalve een waardering voor zijn regies bij
Theater Artemis ook een aanmoediging om verder te internationaliseren. In navolging van de Biënnale van
Venetië in 2019 brak nu ook Duitslands grootse theaterfestival Theater der Welt een lans voor jeugdtheater als
volwaardige kunstvorm.
De familievoorstelling Het eind van het begin van het einde, stond in de selectie van Theater Festival Vlaanderen
en de parallelprogrammering op het Nederlands Theater Festival. Ook op Festival Tweetakt in Utrecht bezochten
internationale programmeurs de voorstelling (naast Het dier, het dier en het beestje). Naar aanleiding hiervan
heeft Schauspielhaus/Kammerspiele München de productie uitgenodigd in 2023. Tijdens De Betovering in Den
Haag maakte een grote Franse delegatie bij Het eind van het begin van het einde voor het eerst kennis met ons
werk. Andere ontmoetingen met partners waar we deze productie Duitstalig wilden opvoeren, werden afgelast
toen de Nederland opnieuw in lockdown ging in november.
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Na meer dan een jaar uitstel zijn de speelbeurten van Echte vrouwen joggen in regenpak op het Segni festival in
Mantua (Italië) alsnog gerealiseerd in het najaar van 2021. Schauspielhaus Bochum investeerde als eerste
partner mee in het ontwikkelen van een Duitstalige versie van Het dier, het dier en het beestje gespeeld in
december 2021. Ook met FFT Düsseldorf (februari 2022) en Theaterfestival Basel (augustus 2022) planden we
Duitstalige speelbeurten. Op deze manier kunnen wij investeringen over meerdere partners verdelen en is de
output breder.

De nieuwste generatie makers krijgt in Noord-Brabant kansen dankzij PLAN voor talentontwikkeling, waarin
Theater Artemis al een aantal jaren met succes samenwerkt met andere producenten, podia en festivals
in Brabant. Veelbelovende talenten krijgen ondersteuning bij de ontwikkeling van hun profiel, het cultureel
ondernemerschap, de opbouw van publiek en de zichtbaarheid van hun werk.
Voor het eerst trad Theater Artemis op als mentor van een jonge maker na verschillende ervaringen met
broedplaatsen in ons eigen pand (broedplaats in 2021 - Sanne Bokkers en Lara van Hoof onder begeleiding van
Willemijn Zevenhuijzen). Het talenttraject met theatermaker Elias De Bruyne is aangegaan voor twee jaar. De
festivalvoorstelling Wat als dit alles is maakt deel uit van de gestelde ambitie om twee voorstellingen en een
project te realiseren in deze periode. Artemis is daarin een mentor op meerdere vlakken: o.a. artistiek, zakelijk,
acquisitie en publiciteit. Elias komt op deze manier met alle lagen van onze organisatie in contact. Vanuit zijn rol
als acteur in meerdere Artemis-producties, kwamen wij elkaar al regelmatig tegen. Dat maakt dat de lijnen kort
zijn en het leerrendement groot.
Regelmatig zijn stagiaires van kunstvakopleidingen betrokken in producties en kunstprojecten of vragen wij
jonge, getalenteerde ontwerpers en componisten als medemakers om input te leveren voor nieuw werk. Wij
stimuleren hun artistieke ontwikkeling, zodat zij in de professionele omgeving van Theater Artemis optimaal tot
hun recht komen. Zo zijn bijvoorbeeld in een ensemble van zeven spelers in Het eind van het begin van het einde
drie stagiaires opgenomen. Door de lengte van een tournee of door reprises komen stagiaires regelmatig in
dienst voor bepaalde tijd na afstuderen. Zij starten hierdoor hun carrière bij ons gezelschap als professioneel
acteur en daar zijn we trots op.
Een nieuwe lijn in de talentontwikkeling bij Theater Artemis is de begeleiding door Jetse Batelaan van studenten
aan de Toneelacademie Maastricht bij hun afstudeervoorstelling. In 2021 waren dit Lieke van der Vegt, David
Westera en Emma van den Elshout. Voor studenten een meerwaarde om in onze theaterzalen te mogen werken
en hierdoor was er in tijden van lockdown vaak alsnog een prettige dynamiek in ons pand.
Theatermaker Cora Burggraaf heeft vanuit de subsidie nieuwe makers van het Fonds Podiumkunsten Jetse
gevraagd als begeleider voor een traject van twee jaar waarvan de start in 2021 lag. Daarnaast heeft in het
najaar Alien Stieger een dag in de week als trainee meegelopen met Patrick van der Weijde. Een mooie manier
om het vak van zakelijk leider over te dragen aan een nieuwe generatie leiders in de culturele sector.

Het voorjaar kenmerkte zich als een periode van afwachten, kort op de bal werken en nauwelijks kunnen
plannen. Een periode van annuleringen en uitstel, maar ook een van nieuwe initiatieven zoals Radio simetrA, de
seizoenswandeling LENTE in natuurgebied Het Bossche broek, videostreams van voorstellingen en De
techniekworkshop op scholen. Door te communiceren over deze activiteiten is het ons gelukt om contact te
houden met ons publiek op het moment dat de theaters nog gesloten waren. Een nieuwe manier om aansluiting
te houden, was het delen van ruw materiaal uit onze repetitieprocessen op onze social mediakanalen. Het bleek
een uitstekend instrument om te laten zien dat Theater Artemis achter de schermen nog volop actief was in
tijden van een lockdown. De positieve feedback van onze volgers stimuleert om tot op de dag van vandaag onze
regelmatig te vullen met ongepolijste inkijkjes.

17

Volledig opgepoetst daarentegen was de livestream van
titel, professioneel geproduceerd bij MAAS theater en dans. Aanleiding hiervoor was de uitnodiging van
Augenblick Mahl festival in Berlijn dat digitaal werd gepresenteerd en hierdoor de kans bood om een keer ruim
te investeren in de kwaliteit van online-materiaal. Het eindresultaat was geslaagd en is succesvol gedeeld, ook
met kijkers in Nederland door podia als Stadsschouwburg Utrecht, Frascati, Verkadefabriek en MAAStd. Het was
een leerzame exercitie, maar live theater blijft de kracht van Theater Artemis, is onze overtuiging. Blijvende
winst is wel het protocol dat in deze periode is ontwikkeld voor het vastleggen van voorstellingen op video. We
zien het belang van registraties op hoge kwaliteit. Niet alleen om te delen met bijvoorbeeld buitenlandse
programmeurs maar ook als archieffunctie van ons gezelschap. Medewerkers van Theater Artemis volgden in
2021 een archiveringstraject onder begeleiding van DEN Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie en ons
cameramateriaal kreeg een upgrade.
In het najaar mochten wij weer op volle kracht spelen. Een periode van omslag en plots op het gaspedaal
drukken. In het Zuiderpark genoten wij van de live ontmoetingen met ons publiek bij Zelfloket en Wat als dit
alles is op Theaterfestival Boulevard. Begin september raakte de grote zaal van ITA in een mum van tijd
tweemaal uitverkocht tijdens Het Nederlands Theater Festival met speelbeurten van Het eind van het begin van
het einde. Opvallend dat er juist in deze periode meer kaartjes zijn verkocht dan bij Het verhaal van het verhaal
in diezelfde zaal nog voor de uitbraak van corona. Het publiek was ons niet vergeten en had duidelijk behoefte
om weer naar het theater te gaan voor een live-beleving. Wij ervaarden in ieder geval sympathie voor het werk
van Artemis in combinatie met een honger naar theater. Dat geeft hoop voor de toekomst van theaterbezoek.
Opvallend genoeg was de vlakke vloerproductie Het dier, het dier en het beestje van alle producties degene die
het minst goed heeft gelopen (met gemiddeld 100 bezoekers per voorstelling 50% van de beschikbare
zaalcapaciteit). Mogelijk omdat deze productie een beetje een vreemde eend is in het repertoire van Theater
Artemis. Meer klassiek in de zin van een verhaal met een kop en staart. Was ons publiek na twee jaar lockdowns
meer op zoek naar interactie en confrontatie? Of werd op dat moment de kleine zaal als minder veilig ervaren
dan de ruimte van de grote zaal? We kunnen er onze vinger niet precies op leggen. We weten in ieder geval wel
dat dit beeld niet overeenkomt met het eerste deel van de succesvolle tour in 2020 net voor de allereerste
lockdown.

Nieuwe eigen productie
Nieuwe coproductie
Reprise eigen productie

1
8

Reprise coproductie

6
15

Uitsplitsing totaal producties
Grote zaal
Midden en kleine zaal

2
10

Online producties

3

Ter controle: Totaal producties
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Voorstellingen

aantal voorstellingen

aantal bezoeken

15
29
16
-

938
4.179
2.569
-

60

7.686

Reguliere voorstelling
Standplaats
Buiten standplaats
Buitenland
Online
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Specificatie van bezoeken reguliere voorstellingen
Gratis bezoeken (zaal; alles wat niet online is)
Gratis bezoeken (online)
Betaalde bezoeken (zaal)
Betaalde bezoeken (online)

902
6.784
-

Ter controle: Totaal reguliere voorstellingen

7.686
aantal voorstellingen
85
7
92

aantal bezoeken
11.302
196
11.498

Specificatie schoolgebonden voorstellingen
Online
Zaal (alles wat niet online is)

92

11.498

Totaal schoolgebonden voorstellingen

92

11.498

152

19.184

Schoolgebonden voorstelling po
Schoolgebonden voorstelling vo
Schoolgebonden voorstelling mbo.ho
Ter controle: Totaal schoolgebonden voorstellingen

Specificatie van bezoeken reguliere voorstellingen
Gratis bezoeken (zaal; alles wat niet online is)
Gratis bezoeken (online)
Betaalde bezoeken (zaal)
Betaalde bezoeken (online)

902
6.784
-

Ter controle: Totaal reguliere voorstellingen

7.686
aantal voorstellingen
85
7
92

aantal bezoeken
11.302
196
11.498

Specificatie schoolgebonden voorstellingen
Online
Zaal (alles wat niet online is)

92

11.498

Totaal schoolgebonden voorstellingen

92

11.498

152

19.184

aantal activiteiten

aantal bezoeken

187
44
5
7
6
-

4.030
4.542
100
689
3.031
-

Schoolgebonden voorstelling po
Schoolgebonden voorstelling vo
Schoolgebonden voorstelling mbo.ho
Ter controle: Totaal schoolgebonden voorstellingen

Schoolgebonden activiteiten
Openbare activiteiten
Niet schoolgebonden educatieve activiteiten
Registratie / adaptatie voor TV
Registratie / adaptatie voor online platform
Registratie / adaptatie voor radio
Registratie / adaptatie voor bioscoop
Overige activiteit

19

26

722

231

8.572

Het balanstotaal is ongeveer 10% gegroeid ten opzichte van 2020. Zowel de kortlopende vorderingen als liquide
middelen zijn toegenomen. Aan de passivakant is het vermogen iets afgenomen en zit de groei van het totaal in
kortlopende schulden. De liquide pos
opgesloten zit in activa maar in contanten beschikbaar is. Omdat de onzekere situatie met maatregelen
voortduurt, hecht Theater Artemis eraan om een redelijk grote liquiditeit te behouden.
Activa
De materiële vaste activa zijn relatief laag gewaardeerd. Belangrijke oorzaak is de reeds afgeschreven
vrachtwagen. Hoewel deze technisch nog steeds prima in orde is, zal in 2022 vervanging noodzakelijk zijn. De
vrachtwagen voldoet niet langer aa
-Hertogenbosch. De
rkt.
Vorderingen; Omdat in het laatste kwartaal de producties weer opgestart zijn, is de debiteurenpositie weer op
een normaal niveau. Er zijn over 2021 geen subsidies of andere bedragen van bijvoorbeeld coproducenten te
ontvangen.
Liquide middelen; in 2021 is voor het eerst negatieve creditrente verschuldigd geworden. Ondanks deze (relatief
geringe) kosten blijft het opportuun ruim voldoende liquide middelen aan te houden.
Passiva
Eigen vermogen; het exploitatietekort is in verhouding van de ontvangen subsidie onttrokken aan de
egalisatiereserve provincie Noord-Brabant 2021-2024 en de algemene reserve. Het in 2020 opgenomen
bestemmingsfonds egalisatiereserve provincie Noord-Brabant is, conform het schrijven van de provincie
daarover, vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve. Het eigen vermogen ligt
op ruim 48%
van het balanstotaal.
Bij de kortlopende schulden is ook te zien dat de producties weer op gang zijn gekomen; de crediteuren zijn flink
gestegen. De belastingschuld is juist flink gedaald doordat de aangifte loonbelasting over december 2021 nog in
die maand voldaan is. De overige kortlopende schulden zijn relatief hoog door nog te verwachten facturen van
coproducenten. Tenslotte staat er bij overlopende passiva een terug te betalen bedrag aan NOW-steun uit 2020
die door de later ontvangen extra steun vanuit het ministerie van OCW niet noodzakelijk bleek.

Baten
Met een
is 2021 afgesloten. De relevante bijzonderheden en afwijkingen van de
begroting worden hieronder toegelicht.
Publieksinkomsten; door de pandemie zijn zowel de binnenlandse- als de buitenlandse publieksinkomsten veel
lager dan begroot, hoewel deze ten opzichte van 2020 weer iets zijn toegenomen. De uitkopen binnenland zijn
zelfs weer op het begrote niveau uitgekomen. Op educatie zelfs erboven, doordat schoolvoorstellingen en De
techniekworkshop doorgang gevonden hebben. De invloed van de coronabeperkingen uitte zich vooral in de
buitenlandse publieksinkomsten en recettes op festivals.
Overige directe inkomsten; de verantwoorde coproductiebijdrage betreft het talentontwikkelingstraject van de
jonge maker Elias De Bruyne met PLAN Brabant. Theater Artemis treedt op als mentor van Elias in dit traject van
twee jaar.
De indirecte inkomsten bestaan voor het grootste deel uit uitleenvergoedingen. Jetse Batelaan verzorgde een
eindregie bij De Warme Winkel en opdrachten voor de toneelacademie Maastricht, Willemijn Zevenhuizen gaf
lessen aan de hogeschool voor de Kunsten Utrecht en technicus Marieke Smits kreeg een techniekopdracht van
Theater aan de Parade. Hoewel in het tweede halfjaar wel wat zaalverhuur heeft plaatsgevonden was deze
opbrengst door de coronamaatregelen relatief mager.
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Voor 2021 zijn geen private middelen aangevraagd omdat de onzekerheid rondom het door kunnen gaan van
een nieuw kunstproject schoolbreed te groot was. Deze is uitgesteld naar het voorjaar van 2023 in de hoop van
betere omstandigheden en bewegingsvrijheid binnen het onderwijs.
De structurele subsidie OCW is inclusief de inflatiecorrectie.
Onder de incidentele publieke subsidies is de noodsteun van OCW opgenomen en het restant van de
internationaliseringsubsidie die Brabant C verstrekt heeft.
Lasten
De materiële lasten beheer zijn vooral op het gebied van huisvesting hoger dan begroot. Dit heeft te maken met
een eenmalige betaling aan de gemeente in verband met verbeteringen van de bovenzaal op het gebied van
ventilatie. Een eenmalige bijdrage in de kosten voorkomt een toekomstige huurverhoging.
De beheerslasten personeel zijn nagenoeg conform begroting.
l in voorbereiding en in
mindere mate in uitvoering en komt door het compleet afgelasten van de repetities en tournee van De grote ik
heb hier geen zin in show (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 2).
De activiteitenlasten personeel zijn in 2021 fors hoger dan 2020 maar wel in lijn met de begroting. Theater
Artemis heeft zo goed mogelijk uitvoering gegeven aan de opdracht van de minister om met de extra steun zo
is onder andere
De grote ik heb hier geen zin in show en De onzichtbare man volledig uit
te betalen, ondanks het feit dat deze producties niet hebben plaatsgevonden.

Dankzij de coronasteun van het ministerie van OCW is het boekjaar met een bescheiden tekort afgesloten. Ook
exploitatie).
Nu de coronamaatregelen snel afgeschaald worden, is de verwachting dat 2022 een jaar wordt waarin, behalve
het eerste kwartaal weer op de gebruikelijke wijze geproduceerd kan worden. Tegenover het verlies aan
(publieks)inkomsten in het eerste kwartaal van 2022 staat extra steun van het ministerie van OCW
.
Op grond van het voorgaande zijn het bestuur en de raad van toezicht van mening dat de continuïteit de eerste
twaalf maanden na vaststelling van de jaarrekening niet in gevaar is.
De interne door de raad van toezicht in de vergadering van 15 december 2021 goedgekeurde begroting voor
2022 ziet er als volgt uit:
Baten
Publieksinkomsten
Overige directe inkomsten
Totaal directe inkomsten
Indirecte inkomsten
Private bijdragen private fondsen
Totaal bijdragen private middelen
Totaal eigen inkomsten
Structurele subsidie OCW
Structurele subsidie provincie
Structurele subsidie gemeente
(totaal structurele subsidies)
Totale baten
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Lasten
Beheerlasten materieel
Beheerlasten personeel
Totale beheerlasten
Activiteitenlasten materieel
Activiteitenlasten personeel
Totale activiteitenlasten
Totale lasten
Saldo uit gewone bedrijfsvoering

-53.584

Saldo rentebaten/-lasten

-

Saldo overige buitengewone baten/lasten

-

Exploitatieresultaat

-53.584

De inkomsten in 2021 waren hoger dan in 2020 maar liggen nog ruim onder het begrote niveau. Gezien de
aanhoudende coronamaatregelen is dit goed verklaarbaar. De eigen inkomsten zijn in absolute zin gestegen
evenals het relatieve aandeel in percentage van 20,99 naar 22,27% in vergelijking met het boekjaar 2020. Ook
voor 2022 is de verwachting dat de eigen inkomsten nog iets onder de begroting zullen blijven gezien de
aanhoudende maatregelen in het eerste kwartaal. Zonder beperkende maatregelen is het streven om weer het
begrote niveau te halen of, zoals in 2019 met 40,48%, daar zelfs iets bovenuit te komen.
Dankzij de extra steun van het ministerie van OCW staat Artemis er financieel nog altijd goed voor. Theater
Artemis heeft afgezien van coronasteun van ge
-Hertogenbosch. Dit besluit is genomen vanwege de
ruimhartige steun die wij als instelling in de BIS hebben ontvangen en de vermogenspositie waarin Theater
Artemis verkeert.
Een aantal van de voorstellingen die voor 2020 ontwikkeld waren, is in 2021 alsnog gespeeld, zij het deels
binnen de geldende beperkingen. Ook in 2022 worden reeds geproduceerde voorstellingen uitgevoerd. Zo zal de
coproductie met Künstlerhaus Mousonturm Dans is lekker ritmisch bewegen op muziek, die in 2021 al opgestart
is, uiteindelijk op 24 maart 2022 in première gaan in Frankfurt am Main. Ondernemerschap betekent ook keuzes
maken. Eén daarvan was het definitief annuleren van de voorstelling De grote ik heb hier geen zin in show.
Ondernemerschap staat ook voor creatief inspelen op veranderende omstandigheden. In 2021 zijn wij op
scholen in Brabant De techniekworkshop gaan aanbieden wat resulteerde in een goede opbrengst educatieve
activiteiten. Daarnaast zijn voorstellingen en kunstprojecten verplaatst, aangepast en/of gedigitaliseerd zodat ze
uiteindelijk toch gespeeld en gezien konden worden.

Theater Artemis onderschrijft natuurlijk de code diversiteit en inclusie. Wij zijn ons als organisatie in de culturele
sector voortdurend bewust van onze verantwoordelijkheid en waar wij staan ten opzichte van de code. Als wij de
voortgang op dit gebied monitoren en evalueren in naleving van onze gestelde ambities in het activiteitenplan,
dan valt op dat wij steeds bewuster stappen zetten en ons continu alert zijn van de code op cruciale
beslismomenten. Het commitment van ons team en de raad van toezicht draagt bij aan dit veranderproces.
Wij spelen op en voor scholen, doen kunstprojecten op onverwachte plekken en presenteren ons werk in diverse
(inter)nationale culturele contexten. Wij geven ruimte aan verschillende perspectieven in onze producties en
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doorsnee overeenkomsten tussen mensen, in dialoog met ons publiek.
Door onze goede referenties en contacten met scholen, bemiddelingsorganisaties voor cultuureducatie door het
hele land en het Brabant Menu kunnen we onze voorstellingen spelen voor iedereen, ongeacht achtergrond,
plek waar iemand woont, geslacht of beperking (cognitief of fysiek). Helemaal sinds wij in 2021 ook in het
speciaal basisonderwijs zijn vertegenwoordigd met uitvoeringen van De driedaagse. Constant zijn we op zoek
naar een verdere verbreding van ons publiek. Niet omdat het van ons gevraagd wordt, maar omdat het
onlosmakelijk verbonden is met ons persoonlijk engagement. Wij werken graag binnen het onderwijs, omdat dit
de plek is waar ons bereik zo veel breder is dan de smalle laag van de bevolking die theaterkaartjes koopt. In
2021 ontmoetten wij ongeveer 60% van ons totale publiek tijdens schoolvoorstellingen. In het onderwijs kom je
iedereen tegen. Dat maakt ons werk in de jeugdtheatersector zo aantrekkelijk.
Om ons vrije publiek verder te verbreden zoeken wij de nauwe samenwerking op met theaters en festivals waar
we spelen en proberen wij met elkaar om zoveel mogelijk verschillende doelgroepen te verleiden om de sprong
naar ons avontuurlijke werk te wagen. Onze verantwoordelijkheid en mogelijkheden zijn anders dan de podia
waar wij geprogrammeerd worden. Daarom juichen wij initiatieven van onze partners op het gebied van
toegankelijkheid (niet alleen fysiek, maar ook sociaaleconomische) bijzonder toe. Zo is er een structurele
samenwerking van Theater Artemis met De Verkadefabriek in contact met de organisatie Quiet Den Bosch. Door
lastminute kaarten voor onze voorstellingen beschikbaar te stellen voor mensen die het niet breed hebben, zijn
wij blij om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de armoedebestrijding in onze thuisstad. Ook zien
wij vaker theaters en festivals zoals de Leidse Schouwburg en theaterfestival Boulevard die onze producties
presenteren met een doventolk. Dat juichen wij alleen maar toe. Het levert soms zelfs een extra dimensie op in
de beleving van onze voorstellingen.
Onze organisatie zelf representeert de diversiteit van onze omgeving en is divers als het gaat om leeftijd, gender
en seksuele oriëntatie. De discussie (van raad van toezicht tot de werkvloer) wordt volop gevoerd om een weg te
vinden in de weerbarstigheid van het thema in de uitvoering. Artistiek leider Jetse Batelaan is zich welbewust dat
spelen voor een cultureel divers publiek vereist dat ook het podium een cultureel divers acteurs-ensemble kent.
Artistieke afwegingen staan centraal waarbij het in sommige producties goed lukt culturele diversiteit op het
podium vorm te geven en een enkele keer in het hele scala van afwegingen komt dat thema minder goed uit
de verf. Het gesprek daarover wordt voortgezet op basis van ieders ervaringen.
Binnen de raad van toezicht is in 2021 succesvol gewerkt aan culturele diversiteit. We hebben afgesproken dat in
de werving van nieuwe leden nadrukkelijk zou worden gezocht naar een verdere verbreding van diversiteit
binnen de samenstelling van de raad.
Tot slot heeft onze zakelijk leider heeft zich aangesloten bij de focusgroep Diversiteit & Inclusie van de
brancheverenigingen NAPK (traject loopt door in 2022) en volgde daarnaast een reeks van vier sessies Inclusief
leiderschap bij de academie voor cultuurmanagement. Bij dezelfde organisatie nam de artistiek leider deel aan
de workshop: Stap uit je bubbel: persoonlijk leiderschap bij diversiteit en inclusie. Onze kennis en expertise op
dit gebied zullen wij blijven voeden en zetten wij in binnen ons gezelschap.

Minister van Engelshoven heeft bij het instellen van de steunpakketten voor de cultuursector aangegeven dat zij
verwacht dat de instellingen de ontvangen steunmiddelen inzetten om onder
compenseren voor
geannuleerde opdrachten en nieuwe opdrachten uit te geven aan makers en uitvoerenden, zodat de sector
draaiende blijft. Theater Artemis hecht veel waarde aan goed werkgeverschap en Fair Practice. Hoewel er het
afgelopen jaar slechts beperkt live gespeeld kon worden, zijn de contracten van medewerkers met een tijdelijk
dienstverband en overeenkomsten voor opdracht met
NAPK (opgesteld met de Kunstenbond en het bestuur van ACT Acteursbelangen) volledig doorbetaald op basis
van de oorspronkelijke afspraken. Dit beleid is duidelijk zichtbaar in de gestegen activiteitenlasten personeel.
Tegenover het totaal van 137.900 aan ontvangen Rijkssteun staat
.761 aan personele lasten (honoraria
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uitgekeerd aan cast- en crew leden en creatives) en
producties en projecten in 2021.

.885 aan materiele lasten in relatie tot gecancelde

In 2021 heeft Theater Artemis als werkgever de volgende inzet gepleegd:
4,
7.757 uren
In vergelijking inzet personeel in 2020:
11,87
716.963)
2,85
136.509)
4.644 uren
191.933)
Met dank aan de aanvullende subsidie heeft Theater Artemis de werkgelegenheid in de sector weten te
continueren. De totale lasten van de personele bezetting vertonen zelfs een lichte stijging van 2% ten opzichte
van de begroting 2021. Ook in 2022 kunnen we dankzij de extra steun van OCW doorgaan met het aanbieden
van tijdelijke contracten / overeenkomsten voor perioden waarin het onzeker is of geplande voorstellingen
plaats kunnen vinden.
Fair Practice betekent voor Theater Artemis een eerlijke beloning voor de werknemers en verdeling binnen de
verschillende productieteams. Daarin is de CAO Toneel en Dans leidend. De medewerkers in dienst (met een vast
contract of voor bepaalde tijd) worden ingeschaald op basis van hun ervaringsjaren en verantwoordelijkheden.
Bij de start van 2021 is iedere werknemer een salarisregel gegroeid mits binnen de functie het einde van de
schaal nog niet is bereikt. Begin juli 2021 vonden de jaargesprekken plaats waarin scherp is gekeken of de
inschaling nog paste bij de praktijk van de werkzaamheden en of er behoefte is aan scholing (zie ook hoofdstuk
10 personele organisatie). Daarnaast heeft Theater Artemis samen met Het Filiaal Theatermakers binnen het
jeugdproducentenoverleg van de NAPK het initiatief genomen om tot een gezamenlijk advies over de verloning
van freelance theaterdocenten te komen.

Als uitkomst van een serie gesprekken met teamleden is in 2021 een nieuw organogram opgesteld, waarin de
interne structuur is bepaald voor onze organisatie. Het benoemen van bevoegdheden van drie
teamcoördinatoren vormde de grootste aanpassing. Zij hebben zeggenschap gekregen over de medewerkers en
budgetten van de afdelingen educatie, publiciteit en productie & techniek. Het scherpstellen van profielen
schept duidelijkheid en de nieuwe verantwoordelijkheden zorgen voor groei in autonomie, efficiëntie en
zelfstandigheid bij het uitvoeren van de opdracht. Deze verschuiving is ook vertaald naar het loongebouw van
Theater Artemis. De coördinatoren zijn opnieuw ingeschaald en doorgegroeid naar een salarisschaal passend bij
hun nieuwe functieverantwoordelijkheden. Een mooi bijeffect is dat Artemis hierdoor niet perse meer
hiërarchisch is geworden, maar juist ook de medewerkers van de afdelingen binnen deze structuur meer tot hun
recht komen en durven initiatief en verantwoordelijkheid te nemen.
De Raad voor Cultuur benoemde specifiek in haar advies aan de minister naar aanleiding van de corona-addenda
de hoge mate van werkdruk bij jeugdtheatergezelschappen. Daar wordt binnen de podiumkunstensector in
vergelijking met gezelschappen voor volwassenen met kleinere teams en budgetten gewerkt, terwijl de ambities
naar verhouding vergelijkbaar zijn. Het commitment en arbeidsethos van de medewerkers van Theater Artemis
is hoog. De werkdruk was al groot door het maatwerk dat iedere productie of project met zich meebrengt. De
coronacrisis heeft daarbovenop een nog grotere invloed gehad op de onvoorspelbaarheid en heeft daarmee de
ervaring van werkdruk verder verhoogd. Eigenaarschap van het kunnen inplannen en je werkzaamheden is een
belangrijke factor voor het wel of niet ervaren van de werkdruk. Op het moment dat onverwachte zaken
plotseling op je pad komen, kan dat leiden tot een verzwaarde werkdruk beleving.
Het resultaat van interne gesprekken over werkdruk zal leiden tot scherpere keuzes aan de voorkant en het
vasthouden aan de gestelde ambities en de meerjarenbegroting zoals opgenomen in het activiteitenplan 20222024. Het is verleidelijk om vanuit enthousiasme in te gaan op nieuwe vragen en verzoeken, maar wij maken
bewustere keuzes op basis van lange lijnen. Ook in de komende jaren zal werkdruk een blijvend punt van
aandacht zijn binnen de verdere professionalisering en het gezond houden van onze organisatie.
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Theater Artemis bood als werkgever ook ruimte voor scholing en het opdoen van ervaringen op andere
werkplekken. Jetse Batelaan deed een eindregie bij De Warme Winkel, Willemijn Zevenhuijzen gaf les aan
theateropleidingen en Marieke Smits (techniek) zette haar skills bij collega-instellingen in de stad. Twee
opleidingstrajecten werden afgerond in 2021: LinC Z (Patrick van der Weijde) en Moderne Bedrijfsadministratie
(Rosanne Roovers). Daarnaast waren beide bestuurders betrokken bij het leerprogramma Inclusief leiderschap
op de academie voor cultuurmanagement en werd de jaarlijks terugkerende cursus bedrijfshulpverlening
aangeboden. Een gedeelte van het team heeft een intensieve training Duits genoten bij het taleninstituut Regina
Coeli in Vught. Een effectieve investering voor onze internationale samenwerkingen.
De vaste personele bezetting bestond uit 11,14 fte. Voor de realisatie van de activiteiten is in 2021 nog eens
2,31%. Helaas zijn wij in het najaar geconfronteerd met de langdurige uitval van een zeer gewaardeerd
werknemer.

Beheer
ZAKELIJKE LEIDING / BESTUURDER: Patrick van der Weijde
SECRETARIAAT EN ADMINISTRATIE: Rosanne Roovers
GEBOUWBEHEER: Henk Claassen

HUISHOUDING: Dorrie van de Griendt

Activiteiten

ARTISTIEKE LEIDING / BESTUURDER: Jetse Batelaan
MAKER EN SPELER: Willemijn Zevenhuijzen
EDUCATIEMAKER EN KOSTUUMONTWERP: Liesbet Swings
COÖRDINATOR EDUCATIE: Erica van de Kerkhof
MEDEWERKER EDUCATIE: Sem Jonkers

COÖRDINATOR PUBLICITEIT: Faye Danaë Leijtens
MEDEWERKER PUBLICITEIT: Sam Cuppen

VERKOOP, PLANNING EN BEELD: Annemiek de Goey
COÖRDINATOR PRODUCTIE EN TECHNIEK: Klaas Tops
MEDEWERKER PRODUCTIE: Zarah Ruwhof
TECHNIEK: Marieke Smits

DECORBOUW EN TECHNIEK: Dik Beets

Stichting Theater Artemis is een rechtspersoon die jaarlijks een totale subsidie ontvangt die meer dan 50%
bedraagt van de totale inkomsten. Daarmee valt de stichting onder de WNT. Het beloningsbeleid dat de raad van
toezicht heeft vastgesteld, bepaalt de inschaling van het met de dagelijkse leiding belast bestuur. Theater
Artemis is voor het beloningsbeleid van de bestuurders en medewerkers gehouden aan de CAO Toneel en Dans.
Alle werknemers ontvangen een salaris conform de afspraken gemaakt binnen deze cao. De salariëring van het
bestuur volgt een interne richtlijn die is gebaseerd op inschaling binnen de CAO Toneel en Dans.
Het salaris en vergoedingen die het bestuur ontvangt staan vermeld in de jaarrekening en vallen binnen
de wettelijke normen die zijn vastgelegd in de WNT. Buiten het bestuur zijn er binnen de stichting geen
topfunctionarissen werkzaam.

De samenstelling van de raad van toezicht is in 2021 voor een deel gewijzigd. Als gevolg van het rooster van
aftreden namen twee leden afscheid die het einde van twee termijnen hebben bereikt (Mark Timmer artistiek
directeur Frascati en Ellen Schuit - HR & Talent Director Capgemini). Nicole Van Son-Van Emmerik (voorzitter
college van Bestuur INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda) was al benoemd aan het einde van 2020 en begon
aan haar eerste termijn in 2021. Zij brengt veel bestuurlijke ervaring mee binnen het onderwijs en is hiermee
een aanwinst voor het gezelschap. Ook zijn wij trots op het aantreden van Henriëtte Post (oud-directeur
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bestuurder Fonds Podiumkunsten). Vanuit het profiel cultuurbeleid kan zij ons adviseren bij strategische keuzes.
Tijdens de vergadering in december 2021 is Diana Martens (Hoofd P&O Theater Rotterdam) benoemd tot nieuw
lid van de raad van toezicht met het profiel personeel en organisatie. Penningmeester Serkan Cengiz (eigenaar
Cengiz Finance) is gestart aan zijn tweede termijn en kan aanblijven tot 2024. Loek Sijbers (directeur bestuurder
Factorium Cultuurmakers) neemt eind 2022 afscheid als voorzitter. Binnen het huidige gremium is voldoende
potentieel aanwezig voor de functie van (nieuwe) voorzitter. In de zoektocht in 2022 naar een nieuw lid wil de
Raad zich, naast de kwaliteit van het artistiek inhoudelijk profiel, tevens laten leiden door het criterium leeftijd:
graag jong. Daarmee kent de Raad in de loop van 2022 een divers en inclusief profiel.
De raad van toezicht is in 2021 viermaal bijeengekomen (grotendeels live) en heeft in december een
zelfevaluatie uitgevoerd. De reflectie betrok zich onder andere op de informatievoorziening van de Raad via de
beide bestuurders. De door ons opgezochte rechtstreekse input van medewerkers met betrekking tot het
functioneren van beide directeuren werd als zeer waardevol ervaren. Het leidde ertoe dat de Raad opnieuw kan
vaststellen dat de rolverdeling zuiver wordt gehanteerd en de werkrelatie tussen directeuren en de raad van
toezicht goed is. Wij zien het als onze taak om de directeuren kritisch te blijven bevragen over de kwaliteit van
Als raad van
toezicht streven we ernaar om een constructieve bijdrage te leveren aan een zo gezond mogelijke organisatie
die op een effectieve en professionele manier wordt georganiseerd. Onze verschillende verantwoordelijkheden
komen op de juiste manier en op de juiste momenten efficiënt en inhoudelijk bij elkaar. Er wordt constructief en
in goede sfeer vergaderd. Men is in alle veiligheid en vertrouwen kritisch naar elkaar en naar de processen.
Binnen de samenstelling sluiten de competenties en de kennisgebieden goed op elkaar aan. Iedereen levert
vanuit zijn of haar expertise een bijdrage aan inhoudelijke discussies waar ook dit jaar diversiteit en inclusie als
thema wederom hoog op de agenda stond.
In oktober zijn de functioneringsgesprekken met de directeur bestuurders gevoerd. Hierin zijn voor het eerst ook
reflecties betrokken van drie (willekeurig gekozen) medewerkers op basis van interviews. De positieve ervaring
met deze aanpak zorgt ervoor dat dit systeem nu in de structurele jaarcyclus wordt opgenomen. Wij hechten
waarde aan deze transparante en ruime verkenning. Het geeft ons inzicht in de dynamiek en sfeer (tevens
sociale veiligheid) binnen de organisatie van Theater Artemis.
De raad van toezicht heeft in 2021 haar buitengewone waardering voor beide directeur-bestuurders
uitgesproken en is in het bijzonder trots op de aanhoudend hoge artistieke prestaties van artistiek leider Jetse
Batelaan. Het was voor de raad van toezicht vanzelfsprekend om hem in 2021 incidenteel extra te belonen voor
de (inter)nationale prestaties en waardering van de afgelopen jaren. Dit in het volle besef dat deze prestaties
alleen tot wasdom kunnen komen door de deskundige inzet van de medewerkers en de zakelijk leider van
Theater Artemis, die naast het welzijn van de teamleden ook zorgdraagt voor optimale financiële en
organisatorische omstandigheden.

Theater Artemis creëert door het uitvoeren van verschillende soorten activiteiten culturele waarde en is zich
bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid door de steun die vanuit verschillende overheden
structureel en incidenteel wordt verleend.
Theater Artemis kent een Raad-van-Toezicht-model en onderschrijft de acht principes en aanbevelingen van de
Governance Code Cultuur. De raad van toezicht controleert en adviseert de tweekoppige directie (een artistieken een zakelijk leider). Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren
en de resultaten van de organisatie.
De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en
onafhankelijke wijze uit. De raad is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid,
diversiteit en onafhankelijkheid. De raad is zodanig samengesteld dat deze zijn taken effectief en verantwoord
kan vervullen, waarbij de individuele leden hun specifieke kwaliteiten en expertises kunnen bijdragen. De
profielschets, samenstelling van de raad van toezicht en rooster van aftreden is gepubliceerd op de website
samen met het bestuursverslag, waarin jaarlijks openheid van zaken wordt gegeven over de activiteiten in het
betreffende jaar evenals de rechtsvorm en het besturingsmodel.
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In de organisatie van Theater Artemis hebben het bestuur en de raad van toezicht ieder hun eigen
verantwoordelijkheid voor het naleven van de code. Zij zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge
verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar. Het bestuur draagt zorg
voor het verankeren van de code in de organisatie binnen de dagelijkse uitvoeringspraktijk. De raad van toezicht
houdt toezicht op het naleven van de code en evalueert dit jaarlijks in een zelfevaluatie (uitgevoerd in december
2020). Hierin wordt het functioneren van de raad besproken, de samenwerking tussen de raad van toezicht en
het bestuur en de onderlinge samenwerking tussen de leden buiten de aanwezigheid van het bestuur. Het
bestuur en de raad van toezicht zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling
en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.
Het bestuur van Theater Artemis gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de
organisatie. Het bestuur hecht waarde aan goed werkgeverschap: het schept de randvoorwaarden voor een
goede en veilige werkomgeving en wijst de medewerkers op interne gedrags- en integriteitscode. De
bestuurders stimuleren het geven van feedback dat bijdraagt aan een cultuur van openheid en
aanspreekbaarheid binnen de organisatie. Ook in 2021 heeft het bestuur de medewerkers opnieuw actief
gewezen op de mogelijkheid om vermoedens van misstanden en onregelmatigheden zonder risico voor hun
positie kunnen melden bij de vertrouwenspersoon van Theater Artemis of bij de voorzitter van de raad van
toezicht als deze onregelmatigheden het bestuur zelf betreft. Deze afspraken zijn ook opgenomen in een
infoboekje dat bij de start van iedere nieuwe productie/kunstproject wordt uitgereikt aan nieuwe medewerkers,
zowel bij tijdelijke contracten als bij inhuur. In 2021 zijn er geen meldingen van ongewenst gedrag gedaan.
Jaarlijks bespreekt de raad van toezicht in welk opzicht de toezichthouders individueel of collectief behoefte
hebben aan verdieping of verbreding van hun kennis. Zo is bij de benoeming van Diana Martens afgesproken om
het traject toezichthouders en bestuurders in de cultuursector verzorgd door Cultuur en Ondernemen aan te
bieden aangezien een toezichthoudende positie voor haar nieuw is. De raad van toezicht beschouwt dit als een
investering in de kwaliteit van de raad en in de kwaliteit van Governance code cultuur in de culturele sector.
Daarnaast volgde Patrick van der Weijde in 2021 het leerprogramma LinC Z voor zakelijk leiders binnen de
culturele sector aan de Universiteit van Utrecht. Een inspirerende manier om aan eigen ontwikkeling te blijven
werken om zo aan een adequate vervulling van de functie te kunnen blijven voldoen.

De raad van toezicht is werkgever van het bestuur. Jaarlijks voert een delegatie van de Raad, waaronder de
voorzitter, functionerings- en beoordelingsgesprekken met de beide bestuursleden/directeuren. Mede op basis
van dit traject stelt de RvT de beloning van het bestuur vast, passend bij bovengenoemde bezoldigingsbeleid.

Dhr. L..H.M. (Loek) Sijbers
Voorzitter
Voorzitter raad van toezicht per 02.12.2014
Eenmalige herbenoeming per 02.12.2018
Aftreden uiterlijk per 01.12.2022
Functie: Directeur-bestuurder Factorium Podiumkunsten Tilburg
Andere nevenfuncties:
Directeur, Bestuurder Cultuurbouw BV
Bestuurslid, Stichting Tilburg Dansstad
Dhr. S. (Serkan) Cengiz
Profiel: financieel
Penningmeester | bestuurslid per 15.04.2016
Eenmalige herbenoeming per 15.04.2020
Aftreden uiterlijk per 15.04.2024
-Hertogenbosch
Geen andere nevenfuncties
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Dhr. M.W.J. (Mark) Timmer
Profiel: artistiek-inhoudelijk
Lid raad van toezicht per 17.08.2013
Eenmalige herbenoeming per 17.08.2017
Aftreden uiterlijk 16.08.2021
Functie: artistiek directeur Theater Frascati, Amsterdam
Andere nevenfuncties:
Bestuurslid, Vooropleiding Amsterdam
Lid Raad van advies, De Theaterschool, AHK, Amsterdam
Mw. P.C.H.M. (Ellen) Schuit
Profiel: juridisch personeel
Lid raad van toezicht per 01.01.2014
Eenmalige herbenoeming per 01.01.2018
Aftreden uiterlijk per 31.12.2021
Functie: HR Director Capgemini Netherlands
Andere nevenfuncties:
Raad van advies, Human Capital Netwerk VNO-NCW
Mw. N.W. (Nicole) van Son-van Emmerik
Profiel: onderwijs en educatie
Lid raad van toezicht per 11.03.2021
Eenmalige herbenoeming per 11.03.2025
Aftreden uiterlijk per 11.03.2029
Functie: Voorzitter College van Bestuur (0.9 fte) INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda
Andere nevenfuncties:
Voorzitter van het Toezichthoudend deel van het bestuur van het Regionaal Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs Breda e.o.
Voorzitter van de raad van toezicht van Petje Af West-Brabant
Mw. H.I. (Henriëtte) Post
Profiel: cultuurbeleid
Lid raad van toezicht per 15.12.2021
Eenmalige herbenoeming per 15.12.2025
Aftreden uiterlijk per 15.12.2029
Andere nevenfuncties:
Raad van toezicht (voorzitter) Centraal Museum
Raad van toezicht (lid) Nemo Science Museum

Dhr. P.S. (Patrick) van der Weijde
Directeur bestuurder | zakelijk leider
Gezamenlijk bevoegd bestuurslid per 15.11.2017
In dienst per 15.11.2017 (contract voor onbepaalde tijd)
Geen andere nevenfuncties
Dhr. J. (Jetse) Batelaan
Directeur bestuurder | artistiek leider
Gezamenlijk bevoegd bestuurslid per 21.01.2013
In dienst per 21.01.2013 (contract voor onbepaalde tijd)
Geen andere nevenfuncties
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (na resultaatbestemming)

bedragen in EUR

toelichting

31-12-2021

31-12-2020

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

1.

17.009

19.769

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

2.
3.

148.645
338.456
487.101

120.569
307.688
428.257

504.110

448.026

31-12-2021

31-12-2020

totaal ACTIVA

PASSIVA

toelichting

Eigen vermogen
Algemene reserve
Egalisatiereserve Noord-Brabant 2017 - 2020
Egalisatiereserve Noord-Brabant 2021 - 2024
Bestemmingsreserve nieuwe producties
Bestemmingsfonds Egalisatiereserve PNB

4.
5.
6.
7.
8.

246.159
0
-3.201
0
0
242.958

214.959
34.750
0
0
9.083
258.792

Kortlopende schulden

9.

261.152

189.234

504.110

448.026

totaal PASSIVA
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DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING 2021

bedragen in EUR

toelichting

2021
werkelijk

2021
begroot

2020
werkelijk

BATEN
Eigen inkomsten
Publieksinkomsten binnenland
Recette
Uitkoop
Partage
Overige publieksinkomsten

Publieksinkomsten binnenland
Publieksinkomsten buitenland
Totaal Publieksinkomsten
Overige directe inkomsten
Sponsorinkomsten
Vergoeding coproducenten
Overige directe inkomsten
Totaal Overige directe inkomsten

19.082
115.512
1.235
23.213

38.305
114.356
0
9.100

5.139
66.759
0
9.981

10.

159.042
76.132
235.174

161.761
112.194
273.955

81.879
101.290
183.169

11.

0
35.000
1.384
36.384

0
89.565
0
89.565

0
36.500
12.000
48.500

271.558

363.520

231.669

Totaal directe opbrengsten
Indirecte opbrengsten

12.

18.875

16.275

26.074

Overige bijdragen uit private middelen
Private middelen fondsen
Totaal bijdragen uit private middelen

13.

0
0

32.000
32.000

16.179
16.179

290.433

411.795

273.922

Totaal eigen inkomsten
Structurele subsidie OCW

14.

855.627

838.321

762.111

Structurele subsidie Noord-Brabant

15.

356.511

356.511

347.500

Structurele subsidie 's-Hertogenbosch

16.

91.229

91.229

81.790

1.303.367

1.286.061

1.191.401

169.900

99.900

152.340

Totaal subsidie

1.473.267

1.385.961

1.343.741

TOTALE BATEN

1.763.700

1.797.756

1.617.663

Totaal structurele subsidies
Incidentele publieke subsidies

17.
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DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING 2021

bedragen in EUR

toelichting

2021
werkelijk

2021
begroot

2020
werkelijk

LASTEN
Beheerlasten
Beheerlasten materieel
Beheerlasten personeel
Totaal beheerlasten

18.
19.

244.480
194.751
439.231

208.929
195.894
404.823

216.150
185.461
401.611

Activiteitenlasten
Activiteitenlasten materieel
Activiteitenlasten personeel
Totaal activiteitenlasten

20.
21.

240.384
1.099.919
1.340.303

314.884
1.078.049
1.392.933

318.057
920.333
1.238.390

1.779.534

1.797.756

1.640.001

-15.834

0

-22.338

0

0

0

-15.834

0

-22.338

TOTALE LASTEN
SALDO uit gewone bedrijfsvoering
Rentebaten en rentelasten

22.

EXPLOITATIERESULTAAT
Resultaatbestemming:
Mutatie egalisatiereserve PNB 2017-2020
Mutatie egalisatiereserve PNB 2021-2024
Mutatie bestemmingsfonds egalisatiereserve PNB
Mutatie bestemminsreserve nieuwe producties
Mutatie algemene reserve
Totaal

20%

-34.750
-3.201
-9.083
0
31.200
-15.834
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21%

-4.799
0
0
-51.699
34.160
-22.338

TOELICHTING ALGEMEEN

Bedrijfsgegevens
Stichting Theater Artemis staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41084029.
Bedrijfsactiviteiten
Stichting Theater Artemis is het jeugdtheatergezelschap uit Den Bosch en maakt interactief en
anarchistisch theater. Theater Artemis maakt theater voor alle kinderen die nog naar school gaan en alle
andere mensen die dan nog overblijven. Naast de voorstellingen zijn er educatieve trajecten voor
scholieren.
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving 640. De
jaarrekening heeft de indeling zoals voorgeschreven door het Ministerie van OCW in het handboek
verantwoording cultuursubsidies instellingen 2021-2024.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
aanschaffingen onder deze activeringsgrens worden in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaat
gebracht. Voor de gehanteerde afschrijvingspercentages wordt verwezen naar de toelichting op de
balans.
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarden, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op basis van individuele
beoordelingen van de vorderingen.
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan
deze ter vrije beschikking.
De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
De beheerlasten, de activiteitenlasten, de opbrengsten en de bijdragen worden toegerekend aan de
periode waarop deze baten en lasten betrekking hebben. Verplichtingen die hun oorsprong vinden voor
het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
Begroting
De in de jaarrekening opgenomen begroting is de meerjarenbegroting 2021-2024 die op 1 juni 2021 per
het addendum is ingediend bij OCW. Deze begroting is gedeeld met de Gemeente 's-Hertogenbosch en
Provincie Noord-Brabant.
Toelichting Mousonturm

Hiermee is voor Mousonturm voldoende zekerheid gecreëerd om het productieproces op te starten. De
repetities konden worden gestart, en zijn volledig afgerond. Door de coronamaatregelen in 2021, is de
première verschoven naar het voorjaar van 2022.
Toelichting afwijking materiële lasten beheer
De materiële lasten beheer zijn vooral op het gebied van huisvesting hoger dan begroot. Dit heeft te
maken met een eenmalige betaling aan de gemeente in verband met verbeteringen van de bovenzaal op
het gebied van ventilatie. Een eenmalige bijdrage in de kosten voorkomt een toekomstige huurverhoging
Toelichting afwijkingen begroting en resultaat
De toelichting op de overige verschillen tussen begroting en resultaat is opgenomen in het bestuursverslag.
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TOELICHTING OP DE BALANS per 31 december 2021 (bedragen in EUR)

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

automatisering

inventaris en
inrichting

Stand per 1 januari
Investeringen
Afschrijvingen
Boekwaarde

6.772
-6.474
298

13.515
-7.448
6.067

Mutaties
Investeringen
Buiten gebruik stellen
Afschrijvingen
Afschrijvingen buiten gebruik stellen
Saldo

0
-5.105
-298
5.105
-298

0
0
-2.662
0
-2.662

Stand per 31 december
Investeringen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

1.667
-1.667
0

13.515
-10.110
3.405

20%

20%

Gehanteerde afschrijvingspercentage

theatertechniek

transportmiddelen

totaal

Stand per 1 januari
Investeringen
Afschrijvingen
Boekwaarde

25.725
-18.828
6.897

53.085
-46.578
6.507

99.097
-79.328
19.769

Mutaties
Investeringen
Buiten gebruik stellen
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvesteringen
Saldo

5.174
-10.869
-3.074
10.869
2.100

0
0
-1.900
0
-1.900

5.174
-15.974
-7.934
15.974
-2.760

Stand per 31 december
Investeringen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

20.030
-11.033
8.997

53.085
-48.478
4.607

88.297
-71.288
17.009

20%

20%

20%

Gehanteerde afschrijvingspercentage
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TOELICHTING OP DE BALANS per 31 december 2021 (bedragen in EUR)

ACTIVA

2. Vorderingen
Debiteuren
Nog te factureren bedragen
Belasting en premies
Te ontvangen subsidies
Waarborgsommen
Overige vorderingen
Overlopende activa

3. Liquide middelen
Kas
ABN AMRO Rekening-courant
ABN AMRO Direct kwartaal sparen
ABN-AMRO Vermogens spaarrekening
De liquide middelen zijn vrij opeisbaar.
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31-12-2021

31-12-2020

77.797
14.677
29.855
0
8.738
0
17.578
148.645

690
34.318
16.179
8.487
38.133
22.762
120.569

430
154.160
240
183.626
338.456

239
123.587
241
183.621
307.688

TOELICHTING OP DE BALANS per 31 december 2021 (bedragen in EUR)

PASSIVA

4. Algemene reserve
Algemene reserve per 1 januari
Mutatie boekjaar

31-12-2021

31-12-2020

214.959
31.200
246.159

180.799
34.160
214.959

boven het minimaal gewenste niveau van 10%. Het meerdere wordt gezien als een veilige marge voor
toekomstige risico's.
5. Egalisatiereserve Noord - Brabant 2017 -2020
Stand per 1 januari
Dotatie 2017-2020
Mutatie 2021

34.750
0
-34.750
0

0
34.750
0
34.750

De egalisatiereserve Noord - Brabant 2017-2020 is, conform het schrijven van de provincie hierover,
vrijgevallen.

6. Egalisatiereserve Noord - Brabant 2021-2024
Stand per 1 januari
Onttrekking 2021 20% aandeel in baten

0
-3.201
-3.201

0
0
0

De egalisatiereserve Noord - Brabant 2021 - 2024 mag bij vaststelling van de subsidie 2021-2024
maximaal 10% van de door de provincie verleende subsidie voor het laatste boekjaar bedragen. De
jaarlijkse toevoeging aan de reserve is berekend op basis van het aandeel van de provinciale subsidie
aan de totale baten. In 2021 is dit aandeel 20%. De onttrekking aan de egalisatiereserve is daarmee in

7. Bestemmingsreserve nieuwe producties
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar

8. Bestemmingsfonds Egalisatiereserve PNB
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar

0
0
0

51.699
-51.699
0

9.083
-9.083
0

0
9.083
9.083

Het bestemmingsfonds egalisatiereserve PNB is, conform het schrijven van de provincie hierover,
vrijgevallen.
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TOELICHTING OP DE BALANS per 31 december 2021 (bedragen in EUR)

PASSIVA

9. Kortlopende schulden
Crediteuren
Nog te betalen kosten
Belastingen en premies
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

31-12-2021

31-12-2020

78.634
66.604
2.747
73.471
39.696
261.152

52.567
24.301
24.818
47.852
39.696
189.234

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Behalve voor verplichtingen inherent aan het karakter van de activiteiten van de stichting bestaan verder
geen verplichtingen van materiele omvang die niet uit de balans blijken.
838.321
per jaar
Subsidietoekenning 2021-2024 OCW
1.426.042
voor hele subsidieregeling 2021-2024
Subsidietoekenning 2021-2024 Noord-Brabant
91.229
per jaar
Subsidietoekenning 2021-2024 Den Bosch
De huurovereenkomst Predikheerenpoort is aangegaan voor de periode van 1 jaar en heeft een
opzegtermijn van tenminste 6 maanden. De huurovereenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De
De huurovereenkomst Rietveldenweg is 15 maart 2021 aangegaan voor een periode van 5 jaar en heeft
een opzegtermijn van tenminste 6 maanden. De huurovereenkomst wordt met een aansluitende periode

Nu de coronamaatregelen snel afgeschaald worden, is de verwachting dat 2022 een jaar wordt waarin,
behalve het eerste kwartaal weer op de gebruikelijke wijze geproduceerd kan worden. Tegenover het
verlies aan (publieks)inkomsten in het eerste kwartaal van 2022 staat extra steun van het ministerie van
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TOELICHTING OP DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING 2021

BATEN

2021
werkelijk

10. Publieksinkomsten binnenland
Recette
Uitkoop
Partage
Opbrengst educatieve activiteiten
Overige publieksinkomsten
Publieksinkomsten buitenland

2021
begroot

2020
werkelijk

19.082
115.512
1.235
23.198
15
76.132
235.174

38.305
114.356
0
0
9.100
112.194
273.955

5.139
66.759
0
5.968
4.013
101.290
183.169

35.000
1.384
36.384

89.565
0
89.565

36.500
12.000
48.500

18.875

16.275

26.074

0
0

32.000
32.000

16.179
16.179

14. Structurele subsidie OCW

855.627

838.321

762.111

15. Structurele subsidie Provincie Noord-Brabant

356.511

356.511

347.500

91.229

91.229

81.790

99.900

5.740
4.000
142.600
0
152.340

11. Overige directe inkomsten
Vergoedingen coproducenten
Overige directe inkomsten

12. Indirecte opbrengsten

13. Private middelen fondsen
Subsidie Fonds 21 "#TheatermatenMBO"

16. Structurele subsidie Gemeente Den Bosch

17. Incidentele subsidies uit publieke middelen
Subsidie Den Bosch "tegemoetkoming verhuizing"
Subsidie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland "TOGS"
Subsidie OCW "RAOCCC"
Subsidie Brabant C "Internationalisering"

0
0
137.900
32.000
169.900

De in de exploitatierekening opgenomen subsidiebedragen zijn conform de toegekende subsidies. De
subsidies worden op grond van de ingediende verantwoording door de subsidiegever definitief
vastgesteld.
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TOELICHTING OP DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING 2021

LASTEN

2021
werkelijk

18. Beheerlasten materieel
Huisvesting
Kantoorkosten
Afschrijvingen

158.257
83.263
2.960
244.480

19. Beheerlasten personeel
Zakelijke directie
Ontvangen ziekengeld
Secretariaat
Algemene zaken/beheer pand/schoonmaak
Overige personeelskosten beheer

20. Activiteitenlasten materieel
Voorbereiding
Uitvoering
Publiciteit
Educatie
Afschrijving activiteiten

21. Activiteitenlasten personeel
Artistieke directie*
Artistiek kader
Uitvoerend personeel
Technisch personeel
Publiciteit
Educatief personeel
Overige personeelskosten

2021
begroot

2020
werkelijk

208.929

137.403
75.711
3.036
216.150

195.894

86.234
-4.739
33.070
49.656
21.240
185.461

314.884

94.615
178.721
39.331
367
5.023
318.057

46.188
121.584
424.713
180.481
145.193
142.062
39.698
1.099.919

1.078.049

44.740
126.167
303.032
141.642
137.269
131.110
36.373
920.333

0

0

0

91.211
0
36.927
53.344
13.269
194.751

51.351
133.942
50.108
9
4.974
240.384

* In 2021 0,49 fte in deze functie en 0,51 fte als regisseur.

22. Rentebaten en rentelasten

jaarrekening 2021 stichting Theater Artemis - 40 -

TOELICHTING OP DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING 2021

WNT verantwoording
Naam
Functie
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Deeltijd factor in fte
(Fictieve) dienstbetrekking
Bezoldiging
Beloning inclusief belastbare onkostenvergoedingen
Beloning op termijn (pensioenbijdrage)
Subtotaal

J. Batelaan
P. van der Weijde
artistieke directie zakelijke directie

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totaal bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Gegevens 2020
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Deeltijd factor in fte
(Fictieve) dienstbetrekking
Bezoldiging
Beloning inclusief belastbare onkostenvergoedingen
Beloning op termijn (pensioenbijdrage)
Subtotaal
Individueel bezoldigingsmaximum
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totaal bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
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1.1-31.12
1,00
ja

1.1-31.12
1,00
ja

79.319
9.572
88.891

70.414
8.699
79.113

209.000

209.000

n.v.t.
88.891

n.v.t.
79.113

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

1.1-31.12
1,00
ja

1.1-31.12
1,00
ja

72.094
8.463
80.557

66.671
7.687
74.358

201.000

201.000

n.v.t.
80.557

n.v.t.
74.358

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

