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VOORWOORD
2012 is voor Toneelhuis een scharnierjaar: de Toneelhuismakers die hun stempel gedrukt
hebben op de subsidieperiode 2010-2012 verwelkomen vanaf 1 januari 2013 drie nieuwe
collega’s. Guy Cassiers, Benjamin Verdonck, Abke Haring, Bart Meuleman, en Olympique
Dramatique zetten de deuren open voor FC Bergman – met sterk beeldend werk op
locatie en in theater – en voor Mokhallad Rasem – met meertalig theater vol echo’s van de
politieke gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Met Toneelgroep Amsterdam wordt een
samenwerkingstraject uitgezet over vier jaar. Daarin wordt jaarlijks ruimte gemaakt voor een
coproductie waarin de ensembles van de twee huizen elkaar komen versterken, afwisselend in
een regie van Ivo van Hove en Guy Cassiers. En daarmee zijn we beland bij de laatste – maar
niet de minste - nieuwigheid die de nieuwe subsidieperiode 2013-2016 in zich draagt, met
name de keuze voor een zeskoppig Toneelhuisensemble.
Toneelhuis blijft in 2012 doorwerken op de grondstroom van (co)producties van zijn
Toneelhuismakers maar maakt tegelijkertijd de grond rijp voor alle nieuwkomers. Om die reden
is 2012 een belangrijk schakelpunt in de prille geschiedenis van Toneelhuis nieuwe stijl, een
formule die werd gelanceerd in 2006 toen Guy Cassiers artistiek leider werd: het Antwerpse
stadstheater Toneelhuis zou vanaf dat moment niet meer gestoeld zijn op één hoofdregisseur
die geregeld gastregisseurs zou uitnodigen om zijn acteursensemble te regisseren. Toneelhuis
werd een ensemble van zeven makers die door Guy Cassiers gekozen waren omwille van hun
intrinsieke artistieke waarde en omdat ze samen een wereld van verschil in zich droegen. Op de
hedendaagse complexe maatschappij kan men immers niet één theatraal antwoord formuleren;
tegenover de gelaagdheid van onze wereld kunnen alleen meervoudige antwoorden in meerdere
disciplines staan.
Trouw aan die basisgedachte maar tevens – en minstens even belangrijk - organisch mee
evoluerend met het omgevende kunstenlandschap vindt elk Toneelhuisjaar zijn eigen invulling
en vorm opnieuw uit.
Zo opent de collectieve voorstelling Middenin de nacht de maand januari 2012, een voorstelling
van en met alle Toneelhuismakers en –spelers, ook degene die er pas op 1 januari 2013
effectief zullen binnenstromen, bij wijze van voorafspiegeling van wat gaat komen. Olympique
Dramatique maakt niet minder dan drie producties, Van de Velde, Niets Is Onmogelijk (in
coproductie met Lazarus) en het door het Vlaams Theaterfestival geselecteerde Onvoltooid
verleden. Bart Meuleman verweeft theater en muziek in De man in de mist en scoort ook
met het zwoele Half elf zomeravond naar Duras. Guy Cassiers zet een orgelpunt aan
zijn Musiltrilogie met deel III, De misdaad, naar het magnum opus van Robert Musil, De
man zonder eigenschappen. Abke Haring en Benjamin Verdonck zetten hun wederzijdse
fascinatie als makers om in een beklijvende productie SONG#2. Benjamin Verdonck gaat
tevens voluit met zijn beeldend werk, met o.m. een opgemerkte deelname aan Track in Gent.
In zijn geheel levert dit een brede waaier van soorten werk op: van zuiver acteurstheater
tot performance, van muziektheater tot sterk beeldend werk, van publieks’pleasers’ tot
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weerbarstige theaterervaringen, maar op elk moment zo kwaliteitsvol en eerlijk mogelijk. Tot
daar een selectief overzicht van de ‘grondstroom’ waarbij we in dit beknopte overzicht ook alle
hernemingen van werk van deze makers onvermeld laten, tenzij dan misschien het door het
Nederlands Theaterfestival genomineerde Bloed & rozen. Het lied van Jeanne en Gilles in een
regie van Guy Cassiers.
Intussen wordt in 2012 ook duchtig meegewerkt aan producties van de (toekomstige)
instromers: aan Caligula van Mokhallad Rasem, een productie van Monty, coproduceert
Toneelhuis financieel en logistiek. Idem voor Terminator Trilogie, een fascinerend locatieproject
van FC Bergman. Ook reeds bestaande producties van beide makers, resp. Irakese geesten en
300 el x 50 el x 30 el worden door Toneelhuis ‘ingekanteld’ en op tournee gezet waar mogelijk.
Deze aanpak is een welbewuste keuzen van Toneelhuis: het geeft de makers de kans om
Toneelhuis als huis te leren kennen (en vice versa), en het geeft Toneelhuis de kans om zijn
publiek warm te maken voor de komst van de nieuwe makers.
2012 was door deze verbrede aanpak goed voor 232 eigen activiteiten in Antwerpen en België
voor maar liefst 65 601 personen die dit werk volgden, een flinke stijging in vergelijking met
2011 dat goed was voor 115 activiteiten voor 34 154 toeschouwers.
Voor deze brede waaier van (eigen) werk wordt ‘maatwerk’ gehanteerd als buitenlandse
spreidingspolitiek: van elk project wordt in overleg met de maker het soort van circuit bepaald
waarin het best tot zijn echt komt, en wat daarbinnen de ambities zijn. Maar het buitenlandse
terrein fluctueert per definitie en ook Toneelhuis ontkomt niet aan de globale tendensen: de
globale economische crisis, artistieke interesses die zich verleggen, directeurswissels, het immer
dreigende populisme… Het zijn enkele van de vele factoren die internationaal werk kwetsbaar
maken. In 2012 telden we 86 buitenlandse activiteiten voor eigen werk, goed voor 36 077
personen, een daling t.a.v. het jaar daarvoor, met 115 activiteiten, goed voor 51 774 personen.
Toch moet dit verschil worden genuanceerd: de beeldende projecten van Benjamin Verdonck
waren in 2012 goed voor 16 316 toeschouwers die we in dit eerste getal niet mee verrekend
hebben. Indien we dit toevoegen aan de 36 077 dan spreken we over 52 393 buitenlandse
bezoekers van Toneelhuisactiviteiten, en scoren we hoger dan 2011.
Naast al deze projecten blijft Toneelhuis investeren in de samenwerking met het bredere
landschap: de Antwerpse collega’s bespelen de Bourla – met steeds meer succes – tijdens de
Antwerpse Kleppers, maar ook de collega’s van de andere stadstheaters tonen er hun werk, net
zoals gezelschappen als o.m. Tutti Fratelli.
2012 is met al deze activiteiten een rijk jaar met een flink gevarieerde grondstroom en
voorbereiding van nieuwe instroom met boeiend werk van nieuwe Toneelhuismakers en met
Middenin de nacht tevens een gesmaakte vooruitblik op de komst van het Toneelhuisensemble.
En dit alles voor een gestaag aangroeiend publiek dat in een jaar tijd stijgt van 124 233 in 2011
naar 152 338 in 2012. Toneelhuis is daarmee klaar voor het magische 2013, het begin van een
nieuwe subsidieperiode.
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KERNCIJFERS

Kerncijfers: activiteiten

2007

2008

2009

2010

2011

2012

153

103

96

187

72

112

113

84

55

156

53

96

40

19

41

31

19

16

49

98

71

44

43

120

Nieuwe creaties

17

51

48

39

32

65

Hernemingen

32

47

23

5

11

55

143

202

145

95

115

86

Eigen producties & coproducties Bourla/stad
Nieuwe creaties
Hernemingen
Eigen producties & coproducties binnenland

Eigen producties & coproducties buitenland
Nieuwe creaties

76

58

76

52

82

43

Hernemingen

67

144

69

43

33

43

39

17

14

9

15

Eigen activiteiten
Tentoonstellingen binnenland

0
287

Tentoonstellingen buitenland

11

Receptief

42

43

46

49

60

51

Publiekswerking/educatie

64

136

120

82

141

161

9

13

8

5

6

1

499

612

500

471

452

829

Stadsdagen
TOTAAL

Kerncijfers: publiekscijfers

Eigen producties & coproducties Bourla/stad
Nieuwe creaties
Hernemingen
Eigen producties & coproducties binnenland
Nieuwe creaties

2007

2008

2009

2010

2011

2012

26.125

28.914

46.100

45.071

26.080

36.883

17.009

25.735

37.243

36.265

20.632

30.499

9.116

3.179

8.857

8.806

5.448

6.384

17.161

24.625

29.081

10.903

8.074

28.718
15.748

5.127

17.304

22.872

9.437

6.407

12.034

7.321

6.209

1.466

1.667

12.970

46.255

75.105

48.818

52.229

51.774

36.077

Nieuwe creaties

32.593

22.167

25.016

35.392

43.884

20.549

Hernemingen

13.662

52.938

23.802

16.837

7.890

15.528

1.082

3.475

4.271

3.048

3.023

Hernemingen
Eigen producties & coproducties buitenland

Eigen activiteiten
Tentoonstellingen binnenland

0
11.000

Tentoonstellingen buitenland

16.316

Receptief

8.360

9.155

14.151

13.451

24.931

15.652

Publiekswerking/educatie

3.005

7.561

7.561

3.637

7.523

7.577

Stadsdagen

5.457

5.092

4.157

2.555

2.828

115

107.445

153.927

154.139

130.894

124.233

152.338

TOTAAL
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evolutie aantal activiteiten
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Kerncijfers: vermogen en resultaat

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1.821.715

2.153.936

2.676.827

4.101.997

3.561.798

2.730.701

301.141

650.445

688.272

877.192

900.421

963.810

Actief: vlottende activa

1.520.574

1.503.491

1.988.555

3.224.806

2.661.377

1.766.891

Passief: totaal

1.821.714

2.153.936

2.676.828

4.101.997

3.561.798

2.730.701

-711.247

-361.150

-130.454

738.661

552.881

448.067

Actief: totaal
Actief: vaste activa

Passief: eigen vermogen
Passief: voorzieningen
Passief: schulden

263.351

234.312

770.555

921.234

749.041

427.038

2.269.610

2.280.774

2.036.727

2.442.103

2.259.876

1.855.596

Resultaat

-683.819

350.097

230.697

207.413

206.080

-181.295

Uitgaven

9.436.170

9.822.271

8.661.951

7.904.904

8.336.130

8.432.053

Inkomsten

8.752.351

10.172.368

8.892.648

8.112.317

8.542.210

8.250.758

-736.036

-385.939

-155.242

52.171

258.251

76.955

Overgedragen resultaat

Kerncijfers: personeel per 31 december 2012

Aantal voltijdse equivalenten

2007

2008

2009

2010

2011

2012

111,91

92,81

78,53

75,36

72,9

80,45

Verdeling man/vrouw

63/71

58/54

53/46

49/45

51/46

59/43

Verdeling voltijds/deeltijds mannen

48/15

48/10

40/13

40/9

38/13

39/12

Verdeling voltijds/deeltijds vrouwen

38/33

36/18

26/20

25/20

24/22

24/23

41

42

43

42

41

44

Gemiddelde leeftijd
(Cijfers op 31/12.)
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ARTISTIEKE WERKING
Voor een overzicht van de artistieke werking zie p. 4 voorwoord.
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Midden in de nacht | © Koen Broos

eigen producties
| nieuwe creaties

eigen productie | nieuwe creatie

MIDDENIN DE NACHT | ALLE TONEELHUISMAKERS

Toon Tellegen schreef met Middenin de nacht een ontroerende en
grappige dierenfabel waarin ieder verhaaltje begint met de woorden
“Middenin de nacht”.
Middenin de nacht is een familie-voorstelling naar de ontroerende en
grappige dierenfabel van Toon Tellegen. Alle Toneelhuismakers en
-spelers bundelen hun creativiteit en laten hun verbeelding los.

“Dit is een goed in elkaar gestoken en met veel plezier gebrachte
feelgoodvoorstelling, die je blij en met een brede glimlach terug het
duister in stuurt.” - Yves Desmet in De Morgen
“Middenin de nacht blijkt een fuif voor het oog en de lach, en schetst
Cassiers’ club als een veelkleurige bende die het lichte en het donkere
heerlijk in elkaar doen opgaan.(…) Zoveel zelfrelativering en spontane
theaterpret doet de Bourla merkbaar deugd. “ – Wouter Hillaert in De
Standaard
“Meer dan één theaterclub is al met zijn teksten aan de slag gegaan.
Maar de mensen van Toneelhuis hebben het toch wel heel erg goed
begrepen. Niet alleen de verhalen zijn goed gekozen, er is ook gezorgd
voor coherentie en veel visueel plezier: poëzie om naar te kijken. En met
zoveel verbeelding gestalte gevend aan de essentie van Tellegen dat je
alleen maar kunt zwichten.” – Griet Op de Beeck in De Morgen

Op vraag van Kortrijk Congé, een festival van zonsondergang tot
zonsopgang, lazen Toneelhuismakers en -spelers de verhalen uit de
dierenfabel Middenin de nacht van Toon Tellegen in voor een audioinstallatie. De eekhoorn, de spin, de gloeiworm en de andere dieren van
Tellegen doen hun verhaal op een heerlijk rust -en luisterplekje in de
Paardestallen Howest.

première 12 januari 2012, Bourlaschouwburg, Antwerpen

12 - 14.01.12
18 - 22.01.12
08 - 09.06.12
14.06.12

Bourla, Antwerpen
Bourla, Antwerpen
Bourla, Antwerpen
Kortrijk Congé
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Middenin de nacht | © Koen Broos

van en met
Abke Haring
Bart Meuleman
Benjamin Verdonck
Guy Cassiers
Johan Van Assche
Katelijne Damen
Mokhallad Rasem
Tom Dewispelaere
Stef Aerts
Joé Agemans
Kim Hertogs
Bart Hollanders
Han Kerckhoffs
Maarten Ketels
Maarten Mertens
Matteo Simoni
Floris Schillebeeckx
Ben Segers
Stijn Van Opstal
Geert Van Rampelberg
Thomas Verstraeten
Marie Vinck
tekst
Toon Tellegen
productie
Toneelhuis

Middenin de nacht | © Koen Broos
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Middenin de nacht | © Koen Broos

Middenin de nacht | © Koen Broos
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Van de Velde| © Koen Broos

Van de Velde| © Koen Broos

eigen productie | nieuwe creatie

VAN DE VELDE | OLYMPIQUE DRAMATIQUE
”J’AIMERAIS MIEUX DE BOUCHE VOUS LE DIRE (SIC)”

van en met
Ben Segers
Geert Van Rampelberg
Wouter Hendrickx
tekst
Erik Vlaminck
scenografie
Hugo Moens
kostuumontwerp
Karen De Wolf
productie
Toneelhuis

Erik Vlaminck schreef een nieuw toneelstuk over de onterecht vergeten
Antwerpse schrijver Roger Van de Velde. Geert van Rampelberg, Ben
Segers en Wouter Hendrickx spelen “een raak portret van een literaire
outsider met een hoog rock-’n-roll gehalte.” (De Standaard)

“Dit is een raak portret van een literaire outsider met een hoog rock-‘nroll gehalte.” – Geert Van der Speeten in De Standaard, 12.03.2012
“Olympique Dramatique biedt zijn publiek een eigenzinnige
karakterschets aan van een vergeten cultfiguur, onmiskenbaar
ondertekend met hun eigen signatuur.” – cjp.be, 13.03.2012

N.a.v. de productie komt ook een publicatie tot stand :
VAN DE VELDE
Erik Vlaminck schetst een fascinerend portret van de laatste
levensjaren van de schrijver Roger Van de Velde.
Bebuquin i.s.m. Toneelhuis

première 8 maart 2012, Bourlaschouwburg, Antwerpen

08 - 11.03.12 Bourla, Antwerpen
29 - 31.05.12 Bourla, Antwerpen
01 - 02.06.12 Bourla, Antwerpen
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DE MAN IN DE MIST | BART MEULEMAN
regie
Bart Meuleman
tekst
Maurice Gilliams
spel
Mark Verstraete
muziek
Bertel Schollaert
Eva Vermeiren
licht
Mark Van Denesse
kostuums
Iris Van Cauwenbergh
productie
Toneelhuis

De man in de mist behoort zonder twijfel tot het mooiste dat de
Antwerpse auteur Maurice Gilliams (1900-1982) ooit schreef. Het
is een juweeltje. Amper een tiental pagina’s lang vertelt een man –
Gilliams zelf? – over de avond waarop hij een elektriciteitscentrale
moet herstellen, ergens diep in de Kempen. Maar hij geraakt de weg
kwijt en verdwaalt in een spookachtig bos, in een mistige nacht.
Ondertussen ligt zijn moeder op sterven.
In de handen van regisseur Bart Meuleman wordt De man in de
mist een intimistische voorstelling met bijzondere aandacht voor
muziek. Saxofonisten Bertel Schollaert en Eva Vermeiren (van het
saxofoonkwartet [SIC]) weven een ragfijn web van tonen en klanken.
Zij zijn het die voor de mist zorgen waarin de gekwelde verteller zijn
verhaal doet.

“Een kraakheldere voorstelling. Theater op de millimeter, zoekend
naar perfectie. ***” – Wouter Hillaert in De Standaard

De man in de mist| © Koen Broos

“Verstraetes monotone maar doorleefde tekstzegging, zijn subtiele
bewegingen met de handen en de ogen, de sublieme lichtregie en de
muziek maakt dit tot een korte maar intrigerende toneelervaring. (…)
Een indrukwekkende enscenering. Het is haast een hypnotiserende
ervaring. Louterend en betoverend!”
– Els Van Steenberghe in Knack

N.a.v. de productie komt er ook een publicatie tot stand :
DE MAN IN DE MIST
Een man, onderweg naar een herstelling in een electriciteitscentrale,
verdwaalt in een spookachtig landschap. Tegelijkertijd ligt zijn
moeder op sterven.
Bebuquin i.s.m. Toneelhuis

première 29 maart 2012, Bourlaschouwburg, Antwerpen

29 - 31.03.12 Bourla, Antwerpen
21 - 22.09.12 Bourla, Antwerpen
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DISISIT| © Koen Broos

INTERMEZZO :
TONEELHUIS EN HET
THEATERFESTIVAL

Onvoltooid verleden - geselecteerd door het
Vlaams Theaterfestival – speelt op 23 augustus
2012 in deSingel en is daarmee de festivalopener.
De jury was onder de indruk van het volledige
Toneelhuistheaterseizoen.

Onvoltooid verleden| © Koen Broos

Het Nederlands Theaterfestival selecteerde twee
voorstellingen van Toneelhuis, Bloed & rozen en DISISIT.
Op 30 en 31 augustus speelt DISISIT in Theater
Bellevue in Amsterdam.
Bloed & rozen kan helaas niet hernomen worden tijdens
het festival wegens de drukke agenda’s van de cast.
Wel is Onvoltooid verleden te zien in Amsterdam op 8
september in de Stadsschouwburg.

Bloed & rozen| © Koen Broos

2012 was een “uitstinkend, wervelend theaterjaar
van braakballen en strontleven op de planken”,
dixit Els Van Steenberghe in Knack. Maar liefst twee
Toneelhuisproducties staan in haar favoriete top-10
vermeld. Onvoltooid verleden van Tom Dewispelaere
en Jan Decleir voert het lijstje aan en omschrijft
Van Steenberghe als “het meesterwerk van 2012”.
Terminator Trilogie van FC Bergman haalt de zesde
plaats.
Lisbeth Gruwez van Voetvolk en bewegings-consulent
voor Half elf zomeravond kaapt de tweede prijs weg met
haar voorstelling It’s going to get worse and worse and
worse my friend.
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Onvoltooid verleden| © Koen Broos

eigen productie | nieuwe creatie

ONVOLTOOID VERLEDEN | OLYMPIQUE DRAMATIQUE
tekst
Hugo Claus
bewerking
Tom Dewispelaere
Jan Bijvoet
Jan Decleir
Ellen Stynen
dramaturgie
Ellen Stynen
spel
Jan Decleir
Tom Dewispelaere
coach
Jan Bijvoet
beeld
Tom Liekens
lichtontwerp
Mark Van Denesse
kostuums
Katelijne Damen
productie
Toneelhuis

Onvoltooid verleden is gebaseerd op de laatste roman van Hugo Claus.
Het resultaat is essentieel vertel- en luistertheater door de twee
Vlaamse topacteurs Jan Decleir en Tom Dewispelaere. Het stuk is een
vervolg op Claus’ beroemde boek De Geruchten. Guy Cassiers maakte
hier in 2007 een succesvolle toneelbewerking van met Olympique
Dramatique.
Noël Catrysse, die na een val tijdens zijn jeugd nooit meer de oude
geworden is, wordt op eigen verzoek ondervraagd door ex-commissaris
Blaute. Zittend voor een metershoge kastenwand vol met uitpuilende
gerechtsdossiers maken de acteurs er een whodunit van, waar de dader
er al zit. Alleen, wie is hij nu precies? Onder kaal licht ontpopt zich een
psychologische thriller.

“Puur acteurstheater, zoals je het nog zelden ziet. ****” – Yves Desmet
in De Morgen
“Dit. Moet. Je. Zien. Onvoltooid verleden (****) is perfect spelerstoneel
dat lumineus eindigt.” – Els Van Steenberghe in Knack
“Essentieel vertel- en luister-theater met twee topacteurs, zonder
multimediaal gegoochel. ***” – Roeland de Trazignies op Cobra.be
Uit het juryverslag van het Vlaams Theaterfestival 2012:
“Zo typeert de voorstelling het proces van zovele publieke ‘monsters’
vandaag: zij zweten in hun eentje de trauma’s van een hele samenleving
uit. De jury had uit het voorbije Toneelhuis-seizoen zowat elke creatie
kunnen kiezen, maar viel voor het radicale vakmanschap waarmee
Onvoltooid verleden aantoont hoe snel we geneigd zijn een gebroken
mens te geloven.”

première 19 april 2012, Bourlaschouwburg, Antwerpen

19 - 21.04.12		
24.04.12		
26 - 29.04.12		
02.05.12		
04 - 05.05.12		
08 - 09.05.12		
12.05.12		
14 - 15.05.12		

Bourla, Antwerpen
CC Brugge
Bourla, Antwerpen
CC Hasselt
Bourla, Antwerpen
NTGent
Stadsschouwburg Amsterdam (NL)
30CC, Leuven

Vlaams Theaterfestival: 23.08.12, deSingel, Antwerpen
Nederlands Theaterfestival: 08.09.12, Stadsschouwburg
Amsterdam (NL)
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eigen productie | nieuwe creatie

HALF ELF ZOMERAVOND | BART MEULEMAN

regie
Bart Meuleman
tekstbewerking
Bart Meuleman
tekst
Marguerite Duras
spel
Ruth Becquart
Gert Lahousse
Ariane van Vliet
Sofie Bertrand
Daniella Foros
licht- en decorontwerp
Mark Van Denesse
geluidsontwerp
Senjan Janssen
kostuumontwerp
Ilse Vandenbussche
dans
Radouan Mriziga
bewegingsconsulent
Lisbeth Gruwez
productie
Toneelhuis

Half elf zomeravond toont een vrouw in crisis. Een vrouw
geconfronteerd met het einde van een liefde en een misdaad uit
passie.
Regisseur Bart Meuleman bewerkt Marguerite Duras’ gelijknamige
roman tot een theatervoorstelling die de waanzin, de wanhoop en de
roes van de drank bij deze vrouw durft laten zien.
Half elf zomeravond draait om Maria die op reis is met haar man,
haar beste vriendin en haar dochtertje. Het gezelschap is onderweg
van Frankrijk naar Madrid. Een gigantisch onweer dwingt hen tot een
noodstop in een Spaans stadje. Daar wordt een klopjacht gehouden
op een jongeman, Rodrigo Paestra, die net die dag zijn vrouw en
haar minnaar heeft vermoord toen hij ze samen in bed betrapte. In
de broeierige sfeer na het onweer kruist het pad van Maria dat van
Rodrigo...

“Al speelt de voorstelling op veel stiltes, toch blijft de boog gespannen
door de rake en eenvoudige manier waarop Ariane van Vliet de tekst
brengt. Wat een plezier om haar weer op het grote toneel te zien.***” –
Johan Thielemans op Cobra.be

“Ariane van Vliet, die net geen monoloog neerzet, sleept ons
overtuigend mee in de benevelde gedachtekronkels van de vrouw.***”
– Kristien Vanpoucke op Cutting Edge
“In Half elf zomeravond, naar de gelijknamige roman van Marguerite
Duras, verenigt Bart Meuleman concrete zinnelijkheid en afstandelijke
reflectie. (…) Ariane van Vliet heeft de moeilijke opdracht een
verstikkende heiligheid – die de tragiek potsierlijk zou maken – af te
wenden en ze doet dat door een vleugje zelfspot in haar delicate spel
te injecteren. Uiteindelijk vertellen de knopen die zij in haar lenige
lichaam legt nog het meest. En wanneer zijzelf uiteindelijk die knopen
doorhakt, waardig, zijn het andermans vleugels die haar wegdragen.
Half elf zomeravond roept niet over deze wereld maar lokt je
fluisterend zijn eigen wereld in. En dat was lang, veel te lang geleden.
****” – Evelyne Coussens in De Morgen

N.a.v. de productie komt er ook een publicatie tot stand :
HALF ELF ZOMERAVOND
Half elf zomeravond is het portret van een vrouw in crisis. Het is het
portret van die crisis zelf. Hoe schrijnend dat beeld ook mag zijn, de
ondergang blijft op een armlengte afstand.
Bebuquin i.s.m. Toneelhuis
20

Half elf zomeravond| © Frieke Janssens

première 25 november 2012,
Bourlaschouwburg, Antwerpen

25 - 17.11.12
21.11.12
		
23 - 24.12.12
28.11.12
		
29.11.12
05.12.12
08.12.12
12.12.12
13 - 16.12.12
19.12.12
20.12.12
		

Bourla Antwerpen
Stadsschouwburg		
Amsterdam (NL)
NTGent
De Warande, 			
Turnhout
CC Brugge
30CC, Leuven
CC Strombeek
CC De Werf, Aalst
Bourla Antwerpen
CC Hasselt
CC De Spil, 			
Roeselare
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FLOU| © Koen Broos

coproducties
| nieuwe creaties
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coproductie | nieuwe creatie

DE MISDAAD | GUY CASSIERS
DE MAN ZONDER EIGENSCHAPPEN III

regie
Guy Cassiers
tekst
Yves Petry
geïnspireerd door
Robert Musil
dramaturgie
Erwin Jans
artistiek medewerler
Luc De Wit
spel
Johan Leysen
Liesa Van der Aa
vormgeving
Guy Cassiers
Enrico Bagnoli
lichtontwerp
Enrico Bagnoli
geluidsontwerp
Diederik De Cock
i.s.m. Liesa Van der Aa
beeldmontage
Frederik Jassogne,
vzw Hangaar
kostuumontwerp
Belgat (Valentine
Kempynck)
met dank aan
Jason Saragih
productie
Toneelhuis
coproductie
Holland Festival (NL)
Les théâtres de la Ville de
Luxembourg (LU)
Maison de la Culture
d’Amiens (FR)
CDN Orléans (FR)
deSingel

De misdaad, het derde en laatste deel van de Musiltrilogie van Guy
Cassiers, verweeft twee verhalen: het verhaal van de schrijver Musil
en zijn geliefde Herma, en dat van de moordenaar Moosbrugger en
een prostituee. Auteur van dit deel is Yves Petry, winnaar van de
Libris Prijs 2011. Hij inspireerde zich op Musil maar schreef een heel
nieuwe tekst.
De twee vrouwen zijn dood. Dat Moosbrugger - een personage uit
Musils roman De man zonder eigenschappen - schuldig is aan de
dood van de prostituee staat vast. Maar hoe kan Musil schuldig
zijn aan de dood van Herma? Als geestverschijningen confronteren
de vrouwen de mannen met hun (mis)daden. Zijn zij de stemmen
in hun hoofd? Het gezond verstand? De onverschilligheid? De
normaliteit? Wat bezielt de twee mannen om te doen wat ze doen?
Wat vertegenwoordigen zij? Het genie? De uitzondering? De
afwijking?
Johan Leysen speelt Musil en Moosbrugger. Liesa Van der Aa
speelt Herma en de prostituee. De visuele technologie van Guy
Cassiers maakt samen met de live muziek van deze voorstelling een
fascinerend landschap van de ziel.

“Was daar natuurlijk toch even de vraag: hoe eindig je in theatraal
overtuigend opzicht een Unvollendete, een ‘onvoltooide’? Nou, zo dus.
Cassiers nodigde Yves Petry uit (Libris-winnaar 2011 met ‘De maagd
Marino’), en die laatste schreef een glashelder, verrassend verhaal
waarbij hij zich liet inspireren door Musils roman én biografie. (…)
Johan Leysen speelt Moosbrugger/Musil op indringende wijze,
duister en getormenteerd; tegenwerk krijgt hij van het vrouwelijke
slachtoffer (Liesa Van der Aa, die ook musiceert), dat op afwisselend
nuchtere en aangrijpende toon de man confronteert. Cassiers laat
die scènes visueel schitteren en in elkaar overlopen, waarbij hij zich
bedient van een nieuwe experimentele techniek. Wij zien de dader en
de dood, in roze-rode, helse gloed.” – Karin Veraart in De Volkskrant

Face Replace/Face Morphing
Frederik Jassogne (vzw Hangaar) ontwikkelde een bijzondere visuele
techniek voor Cassiers’ productie De misdaad. Het gezicht van
acteur Johan Leysen wordt live bewerkt en ‘gemorpht’ door het te
‘kruisen’ met het gezicht van actrice Liesa Van der Aa.

24

De misdaad| © Koen Broos

N.a.v. de productie komt er ook een
publicatie tot stand : DE MISDAAD
Yves Petry geeft de personages uit De man
zonder eigenschappen van Robert Musil een
nieuwe stem.
Bebuquin i.s.m. Toneelhuis

première 11 mei 2012,
Bourlaschouwburg, Antwerpen
11 - 13.05.12
15 - 16.05.12
24 - 25.05.12
22.06.12
11 - 12.10.12
16.10.12
19.10.12
23.10.12
27.10.12
30 - 31.10.12
02.11.12
09.11.12
13.11.12
28.11.12
07.12.12
11.12.12

Bourla, Antwerpen
Bourla, Antwerpen
Kfda, Brussel
Holland Festival, Amsterdam
Bourla, Antwerpen
Stadsschouwburg, Groningen
Chassé Theater, Breda (NL)
CC Brugge
CC Hasselt
Vooruit, Gent
Vooruit, Gent
30CC, Leuven
Parktheater, Eindhoven (NL)
Rotterdamse Schouwburg (NL)
CC Kortrijk
Stadsschouwburg, Utrecht (NL)
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Musilmarathon| © Koen Broos
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coproductie | nieuwe creatie

MUSILMARATHON | GUY CASSIERS
DE MAN ZONDER EIGENSCHAPPEN I, II & III

Musilmarathon| © Koen Broos

regie
Guy Cassiers
bewerking
Guy Cassiers
Yves Petry
Filip Vanluchene
Erwin Jans
tekst
Robert Musil
dramaturgie
Erwin Jans
artistiek medewerker
Luc De Wit
spel
Tom Dewispelaere
Johan Van Assche
Marc Van Eeghem
Katelijne Damen
Gilda De Bal
Vic De Wachter
Johan Leysen
Liesa Van der Aa
Wim van der Grijn
Dries Vanhegen
Dirk Buyse
muziekbewerking
Johan Bossers
live piano
Johan Bossers
vormgeving

Guy Cassiers
Enrico Bagnoli
lichtontwerp
Enrico Bagnoli
geluidsontwerp
Diederik De Cock
i.s.m. Liesa Van der
Aa
beeldmontage
Frederik Jassogne,
vzw Hangaar
kostuumontwerp
Belgat (Valentine
Kempynck met
Johanna Trudzinski)
productie
Toneelhuis
coproductie
Holland Festival (NL)
Les théâtres de la
Ville de Luxembourg
(LU)Maison de la
Culture d’Amiens
(FR)
CDN Orléans (FR)
deSingel

Met De man zonder eigenschappen van Robert Musil
brengt Guy Cassiers een van de grote romans van de 20e
eeuw op scène. De roman is een ironische en groteske
schildering van een maatschappij – het grote OostenrijksHongaarse Rijk – die danst op een vulkaan, maar zich
niet bewust is van de nakende uitbarsting. Musil toont er
zich als een ingenieur van de menselijke ziel en tegelijk
als subtiele ambachtsman die het raderwerk van het
politieke en sociale leven voor ons blootlegt. De man
zonder eigenschappen in de versie van Cassiers bestaat
uit drie delen die het prisma van een maatschappij in
ontbinding tonen: De parallelactie (deel I), Het mystieke
huwelijk (deel II) en De misdaad (deel III). De drie delen
zijn voor een laatste keer in een marathonzitting op één
dag te zien in Antwerpen.

“Het is een oefening in lengte en traagheid die meer
zegt over onze samenleving en onze existentie dan vele
kranten en nieuwsuitzendingen samen. Daarom is het
eigenlijk behoorlijke tijdwinst om hem te gaan bekijken.”
– Yves Desmet in De Morgen

première 26 mei 2012, Bourlaschouwburg,
Antwerpen

26.05.12
16.06.12
23 - 24.06.12
31.10.12
01.12.12
15.12.12
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Kfda, Brussel
Bourla, Antwerpen
Holland Festival, Amsterdam (NL)
Bourla, Antwerpen
Maison de la Culture d’Amiens (FR)
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
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SONG#2| © Frieke Janssens

coproductie | nieuwe creatie

SONG#2 | ABKE HARING & BENJAMIN VERDONCK
tekst
Abke Haring
van en met
Abke Haring
Benjamin Verdonck
geluidsontwerp
Senjan Janssen
lichtontwerp
Stefan Alleweireldt
productie
Toneelhuis
coproductie
KVS

Abke Haring en Benjamin Verdonck,
twee eigenzinnige makers binnen
Toneelhuis creëren samen SONG#2.
Abke Haring en Benjamin Verdonck
maken van hun eerste samenwerking
een zwanenzang SONG#2 is science
fiction poetry over bestemming,
samenloop en staal gereedschap en
inzicht
het bos en het kind
waarvan geen spaander heel blijft
/
een herinnering
Twee mensen. Ze nemen afscheid.
Van elkaar. Van het lichaam. Van
zichzelf. Ze zijn er blij om. Next level.

“SONG#2 is een pareltje van
belevingstheater, van ritueel ervaringstheater. Om te koesteren. ****”
– Tuur Devens in Theaterkrant.nl

première 29 november 2012,
Bourlaschouwburg, Antwerpen

29
01
05
11

-

30.11.12
02.12.12
08.12.12
12.12.12

Bourla, Antwerpen
Bourla, Antwerpen
Bourla, Antwerpen
KVS, Brussel

SONG#2 gaat verder op tournee in
2013.
© Abke Haring
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NIETS IS ONMOGELIJK | OLYMPIQUE DRAMATIQUE
& LAZARUS

LAZARUS en Olympique Dramatique maken van De zelfmoordenaar
van Erdman een eigen bewerking onder het dak van het Toneelhuis.
Niets Is Onmogelijk is hun eerste samenwerking op de planken.
Een coproductie van Toneelhuis en Lazarus. De voorstelling
toert verder in 2013.

“Een hilarisch zwarte komedie, met een cast die bijna zonder
uitzondering volle gas geeft. Lang geleden dat we zo vaak de slappe
lach kregen in het theater. Dit is er eentje om niet te missen.” – Yves
Desmet in De Morgen
“Een heerlijk maffe voorstelling, waar de zaal moeiteloos plat
voor gaat. (...) Zot is nog niet zot genoeg voor de leden van dit
supercollectief, die met onwaatschijnelijk plezier in deze stijloefening
duiken.” – Geert Van der Speeten in De Standaard

première 25 oktober 2012,
Bourlaschouwburg, Antwerpen
25 - 27.10.12
02 - 04.11.12
08.11.12
09.11.12
10.11.12
14 - 15.11.12
16.11.12
17.11.12
21.11.12
22.11.12
23.11.12
27.11.12
29.11.12
30.11..12
01.12.12
06.12.12
07.12.12
08.12.12
13.12.12
15.12.12
19.12.12
20.12.12
21.12.12
22.12.12

Bourla, Antwerpen
Bourla, Antwerpen
Stadsschouwburg Amsterdam (NL)
CC Muze, Heusden-Zolder
CC Mechelen
Campo, Gent
CC Zwaneberg
CC Diest
De Warande
CC De Branding
C-mine, Genk
CC Sint-Niklaas
CC De Herbakker
CC Adelberg
CC ‘t Gasthuis
CC De Kimpel, Bree
CC Ter Vesten
CC Gildhof, Tielt
CC Casino, Koksijde
CC De Schakel
CC Luchtbal
CC ‘t Schaliken
CC Lokeren
CC De Werf, Aalst		
30

Niets Is Onmogelijk| © Raymon Mallentjer

spel
Ruth Beeckmans
Goele Derick
Pieter Genard
Günther Lesage
Ryszard Turbiasz
Joris Van den Brande
Stijn Van Opstal
Geert Van Rampelberg
kostuumontwerp
Karen De Wolf
lichtontwerp
Mark Van Denesse
productie
LAZARUS
Toneelhuis
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Niets Is Onmogelijk| © Raymon Mallentjer

Niets Is Onmogelijk| © Frieke Janssens

coproductie | nieuwe creatie

FLOU | ABKE HARING
In FLOU zoomt Abke Haring in op twee personages, een vrouw en
een man. Twee mensen die een onverteerd stuk verleden delen. Een
dialoog.Een duet. Een duel.

“Terwijl je in ander theater over de liefde meestal de hoofden tegen
elkaar ziet knallen, opent zich hier het schedeldak. Binnenin lilt nog
het verlangen naar passie en erotiek. Aan de buitenkant is die liefde
een lekkende ijsklomp geworden. Zo kraakhelder was Abke Haring
nooit eerder.”**** – Wouter Hillaert in De Standaard

De voorstelling ging in première op 15 december 2011 in
deSingel in Antwerpen.

22 - 23.03.12		
14.04.12		
18.04.12		
24 - 25.04.12		
27 - 28.04.12		
03.05.12		
09.05.12		
11 - 12.05.12		
18 - 19.09.12		

Kaaitheater, Brussel
De NWE Vorst, Tilburg (NL)
Chassé Theater, Breda (NL)
STUK, Leuven
Frascati, Amsterdam (NL)
Toneelschuur, Haarlem (NL)
CC Maasmechelen
NTGent
Bourla, Antwerpen

FLOU| © Koen Broos

tekst
Abke Haring
spel
Abke Haring
Han Kerckhoffs
geluidsontwerp
Senjan Jansen
lichtontwerp
Mark Van Denesse
scenografie
Jean Bernard Koeman
visuals
Jean Bernard Koeman
feedback
Peter Seynaeve
productie
Toneelhuis
coproductie
deSingel Internationale
Kunstcampus
met de steun van het
Vlaams Fonds voor de
Letteren
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coproductie | nieuwe creatie

LET ME COUNT THE TIMES
|BENJAMIN VERDONCK

3DEPARTIJ
3dePartij ondersteunt projecten uit de
vredesbeweging in het Midden-Oosten, en nodigt
met de regelmaat van de klok vertegenwoordigers
van de Israëlische en Palestijnse
vredesbewegingen uit om hun initiatieven en
hun kijk op de zaak toe te lichten. De publieke
gesprekken maken het conflict, dat tot een van
de meest hardnekkige en meest uitzichtloze
ter wereld behoort, op een menselijke manier
toegankelijk.

Een 45 minuten durende ‘feel good’ voorstelling
van Benjamin Verdonck met Han Stubbe, een
tekst uit Martin Amis’ Heavy Water over de
erotische ervaringen van een man met obsessieve
drang naar regelmaat en stabiliteit in zijn
seksuele daden.
Een coproductie van Toneelhuis en KVS.

14.09.12

Scheldapen, Antwerpen
26.01.12
15.03.12
10.05.12

				

TONEELHUIS@THEMOVIES
Toneelhuis, Cinema Zuid en deBuren slaan de
handen in elkaar voor een nieuwe reeks van
boeiende gesprekken met topacteurs en makers
van Toneelhuis over de spannende relatie tussen
toneel en film, de wetten van het vak en de omslag
van het live performen naar het grote doek.

Bourla, Antwerpen
Bourla, Antwerpen
Bourla, Antwerpen

LINKSRECHTS DEBAT
De LinksRechts debatten over de maakbaarheid
van de samenleving zijn een organisatie van
deBuren – Toneelhuis – DeWereldMorgen.be

Een coproductie van Toneelhuis, Cinema
Zuid en deBuren.

23.01.12

11.10.12
Cinema Zuid
Geert Van Rampelberg, After the wedding (Efter
Bryllupet) van Susanne Bier
19.11.12
Cinema Zuid
Bart Meuleman, Touch of Evil van Orson Welles
04.12.12
Cinema Zuid
Abke Haring, Hard Candy van David Slade
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Bourla, Antwerpen 		
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SOMETIMES I SITS AND THINKS AND SOMETIMES I JUST SITS

coproductie | tentoonstellingen
SOMETIMES I SITS AND THINKS AND
SOMETIMES I JUST SITS
|BENJAMIN VERDONCK

VOGELENPARK 17BIS & ABC | TRACK
|BENJAMIN VERDONCK
In het kader van TRACK zet Verdonck zijn
onderzoek naar de kracht en functie van
theatraliteit in de openbare ruimte verder.
Hij strijkt onder meer neer in het
Vogelenzangpark. In een grote, dichtgebladerde
boom realiseert Verdonck een getrouwe replica
van een van de bungalows uit het park, een
typisch stukje architectuur uit de jaren vijftig.
De replica is te klein om te worden betreden als
boomhuis, maar doet de kijker verlangen naar
een plaats om zich terug te trekken, zich even
vrij te voelen en na te denken. Niet ver van het
Vogelenzangpark, in de Maria Gorettikerk, is de
tweede bijdrage van Benjamin Verdonck te zien.
Verdonck ontwikkelde al eerder een eigen alfabet
– hij koppelt de letters aan merknamen uit de
supermarkt: de ‘a’ wordt bij hem een brik Alpro
en de ‘b’ de verpakking van Bifi-worstjes. Samen
met de kinderen van de hogere graad van de
Mozaïekschool brainstormde hij over welke letters
zij associëren met welke merken.

De stad als speelterrein
“Benjamin Verdonck is acteur, schrijver, beeldend
kunstenaar en theatermaker. In 2005 werd hij
genomineerd voor de Vlaamse Cultuurprijs voor
Podiumkunsten maar de laatste tijd is hij niet
echt bezig met theater. Hij wil vooral op straat
mensen verrassen met zijn kunst, de stad is
zijn speelterrein. In de Benedengalerie in de
Hazelaarstraat loopt tot 30 januari een focus op
Benjamin Verdonck met als titel ‘Sometimes I sits
and thinks and sometimes I just sits’. Hij toont er
een verzameling van dingen die hij al wandelend
vergaarde door naar het trottoir te kijken.” De
zondag
Een coproductie van Toneelhuis en KVS.

01 - 31.01.12 Ck*, Kortrijk

LODZ|BOAT|BOOT
|BENJAMIN VERDONCK

Productie TRACK, coproductie Toneelhuis
en KVS.

Toneelhuismaker Benjamin Verdonck bouwt een
boot bovenio een hoog gebouw in de stad Szczecin
in Polen.

ROND DE PUT
|BENJAMIN VERDONCK

Locatieproject van 27 juni tem 7 juli 2012 in
Szczecin (Polen) in het kader van het festival
Bonds of Culture in organisatie van Kana
Theatrical Centre.

Benjamin Verdonck nam op zaterdag 13 en
zondag 14 oktober 2012 samen met Vaast
Colson deel aan het project Rond de put. Een
aantal kunstenaars uit het Antwerpse werden
uitgenodigd om zich te laten “inspireren of
irriteren” door de Ekerse putten, bekend als ideale
duikplek, maar eveneens als bizarre kunstmatignatuurlijke restruimte, bovenop een verdwenen
polderdorp, en in het midden van de Antwerpse
haven.

Een coproductie van Toneelhuis en KVS.

KALENDER | MIND THE SYSTEM
FIND THE GAP
|BENJAMIN VERDONCK

Een coproductie van Toneelhuis en KVS.

Op 2 juni 2012 opende de tentoonstelling Mind
the System, Find the Gap in Z33, huis voor actuele
kunst te Hasselt. Benjamin Verdonck is met werk
uit KALENDER (2009) een van de deelnemende
kunstenaars.

13 - 14.10.12 Ekeren

Productie Z33, coproductie Toneelhuis en
KVS.
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Terminator Trilogie| © Sofie Silbermann

Toneelhuis coproduceert
| nieuwe creatie

37

Toneelhuis coproduceert | nieuwe creatie

09 - 12.05.12
16 - 19.05.12
31 - 02.06.12
07 - 09.06.12
20 - 23.06.12
05 - 08.07.12
11 - 14.07.12
30 - 31.08.12
01.09.12
19 - 22.09.12

TERMINATOR TRILOGIE
|FC BERGMAN
Terminator Trilogie is een woordeloze monoloog,
een stil spektakel in open lucht, bij het
ochtendgloren van de 21ste eeuw. Een eeuw waar
de keuzemogelijkheden voor een gelukkig leven
voor het grijpen liggen…
Een coproductie van Monty, Theater op de
markt Hasselt, Takt Dommelhof, Over het
Ij-Festival Amsterdam (NL), Cultura Nova,
Huis van Bourgondië (NL), Detheatermaker,
Toneelhuis.

Locatie in Haven van Antwerpen
Locatie in Haven van Antwerpen
De Warande, Turnhout
C-mine, Genk
Oerol Festival (NL)
Over het Ij Festival, Amsterdam
Over het Ij Festival, Amsterdam
Cultura nova, Heerlen (NL)
Cultura nova, Heerlen (NL)
Kaaitheater, Brussel

CALIGULA
|MOKHALLAD RASEM
In 2005 ensceneerde Mokhallad Rasem Albert
Camus’ Caligula als afstudeerproject in Bagdad.
Het was de eerste enscenering van Camus’ stuk in
Irak sinds meer dan 35 jaar. Onder de dictatuur
van Saddam Hoessein was het immers verboden.
Zeven jaar later gaat Mokhallad Rasem opnieuw
met ditzelfde materiaal aan het werk in
Antwerpen, zijn nieuwe thuishaven.

“De leegte van zandbank de Noordvaarder op
Terschelling is onmetelijk. Het valt op als daar
opeens een billboard staat met daarop een
jonge Arnold Schwarzenegger, die de wereld
zijn spierballen toont. Het bord is er neergezet
door de Vlaamse theatergroep FC Bergman,
die hier hun Terminator Trilogie speelt. Van alle
Oerolvoorstellingen dit jaar moet dit wel de meest
beeldende zijn. Dat is de specialiteit van de
groep, die al eerder met veel visueel vertoon de
Nederlandse theaterfestivals bespeelde. Ook nu is
het hen te doen om met veel precisie omkaderde
plaatjes, niet om een coherent verhaal. Er is geen
tekst. Zelfs de te verwachten verwijzingen naar
de Terminator-films zijn schaars. Wat is er wel?
Een kleine honderd figuranten in galakleding,
die langzaam in de verte van de Noordvaarder
verdwijnen. Daaruit blijft één jonge man achter en
die moet zien te overleven in het grote zanderige
niets. Hij strompelt, valt, rochelt, pist, vermoordt
een kind en verhangt zich. Stef Aerts is de knappe
acteur die deze eenzame Adam speelt. Te midden
van al het visuele geweld weet hij te ontroeren met
zijn onophoudelijke geploeter. Uiteindelijk hangt
hij levenloos aan een touw achter een lijkauto,
die hem over het strand wegsleept. In de sneeuw.
Je moet het zien om het te geloven. Dat kan ook
volgende maand nog op het Over het IJ Festival in
Amsterdam.” – Vincent Kouters in De Volkskrant

01 - 02.02.12 Bourla, Antwerpen

REPLICA
|BENJAMIN VERDONCK
Componist en theatermaker Paul Koek laat zich
inspireren door twee makers die hij bewondert:
Benjamin Verdonck en Dick Raaijmakers. Koek
maakt op basis van de ingrediënten van DISISIT
en Intona (een muziektheatraal werk dat hij in
1991 creëerde met Dick Raaijmakers) een nieuw
werk waarin alle betrokken makers samen aan de
slag gaan. Eenmalig, uniek, en speciaal gemaakt
op de Willem Burger Hal van de Doelen in
Rotterdam.
Een coproductie van Toneelhuis en KVS in
opdracht van De Doelen Rotterdam

première 9 mei 2012, locatie in Haven van
Antwerpen

26.10.12
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De Doelen, Rotterdam (NL)
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Terminator Trilogie| © Celine Van der Poel

Toneelhuis coproduceert | nieuwe creatie

DER RING DES NIBELUNGEN
|GUY CASSIERS
In de periode 2010-2013 regisseert
Guy Cassiers de operacyclus Der Ring
des Nibelungen van Richard Wagner.
De muzikale leiding is in handen van
de wereldbefaamde dirigent Daniel
Barenboim.
Toneelhuis maakt dit werk toegankelijk
voor het eigen publiek door livestreaming
van de opera-uitvoeringen in de Bourla op
te zetten.
Productie Teatro alla Scala (Milaan),
Staatsoper unter den Linden
(Berlijn), samenwerking Toneelhuis.

Das Rheingold
23.03.12 | 04.04.12 | 13.04.12 |
Staatsoper under den Linden, Berlijn (DE)
Die Walküre
04.10.12 | 07.10.12 | 14.10.12 |
Staatsoper under den Linden, Berlijn (DE)

Siegfried| © Koen Broos

Siegfried
03.10.12 | 06.10.12 | 10.10.12 |
18.10.12 |
Staatsoper under den
Linden, Berlijn (DE)
23.10.12 | 27.10.12 | 31.10.12 |
04.11.12 |
Teatro alla Scala, Milaan
(IT)
23.10.12
Antwerpen

Live streaming in Bourla,

Plein
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LEONARD NOLENS 65

12.12.12

Bourla, Antwerpen

Op woensdag 25 april trommelden Behoud de Begeerte en
Toneelhuis een twintigtal met Nolens bevriende of verwante
schrijvers op om speciaal voor de gelegenheid geschreven
verjaardagsgedichten voor te lezen.
Een coproductie van Toneelhuis en Behoud de Begeerte.

26.04.12		

Bourla, Antwerpen

PLEINVREES
|LOTTE VAN DEN BERG
Ex-Toneelhuismaker Lotte van den Berg wil in Pleinvrees
welbewust reageren op de afbraak van het sociale stelsel en
gemeenschappelijke structuren in onze maatschappij. Deze
nieuwe productie wordt gespeeld in open lucht, op een groot plein,
in het midden van de stad en lijkt in niets op de voorstellingen
die u tot nu toe zag. Er is geen decor, geen lichtontwerp, geen
geluidsversterking, geen tribune. Pleinvrees is een gebeurtenis,
een bijzondere ontmoeting tussen mensen. Toeschouwers volgen
via hun telefoon en van op afstand een man die in zichzelf lijkt te
praten, tot ze direct door hem worden aangesproken en hij hen
betrekt in zijn eenzame protest, zijn oproep aan de samenleving.
Een productie van OMSK, coproductie o.m. Toneelhuis.

09 - 11.10.12		

Antwerpen

KAMER EN DE MAN
|THEATER ONDERHETVEL
Kamer en de Man, een tekst van Eric De Volder, bestaat uit twee
monologen, voor een man en voor een vrouw. Het vertelt een
verhaal over de mogelijkheid van een liefde/ontmoeting, die diep
verborgen kunnen liggen in de details van het dagelijkse leven.

Pleinvrees| © Joan van NIspen tot Sevenaer

Een productie van Theater Onderhetvel. Getoond in het
kader van Turks kunstenfestival 0090.

12.12.12		
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Bourla, Antwerpen
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Bloed & rozen. Het lied van Jeanne en Gilles| © Koen Broos

coproducties
| hernemingen
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SWCHWRM

BLOED & ROZEN. HET LIED VAN
JEANNE EN GILLES
|GUY CASSIERS

|GUY CASSIERS
SWCHWRM is het verhaal van een jongen die
schrijver wil worden. Het stuk is gebaseerd
op het boek Mijn avonturen door V. Swchwrm
van de jeugdauteur Toon Tellegen. In regie van
Cassiers wordt het een verhaal van ‘the artist as
a young kid’ die de wereld met verwondering en
verbeelding tegemoet treedt.

Guy Cassiers en Tom Lanoye concentreren zich
op de macht van het instituut Kerk. Brandend
actueel. Tom Lanoye schrijft de tekst op vraag van
regisseur Guy Cassiers, speciaal voor het Festival
van Avignon. Het stuk wordt er na de première in
Antwerpen opgevoerd in de Cour d’Honneur du
Palais des Papes.

Guy Cassiers brengt jonge acteurs van
verschillende culturele achtergronden samen.
Turks en Marokkaans is hun thuistaal of hun
tweede taal. Over de verschillen heen gaat
Cassiers op zoek naar een gemeenschappelijke
verbeelding. Zo is SWCHWRM een ode aan het
schrijven en de verbeelding, maar ook aan de
rijkdom en de muziek van de talen. De voorstelling
wordt steeds tweetalig gespeeld: in het Nederlands
en in een tweede taal. Een voorstelling vol licht,
lucht en humor!

De voorstelling werd geselecteerd voor het
Vlaams Theaterfestival 2012 en speelde
onder meer in Luxemburg en Parijs.

16.01.12
25 - 26.01.12
		
31.01.12
03.02.12
08 - 12.02.12
17 - 18.02.12
21.02.12
28.02.12
02 - 04.03.12
06.03.12
09.03.12
14 - 17.03.12

“Een heerlijk naïeve, gelaagde en mooie
voorstelling. (…) Wanneer u op zoek bent naar een
mooie familie-uitstap mag dit met stip genoteerd
worden.” Yves Desmet in De Morgen

Actieve partners in dit project zijn Festival 0090
en Sering vzw.

De Krakeling, Amsterdam (NL)
CC ‘t Getouw, Mol
Chassé Theater, Breda (NL)
Stadsschouwburg Utrecht (NL)
CC Mechelen
CC Brugge
De Warande, Turnhout
NTGent
Theater aan het Spui, Den Haag
KVS, Brussel

Bloed & rozen| © Koen Broos

21.01.12
24.01.12
25.01.12
26.01.12
28.01.12
09 - 10.02.12
12.10.12
18.02.12
23 - 24.02.12
11 - 12.12.12

Stadsschouwburg Utrecht (NL)
Les Théatres de la Ville de 		
Luxembourg (LU)
CC Hasselt
30CC, Leuven
Odéon, Paris (FR)
Stadsschouwburg Amsterdam (NL)
Rotterdamse schouwburg (NL)
CC Kortrijk
Kaaitheater, Brussel
Parktheater, Eindhoven (NL)
CC Brugge
Bourla, Antwerpen
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BEZONKEN ROOD

BIJ HET KANAAL NAAR LINKS
|ALEX VAN WARMERDAM
& OLYMPIQUE DRAMATIQUE

|GUY CASSIERS
Een van de meest aangrijpende rouwzangen uit
de Nederlandse literatuur, van auteur Jeroen
Brouwers, geënsceneerd door Guy Cassiers en op
scène tot leven gebracht door een fenomenale Dirk
Roofthooft.

Twee families leven op voet van oorlog. Als op
een dag de zoon van de ene familie – tegen de zin
van zijn vader – toenadering zoekt tot de andere
familie, is dat het begin van een noodlottige
ontwikkeling.

Rouge décanté en Sunken Red reisden naar
Frankrijk en Tsjechië.

De voorstelling werd hernomen in het
kader van het festival ‘Nooit gezien’.

Pilsen International Theatre Festival koos Sunken
Red (de Engelstalige versie van Bezonken rood) uit
in hun selectie van uitzonderlijke en opmerkelijke
buitenlandse voorstellingen.

Festival Printemps des Comédiens,
Montpellier (FR)
International Theatre Festival
Pilsen (CZ)

26 - 26.09.12 Bourla, Antwerpen

Bij het kanaal naar links| © Koen Broos

12.06.12
		
14.09.12
		

“Dit behoort tot het beste wat de afgelopen
veertig jaar Nederlands theater heeft opgeleverd.”
– Loek Zonneveld in de Groene Amsterdammer

DUISTER HART
|GUY CASSIERS
Duister hart, gebaseerd op Heart of Dearkness
van Joseph Conrad, vertelt het verhaal van
Marlow die als stoombootkapitein, in dienst van
een Brusselse handelsonderneming, diep in
het binnenland van Congo op zoek gaat naar
de handelsagent Kurtz. Josse De Pauw speelt
Marlow, maar tegelijk ook alle andere personages.
Duister hart reisde naar Vlaanderen,
Nederland en Spanje.

19 - 21.04.12
01.05.12
05.05.12
10 - 12.05.12
15.05.12
06.10.12
12.10.12

Kaaitheater, Brussel
Stadsschouwburg Groningen (NL)
Koninklijke Schouwburg Den Haag
Vooruit, Gent
CC Haselt
Temporada Alta, Girona (ES)
CC Zwaneberg
45
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DISISIT

KALENDER | ZWART
|BENJAMIN VERDONCK

|BENJAMIN VERDONCK
“DISISIT is een hoekig springend reisje door de
logica van het gevoel. Een blinde sporentocht op
snelheid. Een associatief klankgedicht zonder
handleiding. Een chaotisch avontuur vol risico.
Een ervaring die niet per se hoeft begrepen te
worden. Een van begin tot eind fascinerende
toneelvoorstelling die niet dramaturgisch
verantwoord werd opgebouwd, maar spelenderwijs
werd uitgevonden. Een teveel om op te noemen.
Een aanrader.” – Stijn Dierckx in De Morgen

Een theatervoorstelling gebaseerd op een jaar
acties in de openbare ruimte.
Een coproductie van Toneelhuis en KVS.

13 - 14.03.12 Theater Kikker,

DRIE KLEUREN WIT
|OLYMPIQUE DRAMATIQUE

Een coproductie van Toneelhuis en KVS.

Marc, Serge en Yvan zijn onafscheidelijke
vrienden, tot op het moment dat Serge een
peperduur schilderij koopt. Het doek is helemaal
wit, of toch bijna. Hier en daar lijkt het wit minder
wit. Die drie kleuren wit zetten de drie vrienden
tegen elkaar op.

De voorstelling werd geselecteerd voor het
Nederlands Theaterfestival 2012.

STUK, Leuven
Verkadefabriek, Den Bosch (NL)
CC De Kern, Wilrijk
Plaza Futura, Eindhoven (NL)
CC Luchtbal
Campo, Gent
Malpertuis, Tielt
Rotterdamse schouwburg (NL)
coStA, Antwerpen
De NWE Vorst, Tilburg (NL)
CC Brugge
ccBE, Berchem
De Brakke Grond, Amsterdam (NL)
Theaterfestival, Amsterdam (NL)
Bourla, Antwerpen

De voorstelling werd hernomen in het
kader van het festival ‘Nooit gezien’.

“Simpel theater op zijn best.” – Wouter Hillaert in
De Morgen, 16 mei 2003

29.09.12

DISISIT| © Koen Broos

16 - 17.01.12
28.01.12
09.02.12
10.02.12
11.02.12
16 - 17.02.12
18.02.12
22.02.12
24.02.12
02.03.12
21.03.12
29.03.12
02 - 03.05.12
30 - 31.08.12
07.10.12

Utrecht (NL)
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Bourla, Antwerpen

“Ik stond diep tussen de bomen, ver van de
bosweggetjes vandaan, die ik had verlaten zonder mij
te oriënteren, of mij er rekenschap van te geven waar
ik liep, - ik was terechtgekomen bij een bosmeer. Het
water daarvan was zwart, maar op het midden dreef
een eiland bros geworden ijs dat bezig was weer water
te worden. Van de bomen op de andere oever kon
ik de onderkanten niet zien, daar had de mist zich
opgestapeld tot standbeelden en grafkapellen. Alles was
decor, of werd decor, - niets bewoog voor wie niet goed
keek, en niets was te horen voor wie niet goed luisterde.
Maar door het zogenaamd roerloze water gingen kleine
rimpelingen, die ogenschijnlijk zomaar ontstonden: de
bijna niet te onderkennen vochtigheid die neerdaalde
raakte behalve het water ook mij aan, mijn gezicht en
het haar dat mij nog rest. En wat te horen viel, was een
dieptonig van heel ver komend niet-geluid of on-geluid,
als veroorzaakt in ‘de tijd’, of in ‘de geschiedenis’, alsof
ergens in die bestaande-onbestaande geestenwereld een
octaaf werd aangeslagen.
Dit was de goede plaats om helemaal alleen, met
mijn voeten weggezakt in natte rottende bladeren,
de vernietiging van het lichaam van mijn moeder te
gedenken.”
uit Bezonken rood - Jeroen Brouwers

Bezonken rood| © Pan Sok

INTERMEZZO

Duister hart| © Koen Broos

“Naar een kust kijken die aan een varend schip
voorbijglijdt is als nadenken over wat je niet begrijpt.
Ze ligt daar, glimlachend, fronsend, verlokkelijk,
majestueus, enggeestig, overdonderend, woest en altijd
zwijgend, terwijl je het gevoel hebt dat ze je toefluistert:
kom dan, kom aan land, kom me zien.
Een grimmige eentonigheid. De rand van een eindeloos
oerwoud, zo donkergroen dat het zwart wordt, afgezet
met een franje van witte branding, recht, als met
een liniaal getrokken langs een blauwe zee waarvan
de schittering getemperd wordt door het waas van
een laaghangende nevel. De zon fel, het land glanst
en druipt. Hier en daar een grauwe vlek achter de
branding, soms met een vlag erboven, nederzettingen,
eeuwenoud en nog altijd niet groter dan speldenkoppen
in die weidsheid. En elke dag dezelfde kust, alsof we
niet vooruitkomen.”
uit Duister hart - Josse De Pauw
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300 el x 50 el x 30 el| © Sofie Silbermann

Toneelhuis coproduceert | hernemingen

300 EL X 50 EL X 30 EL

313 | MISSCHIEN WISTEN ZIJ ALLES
|BENJAMIN VERDONCK

|FC BERGMAN
Een dorp in de ban van de angst voor de
naderende zondvloed. Wat zich in de huizen
afspeelt is te zien op groot scherm. Theater en
film spectaculair verweven. Een ervaring, een trip.
Gemaakt door “een bende lefgozers”, FC Bergman.

Van de 313 korte verhaaltjes van Toon Tellegen
over de eekhoorn, de mier, de olifant en vele
andere dieren hebben Willy Thomas en Benjamin
Verdonck er een 35-tal uitgekozen. Aan de hand
van een hoop alledaagse voorwerpen die ze op
onalledaagse manier hanteren, scheppen ze
visueel een wereld die evenwaardig is aan die
van Tellegen.

Een productie van FC Bergman, Theater op
de markt Hasselt, coproductie Toneelhuis

Een coproductie van Toneelhuis en KVS.

02 - 03.10.12 Bourla, Antwerpen
09 - 10.10.12 Berliner Festpiele, Berlijn (DE)

19 - 22.09.12 KVS, Brussel
26 - 29.09.12 KVS, Brussel
05 - 06.10.12 Bourla, Antwerpen

IRAKESE GEESTEN
|MOKHALLAD RASEM

TITUS ANDRONICUS
|OLYMPIQUE DRAMATIQUE

Mokhallad Rasem is vanaf 2013 een nieuwe
Toneelhuismaker. Irakees van oorsprong,
theaterregisseur en –acteur van opleiding
en intussen al een zestal jaar inwoner van
Antwerpen. In 2010 zette Rasem zich op de
theaterkaart met Irakese geesten, een dynamische
voorstelling over de impact van de oorlog op zijn
generatie.

Olympique Dramatique en KVS nemen
Shakespeare’s Titus Andronicus onder handen en
maken er een heerlijk anarchistisch proefschrift
over zinloos geweld en fanatisme van.
Een coproductie van Toneelhuis en KVS.

Irakese geesten kende internationaal
succes in Canada, Servië en Frankrijk.

25 - 27.05.12
29.06.12
21.09.12
28.09.12
09.10.12
27.11.12
		

20 - 22.04.12 KVS, Brussel
25 - 28.04.12 KVS, Brussel
13.06.12
Bourla, Antwerpen

Festival TransAmériques, Montréal
Cultural Center of Novi Sad (Servië)
Bourlaschouwburg
De NWE Vorst, Tilburg (NL)
Bozar, Brussel
Festival Automne en Normandie,
Rouen (FR)

Deze voorstellingen werden getoond in het
kader van het festival ‘Nooit gezien’.
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Liesa Van der Aa| © Natalie Wijnants

receptieve
programmering
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21 - 24.02.12
22.02.12
23 - 25.02.12
		
26 - 27.02.12
29.02.12

ANTWERPSE KLEPPERS
Theater is een levend organisme. Zeker in
Antwerpen waar het groeit en bloeit. Elk jaar
opnieuw nodigt Toneelhuis gedurende de
maand februari een aantal Antwerpse collegagezelschappen uit in de Bourla. Het zijn stuk voor
stuk Antwerpse Kleppers of Antwerpse Kleppersin-wording. Vandaar de naam van wat inmiddels
een echt festival is geworden, de Antwerpse
Kleppers.

OPERETTEDAGDROOM
|TUTTI FRATELLI
Operettedagdroom is een huwelijk tussen
Tutti Fratelli en deFilharmonie. Versterkt door
muzikanten van deFilharmonie gaat Tutti Fratelli
in 2012 op zoek naar de essentie van operette,
in de hoop meer te weten te komen over het
optimisme dat elke mens zijn lied doet zingen. Een
indruk van een grondeloos geloof in een betere,
mooiere wereld.

De formule is aan haar vijfde editie toe. Ook nu
biedt ze een rijke verzameling van habitués en
nieuwe gasten die de rode pluche van de Bourla
opzoeken. Habitués die we opnieuw verwelkomen
zijn alvast SKaGeN, Walpurgis, Zuidpool, DeTijd,
Transparant, tg STAN, en de KOE. Bad van
Marie doet het met AC Ransart op verplaatsing.
Nieuwe gasten in deze editie zijn Cie Marius (in
gezelschap van Jan Decorte en Herwig Ilegems) en
danser-choreograaf Marc Vanrunxt. Naast deze
bekende namen introduceren we graag een aantal
Antwerpse groepen of collectieven die u misschien
minder vertrouwd in de oren klinken: Jamaa El
Irakya & Mokhallad Rasem, Thomas Ryckewaert/
Wolff en Lodewijk/ Louis en Dahlia Pessemiers/
Benamar.

Een productie van Tutti Fratelli en
deFilharmonie.

04 - 07.04.12 Bourla, Antwerpen

TARTUFFE
|NTGENT

De Kleppers zouden niet volledig zijn zonder
muziek: Score Man (Thomas De Prins), de cdrelease van Troops van Liesa Van der Aa en
Kapitein Winokio.

01 - 02.02.12
03 - 04.02.12
06.02.12
		
07.02.12
08.02.12
09 - 11.02.12
11.02.12
13 - 14.02.12
15.02.12
16.02.12
17.02.12
18 - 19.02.12
21.02.12
		

Allen die vallen, Cie Marius
Medea, Transparant & Veenfabriek
Niks of niks, Cie Marius & Jan
Decorte
Zomergasten, tg STAN
Rood, Cie De Koe

NTGent en Toneelgroep Amsterdam nodigen
theaterregisseur Dimiter Gotscheff, een van de
grootmeesters van het Duitse acteurstheater, uit
om Molières Tartuffe te ensceneren.

Caligula, Mokhallad Rasem
Berlin Alexanderplatz, SKaGen
Camping Vaucluse, Comp. 		
Lodewijk/Louis
BDE, Walpurgis
Portrait, Thomas Ryckewaert
AC Ransart, Bad van Marie
Macbeth, Zuidpool
nRus, DeTijd
Secret Gardens, Dunia
Troops, Liesa van der Aa
Score Man, Thomas De Prins
Kapitein Winokio’s Wereldtournee
Extraction, Marc Vanrunxt/		
Kunstwerk

Een productie van NTGent en Toneelgroep
Amsterdam. Getoond in het kader van de
huisruil tussen Toneelhuis en NTGent.

01 - 02.05.12 Bourla, Antwerpen
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PETRUS THE ROMAN
|SERVICE TO OTHERS

AU-DELA

Ex-Toneelhuismaker Wayn Traub toont het
sluitstuk van zijn nieuwe trilogie, de Trilogie van
het Einde.

Au-delà van de Gentse choreograaf Koen
Augustijnen begint als een bevreemdende droom
waarin schijnbaar geen plaats is voor pijn en
verdriet.

|LES BALLETS C DE LA B

Een productie van Service to Others.

Een samenwerking met Les Ballets C de la
B.
21.11.12

Bourla, Antwerpen
23 - 24.05.12 Bourla, Antwerpen

STEF KAMIL CARLENS & GUESTS

SAINT AMOUR

Een keer per jaar is een Antwerpse muzikant
een week lang curator in de Bourla. Na Admiral
Freebee in 2011 is het in maart 2012 de beurt
aan muzikant en beeldend kunstenaar Stef Kamil
Carlens.

20.03.12
21.03.12
22.03.12
23.03.12
24.03.12

|BEHOUD DE BEGEERTE
De negentiende editie van Saint Amour staat in
het teken van de onbereikbare, de geliefde die
te jong is of te oud, te ver, te nabij, te dood of te
getrouwd.

Penguin Café
Múm
Randy Newman
Some of my best friends are songs!
The Fall

Een samenwerking met Behoud de
Begeerte.

10.02.12

Bourla, Antwerpen

ANE BRUN
SPRAKELOOS OP DE PLANKEN
|BEHOUD DE BEGEERTE

Ben Harper, Nick Drake en seksegenotes Joni
Mitchell en Ani DiFranco zijn haar belangrijkste
invloeden, die ze op haar eigen manier verwerkt.

23.04.12

SPRAKELOOS OP DE PLANKEN is de ijzersterke
monoloog die Lanoye, als doorgewinterd
podiumdier, ook zelf voor het voetlicht brengt.

Bourla, Antwerpen

Een samenwerking met Behoud de
Begeerte.

[SIC] ELECTRIC

30 - 31.10.12 Bourla, Antwerpen

[SIC] electric is het saxofoon-kwartet [SIC]
– vroeger gekend als Bl!ndman [4x4] sax –
aangevuld met een bassist en een drummer.

VOORPLAN

In het kader van De man in de mist van
Bart Meuleman.
31.03.12
22.09.12

Voorplan brengt hulde aan Pjeroo Robjee.

Bourla, Antwerpen
Bourla, Antwerpen

26.08.12
52

Bourla, Antwerpen
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Terminator Trilogie| © Celine Van der Poel

spreiding &
internationale werking

SPREIDING & INTERNATIONALE WERKING

Toneelhuisartiesten, die hun werk willen toetsen
aan andere culturen - en zich omgekeerd ook in
hun werk willen laten ‘contamineren’ door andere
culturen.

ALGEMEEN
De artistieke diversiteit van het Toneelhuis
weerspiegelt zich in de spreiding van het
Toneelhuisrepertoire. Die spreiding is maatwerk:
van elk project wordt, in overleg met de maker,
het toeren bepaald en uitgestippeld in het juiste
circuit. Dat kan heel divers zijn, gaande van het
grote-zaal-werk over locatieprojecten tot de kleine
zaal.

De afgelopen zes jaar hebben we een stevig
internationaal Toneelhuisnetwerk uitgebouwd.
Anno 2013 kunnen we stellen dat de
internationale interesse overeind blijft, niet alleen
voor individuele voorstellingen, maar ook voor
het model Toneelhuis, voor de zoektocht naar
herdefiniëring van een groot stadstheater, voor
het ensemble van makers en de manier waarop
de organisatie zich daar naar modelleert. Dat
de internationale Toneelhuistrein bolt, heeft als
prettig neveneffect dat de ene artiest de andere
onder de aandacht brengt.

We bespelen daarmee zowel de circuits van de
grote als van de kleine zaal, én het ‘hors les murs’
circuit.
We houden sommige voorstellingen over de
seizoenen heen op het repertoire, waardoor ze een
breder bereik krijgen. Het is Toneelhuis te doen
om de ontwikkeling van het werk van de makers
die het onderdak biedt. Daartoe zijn we van bij
het begin op zoek gegaan naar lange termijnengagementen van de ontvangende huizen.

Maar internationaal werken blijft kwetsbaar.
Duurzame relaties kunnen aflopen om tal van
redenen: de globale economische crisis, artistieke
interesse die niet standhoudt of directeurswissels.
Het publiek wil niet altijd hetzelfde menu.
Bovendien valt artistiek succes niet te organiseren
en is het onderhevig aan conjuncturen.
Internationaal werken blijft dus een permanent
zoeken naar nieuwe speelplekken, nieuwe
partners en de juiste verhoudingen.

Zowel in binnen- als in buitenland zijn we met
een aantal huizen partnerships aangegaan. Zij
engageren zich ertoe het werk van verschillende
Toneelhuismakers over de seizoenen heen te
volgen, te presenteren en (in sommige gevallen
ook) te coproduceren.

GUY CASSIERS

In het licht van die lange termijn-engagementen
promoten we bij de speelplekken het
programmeren van langere reeksen van twee
tot vijf of meer voorstellingen aansluitend. Die
keuze wordt veelal gehonoreerd door theaters
buiten België en Nederland – hier is dat eerder
uitzondering dan regel. In Nederland zien we
zelfs meer dan ooit het omgekeerde. Binnen
het Nederlandse theaterbestel moet het
gesubsidieerde theater steeds meer wijken voor
het commerciële.

Bij de start van 2012 herneemt Guy Cassiers
Bloed & rozen. Het lied van Jeanne en Gilles, de
voorstelling die hij het jaar voordien maakte voor
de Cour d’honneur van het Festival d’Avignon.
Bloed & rozen. Het lied van Jeanne en Gilles
reist van België naar Nederland, Luxemburg en
Frankrijk. De voorstelling staat er onder meer
een week in het Parijse Théatre de l’Odéon.
Ze wordt geselecteerd voor het Theaterfestival
Nederland maar omwille van beschikbaarheden
van de spelers lukt het niet om de voorstelling te
hernemen in Amsterdam.

Naast de spreiding in Vlaanderen (België) en
Nederland hebben we de afgelopen jaren actief
aan een internationaal verhaal gewerkt. Dat
verhaal werd ingegeven door het verlangen van de

Tegelijkertijd speelt in een aantal Belgische en
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kanaal naar links in de Bourla, maakt Olympique
Dramatique in het najaar samen met Lazarus
Niets Is Onmogelijk. Na de premièrereeks in
de Bourla maakt de succesvoorstelling een
uitgebreide tournee langs uitverkochte zalen in
België en Nederland. In februari 2013 sluiten
Olympique Dramatique en Lazarus de tournee
af – ruim 16 000 toeschouwers hebben dan de
voorstelling gezien.

Nederlandse culturele centra en jeugdtheaters
Cassiers’ familievoorstelling SWCHWRM, in de
Turkse en de Marokkaanse versie.
In de lente reist Duister hart naar een aantal
plekken in Nederland en België, terwijl in
de Bourla De misdaad, het derde deel van
de Musiltrilogie, in première gaat. Na de
premièrereeks speelt de volledige cyclus in
één dag onder de titel Musilmarathon op het
KunstenFestivaldesArts in Brussel. Daarna
reist de marathon naar het Holland Festival
in Amsterdam en speelt hij nog een keer in
de Bourla in september. In het najaar gaat De
misdaad apart op tournee in Belgie en Nederland
en begin december trekt de karavaan van de
Musilmarathon naar Amiens (FR) en Luxembourg
(LU).

BENJAMIN VERDONCK
Benjamin Verdonck begint het jaar met een
tournee van DISISIT in Vlaanderen en Nederland
en de tentoonstelling SOMETIMES I SITS AND
THINKS AND SOMETIMES I JUST SITS in Kortrijk.
DISISIT wordt later op het jaar samen met
Onvoltooid verleden (Olympique Dramatique) én
Bloed & rozen. Het lied van Jeanne en Gilles (Guy
Cassiers) geselecteerd voor het Theaterfestival
Nederland.

In tussentijd maakt Guy Cassiers in Milaan en
Berlijn het derde deel van De Ring. Siegfried
gaat begin oktober in première in de Berlijnse
Staatsoper en is twee weken later te zien in de
Scala van Milaan. De thuisbasis kan meegenieten
van de Milanese première tijdens een live
broadcast in deSingel.

In het voorjaar werkt Benjamin Verdonck mee
aan TRACK in Gent en zet hij een tentoonstelling
op voor Z33 in Hasselt. In de zomer reist hij
naar Polen, waar hij op een hoog gebouw in
de stad Szezcin een week lang aan een houten
boot bouwt. Het locatieproject BOOT wordt
georganiseerd door het theatercentrum Kana in
het kader van het festival Bonds of Culture.

Bezonken rood blijft op het repertoire. Dirk
Roofthooft speelt de voorstelling met veel bijval
in het Frans in Montpellier (FR), in het Engels in
Pilsen (CZ).

Met Willy Thomas speelt Benjamin Verdonck
in september nog een reeks van de succesvoorstelling 313 / Misschien wisten zij alles in de
KVS.

OLYMPIQUE DRAMATIQUE
In het voorjaar van 2012 maakt Olympique
Dramatique twee creaties: Van de Velde en
Onvoltooid verleden. In maart gaat Van de Velde
in première. De voorstelling speelt enkel in de
Bourla, ze gaat niet op tournee. Een maand later
presenteert Olympique Dramatique Onvoltooid
verleden. De voorstelling reist na de premièrereeks
in de Bourla naar een select aantal plekken in
België en Nederland. Ze wordt meteen geselecteerd
voor het Theaterfestival in Vlaanderen én in
Nederland.

Intussen werkt hij met Abke Haring aan hun
nieuwe creatie SONG#2. De voorstelling gaat
midden november in première in de Bourla en
toert tot februari 2013 in België en Nederland.

ABKE HARING
In het voorjaar speelt Abke Haring de rol van
Jeanne d’Arc in Guy Cassiers’ Bloed & rozen.
Het lied van Jeanne en Gilles. Vanaf april-mei
herneemt ze haar voorstelling FLOU voor een korte
tournee in Vlaanderen en Nederland.

Tussen deze twee premières door herneemt
Olympique Dramatique samen met de KVS Titus
Andronicus in Brussel en in Antwerpen.
Na een herneming van Drie kleuren wit en Bij het
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Daarna werkt ze met Benjamin Verdonck aan
SONG#2. De voorstelling gaat midden november in
première in de Bourla en toert tot februari 2013 in
België en Nederland.

komen de voorstelling daar prospecteren en
boeken ze voor het seizoen 13-14. Een aantal
van hen wordt coproducent van Van den vos, de
productie die FC Bergman in 2013 in Toneelhuis
zal maken.

BART MEULEMAN
De nieuwe Toneelhuismakers Mokhallad
Rasem en FC Bergman (in 2013-2016) brengen
we in 2012 onder de aandacht van onze
(internationale) Toneelhuiscontacten, met het
oog op spreiding van hun producties in 20132016. Binnen- en buitenlandse programmatoren
worden systematisch uitgenodigd voor hun
werk. We investeren nu al in het vertalen van
promotiemateriaal en teksten, om het werk te
ontsluiten voor buitenlandse professionelen.

Begin 2012 maakt Bart Meuleman de
kleinschalige muziektheatervoorstelling De
man in de mist. Eind maart gaat de productie in
première in de Bourla en ze komt daar nog terug
in september, in het kader van het programma
Nooit gezien. Een aantal programmeurs komen in
Antwerpen kijken en zo kunnen we een tournee
opzetten voor het seizoen 13-14.
In het najaar gaat in Antwerpen Half elf
zomeravond in première. Na een korte reeks in de
Bourla gaat de voorstelling tot eind december op
reis in Vlaanderen en Nederland.

MOKHALLAD RASEM
Toneelhuis herneemt in coproductie met Monty
Irakese geesten van Mokhallad Rasem. De
voorstelling is in 2012 te zien in Montréal ( CA),
Novi Sad (RS), Tilburg (NL), Rouen (FR), Brussel
en Antwerpen.

FC BERGMAN
Ook in coproductie met Monty maakt en
toert Toneelhuis van FC Bergman het nieuwe
grootschalige locatieprojecgt Terminator Trilogie.
De productie komt in mei uit in de haven van
Antwerpen en trekt daarna naar Turnhout, Genk,
Terschelling (NL), Amsterdam (NL), Heerlen (NL)
en Brussel.
In het najaar herneemt FC Bergman 300 el x 50
el x 30 el eerst in de Bourla, daarna in de Berliner
Festspiele. Heel wat internationale professionelen
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PUBLIEKSWERKING - EN WERVING

2013 telt onze account al 2036 followers (dat is
zowat een verdubbling tov begin 2012).

De publiekswerking en –werving loopt volgens de
lijnen die in de aanvraag 2010-2012 vooropgesteld
werden. Daarnaast besteden we steeds meer
aandacht aan de ontwikkeling van digitale
communicatiekanalen én aan een stijging van het
aantal bezoekers, fans, likers en followers. In de
compleet vernieuwde website die we midden 2012
lanceerden, wordt meer en prominenter gebruik
gemaakt van beeld-, geluids- en tekstmateriaal,
zowel aankondigend (trailers, making of) als
achteraf (podcasts, reportages, etc). Centraal op
de vernieuwde site staat actuele berichtgeving
over het Toneelhuisprogramma, die dagelijks
geüpdatet wordt. Voor het aanmaken van die
berichtgeving hebben we een redactie gevormd,
die bestaat uit leden van het communicatieteam,
de dramaturgie en de artistieke coordinatie.
De site is voorzien van een social media feed:
Toneelhuis gerelateerde berichten op facebook en
twitter worden gemonitord en op de homepage
weergegeven. Om interactie met social media
sites te vergroten, krijgen alle artikels een
facebook en twitter share button. Het materiaal
dat wordt aangemaakt voor de site, bieden we
aan als aanvullende content voor o.m. pers (vb.
trailer bij een recensie), speelplekken (extra
achtergrond in hun online communicatie) en
publiek (vb. bloggers). De digitale nieuwsbrief
wordt tweewekelijks verstuurd naar 15000
adressen. Voor elke productie worden ook e-flyers
verspreid langs formele (aanschrijven van vorige
bezoekers, nieuwe doelgroepen,...) en informele
kanalen (sociale netwerken van medewerkers,
opiniemakers, fans, vrijwilligers,...). Toneelhuis
is actief aanwezig op sociale mediasites als
Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo of Foursquare.
Herbruikbare content van toneelhuis.be (nieuws,
beeld-, geluid- en tekstmateriaal) wordt zo
rechtstreeks bij het publiek gebracht. Bestaand
publiek wordt rechtstreeks geïnformeerd en
nieuwe publieken worden aangesproken. Begin
2013 telt de Facebookpagina van Toneelhuis 5150
leden. De interesse voor Toneelhuis op Twitter was
in 2009 nog marginaal te noemen, maar begin

Nog in het najaar volgde Lynn Van Oijstaeijen
het repetitieproces van Niets Is Onmogelijk
consequent op met haar camera. Lynn verzorgt
sinds februari 2012 de audiovisuele communicatie
van Toneelhuis en draagt op deze manier bij tot
het transparant maken van repetitieprocessen
en sinds 2012 kent Toneelhuis dan ook een
professionele output van teasers en inhoudelijk
beeldmateriaal op de website en op andere digitale
media.

DOELGROEPEN
Toneelhuis huldigt het principe van de beeldende
kunstenaar Jeff Wall: ‘Art is not for everyone but
for anyone’. Kunst is niet voor iedereen, maar
voor eender wie. Dat wil zeggen dat Toneelhuis
in de eerste plaats de individuele toeschouwer
wil aanspreken, zoals het ook vertrekt vanuit de
individuele maker. Maar de verbeelding van de
toeschouwer die aangesproken en gemobiliseerd
wordt, overstijgt het strikt persoonlijke.
De toeschouwer wordt geconfronteerd met
verschillende visies op de werkelijkheid. Door
de aanwezigheid van verschillende makers
bestaat er de facto reeds een gediversifieerd
publiek. Iedere maker produceert ‘zijn publiek’,
al zijn er uiteraard heel wat overlappingen
binnen het publiek te constateren. Dit neemt
echter niet weg dat Toneelhuis in samenspraak
met de makers per voorstelling actief op zoek
gaat naar organisaties of ‘groepen’ die mogelijk
geïnteresseerd zijn in de betreffende productie.
Die initiatieven vloeien altijd voort uit de eigen
artistieke werking. Idealiter vertrekken we altijd
vanuit en met de makers en acteurs in huis.
Vanuit onze eigen programmering kijken we
waar er in de stad mogelijkheden liggen om
een link te leggen met andere organisaties,
thema’s, activiteiten, festivals etc. Dit om de
eigen programmering, middels educatie en
omkadering, in een breder, stedelijk georiënteerd
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verband te zetten. In 2012 werden een aantal
samenwerkingen opgestart. De aandeelhouders
van De groene waterman krijgen 10% korting op
hun tickets. In ruil krijgt Toneelhuis uitgebreide
aandacht in de boekhandel en in de nieuwsbrief
van De groene waterman.
De leden van het Davidsfonds krijgen op
bepaalde avonden een exclusief arrangement
aangeboden (voorstelling met nagesprek en meet
& greet met spelers) via hun ledenblad. Dezelfde
samenwerking werd opgezet met een aantal
leesclubs.

ZICHTBAARHEIDSACTIES
Sinds drie seizoenen is Toneelhuis afgestapt
van het drukken en verspreiden van grote A0affiches in de stad, omdat dat een groot deel van
het communicatiebudget innam, met te weinig
meetbare resultaten in verkoop. Het vrijgekomen
budget spenderen we nu aan het uitwerken van
alternatieve manieren om zichtbaar te zijn in de
stad, meer geïnspireerd op de artistieke inhoud
van een productie. Per seizoen doen we ook een
imago-actie.

Toneelhuis blijft inspanningen leveren om zijn
programma toegankelijk te maken voor mensen
met een handicap. Samen met Intro-events vzw,
VeBeS (Licht en Liefde, blindenzorg in Antwerpen)
en Audiotales (Nina Reviers) boden we tijdens de
matineevoorstellingen een audiobeschrijving aan
voor mensen met een visuele handicap. Verder
werden er tests van de ringleiding op poten
gezet met Onder Ons (Vereniging van en voor
volwassenen slechthorenden en doofgewordenen,
Antwerpen) en Anders Horen door SpraakAfzien
vzw (AHOSA vzw) en in samenwerking met de
provincie Antwerpen, dienst toegankelijkheid.

We doen daarbij vaak beroep op onze
enthousiaste Toneelhuisvrijwilligers, want
sinds twee seizoenen heeft Toneelhuis ook een
actieve vrijwilligerswerking uitgebouwd, en werd
een vrijwilligerscoördinator (Lieve Wouters)
aangenomen.
Per productie organiseren we een brainstorm
over mogelijke acties en leggen deze voor aan
de maker. Het doel is gericht te communiceren
en nieuwe publieken aan te spreken en te
enthousiasmeren.
In 2012 organiseerden we een aantal
zichtbaarheidsacties. Daarnaast werd er intensief
gezocht naar samenwerkingen met relevante
partners (boekenwinkels, bibliotheken, musea,
leesclubs, uitgeverijen, vakgroepen aan de
Universiteit, Schrijverspodium, Boek.be…)

Eerste verkennende gesprekken werden gevoerd
met Recht-op (Antwerpen) en APGA met het oog
op het uitzetten van een samenwerkingstraject.
Toneelhuis houdt bij de publicatie van vacatures
rekening met kansengroepen. Voor de algemene
profielen werkt Toneelhuis samen met Jobkanaal
en worden de vacatures gepubliceerd op de
website van Kif Kif.
Ook in het stagebeleid wordt rekening gehouden
met diversiteit: stages zijn niet enkel voor
hooggeschoolden maar ook voor leerlingen
van het beroeps- en secundair onderwijs. De
laatste jaren zijn er ook meer studenten sociaalcultureel werk, optie personeelswerk, die stage
lopen bij de personeelsdienst van Toneelhuis. In
2012 maakte Karen Beglinger, bachelor in het
sociaal werk optie personeelswerk een scriptie
“diversiteitsbeleid in Toneelhuis”. Een nuttig
basisdocument waarop we intern verder kunnen
werken.

Middenin de nacht: de voorstelling was geschikt
voor kinderen vanaf 8 jaar, uitzonderlijk
voor Toneelhuis-producties. We kozen ervoor
om kinderen aan te spreken met twee leuke
hebbedingen: slapwraps met het Toneelhuis-logo
en fosforescerende kaartjes, kaartjes die licht
geven in het donker, met aankondiging van de
voorstelling. Verder was er een voorleesactie bij
Wintervuur (een winterfestival georganiseerd door
Antwerpen Open) en in de Wereldschool (een
school in de Brederodebuurt). Drie acteurs ( Tom
Dewispelaere, Katelijne Damen, Han Kerkhoffs)
lazen verhalen van Toon Tellegen voor.
Niets Is Onmogelijk: we lanceerden een 360°
campagne rond de titel en centrale thema van de
voorstelling: Waarvoor zou u uw leven geven? We
zetten een grote affichagecampagne op rond een
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witte affiche met daarop in zwarte letters “Waarvoor
zou u uw leven geven”. De affiches waren overal te
zien in Antwerpen Centrum (focus op de plakzuilen),
in advertenties in de krant en op de website. Er werd
aandacht gegeneerd op Facebook, Twitter en de
Toneelhuis website.
Te koop-campagne: aan het begin van seizoen 20122013 lanceerden we een ludieke campagne om de
ticketverkoop onder de aandacht te brengen. Op de
Bourla werden vijf grote immo-borden gehangen met
de boodschap TE KOOP/ A VENDRE TONEELHUIS
en in kleine letters tickets en de reservatiegegevens.
De vele vragen aan het bespreekbureau over het
te koop stellen van de Bourla en de leuke reacties
in de sociale media wijzen op het succes van deze
campagne.
De grote imagocampagne ter lancering van het
nieuwe seizoen concentreerde zich rond de
productiebeelden van Frieke Janssens. De beelden
werden op verschillende dragers geprint: op affiches,
flyers, kanaalplaten en canvas, en heel zichtbaar
opgesteld in en rond de Bourla. De portretbeelden
van alle acteurs en makers werden op deurstickers
geprint en op de deuren van de Bourla geplakt.
Voor een aantal producties adresseerden we specifiek
doelgroepen en zetten een actie op maat van de
doelgroep op:
De man in de mist: we voerden specifieke promotie
bij literaire contacten: Schrijverspodium, Boek.be en
PassaPorta en boden hen de tekstuitgave uitgegeven
door Bebuquin aan.
Half elf zomeravond: voor deze literaire voorstelling
legden we nadruk op een literair publiek. De groene
waterman, de onafhankelijke boekhandel van
Antwerpen en Antwerpse bibliotheken (Permeke, Bib
Park, Bib De poort) zetten de voorstelling in de kijker.
We zetten ook een samenwerking op met leesclubs
verbonden aan Davidsfonds en organiseerden een
exclusieve nabespreking met Erwin Jans, Ariane
van Vliet en Ruth Becquart. Verder werken we ook
met de leesclub van IVKA, een vrouwenorganisatie
in Antwerpen. Zij kwamen met de voltallige leesclub
naar de voorstelling maakten een boekverslag dat we
publiceerden op de site en FB.
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KUNSTEDUCATIEVE WERKING
Middenin de nacht
In de eerste helft van 2012 legde de derde
graad van het Koninklijk Atheneum op de
Rooseveltplaats de laatste hand aan de
facebookpagina van Middenin de nacht. Zij
ontmoetten en interviewden schrijver Toon
Tellegen en de leerlingen van het anderstalig
onderwijs van deze zelfde school verzorgden een
kleine tentoonstelling in de inkomhal van de
Bourlaschouwburg.
De plannen met het SISO-dm zijn verschoven
naar 2013 vanwege interne veranderingen in de
school. Op die manier kwam er ruimte vrij om
verder te werken met de OKAN-leerlingen van het
Koninklijk Atheneum. Samen met studenten van
de Specifieke Lerarenopleiding van Artesis hebben
alle klassen vijf vrijdagnamiddagen een bad van
diverse theateractiviteiten in de klas gekregen.
Vervolgens werkten een vijftiental leerlingen in de
paasvakantie aan hun eigen voorstelling. Dit alles
geïnspireerd op Middenin de nacht. Zij toonden
hun voorstelling in de witte zaal van Artesis
en eind april nog eens in de gymzaal van het
Atheneum.

AmateurTONEELhuis
In april 2012 vond de eerste bijeenkomst
plaats van het nieuwe vierjarentraject
amateurTONEELhuis. Deze samenwerking
tussen OPENDOEK, de koepelorganisatie voor
amateurkunsten in Vlaanderen, en Toneelhuis
vervangt de plannen die Toneelhuis had rond de
samenwerking met het Deeltijds Kunstonderwijs.
Zowel artistiek als praktisch bleek het water
nog te diep om tot een project te kunnen komen
met het DKO. Desalniettemin zat Toneelhuis
nog steeds met een nieuwsgierigheid naar de
overeenkomsten tussen het amateurtheatercircuit
en het professionele theatercircuit. Wie zijn
de mateloos enthousiaste mensen die zich in
hun vrije tijd met hart en ziel inzetten binnen
het amateurtheater, kunnen professionelen en
amateurs elkaar ontmoeten en inspireren, wat
bepaalt eigenlijk de terminologie ‘amateur’ en
‘professionele’. In het project amateurTONEELhuis
gaan amateurtheatergezelschappen en
de makers en acteurs van Toneelhuis een
samenwerkingsverband aan van vier seizoenen
rond het repertoire van Toneelhuis. Het eerste
amateurTONEELhuis-festival zal plaatsvinden in
april 2013. Drie amateurtheatergezelschappen
tonen hun versie van één van de
Toneelhuisproducties. In het najaar en in
de winter van 2012 vonden verschillende
masterclasses plaats in de Bourlaschouwburg.
Dramaturgie door dramaturg Erwin Jans, Acteren
door actrice Katelijne Damen en Scenografie door
beeldend kunstenaar/scenograaf Jean Bernard
Koeman.

Van de Velde
De faculteit literatuurwetenschap uit Leuven
heeft in februari intensief gewerkt rond schrijver
Roger Van de Velde. Zij gingen op hun faculteit in
gesprek met Erik Vlaminck die voor Olympique
Dramatique de toneelbewerking schreef.
Vervolgens kwamen de studenten in de Bourla
met hun eigen interpretaties rond het leven van de
schrijver Van de Velde. Daarna werkten zij in het
decor van de voorstelling aan een theatrale vorm
van hun werkstukken en bezochten zij uiteraard
de voorstelling Van de Velde.

Theaterworkshops
De actieve theaterworkshops van 2012 zijn
ontwikkeld bij de voorstellingen Middenin
de nacht, Duister hart en Van de Velde. Het
belang van de thematiek in Duister hart en
de onbekendheid van de Vlaamse schrijver
Roger Van de Velde gaf de doorslag om toch te
kiezen voor omkadering bij deze producties. Het
gezamenlijke makersproject Middenin de nacht gaf
alle aanleiding tot actieve theaterworkshops. De
workshops zijn vooral gegeven in de laatste jaren
van het middelbaar onderwijs op alle leerniveaus.

Antwerpse Kleppers
De studenten van de opleiding journalistiek en
audiovisuele media van de Plantijnhogeschool
hebben zich naar goede gewoonte weer vol
overgave op de Antwerpse Kleppers gestort. Zij
verzorgden tijdens de februari-Kleppermaand
de geschreven en audiovisuele bijdragen in de
Klepperskrant en op de website en andere digitale
media.
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De theaterworkshop bij Middenin de nacht dompelde
de deelnemers onder in de filosofische uitspattingen
van de wereld van Toon Tellegen. De schrijver
zelf heeft twee workshops meegedaan en las voor
uit eigen werk. In Duister hart zijn de deelnemers
technisch aan het werk gegaan met de projecties
van de personages die Josse De Pauw speelde in de
voorstelling. Door middel van pruiken en kostuums
transformeerden zij tot Marlow die de Congorivier
afreist maar al meteen geconfronteerd wordt met
oponthoud. Zo gaven zij tegenspel aan een vooraf
gefilmde Josse De Pauw. Zelfs de jonge kinderen
tijdens de kinderopvang bij de Toneelhuisateliers
brachten de scène met verve tot leven. Tot slot
hebben we in de workshop bij Van de Velde de
rijkdom van al het materiaal van de schrijver
aangeboord zodat de deelnemers ook literair kennis
maakten met deze minder goed gekende Vlaamse
schrijver.
Stagiairs:
• Plantijnhogeschool, afdeling Journalistiek, heeft
in januari/februari 2012 voor de vijfde keer op
rij intensief bijgedragen aan Antwerpse kleppers
middels een stage voor de derde jaarsstudenten.
Zij maakten vijf krantjes tijdens het festival en
diverse beeldverslagen en ze stonden in voor de
sociale media, (Facebook, Twitter) en de blog op
de website van Antwerpse Kleppers.
• Artesishogeschool, conservatorium, afdeling
Specifieke lerarenopleiding. vijf studenten
hebben van januari 2012 tot en met midden april
2012 met Okan-leerlingen van het Koninklijk
Atheneum van de Rooseveltplaats gewerkt rond
de voorstelling Middenin de nacht.
• Om de kwaliteit van de output van de stagiairs te
bewaken heeft Toneelhuis een drietal aanvragen
geweigerd na de kennismakingsgesprekken met
de desbetreffende studenten. Het is voor alle
partijen vruchtbaarder om constructief uit een
intensieve stageperiode te komen.

Atelier
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Toneelhuis bereikt in 2012 in totaal met zijn programma 152 338 toeschouwers in binnenen buitenland. Dat is een stijging van 22,6 % ten aanzien van 2011 met zijn 124 233
toeschouwers. Het aantal activiteiten stijgt navenant: 112 in 2012 t.a.v. 72 in 2011. Die
stijging situeert zich vooral in de binnenlandse activiteiten en dan specifiek in de uitgebreide
speelreeks van Niets Is Onmogelijk, een coproductie tussen Olympique Dramatique en Lazarus.
Het aantal buitenlandse theateractiviteiten loopt enigszins terug, van 115 in 2011 tot 86 in
2012. Dat heeft alles met de algehele conjunctuur te maken: de buitenlandse theaters houden
steeds vaker de vinger op de knip, en daarbij verleggen de interesses van sommige festivals
en huizen zich. Gelukkig wordt deze lichte terugloop gecompenseerd door de aandacht die het
beeldend werk van Benjamin Verdonck weet te wekken; in het buitenland is dit goed voor 16
313 toeschouwers en in het binnenland voor 11000 toeschouwers.
Met dit hoge cijfer van 152 338 toeschouwers evenaren we de uitschieters van 2008 en
2009 toen de internationale tournees van Sidi Larbi Cherkaoui de publiekscijfers tot boven
de 150 000 personen stuwden. We stellen voor 2012 met enige tevredenheid vast dat de
balans tussen de verschillende onderdelen van de werking mooi in evenwicht is (voor de
helderheid laten we hierbij even de tentoonstellingen en hun publiek buiten beschouwing):
112 eigen Toneelhuisactiviteiten in Bourla/Antwerpen trekken 36 883 toeschouwers; 120
eigen activiteiten weten in de rest van België 28 718 personen te bekoren; 86 eigen activiteiten
werven 36 077 personen aan in het buitenland. Dat betekent dus dat we een fijne balans
hebben tussen een Antwerps publiek en ons publiek in de rest van Vlaanderen en Brussel. En
vervolgens tussen een binnen- en een buitenlands publiek, resp. goed voor 65 601 personen
en 36 077 personen. Samen zijn onze eigen Toneelhuisproducties (min de tentoonstellingen)
goed voor 101 678 personen. Tegenover de 85 928 van 2011 is dit een stijging van 18 %.
Net omdat we meer eigen producties maken en spelen in de Bourla is het evident dat het
aantal receptieve activiteiten enigszins ingeperkt wordt: Toneelhuis beschikt nu eenmaal
maar over één volwaardige theaterzaal. Het aantal receptieve activiteiten liep terug van 60 naar
51; de publieksopkomst was navenant: va, 24 931 naar 15 652. Toch blijven initiatieven als
Antwerpse Kleppers op peil; meer nog, editie 2012 was goed voor 8114 toeschouwers versus
7728 in 2011, een stijgende tendens die we ook in 2013 zullen terugvinden. Om dezelfde reden
blijft ook het aantal stadsdagen laag, in 2012 tekenden we er maar een op. Ook hier geldt
dat het groot aantal Toneelhuismakers en hun producties de core business uitmaken van de
werking in de Bourla zodat er beperkte speelruimte overblijft voor initiatieven als stadsdagen.
We stellen ook een lichte stijging vast van het aantal activiteiten binnen het veld van de
publiekswerking en educatie: van 141 naar 161. Toch is het aantal bereikte personen
ongeveer stabiel: 7 523 in 2011 tegenover 7 577 in 2012. Dat heeft alles te maken met een
bewuste keuze om vaker in kleinere groepen te gaan werken, de diversiteit in de stad vraagt nu
eenmaal om een meer op maat gerichte aanpak (zoals bijv. voor de anderstalige nieuwkomers).
Globaal kijken we met deze cijfers terug op een positief werkingsjaar 2012: de diversiteit van de
verschillende Toneelhuismakers en de verschillen in schaal waarop zij werken maakt het voor
Toneelhuis mogelijk om als wendbare formatie op te treden, waarbij een tijdelijke verminderde
aandacht voor de ene productie of maker, of van een van de spreidingspolen opgevangen kan
worden door een aandachtspiek voor andere producties, makers of spreidingspolen. Toch blijft
het van het grootste belang om het samenspel van al deze factoren zorgvuldig te monitoren en
de aandachtsgolven van publiek en professionelen aandachtig te analyseren en vandaaruit de
eigen werking bij te sturen.
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2012 is het laatste jaar van de lopende decretale periode die uitzonderlijk slechts drie
jaar omvatte. De doelstellingen die we ons op zakelijk vlak gesteld hadden bij de aanvang
van deze periode laten zich samenvatten onder de termen continuering, verfijning en
verdieping. We hadden met andere woorden geen grote wijzigingen in het zakelijk beleid
voorzien en vonden dat het artistiek traject het best gediend was met een verderzetting en
een finetuning van onze zakelijke werking.
De eerder aangehaalde doelstellingen koppelen we aan begrippen als artiestgerichtheid,
maximale transparantie en een leefbare vorm van flexibiliteit. We hebben de afgelopen
jaren gepoogd aan te tonen dat zelfs grote structuren het ontwikkelen van een artistiek
traject waarbij de artiest centraal staat en het vertrekpunt van elke handeling is, best
mogelijk is. Ook al stoten we dikwijls op beperkingen en hindernissen, we blijven ijveren
voor een structuur die secundair is aan het artistieke parcours dat je met artiesten uitzet.
Zowel qua financieel management als qua personeelsbeleid en infrastructuurontwikkeling
hebben we ook het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet in dit parcours.
2012 was budgettair zeker geen evident jaar voor Toneelhuis. Aangezien we onze
begrotingen steeds opmaken in een boog van de totale subsidieperiode en daarbij
tijdens de eerste jaren een overschot begroten om tijdens het laatste jaar evidente
kostenstijgingen zoals indexering van de lonen (de totale loonkost bedraagt ongeveer
55% van ons budget) te kunnen ondervangen, hadden we voor 2012 een negatief
saldo voorzien van 339.520 euro. We hebben ook in 2012 een actief beleid qua
kostenbeheersing, met een belangrijke focus op besparingen binnen de ondersteunende
diensten en een consequente budgetopvolging en –bewaking van de kosten in onze
core-business, gevoerd. Dit heeft ook zijn vruchten afgeworpen: we realiseerden een
negatief resultaat van 181.295 euro. Dit betekent dat we deze decretale periode afsluiten
met opnieuw een positief eigen vermogen van 76.956 euro, wat één van de belangrijke
doelstellingen binnen ons zakelijk beleid was.
Binnen het personeelsbeleid hebben we verder gefocust op het helder houden van onze
horizontale organisatiestructuur en de verdere optimalisering van de verschillende
overlegorganen. Een tweede speerpunt was de verdere uitbouw van het vormingspakket
zowel intern als extern.
De bestelling van een haalbaarheidsstudie door de Stad Antwerpen was binnen onze
infrastructuurontwikkeling een belangrijke stap. Deze studie die in april 2013 wordt
opgeleverd moet ons en de Stad een helder beeld geven wat de renovatiemogelijkheden
van de Bourlaschouwburg zijn in functie van onze vereisten ten aanzien van dit gebouw.
De Stad zal op basis van dit document moeten beslissen wat de finaliteit van een
mogelijke renovatie is.
Wat gerealiseerd is, is natuurlijk belangrijk. Maar belangrijker wordt waar we in de
toekomst naar toe willen. Hoe willen we een context creëren waarbinnen ons artistiek
traject maximaal kan uitgebouwd worden? Ook hier benoemen we onze doelstellingen:
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FINANCIEEL MANAGEMENT
•

•

Vanzelfsprekend de verdere financiële gezondmaking. Ook al hebben we het eigen
vermogen de laatste jaren terug aangezuiverd, de globale balanssituatie noopt ons
tot blijvende waakzaamheid. Een tegenvallend jaarresultaat verstoort dit precaire
evenwicht onmiddellijk. Er is bijna geen ruimte om te investeren, laat staan dat er
gunstige vooruitzichten zijn om het eigen vermogen stelselmatig uit te bouwen om de
organisatie meer standvastigheid te geven.
Cruciaal zijn hier de overheidstoelagen: de Vlaamse Gemeenschap heeft ons
de volgende vier jaren, op basis van een uitstekende evaluatie, verzekerd van een
constante subsidiëring. De Provinciale toelage wordt voor de volgende vier jaar vanaf
2014 voor 80% doorgeschoven naar het Vlaamse niveau. Alle recente subsidiedossiers
(van alle kunstenorganisaties trouwens) werden opgesteld zonder dat er met deze
overheveling rekening werd gehouden. Het zou goed zijn dat de Provincie Antwerpen
beslist, in navolging van de Provincie West-Vlaanderen, om de resterende 20% alsnog
tot eind 2016 toe te wijzen aan de betrokken organisaties en dus ook aan Toneelhuis.
Aparte projectsubsidies aanvragen levert geen garantie op de werkelijke toekenning
ervan en verhoogt bovendien onze planlast.

Met de Stad Antwerpen moet vanaf 2014 een nieuwe beheersovereenkomst worden
afgesloten. We hebben de afgelopen jaren een mooi artistiek parcours gelopen en binnen
het Antwerps kunstenveld onze voortrekkersrol meer dan opgenomen. We hebben de
laatste jaren in relatieve termen 20% ingeleverd op onze stedelijke toelage (zie verder
overzicht). We hebben dit opgevangen door vooral in de omkadering te schrappen om zo de
artistieke kern te vrijwaren.
We kennen de moeilijke financiële situatie waarin de Stad vandaag verkeert, maar we
willen een groot pleidooi houden voor een continuering van onze toelage. De kaasschaaf
blijven toepassen lijkt ons geen goede optie. Kies resoluut voor wat zich vandaag positief
ontwikkelt. Toneelhuis is met zijn huidige werking een perfecte ambassadeur voor
Antwerpen.

PERSONEELSBELEID
Personeelsbeleid zien we als meer dan de cao toepassen. We hebben het steeds gezien
in relatie tot het bredere strategisch beleid van onze organisatie. Tot vervelens toe
benadrukken we dat centraal in onze organisatie de creatie, spreiding en presentatie
van artistiek werk staat. Binnen dit uitgangspunt staat de artiest/maker ook centraal in
onze werking en hij/zij zal dan ook bepalend zijn in hoe onze organisatie functioneert.
Van daaruit proberen we invulling te geven aan de manier waarop we vorm geven
aan de persoonlijke ontwikkeling van werknemers en anticiperen we daarbij op onze
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specifieke markt, maar ook op de bredere evoluties in de samenleving om zo onze
bedrijfsontwikkeling te ondersteunen.
Aan volgende speerpunten/acties/gedachten willen we de volgende jaren meer aandacht
besteden of op z’n minst verder ontwikkelen:
• Mensen vormen binnen onze organisatie is geen uitgavenpost, maar zijn activa.
• Permanent leren bevorderen en mogelijkheden bieden voor werkplekleren
• Duurzame inzetbaarheid creëren (ook blijvend evalueren CAO104)
• Onderlinge samenwerking en collectieve verantwoordelijkheid bevorderen.

INFRASTRUCTUUR
Er zijn de afgelopen jaren op verschillende domeinen stappen gezet om onze infrastructuur
te verbeteren. Denken we bvb. aan de realisatie van de kantoren in de Orgelstraat,
de stelselmatige verbeteringen van de werkomstandigheden in de achterbouw van de
schouwburg zoals de opfrissing van de artiestenloges bijvoorbeeld.
Willen we als Toneelhuis echt belangrijke stappen zetten in de toekomst, ook in functie van
onze artistiek/inhoudelijke profilering, dan dienen volgende drie dossiers aangepakt:
1. Realisatie nieuw decoratelier, annex opslagruimte decors.
2. Concessieovereenkomst uitbating Foyer schouwburg. Het is absoluut noodzakelijk dat
de foyer een logisch verlengstuk is van de basisactiviteit van de schouwburg en van zijn
omgeving. We hebben daartoe in september 2012 een plan ingediend bij AG Vespa dat
de mogelijkheden hiertoe schetst.
3. Renovatie Bourlaschouwburg. We menen dat de diverse beleidsverantwoordelijken
de finaliteit van deze renovatie moeten vastleggen. Wordt het een gebouw
met in hoofdzaak een museale functie (en dus met uitsluiting van elke
podiumkunstenactiviteit) of kiezen we voor een schouwburg die aangepast is aan
de actuele noden inzake presentatie van podiumkunsten, ergonomie, veiligheid,
ecologie, enz. Alleen door het eindpunt te kennen, kunnen we de volgende jaren werk
maken van een goed stappenplan waarbij elke ingreep juist kadert in de beoogde
einddoelstelling.
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JAARREKENING 2012
Balans per 31 december 2012

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Installaties en machines
Infrastructuur
Leasing en soortgelijke rechten

Financiële vaste activa
Andere financiële vaste activa: waarborgen

Vlottende activa
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden

Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen: te ontvangen

2010

2011

2012

877.192

900.421

963.810

855.073

881.539

948.177

808.469

792.362

884.278

46.603

61.378

50.000

0

27.799

13.899

22.119

18.883

15.633

22.119

18.883

15.633

3.224.806

2.661.377

1.766.891

4.282

3.195

4.691

4.282

3.195

4.691

1.878.111

1.430.629

1.274.699

372.981

396.570

323.432

Te ontvangen toelagen

1.364.752

1.021.068

885.657

Terug te vorderen btw

130.060

1.988

54.921

Voorschotten

8.072

8.461

9.416

Waarborgen leeggoed

2.246

2.542

1.273

500.000

850.000

0

500.000

850.000

0

Geldbeleggingen
Termijnbelegging

Liquide middelen

639.252

188.962

308.860

Overlopende rekeningen

203.161

188.590

178.641

4.101.997

3.561.798

2.730.701

Totaal der activa
Passiva
Eigen vermogen
Kapitaal
Geplaatst kapitaal

Overgedragen resultaat
Overgedragen winst

2010

2011

2012

738.661

552.881

448.067

24.789

24.789

24.789

24.789

24.789

24.789

52.171

258.251

76.955

52.171

258.251

76.955

661.701

269.841

346.322

921.234

749.041

427.038

921.234

749.041

427.038

212.593

260.296

168.380

36.573

104.745

90.659

400.000

0

0

87.068

0

0

185.000

0

0

0

384.000

168.000

2.442.103

2.259.876

1.855.596

0

350.766

188.805

Financiële schulden

0

13.818

4.408

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

0

336.948

184.397

2.044.960

1.575.351

1.477.465

0

9.609

10.087

176.502

0

0

1.158.634

888.933

961.899

Kapitaalsubsidies
Voorzieningen en uitgestelde belastingen
Voorzieningen voor risico's en kosten
Voorzieningen gebouwen
voorziening sociaal passief
provisie onzekere inning toelage provincie
voorziening btw
voorziening budgetaire maatregelen
voorziening toelagevermindering

Schulden
Schulden op meer dan één jaar

Schulden op ten hoogste één jaar
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden (wentelkrediet, financiering vakantiegeld)
Handelsschulden
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

120.822

57.806

70.682

Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (rsz…)

579.152

619.004

434.797

Overige schulden

Overlopende rekeningen
Totaal der passiva
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9.851

0

0

397.143

333.758

189.326

4.101.997

3.561.798

2.730.701
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Resultatenrekening per 31 december 2012

Kosten
611. Administratie
Algemene administratie en kantoor

Resultaat 2011

Actieplan 2012

Herz 2012

Resultaat 2012

Saldo herz

210.758

214.500

214.500

213.587

-914

199.704

200.000

200.000

198.672

-1.328
-1.371

Raad van Bestuur

3.571

4.500

4.500

3.129

Werkingsmiddelen directie en beleid

7.483

10.000

10.000

11.786

1.786

612. Huisvesting

598.721

665.000

685.805

699.067

13.262

613. Externe Relaties

532.966

562.000

565.500

556.365

-9.135

614. Receptieve Werking

178.172

150.000

102.640

173.371

70.731

1.988.276

1.813.000

1.661.882

2.000.686

338.804

1.173.514

977.000

880.760

1.101.581

220.821

615. Productiekosten
Productiekost

814.762

836.000

781.122

899.105

117.983

617. Techniek

Tourneekost

64.556

70.500

76.500

72.721

-3.779

618. Eigen Horeca

67.220

61.100

62.667

70.633

7.966
-91.881

620. Loonkosten

3.831.328

4.165.000

4.294.400

4.202.519

Algemene lonen

1.732.357

1.769.000

1.774.500

1.765.830

-8.670

Artistieke lonen

2.007.853

2.283.000

2.411.900

2.297.593

-114.307

Provisie vakantiegeld bedienden

0

0

0

-15.114

-15.114

Over te dragen lonen

0

0

0

61.688

61.688

91.118

113.000

108.000

92.523

-15.477

220.556

144.000

262.560

247.888

-14.672
-106.003

Andere personeelskosten
630. Afschrijvingen
637. Voorzieningen
640. Andere bedrijfskosten
650. Financiële kosten
660. Uitzonderlijke kosten
Totaal uitgaven

Opbrengsten
710. Eigen niet-artistieke opbrengsten

81.105

0

0

-106.003

100.675

5.000

5.000

10.021

5.021

11.560

15.000

15.000

9.721

-5.279

450.236

10.000

10.000

281.478

271.478

8.336.130

7.875.100

7.956.454

8.432.053

475.599

Resultaat 2011

Actieplan 2012

Herz 2012

Resultaat 2012

Saldo herz

223.089

227.500

226.334

212.876

-13.458

720. Omzet

1.483.934

1.114.000

988.000

1.209.243

221.243

730. Toelagen

6.115.362

6.212.600

6.312.600

6.182.384

-130.216

18.141

0

0

6.064

6.064

701.683

455.000

90.000

640.190

550.190

8.542.210

8.009.100

7.616.934

8.250.758

633.824

206.080

134.000

-339.520

-181.295

750. Financiële opbrengsten
760. Uitzonderlijke opbrengsten
Totaal inkomsten

Resultaat
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Procentuele verdeling kosten en opbrengsten 2012

Kosten

Creatie/spreiding

Publiekswerking

Bourla

Totaal zonder uitzonderlijke kosten

Totaal
8.150.574

4.318.475

1.203.378

1.701.663

Omkadering
927.059

Totaal kosten

8.432.053

4.407.394

1.203.378

1.702.510

1.118.771

Zonder uitzonderlijke kosten

100,00%

52,98%

14,76%

20,88%

11,38%

Met uitzonderlijke kosten

100,00%

52,27%

14,27%

20,19%

13,27%

611. Administratie

213.587

2,53%

0

0

22.000

191.587

612. Huisvesting

699.067

8,29%

136.318

0

485.852

76.897

613. Externe Relaties

556.365

6,60%

40.000

516.365

0

0

614. Receptieve Werking

173.371

2,06%

0

0

173.371

0

1.101.581

13,06%

1.101.581

0

0

0

899.105

10,66%

899.105

0

0

0
17.162

615. Productiekosten
616. Tourneekosten
617. Techniek

72.721

0,86%

0

0

55.559

618. Eigen Horeca

70.633

0,84%

35.317

0

35.317

0

620. Loonkosten algemeen

1.809.536

21,46%

0

687.013

602.216

520.307

620. Loonkosten artistiek

2.300.460

27,28%

2.007.095

0

293.365

0

92.523

1,10%

0

0

0

92.523

622. Andere personeelkosten
630. Afschrijvingen

247.888

2,94%

99.060

0

115.788

33.040

637. Voorzieningen

-106.003

-1,26%

0

0

-81.805

-24.199

10.021

0,12%

0

0

0

10.021

9.721

0,12%

0

0

0

9.721

281.478

3,34%

88.919

0

847

191.712

640. Andere bedrijfskosten
650. Financiële kosten
660. Uitzonderlijke kosten

Opbrengsten

Creatie/spreiding

Publiekswerking

Bourla

Omkadering

Totaal zonder uitzonderlijke opbrengsten

Totaal
7.610.568

1.110.374

193.845

206.544

6.099.804

Totaal opbrengsten

8.250.758

1.223.063

193.845

206.544

6.627.305

Zonder uitzonderlijke opbrengsten

100,00%

14,59%

2,55%

2,71%

80,15%

Met uitzonderlijke opbrengsten

100,00%

14,82%

2,35%

2,50%

80,33%

710. Eigen niet-artistieke opbrengsten

212.876

2,58%

11.976

188.925

11.976

0

1.209.243

14,66%

1.098.399

4.920

105.924

0

Ticketverkoop

388.328

4,71%

287.584

0

100.744

0

Reisvoorstellingen

718.790

8,71%

718.790

0

0

0

52.893

0,64%

52.893

0

0

0

720. Omzet

Coproductiebijdragen
Andere

49.232

0,60%

39.132

4.920

5.180

0

730. Toelagen

6.182.384

74,93%

0

0

88.644

6.093.739

2.893.739

35,07%

0

0

0

2.893.739

400.000

4,85%

0

0

0

400.000

2.800.000

33,94%

0

0

0

2.800.000

88.644

1,07%

0

0

88.644

0

6.064

0,07%

0

0

0

6.064

640.190

7,76%

112.688

0

0

527.502

Vlaamse Gemeenschap
Provincie Antwerpen
Stad Antwerpen
Andere
750. Financiële opbrengsten
760. Uitzonderlijke opbrengsten
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JAARREKENING 2012
Het boekjaar 2012 sluit af met een tekort van 181.295 euro. Enerzijds waren er uitgaven
voor een totaal van 8.432.053 euro. Daar tegenover staan 8.250.758 euro inkomsten. Dit is
een relatief goed resultaat aangezien de begroting 2012, herzien in juli 2012, een negatief
resultaat van 339.520 euro vertoonde. We hebben dit in 2012 dus nog enigszins kunnen
corrigeren.
Het negatief resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen dat daardoor 76.956 euro
bedraagt per 31.12.2012.

EIGEN VERMOGEN
Doordat we de subsidieperiode afsluiten met een positief eigen vermogen voldoen we aan een
belangrijke doelstelling die we in 2007 geformuleerd hadden. Het eigen vermogen bedroeg
toen -736.000 euro. We hebben het toen uitgezette plan helemaal uitgevoerd.
AANZUIVERING EIGEN VERMOGEN
Uitgaven

Inkomsten

Resultaat

Overgedragen
Resultaat

30/06/2003

7.619.590

7.762.803

143.213

394.017

30/06/2004

7.898.987

7.755.903

-143.084

250.933

30/06/2005

7.845.721

7.770.320

-75.401

175.532

31/12/2006

8.003.257

7.775.508

-227.749

-52.217

31/12/2007

9.436.170

8.752.351

-683.819

-736.036

31/12/2008

9.822.271

10.172.368

350.097

-385.939

31/12/2009

8.661.951

8.892.648

230.697

-155.242

31/12/2010

7.904.904

8.109.109

207.414

52.171

31/12/2011

8.336.130

8.542.210

206.080

258.251

31/12/2012

8.432.053

8.250.758

-181.295

76.956

SU

PR

VL

TO

KOSTENSTRUCTUUR

AA

Een tweede belangrijk objectief gedurende de laatste jaren is het verder uitbouwen van
een goed en transparant financieel kader waarbij de artistieke uitgangspunten behouden
blijven. We streven naar een evenwichtige kostenstructuur met een maximale toestroming
van middelen voor de artistieke werking. De vooropgezette interne richtlijn (minimum 50%
creatie en spreiding, minimum 10% publiekswerving/werking, maximum 25% exploitatie
schouwburg, maximum 15% omkadering) werd ook dit jaar gehaald.
De behaalde resultaten, zoals in onderstaande tabel aangegeven, tonen dat we met de
toewijzing van onze middelen de cijfers van 2011 continueren. Belangrijk hierbij is dat het
percentage voor de omkadering ongeveer gelijk blijft. We hadden hier in 2009 een behoorlijke
stijging gezien. Door een continue aandacht en ook besparingen in dit bedrijfsdeel is het
aandeel ervan nu terug gestabiliseerd rond de 13%.
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KOSTENSTRUCTUUR
creatie &
spreiding

publiekswerking

exploitatie
Bourla

omkadering

totaal

2002-2003

48,4%

11,6%

22,9%

17,1%

100,0%

2003-2004

50,9%

11,0%

22,5%

15,7%

100,0%

2004-2005

49,2%

12,9%

22,1%

15,8%

100,0%

2006

53,4%

10,0%

21,1%

15,5%

100,0%

2007

59,6%

7,7%

18,1%

14,5%

100,0%

2008

61,2%

7,8%

16,3%

14,7%

100,0%

2009

53,9%

8,4%

19,8%

17,9%

100,0%

2010

50,5%

13,0%

20,9%

15,6%

100,0%

2011

51,5%

15,0%

20,6%

12,9%

100,0%

2012

53,0%

14,8%

20,9%

11,4%

100,0%

EVOLUTIE SUBSIDIËRING
In onderstaande tabel hebben we de evolutie van onze toelage weergegeven sinds 2002.
De eerste tabel geeft een overzicht in absolute cijfers. In de tweede tabel rekenen we
die terug (met basis 2012) rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex.
Daardoor krijgen we een beter zicht op de evolutie van de werkelijke koopkracht van
Toneelhuis.
De belangrijkste vaststelling is dat de stijging van onze globale toelage (Vlaamse
Gemeenschap, Provincie Antwerpen en Stad Antwerpen) tijdens de periode 2002-2009
in absolute cijfers telkens licht steeg en dat hierdoor de koopkracht ongeveer op gelijke
hoogte bleef (124 in 2002 t.a.v. 120 in 2009), maar dat er vanaf 2010 een jaarlijkse
achteruitgang is geweest (107 in 2010, 102 in 2011 en 100 in 2012). We moeten dus
vaststellen dat de globale toelage in rekening tot de consumptieindex, over de periode
2002-2009 ongeveer gelijk is gebleven, maar dat die nadien op drie jaar tijd met 20% is
gedaald.
20022003

20032004

20042005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

SUBSIDIE STAD

3.847.609

3.787.875

3.680.440

3.306.028

3.304.949

3.392.595

3.481.071

2.995.160

2.886.240

2.800.000

PROVINCIE

601.344

591.428

580.768

461.360

454.000

436.120

433.560

427.880

412.320

400.000

VL. GEMEENSCHAP

3.114.221

3.004.781

2.994.957

3.460.200

3.457.310

3.378.147

3.398.027

3.128.263

2.935.845

2.893.739

TOTAAL

7.563.174

7.384.084

7.256.166

7.227.588

7.216.258

7.206.862

7.312.657

6.551.303

6.234.405

6.093.739

124,1

121,2

119,1

118,6

118,4

118,3

120,0

107,5

102,3

100

AANTAL BEZOEKERS

106.607

116.032

89.194

95.927

107.445

153.927

154.139

130.894

124.233

149.857

TOELAGE/BEZOEKER

71

64

81

75

67

47

47

50

50

41

% VERMINDERING
BIJDRAGE

151

136

172

159

142

100

100

106

106

100
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ANALYSE VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN
FINANCIEEL GEZOND
Toneelhuis sluit de subsidieperiode 2010-2012 financieel geheel volgens de planning
af. Naar aanleiding van de precaire financiële situatie waarin we in 2007, met een
negatief eigen vermogen van 736.000 euro, waren terecht gekomen, werd er een
plan voorgelegd dat ons terug in rustiger vaarwater moest brengen vanaf 2012.
De voorbije jaren werden hiertoe op diverse domeinen inspanningen geleverd. Dat
maakte dat het eigen vermogen eind 2011 terug was aangezuiverd. Dat blijft zo per
31 december 2012. Ook voor de meeste andere indicatoren werd de voorbije jaren
verdere vooruitgang geboekt.
Dat dit evenwicht hersteld is, is zonder meer positief, zeker wanneer we rekening
houden met minder ontvangsten uit de toelage van de Vlaamse Gemeenschap en
de Stad Antwerpen. Het blijft echter een wankel evenwicht en we zullen de volgende
subsidieperiode voorzichtig moeten te werk gaan en wellicht zelfs rekening moeten
houden met een verdere inlevering van subsidies. Zoals reeds eerder aangegeven zal
de Provinciale toelage met de overheveling ervan naar het gemeenschapsniveau met
20% teruglopen en zullen we ook op de stedelijke toelage moeten besparen. Er is
dus werk aan de winkel om het artistiek project dat voorligt te realiseren met minder
middelen.

BUDGET 2012
In oorsprong lag er een begroting voor met een positief saldo van 134.000 euro. We
hebben zowel begin januari 2012 als in mei 2012 een begrotingswijziging moeten
doorvoeren waardoor de raad van bestuur een negatief resultaat van 339.520 euro
goedkeurde.
Belangrijkste wijzigingen waren:
• Schrapping terugname voorziening Provinciale toelage van 400.000 (was reeds
opgenomen in 2011)
• BTW-gevoelige budgetten aanpassen aan de herziening van ons BTWverhoudingsgetal
• Beperkte aanpassingen van productie- en tourneebudgetten
• Aanpassing budget afschrijvingen n.a.v. de investeringen in de vernieuwde
website.
Voor 2012 hadden we 7.956.454 euro uitgaven voorzien, tegenover 7.616.934 euro
inkomsten. Uiteindelijk realiseerden we 8.250.756 euro inkomsten en 8.432.053
euro uitgaven. We stranden dus op een verlies van 181.295 euro in plaats van
339.520 euro.
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ACCURATE BUDGETTERING EN KOSTENBEWUSTZIJN
Volledig in de lijn met het beleid van de laatste jaren werd ook in 2012 veel aandacht
geschonken aan een nauwgezette budgettering en een actieve budgetopvolging en
bewaking van onze activiteiten. Dit werpt echt zijn vruchten af en resulteert in enkele
markante voorbeelden van accurate budgettering in belangrijke kostenposten.
Ten aanzien van de begroting gaven we 475.599 euro meer uit dan voorzien.
• De kosten voor omkadering, communicatie, techniek enz. blijven ongeveer gelijk
• Receptieve werking: + 70.000 euro (ook 50.000 euro meer inkomsten)
• Productiekosten: + 220.000 euro (ook 50.000 euro meer inkomsten)
• Tourneekosten: + 117.000 euro (ook 78.000 euro meer inkomsten)
• Loonkosten: - 91.000 euro
• Afschrijvingen: -24.000 euro (ook terug te vinden bij de opbrengsten)
• Terugname voorzieningen: -106.000 euro
• Uitzonderlijke kosten: +275.000 euro (aanleg provisie toelage stad Antwerpen,
provisie artistieke werking Olympique Dramatique en productie “Orlando”)
Ten aanzien van de begroting hadden we 633.824 euro meer inkomsten
• Advertenties: -18.000 euro
• Receptieve werking: + 50.000 euro
• Ticketverkoop Bourla: + 58.000 euro
• Productie: + 50.000 euro
• Tournee: + 78.000 euro
• Toelage Vlaamse Gemeenschap: -106.000 euro
• Investeringen: -24.000 (ook terug te vinden bij minder uitgaven)
• Uitzonderlijke opbrengsten: + 643.000 euro (terugname provisie Stad Antwerpen,
terugname provisie Vlaamse Gemeenschap, terugname provisie project Benjamin
Verdonck)
Globaal gezien mogen we stellen dat zowel aan uitgavenzijde als aan inkomstenzijde
de begrotingen goed zijn gevolgd en dat het saldo van de afwijking zich vooral situeert
binnen de éénmalige uitzonderlijke uitgaven en inkomsten.
Voor de toekomst zal het belangrijk zijn om de omzet van de organisatie terug te
verhogen. De inkomsten uit coproducties en uit reisvoorstellingen stonden de afgelopen
jaren onder druk door een verlaging van de productie- en inkoopbudgetten in de
sector. We hebben hiertoe, in functie van de subsidieperiode 2013-2016, onze volledige
verkoopsstrategie geëvalueerd en bijgesteld. We zijn er van overtuigd dat met de
komst van FC Bergman en aansluitend de alliantie die we aangaan met Toneelgroep
Amsterdam, de omzet uit reisvoorstellingen terug naar ruim 2 miljoen euro kan.
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MENSEN EN MIDDELEN
SAMENSTELLING VAN HET PERSONEELSBESTAND
In 2012 waren er over het gehele kalenderjaar 331 werknemers in dienst bij Toneelhuis,
goed voor 80,45 VTE. Net zoals de voorbije jaren blijft de verhouding mannen/vrouwen
ongeveer gelijk: 53,47% mannen, 46,53% vrouwen. Wat ongelijk blijft, is de verdeling
voltijds/deeltijds: van de 177 mannen werkten er 111 voltijds. Van de 154 vrouwen waren
dat er 70.
op 31/12/2012
aantal mensen in dienst

98 mensen

80,45 VTE

waarvan

51

mannen
39 VT
12 DT

47

vrouwen
24 VT
23 DT

vaste medewerkers (onbep d)

65

gemiddelde leeftijd

44

aantal ziektedagen

273

58,19 VTE
4,36%

11 arbeidsovereenkomsten werden geschorst, wat hetzelfde niveau is dan in 2011. De
meeste (9) door het opnemen van tijdskrediet. 1 werknemer neemt tijdskrediet op om een
zwaar ziek familielid te verzorgen. 2 werknemers namen ouderschapsverlof op.
Indien we rekening houden met alle werknemers in dienst in een kalenderjaar, moeten we
vaststellen dat de gemiddelde leeftijd stijgt: 37 jaar in 2010, 39 jaar in 2011, 40 jaar in
2012. We zullen dan ook het opstellen van het werkgelegenheidsplan in het kader van cao
104 ter harte nemen en nog meer werk maken van een leeftijdsbewust personeelsbeleid.
Deze 331 koppen vertegenwoordigen een loonkost van 4.063.023 euro. Toneelhuis
engageerde ook zelfstandigen. Zij vertegenwoordigen een bedrag van 1.015.565,67 euro.
Het totaal aantal ziektedagen komt iets hoger uit dan in 2011: 1031 tegenover 903 vorig
jaar. Maar Toneelhuis bleef relatief gespaard van de gevolgen van de griepepidemie die ons
land teisterde.

SOCIAAL OVERLEG
2012 was een jaar waarin sociale verkiezingen werden gehouden. Ook in Toneelhuis. Op
8 mei konden de werknemers kiezen voor een nieuw Comité voor Preventie en bescherming
op het Werk en een nieuwe Ondernemingsraad. Er waren telkens 6 mandaten te verdelen –
7 mensen stelden zich kandidaat (1 iemand op de lijst van ACV, 6 op de lijst van ABVV).
Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe afgevaardigden, werd een huishoudelijk
reglement voor beide organen opgesteld. Voor de OR werd ook een document met
basisinformatie gemaakt.
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WELZIJN EN VEILIGHEID
Er was in 2012 veel te doen over de wetgeving rond de nieuwe geluidsnormen.
Toneelhuis onderzocht dit en testte verschillende apparatuur uit. Er werd een keuze
gemaakt voor een draagbaar toestel om ook op locatie metingen te kunnen doen.
Er werd werk gemaakt van een hygiëneplan voor de personeelskantine.
Naar aanleiding van een ernstig arbeidsongeval ging er veel aandacht naar werken met
ladders (opleiding, keuring, veiligheidsinstructiekaarten,…)

VORMING TRAINING OPLEIDING
Toneelhuis realiseerde 479,64 uren opleiding wat dus aanmerkelijk meer is dan
voorzien in de cao vorming van PC304 (376 uren). De samenwerking met het Sociaal
Fonds Podiumkunsten werd als uiterst positief ervaren.
Belangrijkste initiatieven:
• Opleiding hoogtewerker voor alle technici
• Training rijden vorkheftruck voor medewerkers decoratelier
• Screenen en aanpassingen werkposten van beeldschermwerkers en initiatie
ergonomisch gebruik
• Deelname aan de Duodag, een doedag voor mensen met een arbeidsbeperking
• Deelname aan de Zuiddag voor scholieren
• Aanwezigheid van stagiaires in alle geledingen van het huis. De focus lag hier
vooral op kijkstages.

VRIJWILLIGERS
De vrijwilligerswerking is stevig ingebed in de werking van Toneelhuis. Vrijwilligers
worden per seizoen een 1000-tal keren ingeschakeld bij publiekswerving,
publiekswerking, logistiek, productie en administratie.
Kleine taken overdag worden gegeerd bij vrijwilligers: het geeft een goed gevoel om deel
uit te maken van een organisatie. Zo startten we de krantenknipselploeg op. Dagelijks
en in een beurtrol komt er een vrijwilliger alle pers die voor Toneelhuis relevant is,
inscannen en klasseren.
We werden benaderd door Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad, die samen
met Antwerps minderhedencentrum de8 en Servicepunt Vrijwilligers Stad
Antwerpen het concept ‘Mix en Match’ lanceerden. Een idee waarbij een
‘ancien’ binnen de vrijwilligersploeg een ‘nieuwkomer’ onder de vleugels neemt
tijdens het vrijwilligerswerk. Zo startte in 2012 een eerste team binnen de
Toneelhuisvrijwilligersploeg.

INTERNE INFORMATIEDOORSTROMING
In 2012 organiseerde Toneelhuis 3 personeelsvergaderingen.
Bij het begin van het jaar werd stilgestaan bij de voortgang van het subsidiedossier
2013-2016.
In april kregen de medewerkers een presentatie van het artistieke programma van
het seizoen 12-13. In 2012 werd de keuze gemaakt om op een andere manier te
communiceren met het publiek (nieuwe website, meer beeld). Deze keuze werd
uitgebreid toegelicht.
Zowel in het voorjaar als op de vergadering van september werd een financiële stand
van zaken gegeven. Ook het budget op lange termijn (2013-2016) werd uitgebreid
besproken met de medewerkers na toekenning van de subsidies.
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AANDACHT VOOR MILIEU & ENERGIE - HET ECOTEAM
Het Eco-team, opgericht in 2009, zette in 2012 zijn werking verder. Met een aantal
afgevaardigden vanuit de verschillende geledingen van het huis wordt op regelmatige
basis samengekomen om concrete acties op zetten.
Werkpunten 2012:
• Opstarten gesprekken met groene energieleveranciers
• Onderzoek zonnepanelen kantoren
• Meer gebruik van duurzame materialen in het decoratelier
• Aankoop verfrollenreiniger voor decoratelier
• Aandacht voor seizoensgebonden en lokale producten binnen de catering
• Stimuleren van gebruik van fiets en openbaar vervoer voor woon-werkverplaatsingen
en het gebruik van de Toneelhuisfietsen voor werkverplaatsingen binnen de stad
• Gesprekken met de stad voor de installatie van grote fietsenstallingen aan de Bourla
• Promotie van “Velo” via onze website
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INFRASTRUCTUUR
ORGELSTRAAT
Het pand aan de overzijde van de Bourlaschouwburg waar de administratie is gevestigd,
werd in 2008 gerenoveerd. Het is een geweldige werkomgeving die de aandacht blijft trekken
vanuit de architectuurmiddens. Er vinden jaarlijks diverse rondleidingen plaats door
architect Jan De Vylder voor binnenlandse en buitenlandse geïnteresseerden.
In 2012 werd er 3.676,24 euro opgenomen uit deze voorziening voor een aantal kleine
afwerkingswerken. We hebben ook besloten om dit jaar geen bijkomende voorziening voor
groot onderhoud aan te leggen. De voorziening bedraagt daardoor eind 2012 35.636,26
euro.

Voorziening Orgelstraat per 31.12.2009

36.630,46

Opgenomen voorziening per 31.12.2010

-12.942,17

Opgenomen voorziening per 31.12.2011

-9.375,79

Bijkomende voorziening groot onderhoud per 31.12.2011

25.000,00

Opgenomen voorziening per 31.12.2012

-3.676,24

Resterende voorziening per 31.12.2012

35.636,26

BOURLASCHOUWBURG
KORTE TERMIJN

Met de Stad Antwerpen is er binnen het kader van de beheersovereenkomst 2010-2013
een investeringstoelage voorzien van 235.000 euro voor de jaren 2010, 2011 en 2012. Voor
2013 is er een bedrag opgenomen van 400.000 euro.
Voor de aanwending van deze investeringssubsidie werd een 15-punten plan opgesteld in
overleg met de Stad dat vooral focust op veiligheid en kleine herstellingen.
In 2012 werden volgende investeringen uitgevoerd:
•
Uitbreiding flexibele tribune
•
Veiligheid: aanpassing leeflijnen
•
Aanpassingen transparant glas ramen
•
Voorbereidende studies herstelling dak en herstelling parket voorbouw
De vergunningsprocedures worden binnen het kader van de wet op de overheidsopdrachten
uitgevoerd. We worden hierin begeleid door de heer Peter Mous van European & Belgian
Public Procurement.
LANGE TERMIJN

Vanaf 2009 hebben we voor de Bourla aanzetten gegeven tot het programma dat volgens
ons moet gerealiseerd worden voor de schouwburg. In de vorige jaarverslagen hebben we
hier uitvoerig aandacht aan besteed.
In het recente verleden werden er verschillende studies uitgevoerd die telkens één
deelaspect van zo’n totale renovatie onderzoeken en oplossingen aanreiken. Globaal
gezien menen we toch dat de renovatie van dit gebouw vanuit een bredere visie benaderd
moet worden en dat het een geïntegreerd antwoord moet formuleren op zes afzonderlijke
elementen en hun onderlinge relatie, met name:
1.
Monumenten en erfgoed
2.
Receptief/productief programma van eisen van de gebruiker
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infrastructuur
3.
4.
5.
6.

Bouwtechnische instandhouding
Theatertechnische vernieuwing
Relatie met de stad
Timing, geld en financiering

Deze nood aan synthese is in het verleden uitvoerig bepleit bij de stedelijke
verantwoordelijken. In 2012 werd een belangrijke stap genomen in dit proces: de Stad
besliste om een uitvoerige haalbaarheidsstudie te bestellen bij HUB bvba, een Antwerps
ingenieursbureau. Deze studie zal in het voorjaar 2013 opgeleverd worden. Dit proces
wordt voor ons mee opgevolgd en begeleid door Carl Meeusen.

VOORZIENING
Eind 2011 beschikten we over een provisie van 111.368,06 euro voor werken aan de
schouwburg die vooral het werkcomfort moeten verhogen.
Daarvan werd in 2012 81.368,06 euro opgenomen. Concreet werd er geïnvesteerd in de
renovatie artiestenloges. Daardoor komt de voorziening per 31.12.2012 op een bedrag van
30.000 euro.
		

Voorziening zolder Bourla per 31.12.2009

53.000,00

Opgenomen voorziening per 31.12.2010

-40.183,64

Bijkomende voorziening per 31.12.2010

65.000,00

Opgenomen voorziening per 31.12.2011

-41.448,30

Bijkomende voorziening achterbouw Bourla per 31.12.2011

45.000,00

Bijkomende voorziening voorbouw Bourla per 31.12.2011

30.000,00

Opgenomen voorziening per 31.12.2012

-81.368,06

Resterende voorziening per 31.12.2012

30.000,00

LEOPOLDSTRAAT
Het pand in de Leopoldstraat wordt gehuurd als repetitieruimte en werkplaats voor onze
artiesten. De opfriswerken werden zoals voorzien in 2012 verder afgewerkt. Hierdoor
bedraagt de voorziening per 31.12 nog 1.762,25 euro.
Voorziening Leopoldstraat per 31.12.2009

17.500,00

Opgenomen voorziening per 31.12.2010

-7.392,47

Opgenomen voorziening per 31.12.2011

-1.472,83

Opgenomen voorziening per 31.12.2012

-6.872,45

Resterende voorziening per 31.12.2012

1.762,25

OLIEWEG
Op de balans staat sinds enkele jaren een voorziening van 100.981,05 euro voor
renovatiewerken aan het decoratelier aan de Olieweg. Het lijkt ons op dit ogenblik niet
opportuun om deze investeringen te doen gezien de onduidelijke plannen voor deze
omgeving aan Petroleum Zuid. De provisie zal aangewend worden voor de verhuis van
het atelier in de toekomst. De technische directie bekijkt op dit ogenblik wat mogelijke
toekomstige verhuismogelijkheden zijn.
Voorziening Olieweg per 31.12.2009

100.981,05

Resterende voorziening per 31.12.2012

100.981,05
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN
In 2012 werden volgende samenwerkingsovereenkomsten afgerond of onderhandeld:

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STAD ANTWERPEN
Met de Stad werd er in 2010 een beheersovereenkomst afgesloten voor de periode 20102013. Enerzijds is er een basistoelage voorzien van 2.800.000 euro, anderzijds voorziet de
Stad een jaarlijkse investeringssubsidie voor de grote onderhoudswerken aan de Bourla
van 235.000 euro over de jaren 2010-2012 en 400.000 euro in 2013.
In 2011 werd een voorziening van 184.000 euro aangelegd voor mogelijke besparing op
onze toelage. In 2012 hebben we een gevraagde voorziening van 168.000 euro aangelegd.
Anderzijds liet de Stad ons weten dat deze besparing voor 2011 niet wordt toegepast en
dat bijgevolg de voorziening van 184.000 mag teruggenomen worden naar het resultaat.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PROVINCIE ANTWERPEN
De overeenkomst met de Provincie die loopt over de periode 2011-2013 staat voor een
jaarlijks bedrag van 400.00 euro, werd in 2012 uitgevoerd.

TOELAGE VLAAMSE GEMEENSCHAP
De toelage waartoe de Vlaamse Regering in juni 2009 had besloten, bedraagt 3.000.000
euro. Zoals de voorbije jaren reeds het geval was werd deze toelage verminderd binnen het
kader van de besparingen op Vlaams niveau. Toneelhuis ontving daardoor in 2012 slechts
2.893.740 euro.
In 2012 werd er reikhalzend uitgekeken welke toelage Toneelhuis vanuit de middelen van
het Kunstendecreet zou ontvangen voor de periode 2013-2016. De Vlaamse Regering heeft
in juni 2012 beslist om onze toelage vast te leggen op 3.000.000 euro voor de volgende vier
jaren. Basis van dit besluit was de uitstekende evaluatie over de voorbije jaren, zowel op
artistiek als op zakelijk vlak, en het grote geloof in de werking zoals die is uitgetekend in
onze subsidieaanvraag die we in oktober 2011 indienden.

MEDIADEAL DE PERSGROEP PUBLISHING (DE MORGEN)
De meerjarige samenwerking met De Morgen als structurele mediapartner werd in 2012
verlengd. De totaalwaarde van de overeenkomst bedraagt 109.426 euro excl. BTW.

MEDIADEAL VRT (RADIO 1)
De ruilovereenkomst met de VRT, Radio 1 werd verlengd en iets uitgebreid nar Cobra.be.
De waarde hiervan werd vastgelegd op 64.612 euro excl. BTW.

MEDIADEAL ROULARTA (KNACK)
De ruilovereenkomst met Knack werd omwille van besparingen binnen het
communicatiebudget in juli 2012 stopgezet. De totale waarde voor de eerste jaarhelft
bedraagt 23.289 euro excl. BTW

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LA SCALA
Binnen het kader van de samenwerking van de operacyclus Der Ring des Nibelüngen werd
een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met La Scala in Milaan.
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TONEELHUIS IN DE PERS : EEN SELECTIE

Guy Cassiers
persoonlijk Antwerpen

Gazet van Antwerpen, 16.06.12

Middenin de nacht - alle toneelhuismakers
Samen in het donker zitten, versterkt het gevoel van samenhorigheid
Zone03, 31.01.12
In de nacht komen de beesten op scène
De Morgen, 12.01.12
Heerlijk sprookje in het donker
De Morgen, 14.01.12
Beestig theater in de Bourla
De Standaard, 16.01.12
Het wonder van de nacht
De Morgen, 21.01.12

Van de Velde - Olympique Dramatique
Van de Velde, kort geding

De Standaard, 12.03.12

De man in de mist - Bart Meuleman
Magische Man in de mist
De man in de mist, kort geding
Wat goed dat ik dit mag meemaken

Knack, 01.04.12
De Standaard, 02.04.12
De Morgen, 07.04.12

Onvoltooid verleden - Olympique Dramatique
Theater is mijn wereld
Jan Decleir herdenkt zijn overleden vriend Hugo Claus
Niets is wat het lijkt bij Claus
Onvoltooid verleden, kort geding
Meeslepende misdaaddialoog van Claus

De Standaard,
De Morgen,
De Morgen,
De Standaard,
De Volkskrant,

14.04.12
18.04.12
21.04.12
23.04.12
14.05.12

De Standaard,
De Volkskrant,
La Libre Belgique,
De Morgen ,

12.05.12
14.05.12
14.05.12
16.06.12

De misdaad - Guy Cassiers
Ook ik moet me maar zien te redden
Waardig slot van drieluik rond Robert Musil
L’écrivain est un assassin
Denken als honderd springende beekjes
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Musil marathon - Guy Cassiers
Een oefening in lengte en traagheid
Into the twilight zone

De Morgen, 26.05.12
Etcetera, 06.2012

Bezonken rood - Guy Cassiers
L’ébouffante créativité flamande et wallone			
Le temps long de guerre				
Vers le temps perdu				

MidiLibre, 12.06.12
L’Hérault du jour, 14.06.12
Direct Montpellier Plus, 14.06.12

Niets Is Onmogelijk - Olympique Dramatique
Dollen met deuren en de dood
Dood en verrijzenis van de kleine man		

De Morgen, 27.10.12
De Standaard, 29.10.12

Half elf zomeravond - Bart Meuleman
Electriciteit in de zomerlucht
De realiteit scheidt		

CJP, 22.11.12
De Morgen, 24.11.12

Song#2 - Abke Haring | Benjamin Verdonck
Als het met karton kan, hoeft het voor mij niet in marmer		
De Standaard,
Spelen voor een niche, frustrerend? Nee, hoor
De Morgen,
Met volle liefde en overgave
Staalkaart,
Een wonderschone, vrolijke, kwestbare, beeldende en talige performance
De Volkskrant,

81

22.12.12
29.11.12
09.01.13
14.01.13
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toneelhuis in de pers : Van de Velde
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110
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CHRONOLOGISCH OVERZICHT ACTIVITEITEN

startdatum

land

plaats (stad)

naam productie of kunstenaar

type activiteit

eigen
productie /
coproductie

Nieuw
totaal
(eerste
toeschouwers
reeks) /
/ bezoekers
herneming
128.994,0
350

SOMETIMES I SITS AND THINKS AND
SOMETIMES I JUST SITS - Benjamin
Verdonck
MIDDENIN DE NACHT - alle
Toneelhuismakers

tentoonstelling

eigen
productie

publieksvoorstelling

eigen
productie

Antwerpen

MIDDENIN DE NACHT - alle
Toneelhuismakers

publieksvoorstelling

eigen
productie

Vlaanderen

Antwerpen

MIDDENIN DE NACHT - alle
Toneelhuismakers

publieksvoorstelling

eigen
productie

16/01/2012
16/01/2012

Nederland
Vlaanderen

Utrecht
Leuven

BLOED & ROZEN - Guy Cassiers
DISISIT - Benjamin Verdonck

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
coproductie

nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
herneming
herneming

17/01/2012

Vlaanderen

Leuven

DISISIT - Benjamin Verdonck

publieksvoorstelling

coproductie

herneming

90

18/01/2012

Vlaanderen

Antwerpen

MIDDENIN DE NACHT - alle
Toneelhuismakers

publieksvoorstelling

eigen
productie

537

19/01/2012

Vlaanderen

Antwerpen

MIDDENIN DE NACHT - alle
Toneelhuismakers

publieksvoorstelling

eigen
productie

20/01/2012

Vlaanderen

Antwerpen

MIDDENIN DE NACHT - alle
Toneelhuismakers

publieksvoorstelling

eigen
productie

21/01/2012

Vlaanderen

Antwerpen

MIDDENIN DE NACHT - alle
Toneelhuismakers

publieksvoorstelling

eigen
productie

21/01/2012

Nederland

Amsterdam

SWCHWRM - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

22/01/2012

Vlaanderen

Antwerpen

MIDDENIN DE NACHT - alle
Toneelhuismakers

publieksvoorstelling

eigen
productie
eigen
productie

nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
herneming

642

23/01/2012

Vlaanderen

Antwerpen

LinksRechtsDebat

overige

coproductie
eigen
productie
coproductie
eigen
productie
coproductie

nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
herneming

200

herneming
herneming

144
90

nieuw
(eerste
reeks)
herneming
herneming

28
184
38

herneming

35

herneming

167

5/01/2012

Vlaanderen

Kortrijk

12/01/2012

Vlaanderen

Antwerpen

13/01/2012

Vlaanderen

14/01/2012

24/01/2012

Vlaanderen

Mol

SWCHWRM - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

25/01/2012
25/01/2012

Luxemburg
Nederland

Luxemburg
Breda

BLOED & ROZEN - Guy Cassiers
SWCHWRM - Guy Cassiers

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

26/01/2012

Vlaanderen

Antwerpen

3dePARTIJ

overige

26/01/2012
26/01/2012

Luxemburg
Nederland

Luxemburg
Utrecht

BLOED & ROZEN - Guy Cassiers
SWCHWRM - Guy Cassiers

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

28/01/2012

Nederland

publieksvoorstelling

28/01/2012

Vlaanderen

DISISIT - Benjamin Verdonck
s
Hertogenbosc
h
Mechelen
SWCHWRM - Guy Cassiers

29/01/2012

Nederland

Eindhoven

SWCHWRM - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

31/01/2012
1/02/2012

Vlaanderen
Vlaanderen

Hasselt
Antwerpen

BLOED & ROZEN - Guy Cassiers
CALIGULA - Mokhallad Rasem

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

publieksvoorstelling

1/02/2012

Vlaanderen

Genk

SWCHWRM - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

2/02/2012

Vlaanderen

Antwerpen

CALIGULA - Mokhallad Rasem

publieksvoorstelling

2/02/2012

Vlaanderen

Genk

SWCHWRM - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

3/02/2012

Vlaanderen

Leuven

BLOED & ROZEN - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

3/02/2012

Vlaanderen

Genk

SWCHWRM - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

4/02/2012

Vlaanderen

Genk

SWCHWRM - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

5/02/2012

Vlaanderen

Brussel

SWCHWRM - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

6/02/2012

Vlaanderen

Brussel

SWCHWRM - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

8/02/2012
9/02/2012
9/02/2012

Frankrijk
Frankrijk
Vlaanderen

Parijs
Parijs
Wiltijk

BLOED & ROZEN - Guy Cassiers
BLOED & ROZEN - Guy Cassiers
DISISIT - Benjamin Verdonck

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

9/02/2012

Vlaanderen

Brugge

SWCHWRM - Guy Cassiers

10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012

Frankrijk
Nederland
Vlaanderen

Parijs
Eindhoven
Brugge

11/02/2012
12/02/2012
12/02/2012

Frankrijk
Frankrijk
Vlaanderen

16/02/2012

Vlaanderen

coproductie
eigen
productie
coproductie
eigen
productie
eigen
productie
coproductie
coproductie
eigen
productie
coproductie
eigen
productie
coproductie

424
448
466
198
103

479
614
631
46

135

herneming

77

herneming
nieuw
(eerste
reeks)
herneming

525
254
216
195

nieuw
(eerste
reeks)
herneming

263

herneming

485

eigen
productie
eigen
productie
eigen
productie
eigen
productie
coproductie
coproductie
coproductie

herneming

249

publieksvoorstelling

BLOED & ROZEN - Guy Cassiers
DISISIT - Benjamin Verdonck
SWCHWRM - Guy Cassiers

Parijs
Parijs
Turnhout
Gent

herneming

80

herneming

115

herneming

206

herneming
herneming
herneming

702
674
51

eigen
productie

herneming

271

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
coproductie
eigen
productie

herneming
herneming
herneming

701
56
252

BLOED & ROZEN - Guy Cassiers
BLOED & ROZEN - Guy Cassiers
SWCHWRM - Guy Cassiers

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

herneming
herneming
herneming

732
701
156

DISISIT - Benjamin Verdonck

publieksvoorstelling

coproductie
coproductie
eigen
productie
coproductie

herneming

181
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startdatum

land

plaats (stad)

naam productie of kunstenaar

type activiteit

eigen
productie /
coproductie

Nieuw
totaal
(eerste
toeschouwers
reeks) /
/ bezoekers
herneming

17/02/2012
17/02/2012

Nederland
Vlaanderen

Amsterdam
Gent

BLOED & ROZEN - Guy Cassiers
DISISIT - Benjamin Verdonck

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
coproductie

herneming
herneming

236
158

18/02/2012
18/02/2012

Nederland
Vlaanderen

Amsterdam
Tielt

BLOED & ROZEN - Guy Cassiers
DISISIT - Benjamin Verdonck

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
coproductie

herneming
herneming

232
31

18/02/2012

Vlaanderen

Gent

SWCHWRM - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

eigen
productie

herneming

180

21/02/2012
22/02/2012
23/02/2012

Nederland
Nederland
Nederland

Rotterdam
Rotterdam
Den Haag

BLOED & ROZEN - Guy Cassiers
DISISIT - Benjamin Verdonck
SWCHWRM - Guy Cassiers

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

herneming
herneming
herneming

244
82
250

24/02/2012

Vlaanderen

Antwerpen

DISISIT - Benjamin Verdonck

publieksvoorstelling

coproductie
coproductie
eigen
productie
coproductie

herneming

54

24/02/2012

Nederland

Den Haag

SWCHWRM - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

herneming

72

28/02/2012

Vlaanderen

Kortrijk

BLOED & ROZEN - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

eigen
productie
coproductie

herneming

552

2/03/2012

Vlaanderen

Brussel

BLOED & ROZEN - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

herneming

406

2/03/2012
3/03/2012

Nederland
Vlaanderen

Tilburg
Brussel

DISISIT - Benjamin Verdonck
BLOED & ROZEN - Guy Cassiers

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
coproductie

herneming
herneming

66
399

4/03/2012

Vlaanderen

Brussel

BLOED & ROZEN - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

herneming

374

6/03/2012
7/03/2012

Nederland
Vlaanderen

Eindhoven
Antwerpen

BLOED & ROZEN - Guy Cassiers
VAN DE VELDE - Olympique Dramatique

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
eigen
productie

140
420

8/03/2012

Vlaanderen

Antwerpen

VAN DE VELDE - Olympique Dramatique

publieksvoorstelling

eigen
productie

9/03/2012

Vlaanderen

Brugge

BLOED & ROZEN - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

herneming
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
herneming

9/03/2012

Vlaanderen

Antwerpen

VAN DE VELDE - Olympique Dramatique

publieksvoorstelling

eigen
productie

473

10/03/2012

Vlaanderen

Antwerpen

VAN DE VELDE - Olympique Dramatique

publieksvoorstelling

eigen
productie

11/03/2012

Vlaanderen

Antwerpen

VAN DE VELDE - Olympique Dramatique

publieksvoorstelling

eigen
productie

13/03/2012
14/03/2012

Nederland
Vlaanderen

Utrecht
Antwerpen

KALENDER ZWART - Benjamin Verdonck
BLOED & ROZEN - Guy Cassiers

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
coproductie

nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
herneming
herneming

14/03/2012
15/03/2012

Nederland
Vlaanderen

Utrecht
Antwerpen

KALENDER ZWART - Benjamin Verdonck
3dePARTIJ

publieksvoorstelling
overige

coproductie
coproductie

11
46
581

472
385

471
295
31
590

15/03/2012

Vlaanderen

Antwerpen

BLOED & ROZEN - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

herneming
nieuw
(eerste
reeks)
herneming

16/03/2012

Vlaanderen

Antwerpen

BLOED & ROZEN - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

herneming

559

17/03/2012

Vlaanderen

Antwerpen

BLOED & ROZEN - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

herneming

585

22/03/2012

Vlaanderen

Brussel

FLOU - Abke Haring

publieksvoorstelling

coproductie

85

23/03/2012
23/03/2012

Duitsland
Vlaanderen

Berlijn
Brussel

DAS RHEINGOLD - Guy Cassiers
FLOU - Abke Haring

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
coproductie

29/03/2012

Vlaanderen

Antwerpen

DE MAN IN DE MIST - Bart Meuleman

publieksvoorstelling

eigen
productie

29/03/2012

Vlaanderen

Berchem

DISISIT - Benjamin Verdonck

publieksvoorstelling

coproductie

nieuw
(eerste
reeks)
herneming
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
herneming

30/03/2012

Vlaanderen

Antwerpen

DE MAN IN DE MIST - Bart Meuleman

publieksvoorstelling

eigen
productie

31/03/2012

Vlaanderen

Antwerpen

BOURLA BEATS

overige

eigen
productie

31/03/2012

Vlaanderen

Antwerpen

DE MAN IN DE MIST - Bart Meuleman

publieksvoorstelling

eigen
productie

4/04/2012
13/04/2012
14/04/2012

Duitsland
Duitsland
Nederland

Berlijn
Berlijn
Tilburg

DAS RHEINGOLD - Guy Cassiers
DAS RHEINGOLD - Guy Cassiers
FLOU - Abke Haring

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
coproductie
coproductie

18/04/2012

Nederland

Breda

FLOU - Abke Haring

publieksvoorstelling

coproductie

19/04/2012
19/04/2012

Vlaanderen
Vlaanderen

Brussel
Antwerpen

DUISTER HART - Guy Cassiers
ONVOLTOOID VERLEDEN - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
eigen
productie

20/04/2012

Vlaanderen

Brussel

DUISTER HART - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

129

nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
herneming
herneming
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
herneming
nieuw
(eerste
reeks)
herneming

1.000
57
96
214
103
500
100
1.000
1.000
33
40
389
487
367

chronologisch overzicht activiteiten : productieve werking

startdatum

land

plaats (stad)

naam productie of kunstenaar

type activiteit

publieksvoorstelling

eigen
productie /
coproductie

20/04/2012

Vlaanderen

Antwerpen

ONVOLTOOID VERLEDEN - Olympique
Dramatique

nieuw
(eerste
reeks)
herneming

469

20/04/2012

Vlaanderen

Brussel

TITUS ANDRONICUS - Olympique Dramatique publieksvoorstelling

coproductie

21/04/2012
21/04/2012

Vlaanderen
Vlaanderen

Brussel
Antwerpen

DUISTER HART - Guy Cassiers
ONVOLTOOID VERLEDEN - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
eigen
productie

386
602

coproductie

herneming
nieuw
(eerste
reeks)
herneming

21/04/2012

Vlaanderen

Brussel

TITUS ANDRONICUS - Olympique Dramatique publieksvoorstelling

301

22/04/2012

Vlaanderen

Brussel

24/04/2012

Vlaanderen

Leuven

TITUS ANDRONICUS - Olympique Dramatique publieksvoorstelling

coproductie

herneming

213

FLOU - Abke Haring

publieksvoorstelling

coproductie

115

Brugge

ONVOLTOOID VERLEDEN - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

eigen
productie

Vlaanderen

Leuven

FLOU - Abke Haring

publieksvoorstelling

coproductie

25/04/2012

Vlaanderen

Antwerpen

NOLENS 65

publieksvoorstelling

coproductie

25/04/2012

Vlaanderen

Brussel

TITUS ANDRONICUS - Olympique Dramatique publieksvoorstelling

coproductie

nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
herneming

24/04/2012

Vlaanderen

25/04/2012

26/04/2012

Vlaanderen

Antwerpen

ONVOLTOOID VERLEDEN - Olympique
Dramatique

eigen
productie

557

26/04/2012

Vlaanderen

Brussel

TITUS ANDRONICUS - Olympique Dramatique publieksvoorstelling

coproductie

nieuw
(eerste
reeks)
herneming

27/04/2012

Nederland

Amsterdam

FLOU - Abke Haring

publieksvoorstelling

coproductie

86

27/04/2012

Vlaanderen

Antwerpen

ONVOLTOOID VERLEDEN - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

eigen
productie

nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
herneming

publieksvoorstelling

eigen
productie

Nieuw
totaal
(eerste
toeschouwers
reeks) /
/ bezoekers
herneming

27/04/2012

Vlaanderen

Brussel

TITUS ANDRONICUS - Olympique Dramatique publieksvoorstelling

coproductie

28/04/2012

Nederland

Amsterdam

FLOU - Abke Haring

publieksvoorstelling

coproductie

28/04/2012

Vlaanderen

Antwerpen

ONVOLTOOID VERLEDEN - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

eigen
productie

28/04/2012

Vlaanderen

Brussel

TITUS ANDRONICUS - Olympique Dramatique publieksvoorstelling

coproductie

29/04/2012

Vlaanderen

Antwerpen

ONVOLTOOID VERLEDEN - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

eigen
productie

1/05/2012
1/05/2012

Nederland
Vlaanderen

Groningen
Antwerpen

DUISTER HART - Guy Cassiers
TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
coproductie

2/05/2012
2/05/2012

Nederland
Vlaanderen

Amsterdam
Hasselt

DISISIT - Benjamin Verdonck
ONVOLTOOID VERLEDEN - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
eigen
productie

3/05/2012
3/05/2012

Nederland
Nederland

Amsterdam
Haarlem

DISISIT - Benjamin Verdonck
FLOU - Abke Haring

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
coproductie

4/05/2012

Vlaanderen

Antwerpen

ONVOLTOOID VERLEDEN - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

eigen
productie

5/05/2012

Vlaanderen

Antwerpen

BOURLA BEATS

overige

eigen
productie

5/05/2012
5/05/2012

Nederland
Vlaanderen

Den Haag
Antwerpen

DUISTER HART - Guy Cassiers
ONVOLTOOID VERLEDEN - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
eigen
productie

8/05/2012

Vlaanderen

Gent

ONVOLTOOID VERLEDEN - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

eigen
productie

9/05/2012

Vlaanderen

Maasmechele FLOU - Abke Haring
n

publieksvoorstelling

coproductie

9/05/2012

Vlaanderen

Gent

ONVOLTOOID VERLEDEN - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

eigen
productie

9/05/2012

Vlaanderen

Antwerpen

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

10/05/2012

Vlaanderen

Antwerpen

3dePARTIJ

overige

coproductie

10/05/2012

Vlaanderen

Gent

DUISTER HART - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

11/05/2012

Vlaanderen

Antwerpen

DE MISDAAD - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

11/05/2012

Vlaanderen

Gent

DUISTER HART - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

130

nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
herneming

312

315
71
776
373

374

520
331
96
482
281

nieuw
(eerste
reeks)
herneming
nieuw
(eerste
reeks)
herneming
nieuw
(eerste
reeks)
herneming
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
herneming
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
herneming

369

nieuw
(eerste
reeks)
herneming

417

212
129
85
474
115
44
570
500
198
564
512
64
543
104
31
493

510

chronologisch overzicht activiteiten : productieve werking

startdatum

land

plaats (stad)

naam productie of kunstenaar

type activiteit

eigen
productie /
coproductie

11/05/2012

Vlaanderen

Gent

FLOU - Abke Haring

publieksvoorstelling

coproductie

11/05/2012

Vlaanderen

Antwerpen

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

12/05/2012

Vlaanderen

Antwerpen

DE MISDAAD - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

12/05/2012

Vlaanderen

Gent

DUISTER HART - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

12/05/2012

Vlaanderen

Gent

FLOU - Abke Haring

publieksvoorstelling

coproductie

12/05/2012

Nederland

Amsterdam

ONVOLTOOID VERLEDEN - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

eigen
productie

12/05/2012

Vlaanderen

Antwerpen

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

13/05/2012

Vlaanderen

Antwerpen

DE MISDAAD - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

14/05/2012

Vlaanderen

Leuven

ONVOLTOOID VERLEDEN - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

eigen
productie

15/05/2012

Vlaanderen

Antwerpen

DE MISDAAD - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

15/05/2012
15/05/2012

Vlaanderen
Vlaanderen

Hasselt
Leuven

DUISTER HART - Guy Cassiers
ONVOLTOOID VERLEDEN - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
eigen
productie

16/05/2012

Vlaanderen

Antwerpen

DE MISDAAD - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

16/05/2012

Vlaanderen

Antwerpen

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

17/05/2012

Vlaanderen

Antwerpen

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

18/05/2012

Vlaanderen

Antwerpen

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

19/05/2012

Vlaanderen

Antwerpen

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

22/05/2012

Vlaanderen

Antwerpen

KAFFEE MUSIL

overige

eigen
productie

24/05/2012

Vlaanderen

Brussel

DE MISDAAD - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

25/05/2012

Vlaanderen

Brussel

DE MISDAAD - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

25/05/2012
26/05/2012
27/05/2012
29/05/2012

Canada
Canada
Canada
Vlaanderen

Montréal
Montréal
Montréal
Antwerpen

IRAKESE GEESTEN - Mokhallad Rasem
IRAKESE GEESTEN - Mokhallad Rasem
IRAKESE GEESTEN - Mokhallad Rasem
VAN DE VELDE - Olympique Dramatique

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling
publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
coproductie
coproductie
eigen
productie

30/05/2012

Vlaanderen

Antwerpen

VAN DE VELDE - Olympique Dramatique

publieksvoorstelling

eigen
productie

31/05/2012

Vlaanderen

Turnhout

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

31/05/2012

Vlaanderen

Antwerpen

VAN DE VELDE - Olympique Dramatique

publieksvoorstelling

eigen
productie

1/06/2012

Vlaanderen

Turnhout

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

1/06/2012

Vlaanderen

Gent

TRACK - Benjamin Verdonck

tentoonstelling

coproductie

1/06/2012

Vlaanderen

Antwerpen

VAN DE VELDE - Olympique Dramatique

publieksvoorstelling

eigen
productie

2/06/2012

Vlaanderen

Hasselt

MIND THE SYSTEM, FIND THE GAP Benjamin Verdonck

tentoonstelling

coproductie

2/06/2012

Vlaanderen

Turnhout

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

2/06/2012

Vlaanderen

Antwerpen

VAN DE VELDE - Olympique Dramatique

publieksvoorstelling

eigen
productie

7/06/2012

Vlaanderen

Genk

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

7/06/2012

Nederland

Amsterdam

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

131

Nieuw
totaal
(eerste
toeschouwers
reeks) /
/ bezoekers
herneming
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
herneming
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
herneming
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
herneming
herneming
herneming
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)

77
152
396
479
63
213
133
235
451
340
240
449
333
139
140
124
137
22
250
250
180
180
180
264
217
194
202
168
7.987
291
7.979
210
377
82
285

chronologisch overzicht activiteiten : productieve werking

startdatum

land

plaats (stad)

naam productie of kunstenaar

type activiteit

eigen
productie /
coproductie

8/06/2012

Vlaanderen

Antwerpen

MIDDENIN DE NACHT - alle
Toneelhuismakers

publieksvoorstelling

eigen
productie

8/06/2012

Vlaanderen

Genk

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

8/06/2012

Nederland

Amsterdam

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

9/06/2012

Vlaanderen

Antwerpen

MIDDENIN DE NACHT - alle
Toneelhuismakers

publieksvoorstelling

eigen
productie

9/06/2012

Vlaanderen

Genk

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

11/06/2012

Nederland

Amsterdam

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

12/06/2012
12/06/2012

Frankrijk
Nederland

Montpellier
Amsterdam

BEZONKEN ROOD - Guy Cassiers
TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
coproductie

13/06/2012

Nederland

Amsterdam

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

13/06/2012

Vlaanderen

Antwerpen

TITUS ANDRONICUS - Olympique Dramatique publieksvoorstelling

coproductie

16/06/2012

Vlaanderen

Brussel

MUSILMARATHON - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

16/06/2012

Vlaanderen

Antwerpen

MUSILMARATHON - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

17/06/2012

Nederland

Oerol

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

18/06/2012

Nederland

Oerol

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

20/06/2012

Nederland

Oerol

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

22/06/2012

Nederland

Amsterdam

DE MISDAAD - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

23/06/2012

Nederland

Amsterdam

MUSILMARATHON - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

23/06/2012

Nederland

Oerol

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

24/06/2012

Nederland

Amsterdam

MUSILMARATHON - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

27/06/2012

Polen

Szcezin

BOOT/BOAT - Benjamin Verdonck

tentoonstelling

coproductie

29/06/2012

IRAKESE GEESTEN - Mokhallad Rasem

publieksvoorstelling

coproductie

5/07/2012

Novi Sad
Servië en
Montenegro
Nederland
Amsterdam

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

6/07/2012

Nederland

Amsterdam

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

24/07/2012

Nederland

Amsterdam

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

27/08/2012
28/08/2012
30/08/2012
30/08/2012

Nederland
Nederland
Nederland
Nederland

Rotterdam
Rotterdam
Amsterdam
Heerlen

DISISIT - Benjamin Verdonck
DISISIT - Benjamin Verdonck
DISISIT - Benjamin Verdonck
TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling
publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
coproductie
coproductie
coproductie

31/08/2012
31/08/2012

Nederland
Nederland

Amsterdam
Heerlen

DISISIT - Benjamin Verdonck
TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
coproductie

1/09/2012

Nederland

Heerlen

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

14/09/2012
14/09/2012

Tsjechië
Vlaanderen

Pilsen
Antwerpen

BEZONKEN ROOD - Guy Cassiers
LET ME COUNT THE TIMES - Benjamin
Verdonck

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
coproductie

19/09/2012

Vlaanderen

Brussel

coproductie

Vlaanderen

Antwerpen

313/MISSCHIEN WISTEN ZIJ ALLES Benjamin Verdonck
FLOU - Abke Haring

publieksvoorstelling

19/09/2012

publieksvoorstelling

coproductie

19/09/2012

Vlaanderen

Brussel

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

20/09/2012

Vlaanderen

Brussel

coproductie

Vlaanderen

Antwerpen

313/MISSCHIEN WISTEN ZIJ ALLES Benjamin Verdonck
FLOU - Abke Haring

publieksvoorstelling

20/09/2012

publieksvoorstelling

coproductie

132

Nieuw
totaal
(eerste
toeschouwers
reeks) /
/ bezoekers
herneming
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
herneming
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
herneming

503

nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
herneming

350

88
107
351
131
206
520
218
198
571

344
425
498
505
269
409
505
473
11.000
150

nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
herneming
herneming
herneming
nieuw
(eerste
reeks)
herneming
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
herneming
nieuw
(eerste
reeks)
herneming

379

nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
herneming

100

nieuw
(eerste
reeks)

206
244
36
45
100
200
90
200
200
286
100
175

282
110
79

chronologisch overzicht activiteiten : productieve werking

startdatum

land

plaats (stad)

naam productie of kunstenaar

type activiteit

eigen
productie /
coproductie

20/09/2012

Vlaanderen

Brussel

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

21/09/2012

Vlaanderen

Brussel

coproductie

Vlaanderen

Antwerpen

313/MISSCHIEN WISTEN ZIJ ALLES Benjamin Verdonck
DE MAN IN DE MIST - Bart Meuleman

publieksvoorstelling

21/09/2012

publieksvoorstelling

eigen
productie

21/09/2012

Vlaanderen

Antwerpen

IRAKESE GEESTEN - Mokhallad Rasem

publieksvoorstelling

coproductie

21/09/2012

Vlaanderen

Brussel

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

22/09/2012

Vlaanderen

Brussel

coproductie

Vlaanderen

Antwerpen

313/MISSCHIEN WISTEN ZIJ ALLES Benjamin Verdonck
DE MAN IN DE MIST - Bart Meuleman

publieksvoorstelling

22/09/2012

publieksvoorstelling

eigen
productie

22/09/2012

Vlaanderen

Brussel

TERMINATOR TRILOGIE - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

25/09/2012

Vlaanderen

Antwerpen

Vlaanderen

Brussel

publieksvoorstelling

26/09/2012

Vlaanderen

Antwerpen

27/09/2012

Vlaanderen

Brussel

27/09/2012

Vlaanderen

Antwerpen

BIJ HET KANAAL NAAR LINKS - Olympique
Dramatique
313/MISSCHIEN WISTEN ZIJ ALLES Benjamin Verdonck
BIJ HET KANAAL NAAR LINKS - Olympique
Dramatique
313/MISSCHIEN WISTEN ZIJ ALLES Benjamin Verdonck
DRIE KLEUREN WIT - Olympique Dramatique

publieksvoorstelling

26/09/2012

28/09/2012

Vlaanderen

Brussel

28/09/2012
29/09/2012

Nederland
Vlaanderen

Tilburg
Brussel

Nieuw
totaal
(eerste
toeschouwers
reeks) /
/ bezoekers
herneming
nieuw
(eerste
reeks)
herneming

272

nieuw
(eerste
reeks)
herneming

126

nieuw
(eerste
reeks)
herneming

295

220

coproductie

nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
herneming

coproductie

herneming

228

publieksvoorstelling

coproductie

herneming

435

publieksvoorstelling

coproductie

herneming

226

publieksvoorstelling

herneming

560

publieksvoorstelling

eigen
productie
coproductie

herneming

231

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
coproductie

herneming
herneming

59
218

135

183

80

282
371

2/10/2012

Vlaanderen

Antwerpen

313/MISSCHIEN WISTEN ZIJ ALLES Benjamin Verdonck
IRAKESE GEESTEN - Mokhallad Rasem
313/MISSCHIEN WISTEN ZIJ ALLES Benjamin Verdonck
300 EL x EL x 30 EL - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

herneming

628

3/10/2012

Vlaanderen

Antwerpen

300 EL x EL x 30 EL - FC Bergman

publieksvoorstelling

coproductie

herneming

637

3/10/2012

Duitsland

Berlijn

SIEGFRIED - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

1.000

4/10/2012
5/10/2012

Duitsland
Vlaanderen

Berlijn
Antwerpen

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
coproductie

6/10/2012

Vlaanderen

Antwerpen

publieksvoorstelling

coproductie

herneming

128

6/10/2012
6/10/2012

spanje
Duitsland

Girona
Berlijn

DIE WALKURE - Guy Cassiers
313/MISSCHIEN WISTEN ZIJ ALLES Benjamin Verdonck
313/MISSCHIEN WISTEN ZIJ ALLES Benjamin Verdonck
DUISTER HART - Guy Cassiers
SIEGFRIED - Guy Cassiers

nieuw
(eerste
reeks)
herneming
herneming

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
coproductie

197
1.000

7/10/2012
7/10/2012

Duitsland
Vlaanderen

Berlijn
Antwerpen

DIE WALKURE - Guy Cassiers
DISISIT - Benjamin Verdonck

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
coproductie

herneming
nieuw
(eerste
reeks)
herneming
herneming

9/10/2012
9/10/2012
9/10/2012

Duitsland
Vlaanderen
Vlaanderen

Berlijn
Brussel
Antwerpen

300 EL x EL x 30 EL - FC Bergman
IRAKESE GEESTEN - Mokhallad Rasem
PLEINVREES - Lotte Van den Berg

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
coproductie
coproductie

443
318
69

10/10/2012
10/10/2012

Duitsland
Vlaanderen

Berlijn
Antwerpen

300 EL x EL x 30 EL - FC Bergman
PLEINVREES - Lotte Van den Berg

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
coproductie

10/10/2012

Duitsland

Berlijn

SIEGFRIED - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

11/10/2012

Vlaanderen

Antwerpen

DE MISDAAD - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

11/10/2012

Vlaanderen

Antwerpen

PLEINVREES - Lotte Van den Berg

publieksvoorstelling

coproductie

11/10/2012

Vlaanderen

Antwerpen

Toneelhuis@themovies

publieksvoorstelling

coproductie

12/10/2012

Vlaanderen

Antwerpen

DE MISDAAD - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

12/10/2012

Vlaanderen

DUISTER HART - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

13/10/2012

Vlaanderen

Heist-op-denBerg
Antwerpen

herneming
herneming
nieuw
(eerste
reeks)
herneming
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
herneming

BOURLA BEATS

overige

eigen
productie

13/10/2012

Vlaanderen

Antwerpen

MUSILMARATHON - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

14/10/2012
16/10/2012

Duitsland
Nederland

Berlijn
Groningen

DIE WALKURE - Guy Cassiers
DE MISDAAD - Guy Cassiers

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
coproductie

18/10/2012

Italië

Milaan

SIEGFRIED - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

19/10/2012

Nederland

Breda

DE MISDAAD - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie
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nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
herneming
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)

1.000
120

1.000
117

360
92
1.000
422
134
94
300
157
500
241
1.000
139
2.056
83

chronologisch overzicht activiteiten : productieve werking

startdatum

land

plaats (stad)

naam productie of kunstenaar

type activiteit

eigen
productie /
coproductie

23/10/2012

Vlaanderen

Brugge

DE MISDAAD - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

23/10/2012

Italië

Milaan

SIEGFRIED - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

23/10/2012

Vlaanderen

Antwerpen

SIEGFRIED - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

25/10/2012

Vlaanderen

Antwerpen

NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

coproductie

25/10/2012

Nederland

Rotterdam

REPLICA - Benjamin Verdonck

publieksvoorstelling

coproductie

26/10/2012

Vlaanderen

Antwerpen

NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

coproductie

26/10/2012

Nederland

Rotterdam

REPLICA - Benjamin Verdonck

publieksvoorstelling

coproductie

27/10/2012

Vlaanderen

Hasselt

DE MISDAAD - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

27/10/2012

Vlaanderen

Antwerpen

NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

coproductie

30/10/2012

Vlaanderen

Gent

DE MISDAAD - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

31/10/2012

Vlaanderen

Gent

DE MISDAAD - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

31/10/2012

Italië

Milaan

SIEGFRIED - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

2/11/2012

Vlaanderen

Gent

DE MISDAAD - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

2/11/2012

Vlaanderen

Antwerpen

NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

coproductie

3/11/2012

Vlaanderen

Antwerpen

NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

coproductie

4/11/2012

Vlaanderen

Antwerpen

NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

coproductie

4/11/2012

Italië

Milaan

SIEGFRIED - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

8/11/2012

Nederland

Amsterdam

NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

coproductie

9/11/2012

Vlaanderen

Leuven

DE MISDAAD - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

9/11/2012

Vlaanderen

HeusdenZolder

NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

coproductie

10/11/2012

Vlaanderen

Mechelen

NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

coproductie

13/11/2012

Nederland

Eindhoven

DE MISDAAD - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

14/11/2012

Vlaanderen

Gent

NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

coproductie

15/11/2012

Vlaanderen

Antwerpen

HALF ELF ZOMERAVOND - Bart Meuleman

publieksvoorstelling

eigen
productie

15/11/2012

Vlaanderen

Gent

NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

coproductie

16/11/2012

Vlaanderen

Antwerpen

HALF ELF ZOMERAVOND - Bart Meuleman

publieksvoorstelling

eigen
productie

16/11/2012

Vlaanderen

Heist-op-denBerg

NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

coproductie

17/11/2012

Vlaanderen

Antwerpen

HALF ELF ZOMERAVOND - Bart Meuleman

publieksvoorstelling

eigen
productie

17/11/2012

Vlaanderen

Diest

NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

coproductie

19/11/2012

Vlaanderen

Antwerpen

Toneelhuis@themovies

publieksvoorstelling

coproductie

21/11/2012

Nederland

Amsterdam

HALF ELF ZOMERAVOND - Bart Meuleman

publieksvoorstelling

eigen
productie

21/11/2012

Vlaanderen

Turnhout

NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

coproductie

22/11/2012

Vlaanderen

Middelkerke

NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

coproductie
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Nieuw
totaal
(eerste
toeschouwers
reeks) /
/ bezoekers
herneming
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)

121
1.895
340
580
49
544
171
241
625
128
139
2.005
302
688
680
483
2.023
160
279
269
395
52
170
420
185
384
339
380
201
39
72
690
236

chronologisch overzicht activiteiten : productieve werking

startdatum

land

plaats (stad)

naam productie of kunstenaar

type activiteit

eigen
productie /
coproductie

23/11/2012

Vlaanderen

Gent

HALF ELF ZOMERAVOND - Bart Meuleman

publieksvoorstelling

eigen
productie

23/11/2012

Vlaanderen

Genk

NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

coproductie

24/11/2012

Vlaanderen

Gent

HALF ELF ZOMERAVOND - Bart Meuleman

publieksvoorstelling

eigen
productie

27/11/2012
27/11/2012

Frankrijk
Vlaanderen

Rouen
Sint-Niklaas

IRAKESE GEESTEN - Mokhallad Rasem
NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling
publieksvoorstelling

coproductie
coproductie

28/11/2012

Nederland

Rotterdam

DE MISDAAD - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

28/11/2012

Vlaanderen

Turnhout

HALF ELF ZOMERAVOND - Bart Meuleman

publieksvoorstelling

eigen
productie

29/11/2012

Vlaanderen

Brugge

HALF ELF ZOMERAVOND - Bart Meuleman

publieksvoorstelling

eigen
productie

29/11/2012

Vlaanderen

Eeklo

NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

coproductie

29/11/2012

Vlaanderen

Antwerpen

SONG#2 - Abke Haring & Benjamin Verdonck

publieksvoorstelling

coproductie

30/11/2012

Vlaanderen

Lommel

NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

coproductie

30/11/2012

Vlaanderen

Antwerpen

SONG#2 - Abke Haring & Benjamin Verdonck

publieksvoorstelling

coproductie

1/12/2012

Frankrijk

Amiens

MUSILMARATHON - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

1/12/2012

Vlaanderen

Aarschot

NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

coproductie

1/12/2012

Vlaanderen

Antwerpen

SONG#2 - Abke Haring & Benjamin Verdonck

publieksvoorstelling

coproductie

2/12/2012

Vlaanderen

Antwerpen

SONG#2 - Abke Haring & Benjamin Verdonck

publieksvoorstelling

coproductie

4/12/2012

Vlaanderen

Antwerpen

Toneelhuis@themovies

publieksvoorstelling

coproductie

5/12/2012

Vlaanderen

Leuven

HALF ELF ZOMERAVOND - Bart Meuleman

publieksvoorstelling

eigen
productie

5/12/2012

Vlaanderen

Antwerpen

SONG#2 - Abke Haring & Benjamin Verdonck

publieksvoorstelling

coproductie

6/12/2012

Vlaanderen

Bilzen

NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

coproductie

6/12/2012

Vlaanderen

Antwerpen

SONG#2 - Abke Haring & Benjamin Verdonck

publieksvoorstelling

coproductie

7/12/2012

Vlaanderen

Kortrijk

DE MISDAAD - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

7/12/2012

Vlaanderen

Beveren

NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

coproductie

7/12/2012

Vlaanderen

Antwerpen

SONG#2 - Abke Haring & Benjamin Verdonck

publieksvoorstelling

coproductie

8/12/2012

Vlaanderen

Antwerpen

BOURLA BEATS

overige

eigen
productie

8/12/2012

Vlaanderen

StrombeekBever

HALF ELF ZOMERAVOND - Bart Meuleman

publieksvoorstelling

eigen
productie

8/12/2012

Vlaanderen

Tielt

NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

coproductie

8/12/2012

Vlaanderen

Antwerpen

SONG#2 - Abke Haring & Benjamin Verdonck

publieksvoorstelling

coproductie

11/12/2012

Nederland

Utrecht

DE MISDAAD - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

11/12/2012

Vlaanderen

Brussel

SONG#2 - Abke Haring & Benjamin Verdonck

publieksvoorstelling

coproductie

12/12/2012

Vlaanderen

Aalst

HALF ELF ZOMERAVOND - Bart Meuleman

publieksvoorstelling

eigen
productie

12/12/2012

Vlaanderen

Antwerpen

Kamer en de man

publieksvoorstelling

coproductie

12/12/2012

Vlaanderen

Brussel

SONG#2 - Abke Haring & Benjamin Verdonck

publieksvoorstelling

coproductie
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Nieuw
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toeschouwers
reeks) /
/ bezoekers
herneming
nieuw
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reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
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151
401
140
350
379
53
183
233
351
314
145
212
377
389
235
104
36
328
148
119
146
186
405
243
500
153
136
193
138
121
199
122
132

chronologisch overzicht activiteiten : productieve werking

startdatum

land

plaats (stad)

naam productie of kunstenaar

type activiteit

eigen
productie /
coproductie

13/12/2012

Vlaanderen

Antwerpen

HALF ELF ZOMERAVOND - Bart Meuleman

publieksvoorstelling

eigen
productie

13/12/2012

Vlaanderen

Koksijde

NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

coproductie

14/12/2012

Vlaanderen

Antwerpen

HALF ELF ZOMERAVOND - Bart Meuleman

publieksvoorstelling

eigen
productie

15/12/2012

Vlaanderen

Antwerpen

HALF ELF ZOMERAVOND - Bart Meuleman

publieksvoorstelling

eigen
productie

15/12/2012

Luxemburg

Luxemburg

MUSILMARATHON - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

15/12/2012

Vlaanderen

Waregem

NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

coproductie

16/12/2012

Vlaanderen

Antwerpen

HALF ELF ZOMERAVOND - Bart Meuleman

publieksvoorstelling

eigen
productie

19/12/2012

Vlaanderen

Hasselt

HALF ELF ZOMERAVOND - Bart Meuleman

publieksvoorstelling

eigen
productie

19/12/2012

Vlaanderen

Antwerpen

NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

coproductie

20/12/2012

Vlaanderen

Roeselare

HALF ELF ZOMERAVOND - Bart Meuleman

publieksvoorstelling

eigen
productie

20/12/2012

Vlaanderen

Herentals

NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

coproductie

21/12/2012

Vlaanderen

Lokeren

NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

coproductie

22/12/2012

Vlaanderen

Aalst

NIETS IS ONMOGELIJK - Olympique
Dramatique

publieksvoorstelling

coproductie

27/10/2021

Italië

Milaan

SIEGFRIED - Guy Cassiers

publieksvoorstelling

coproductie

Flou - auteur Abke Haring

niet-periodieke
publicatie
niet-periodieke
publicatie
niet-periodieke
publicatie
niet-periodieke
publicatie
niet-periodieke
publicatie

De Man IN DE MIST - auteur Maurice Gilliams
De Misdaad - auteur Yves Petry
Van DE VELDE - auteur Eric Vlaminck
HalF ELF ZOMERAVOND - auteur Bart
Meuleman
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Nieuw
totaal
(eerste
toeschouwers
reeks) /
/ bezoekers
herneming
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
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reeks)
nieuw
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reeks)
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(eerste
reeks)
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(eerste
reeks)
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(eerste
reeks)
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(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)
nieuw
(eerste
reeks)

301
214
265
319
121
288
265
101
350
128
344
120
577
2.116

chronologisch overzicht activiteiten : receptieve werking

startdatum

uitvoerder / producent

programma
(titel of korte omschrijving)

type activiteit

plaats
(stad)

totaal

15.767
3/02/2012

SKaGeN

Berlin Alexanderplatz

publieksvoorstelling

Antwerpen

492

4/02/2012

SKaGeN

Berlin Alexanderplatz

publieksvoorstelling

Antwerpen

538

6/02/2012

Camping Vaucluse

publieksvoorstelling

Antwerpen

248

7/02/2012

Compagnie
Lodewijk/Louis
Walpurgis

BDE

publieksvoorstelling

Antwerpen

378

8/02/2012

Thomas Ryckewaert

Portrait

publieksvoorstelling

Antwerpen

109

9/02/2012

Bad van Marie

AC Ransart

publieksvoorstelling

Antwerpen

102

10/02/2012

Behoud de Begeerte

Saint-Amour

publieksvoorstelling

Antwerpen

702

10/02/2012

Bad van Marie

AC Ransart

publieksvoorstelling

Antwerpen

118

11/02/2012

Zuidpool

Macbeth

publieksvoorstelling

Antwerpen

526

11/02/2012

Bad van Marie

AC Ransart

publieksvoorstelling

Antwerpen

91

13/02/2012

De Tijd

nRus

publieksvoorstelling

Antwerpen

252

14/02/2012

De Tijd

nRus

publieksvoorstelling

Antwerpen

289

15/02/2012

Dunia

Secret Gardens

publieksvoorstelling

Antwerpen

135

16/02/2012

Liesa Van der Aa

Troops - concert Liesa Van der Aa

publieksvoorstelling

Antwerpen

301

17/02/2012

Thomas De Prins

Score Man

publieksvoorstelling

Antwerpen

228

18/02/2012

Winok

Kapitein Winokio

publieksvoorstelling

Antwerpen

678

19/02/2012

Winok

Kapitein Winokio

publieksvoorstelling

Antwerpen

715

21/02/2012

Marius

Allen die vallen

publieksvoorstelling

Antwerpen

25

21/02/2012

Marc Vanrunxt

Extraction

publieksvoorstelling

Antwerpen

86

22/02/2012

Marius

Allen die vallen

publieksvoorstelling

Antwerpen

27

22/02/2012

Transparant

Medea

publieksvoorstelling

Antwerpen

347

23/02/2012

Marius

Allen die vallen

publieksvoorstelling

Antwerpen

24

23/02/2012

Marius

Niks of niks

publieksvoorstelling

Antwerpen

280

24/02/2012

Marius

Allen die vallen

publieksvoorstelling

Antwerpen

20

24/02/2012

Marius

Niks of niks

publieksvoorstelling

Antwerpen

193

24/02/2012

The Fall

publieksvoorstelling

Antwerpen

240

25/02/2012

Stef Kamil Carlens &
Guests
Marius

Niks of niks

publieksvoorstelling

Antwerpen

259

26/02/2012

tg STAN

Zomergasten

publieksvoorstelling

Antwerpen

480

27/02/2012

tg STAN

Zomergasten

publieksvoorstelling

Antwerpen

432

28/02/2012

De Koe

publieksvoorstelling

Antwerpen

415

20/03/2012

Stef Kamil Carlens &
Guests

De wederopbouw van het Westen Rood
Penguin Café

publieksvoorstelling

Antwerpen

125

137

chronologisch overzicht activiteiten : receptieve werking

startdatum

21/03/2012

uitvoerder / producent

programma
(titel of korte omschrijving)

type activiteit

plaats
(stad)

totaal

31/03/2012

Stef Kamil Carlens &
Guests
Stef Kamil Carlens &
Guests
Stef Kamil Carlens &
Guests
[Sic]Electric

5/04/2012

Tutti Fratelli

Operattedagdroom

publieksvoorstelling

Antwerpen

375

6/04/2012

Tutti Fratelli

Operattedagdroom

publieksvoorstelling

Antwerpen

327

7/04/2012

Tutti Fratelli

Operattedagdroom

publieksvoorstelling

Antwerpen

390

23/04/2012

Ane Brun

Ane Brun

publieksvoorstelling

Antwerpen

318

1/05/2012

NTGent

Tartuffe

publieksvoorstelling

Antwerpen

426

2/05/2012

NTGent

Tartuffe

publieksvoorstelling

Antwerpen

404

23/05/2012

Les Ballets c de la B

Au-delà

publieksvoorstelling

Antwerpen

240

24/05/2012

Les Ballets c de la B

Au-delà

publieksvoorstelling

Antwerpen

284

26/05/2012

Stad Antwerpen

Stadsdag

publieksvoorstelling

Antwerpen

115

26/08/2012

Voorplan

Viering Pjeroo Robjee

publieksvoorstelling

Antwerpen

374

22/09/2012

[Sic]Electric

[Sic]Electric

publieksvoorstelling

Antwerpen

100

30/10/2012

Behoud de Begeerte

Sprakeloos op de planken

publieksvoorstelling

Antwerpen

707

31/10/2012

Behoud de Begeerte

Sprakeloos op de planken

publieksvoorstelling

Antwerpen

669

18/11/2012

Winok

Kapitein Winokio

publieksvoorstelling

Antwerpen

361

21/11/2012

Service to Others

Petrus the Roman

publieksvoorstelling

Antwerpen

230

22/03/2012
23/03/2012

Mum (& Kaori Ito)

publieksvoorstelling

Antwerpen

210

Randy Newman

publieksvoorstelling

Antwerpen

805

Some of my best friends are songs

publieksvoorstelling

Antwerpen

477

[Sic]Electric

publieksvoorstelling

Antwerpen

100
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startdatum

naam activiteit

eigen productie /
coproductie

nieuw (eerste reeks) /
herneming

sector

type activiteit

doelgroep

plaats
(stad)

per activiteit:
gemiddeld aantal
unieke deelnemers
per dagdeel

7.577

16/01/2012

Try Out Midden in de eigen productie
nacht
Rondleiding

17/01/2012

Rondleiding

theater

18/01/2012

Rondleiding

theater

19/01/2012

Rondleiding

theater

20/01/2012

Rondleiding

theater

21/01/2012

Rondleiding

theater

26/01/2012

Rondleiding

theater

30/01/2012

Rondleiding

theater

31/01/2012

Inleiding SWCHWRM eigen productie

31/01/2012

Inleiding BLOED &
ROZEN

1/02/2012

11/01/2012

nieuw (eerste reeks)

theater

repetitie

gemengd

Antwerpen

232

theater

rondleiding/ex
cursie
rondleiding/ex
cursie
rondleiding/ex
cursie
rondleiding/ex
cursie
rondleiding/ex
cursie
rondleiding/ex
cursie
rondleiding/ex
cursie
rondleiding/ex
cursie
voor- of
nabespreking

volwassenen

Antwerpen

26

volwassenen

Antwerpen

23

volwassenen

Antwerpen

29

volwassenen

Antwerpen

24

volwassenen

Antwerpen

44

volwassenen

Antwerpen

35

volwassenen

Antwerpen

14

volwassenen

Antwerpen

15

gemengd

Genk

47

herneming

theater

herneming

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Hasselt

96

Inleiding SWCHWRM eigen productie

herneming

theater

voor- of
gemengd
nabespreking

Genk

34

2/02/2012

Inleiding SWCHWRM eigen productie

herneming

theater

voor- of
gemengd
nabespreking

Genk

57

3/02/2012

Inleiding SWCHWRM eigen productie

herneming

theater

voor- of
gemengd
nabespreking

Genk

42

6/02/2012

Inleiding SWCHWRM eigen productie

herneming

theater

voor- of
gemengd
nabespreking

Genk

26

6/02/2012

Workshop MIDDENIN eigen productie
DE NACHT

nieuw (eerste reeks)

theater

workshop

volwassenen

Antwerpen

21

14/02/2012

Rondleiding

theater

33

Inleiding BLOED &
ROZEN

coproductie

herneming

theater

rondleiding/ex volwassenen
cursie
voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

17/02/2012

Amsterdam

30

21/02/2012

Inleiding BLOED &
ROZEN

coproductie

herneming

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Rotterdam

56

28/02/2012

Inleiding BLOED &
ROZEN

coproductie

herneming

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Kortrijk

41

2/03/2012

Workshop MIDDENIN eigen productie
DE NACHT

nieuw (eerste reeks)

theater

workshop

volwassenen

Antwerpen

6/03/2012

Try Out VAN DE
VELDE
Inleiding BLOED &
ROZEN

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

repetitie

volwassenen

Antwerpen

85

coproductie

herneming

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Eindhoven

114

theater

rondleiding/ex volwassenen
cursie
workshop
volwassenen

Antwerpen

30

Antwerpen

105

6/03/2012

coproductie

9/03/2012

Rondleiding

9/03/2012

Workshop MIDDENIN eigen productie
DE NACHT

9/03/2012

Inleiding BLOED &
ROZEN

coproductie

117

nieuw (eerste reeks)

theater

herneming

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Brugge

69

rondleiding/ex
cursie
rondleiding/ex
cursie
rondleiding/ex
cursie
voor- of
nabespreking

volwassenen

Antwerpen

26

volwassenen

Antwerpen

31

volwassenen

Antwerpen

5

volwassenen

Antwerpen

57

rondleiding/ex volwassenen
cursie
voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

28

Antwerpen

48

9/03/2012

Rondleiding

theater

10/03/2012

Rondleiding

theater

12/03/2012

Rondleiding

theater

14/03/2012

Inleiding BLOED &
ROZEN

15/03/2012

Rondleiding

15/03/2012

Inleiding BLOED &
ROZEN

16/03/2012

Workshop MIDDENIN eigen productie
DE NACHT

coproductie

herneming

coproductie

herneming

theater

nieuw (eerste reeks)

theater

workshop

volwassenen

Antwerpen

115

theater

rondleiding/ex volwassenen
cursie
voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

13

Antwerpen

69

rondleiding/ex volwassenen
cursie
workshop
volwassenen

Antwerpen

33

Antwerpen

104

theater

theater

16/03/2012

Rondleiding

16/03/2012

Inleiding BLOED &
ROZEN

17/03/2012

Rondleiding

23/03/2012

Workshop MIDDENIN eigen productie
DE NACHT

nieuw (eerste reeks)

theater

30/03/2012

Workshop MIDDENIN eigen productie
DE NACHT

nieuw (eerste reeks)

theater

workshop

volwassenen

Antwerpen

23

31/03/2012

Workshop MIDDENIN eigen productie
DE NACHT

nieuw (eerste reeks)

theater

workshop

volwassenen

Antwerpen

87

31/03/2012

Workshop Open
Doek
Workshop MIDDENIN eigen productie
DE NACHT

theater

workshop

volwassenen

Antwerpen

59

nieuw (eerste reeks)

theater

workshop

volwassenen

Antwerpen

16

2/04/2012

coproductie

herneming

theater

theater
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startdatum

naam activiteit

eigen productie /
coproductie

nieuw (eerste reeks) /
herneming

sector

type activiteit

doelgroep

plaats
(stad)

per activiteit:
gemiddeld aantal
unieke deelnemers
per dagdeel

3/04/2012

Workshop MIDDENIN eigen productie
DE NACHT

nieuw (eerste reeks)

theater

workshop

volwassenen

Antwerpen

14

4/04/2012

Workshop MIDDENIN eigen productie
DE NACHT

nieuw (eerste reeks)

theater

workshop

volwassenen

Antwerpen

10

5/04/2012

Workshop MIDDENIN eigen productie
DE NACHT

nieuw (eerste reeks)

theater

workshop

volwassenen

Antwerpen

16

6/04/2012

Workshop MIDDENIN eigen productie
DE NACHT

nieuw (eerste reeks)

theater

workshop

volwassenen

Antwerpen

16

16/04/2012

Try Out
ONVOLTOOID
VERLEDEN
Try Out
ONVOLTOOID
VERLEDEN
Try Out
ONVOLTOOID
VERLEDEN
Inleiding
ONVOLTOOID
VERLEDEN
Workshop MIDDENIN
DE NACHT

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

repetitie

volwassenen

Antwerpen

87

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

repetitie

volwassenen

Antwerpen

119

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

repetitie

volwassenen

Antwerpen

155

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

23

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

workshop

volwassenen

Antwerpen

230

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

11

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Brugge

62

theater

33

nieuw (eerste reeks)

theater

rondleiding/ex volwassenen
cursie
voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

eigen productie

Antwerpen

21

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

39

theater

rondleiding/ex volwassenen
cursie
rondleiding/ex volwassenen
cursie
workshop
minderjarigen
individueel

Antwerpen

17

Antwerpen

28

Antwerpen

11

17/04/2012

18/04/2012

18/04/2012

20/04/2012

20/04/2012

24/04/2012

26/04/2012
26/04/2012

Inleiding
ONVOLTOOID
VERLEDEN
Inleiding
ONVOLTOOID
VERLEDEN
Rondleiding

27/04/2012

Inleiding
ONVOLTOOID
VERLEDEN
Inleiding
ONVOLTOOID
VERLEDEN
Rondleiding

28/04/2012

Rondleiding

29/04/2012

3/05/2012

Workshop
eigen productie
ONVOLTOOID
VERLEDEN
Inleiding
eigen productie
ONVOLTOOID
VERLEDEN
Try out DE MISDAAD coproductie

4/05/2012

Try out DE MISDAAD coproductie

4/05/2012

27/04/2012

theater
nieuw (eerste reeks)

theater

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Hasselt

94

nieuw (eerste reeks)

theater

repetitie

volwassenen

Antwerpen

43

nieuw (eerste reeks)

theater

repetitie

volwassenen

Antwerpen

39

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

10

9/05/2012

Inleiding
eigen productie
ONVOLTOOID
VERLEDEN
Try out DE MISDAAD coproductie

nieuw (eerste reeks)

theater

repetitie

volwassenen

Antwerpen

57

10/05/2012

Try out DE MISDAAD coproductie

nieuw (eerste reeks)

theater

repetitie

volwassenen

Antwerpen

119

11/05/2012

Try out DE MISDAAD coproductie

nieuw (eerste reeks)

theater

repetitie

volwassenen

Antwerpen

151

12/05/2012

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Amsterdam

56

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Leuven

68

15/05/2012

Inleiding
ONVOLTOOID
VERLEDEN
Nabespreking
ONVOLTOOID
VERLEDEN
Inleiding Duister hart

coproductie

herneming

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Hasselt

47

15/05/2012

Rondleiding

theater

15/05/2012

Inleiding DE
MISDAAD

coproductie

nieuw (eerste reeks)

theater

rondleiding/ex volwassenen
cursie
voor- of
volwassenen
nabespreking

16/05/2012

Inleiding DE
MISDAAD

coproductie

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

16/05/2012

Rondleiding

theater

16/05/2012

Inleiding DE
MISDAAD

coproductie

nieuw (eerste reeks)

theater

rondleiding/ex volwassenen
cursie
voor- of
volwassenen
nabespreking

23/05/2012

Workshop Open
Doek
Inleiding VAN DE
VELDE

theater

workshop

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

theater

rondleiding/ex volwassenen
cursie
voor- of
volwassenen
nabespreking

2/05/2012

14/05/2012

29/05/2012

30/05/2012

Inleiding VAN DE
VELDE

31/05/2012

Rondleiding

31/05/2012

Inleiding VAN DE
VELDE

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

1/06/2012

Inleiding VAN DE
VELDE

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

1/06/2012

Rondleiding

theater

140

Antwerpen

46

Antwerpen

61

Antwerpen

28

Antwerpen

23

Antwerpen

14

volwassenen

Antwerpen

47

voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

6

Antwerpen

1

Antwerpen

19

Antwerpen

23

voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

13

rondleiding/ex volwassenen
cursie

Antwerpen

10
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naam activiteit

eigen productie /
coproductie

nieuw (eerste reeks) /
herneming
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doelgroep

plaats
(stad)

per activiteit:
gemiddeld aantal
unieke deelnemers
per dagdeel

2/06/2012

Inleiding VAN DE
VELDE

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

17

7/06/2012

Inleiding TITUS
ANDRONICUS

coproductie

herneming

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

14

13/06/2012

Inleiding TITUS
ANDRONICUS

coproductie

herneming

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

19

9/09/2012

Rondleiding

theater

370

Workshop
Amateurtoneelhuis
Lezing/Performance

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

rondleiding/ex volwassenen
cursie
workshop
volwassenen

Antwerpen

12/09/2012

Antwerpen

9

theater

lezing

Antwerpen

23

13/09/2012
17/09/2012

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

workshop

volwassenen

Antwerpen

36

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

workshop

volwassenen

Antwerpen

13

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

workshop

volwassenen

Antwerpen

10

coproductie

herneming

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

14

coproductie

herneming

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Tilburg

46

2/10/2012

Nabespreking
coproductie
IRAKESE GEESTEN

herneming

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

23

5/10/2012

Rondleiding

theater

9/10/2012

Nabespreking
coproductie
IRAKESE GEESTEN

rondleiding/ex volwassenen
cursie
voor- of
volwassenen
nabespreking

12/10/2012

Rondleiding

12/10/2012

Inleiding Duister hart

coproductie

herneming

theater

13/10/2012

Inleiding MUSIL
MARATHON

coproductie

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

14/10/2012

Rondleiding

theater

16/10/2012

Nabespreking DE
MISDAAD

coproductie

nieuw (eerste reeks)

rondleiding/ex volwassenen
cursie
voor- of
volwassenen
nabespreking

18/10/2012

Rondleiding

19/10/2012

Inleiding DE
MISDAAD

coproductie

nieuw (eerste reeks)

theater

19/10/2012

Inleiding NIETS IS
ONMOGELIJK

coproductie

nieuw (eerste reeks)

theater

22/10/2012

Try out NIETS IS
ONMOGELIJK

coproductie

nieuw (eerste reeks)

23/10/2012

Try out NIETS IS
ONMOGELIJK

coproductie

23/10/2012

Inleiding DE
MISDAAD

24/10/2012

Try out NIETS IS
ONMOGELIJK

19/09/2012
22/09/2012
26/09/2012

28/09/2012

Workshop
Amateurtoneelhuis
Workshop
Amateurtoneelhuis
Workshop
Amateurtoneelhuis
Nabespreking BIJ
HET KANAAL NAAR
LINKS
Nabespreking
IRAKESE GEESTEN

volwassenen

herneming

theater

theater

theater

theater

16
52

Antwerpen

26

Antwerpen

15

Groningen

64

Antwerpen

8

voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

19

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

56

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

123

coproductie

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Brugge

coproductie

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

301

theater
coproductie

nieuw (eerste reeks)

theater

rondleiding/ex volwassenen
cursie
voor- of
volwassenen
nabespreking

Rondleiding
Inleiding NIETS IS
ONMOGELIJK

27/10/2012

Rondleiding

29/10/2012

Inleiding DE
MISDAAD

coproductie

nieuw (eerste reeks)

theater

2/11/2012

Inleiding NIETS IS
ONMOGELIJK

coproductie

nieuw (eerste reeks)

theater

3/11/2012

Workshop
Amateurtoneelhuis
Workshop NIETS IS
ONMOGELIJK
Try out HALF ELF
ZOMERAVOND
Rondleiding

12/11/2012

Antwerpen
Heist-p-dBerg

53

26/10/2012

13/11/2012

rondleiding/ex volwassenen
cursie
voor- of
volwassenen
nabespreking

30
58

Breda

26/10/2012

4/11/2012

rondleiding/ex volwassenen
cursie
voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen
Brussel

theater

28

Antwerpen

60

Antwerpen

9

rondleiding/ex volwassenen
cursie
voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

11

Hasselt

51

voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

14

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

workshop

volwassenen

Antwerpen

29

coproductie

nieuw (eerste reeks)

theater

workshop

Antwerpen

12

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

repetitie

minderjarigen
individueel
volwassenen

Antwerpen

15

theater

Antwerpen

17

Antwerpen

86

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

rondleiding/ex volwassenen
cursie
repetitie
volwassenen

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

repetitie

volwassenen

Antwerpen

207

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

23

16/11/2012

Nabespreking HALF eigen productie
ELF ZOMERAVOND

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

13

16/11/2012

Rondleiding

theater

14

Workshop
Amateurtoneelhuis
Rondleiding

rondleiding/ex volwassenen
cursie
workshop
volwassenen

Antwerpen

17/11/2012

Antwerpen

43

rondleiding/ex volwassenen
cursie

Antwerpen

8

13/11/2012
14/11/2012
16/11/2012

17/11/2012

Try out HALF ELF
ZOMERAVOND
Try out HALF ELF
ZOMERAVOND
Inleiding HALF ELF
ZOMERAVOND

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater
theater

141
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startdatum

naam activiteit

eigen productie /
coproductie

nieuw (eerste reeks) /
herneming

sector

19/11/2012

Rondleiding

19/12/2012

Inleiding
Amateurtoneelhuis

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

theater

24/11/2012

Nabespreking
Amateurtoneelhuis

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

24/11/2012

Workshop
Amateurtoneelhuis
Try out SONG#2

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

26/11/2012

coproductie

nieuw (eerste reeks)

27/11/2012

Try out SONG#2

coproductie

27/11/2012

Inleiding NIETS IS
ONMOGELIJK

coproductie

type activiteit

doelgroep

rondleiding/ex volwassenen
cursie
voor- of
volwassenen
nabespreking

plaats
(stad)

per activiteit:
gemiddeld aantal
unieke deelnemers
per dagdeel

Antwerpen

32

Antwerpen

9

voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

86

theater

workshop

volwassenen

Antwerpen

27

theater

repetitie

volwassenen

Antwerpen

12

nieuw (eerste reeks)

theater

repetitie

volwassenen

Antwerpen

67

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Sint-Niklaas

39

28/11/2012

Try out SONG@2

coproductie

nieuw (eerste reeks)

theater

repetitie

volwassenen

Antwerpen

56

28/11/2012

Inleiding DE
MISDAAD

coproductie

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Rotterdam

53

28/11/2012

Inleiding HALF ELF
ZOMERAVOND

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Turnhout

42

29/11/2012

Inleiding HALF ELF
ZOMERAVOND

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Brugge

63

30/11/2012

Inleiding SONG#2

coproductie

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

11

rondleiding/ex volwassenen
cursie
lezing
volwassenen

1/12/2012

Rondleiding

theater

1/12/2012

Lezing/Performance

theater

2/12/2012

Workshop SONG#2

coproductie

nieuw (eerste reeks)

theater

3/12/2012

Nabspreking NIETS
IS ONMOGELIJK

coproductie

nieuw (eerste reeks)

theater

theater

workshop
minderjarigen
individueel
voor- of
volwassenen
nabespreking

13
48

Antwerpen

9

Antwerpen

53

Antwerpen

27

4/12/2012

Rondleiding

5/12/2012

Nabespreking HALF eigen productie
ELF ZOMERAVOND

nieuw (eerste reeks)

theater

5/12/2012

Inleiding
Amateurtoneelhuis

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

6

5/12/2012

Inleiding SONG#2

coproductie

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

7

6/12/2012

Rondleiding

theater

32

Inleiding SONG#2

coproductie

nieuw (eerste reeks)

theater

rondleiding/ex volwassenen
cursie
voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

6/12/2012

Antwerpen

9

7/12/2012

Inleiding DE
MISDAAD

coproductie

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Kortrijk

72

7/12/2012

Inleiding SONG#2

coproductie

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

14

rondleiding/ex volwassenen
cursie
lezing
volwassenen

7/12/2012

Rondleiding

theater

8/12/2012

Lezing/Performance

theater

8/12/2012

Lezing/Performance

8/12/2012

Workshop ROMEO & eigen productie
JULIA
Lezing/Performance

nieuw (eerste reeks)

Inleiding HALF ELF
ZOMERAVOND

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

11/12/2012
12/12/2012

rondleiding/ex volwassenen
cursie
voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen
Antwerpen

Leuven

Antwerpen

22

Eindhoven

83

theater

lezing

volwassenen

Antwerpen

223

theater

workshop

volwassenen

Antwerpen

21

theater

lezing

volwassenen

Antwerpen

89

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

9

12/12/2012

Lezing/Performance

theater

lezing

Gent

34

13/12/2012

Inleiding HALF ELF
ZOMERAVOND

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

14

14/12/2012

Inleiding HALF ELF
ZOMERAVOND

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

19

14/12/2012

Nabespreking HALF eigen productie
ELF ZOMERAVOND

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

16

15/12/2012

Nabspreking NIETS
IS ONMOGELIJK

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Waregem

43

15/12/2012

Nabespreking HALF eigen productie
ELF ZOMERAVOND

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Antwerpen

23

16/12/2012

Workshop HALF ELF eigen productie
ZOMERAVOND

nieuw (eerste reeks)

theater

workshop

Antwerpen

12

19/12/2012

Inleiding HALF ELF
ZOMERAVOND

eigen productie

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Hasselt

56

21/12/2012

Inleiding NIETS IS
ONMOGELIJK

coproductie

nieuw (eerste reeks)

theater

voor- of
volwassenen
nabespreking

Lokeren

45

coproductie

142

volwassenen

minderjarigen
individueel

144

