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1. WE ZIJN VAN START!
Het jaar 2017 mag voor het Noord Nederlands Toneel (NNT) met recht
een achtbaanrit genoemd worden. Het jaar zag de start van een nieuwe
cultuurnotaperiode met NNT als groot theatergezelschap in de BIS, de komst
van een nieuwe (maar ook vertrouwde) artistiek leiding en grotendeels een
nieuwe samenstelling van team en ensemble. Meer dan de helft van de
medewerkers – zowel voor als achter de schermen – was nieuw ten opzichte
van het jaar daarvoor. Daarnaast was 2017 het eerste jaar van een veel nauwere
samenwerking met het dansgezelschap Club Guy & Roni. Een innovatieve
samenwerking waar door het gehele Nederlandse podiumkunstenlandschap
goed naar wordt gekeken. Het jaar kende grote euforie, maar ook de nodige
uitdagingen. Hoe dan ook, we zijn begonnen (!) en daar zijn we ongelooflijk blij mee.
In 2017 werkte het NNT meer interdisciplinair dan ooit, lieten we zien dat goede
voorstellingen juist alle soorten publiek verbinden (jong en oud, geoefend en
nieuw, dans- en toneelliefhebbers), gaven wij jonge talenten de plek en de rust
zich te ontwikkelen, zetten wij de deuren van de Machinefabriek wijd open,
waren wij stads- en landsgezelschap en cultuurpijler tegelijkertijd en bliezen wij
met Borgen maar liefst zes dagen het dak van het legendarische theater Carré
in Amsterdam.
Maar ook namen wij afscheid van Julie Van den Berghe als mede-artistiek
leider, nadat de voorstelling Het Huis van Bernarda Alba door ons moest
worden teruggetrokken. Wij betreuren dat de samenwerking tussen Julie en het
gezelschap tot een openlijke breuk heeft moeten leiden. Voor beide partijen was
dit een hard gelag.
In 2017 bezochten in totaal 36.160 mensen de activiteiten van het NNT, waarvan
ongeveer 2/3 van de bezoeken in regio noord en 1/3 in de rest van Nederland
en het buitenland. Daarmee zetten wij (ondanks het annuleren van een grote
zaal voorstelling) geheel volgens de doelstellingen uit ons meerjarenplan onze
eerste stap in de groei naar 40.000 bezoekers in 2020. Een gezelschap met
stevige wortels in de regio en grote uitstraling naar ver daarbuiten.
In dit verslag vertellen wij het verhaal van een uitzonderlijk jaar en blikken wij
alvast vooruit naar 2018 dat bij het schrijven van deze tekst al in alle prachtige
hevigheid is losgebarsten.
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2. ARTISTIEKE TERUGBLIK
“Met zijn fysieke, associatieve en poëtische theatertaal maakt hij (Guy Weizman)
het NNT op dit moment tot een van de spannendste bespelers van de grote
zaal.” – Sander Janssens in Het Parool
Groningen als interdisciplinair brandpunt
Een van de belangrijkste doelen van het NNT is om Groningen – samen met
andere partners in de stad – te positioneren als interdisciplinair brandpunt in de
nationale en internationale podiumkunsten. Guy Weizman heeft jarenlang vanuit
het noorden gepionierd met zijn uitdrukkelijk interdisciplinaire benadering,
zoals hij bij ons ook al liet zien met zijn De Twaalf Gezworenen die hij in 2015
regisseerde. In 2017 bracht hij deze integrale benadering naar het NNT met de
daverende hitvoorstelling Carrousel. Met deze voorstelling gaven wij samen met
Club Guy & Roni en het Asko Schönberg Ensemble een heel mooi visitekaartje
af. Alle voorstellingen op tournee werden bovendien voorzien van Engelstalige
boventiteling om ook het niet-Nederlandstalige publiek te kunnen bereiken.
Carrousel was een geweldige start van het jaar voor ons als nieuw team.
De reacties op de voorstelling van pers en publiek gaven ons een enorme
bevestiging van de waarde van de nieuwe koers. Carrousel werd genomineerd
voor de VSCD mimeprijs, maar geraakt waren wij vooral door het feit dat de
voorstelling de 1e prijs heeft gekregen van de Groninger wijkjury. 13 vrouwen
zagen 13 voorstellingen (inclusief verdiepingsprogramma’s) en debatteerden
over ze allemaal. Carrousel won met grote meerderheid.
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“Carrousel was voor ons een overweldigende ervaring. We wisten bijna niet waar we
moesten kijken, zoveel was er te zien. Het raakte overal. We hebben ons geen moment
verveeld, het spektakel bleef ons boeien.” – Wijkjury Groningen 2016/2017
Met Carrousel hebben wij een essentiële stap gezet in onze artistieke onderzoek naar
een interdisciplinaire theatertaal waarin wij de verhalen van deze tijd kunnen vertellen.
Carrousel was in dit opzicht geslaagd omdat alle disciplines gelijkwaardig waren en juist
daardoor het verhaal in meerdere lagen kon worden verteld.
Carrousel laat daarbij zien hoe wij als NNT – met onze partners – willen werken in de
komende jaren. Wij willen de grenzen over in disciplines, in onze manier van werken. En
wij willen het (uitzonderlijk jonge!) publiek over hun eigen grenzen trekken. Experiment
staat voorop als een van de bouwstenen in een spannende noordelijke en (inter)
nationale sector met de stad Groningen als brandpunt.
In deze internationale, eigenlijk best exotische stad, met een traditioneel jong en
avontuurlijk publiek gaan regionaal en (inter)nationaal belang hand in hand. Vanwege
ons sterke (inter)nationale profiel brengen wij een spannend aanbod in het noorden en
tegelijkertijd kan datzelfde profiel zich landelijk meten met het beste wat er in Nederland
wordt gemaakt. Successen als BORGEN en Carrousel waaien over naar de andere
delen van het land, waar wij opnieuw volle zalen trekken. Het noordelijke publiek vraagt
veel van ons en daagt ons volop uit en daar worden landelijk de vruchten van geplukt,
en vice versa natuurlijk. Daarnaast vertellen wij zowel regionale verhalen die wij in het
noorden presenteren als verhalen die grensoverschrijdend zijn in vorm en inhoud en ook
ver buiten onze standplaats vertoond worden.
Dit in overeenstemming met onze missie 2017 – 2020:
Het NNT maakt theater over de wereld van nu, in de taal van nu. Met voorstellingen voor
een breed en nieuwsgierig publiek dat met ons op ontdekkingsreis wil.
Overgangsjaar
Daarbij was 2017 uiteraard ook nog deels een overgangsjaar met een grote diversiteit
aan producties in de grote en kleinere zalen in Groningen en in de rest van Nederland.
Ola Mafaalani’s meesterlijke BORGEN (gebaseerd op de gelijknamige Deense serie)
was in juli nog voor een groot, uitzinnig publiek in het Amsterdamse theater Carré te
zien. Een zegetocht van een voorstelling, van een theatermaker die ons gezelschap veel
gebracht heeft.
Daarnaast was ook de bekende noordelijke theatermaker Marcel Hensema rond de
kerstdagen weer te zien bij het NNT. Na zijn succesvolle voorstellingen Mijn Ede en Mijn
Tweede keerde hij terug met de familievoorstelling Mijn Vrede. Het kerstverhaal op zijn
Gronings. Want wist je dat dit beroemde verhaal zich eigenlijk afspeelt in de buurt van
Appingedam? Zoals altijd was de serie van rasverteller Hensema van begin tot eind
geheel uitverkocht.
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NNT op locatie
In juni ging de groots opgezette locatievoorstelling Penthesilea op Terschelling in
première als onderdeel van het openingsprogramma van Oerol. Dit was de eerste
regie van Julie Van den Berghe als mede-artistiek leider van het NNT. Helaas kon de
voorstelling niet rekenen op de waardering van de media en een groot deel van het
publiek. De voorstelling werd na de première nog flink herzien, maar beleefde een
moeilijke tien dagen. Het Oerol festival heeft ons veel steun en vertrouwen gegeven in
deze periode. Volgend jaar staan we weer vol overtuiging met een nieuwe productie
op Oerol.
Doorlopend onderzoek
Alle verrichtingen van het NNT kunnen in het licht worden geplaatst van een continu
doorlopend onderzoek naar de mogelijkheden en relevantie van de interdisciplinaire
podiumkunsten anno 2017/2018 en naar de rol die het NNT in de ontwikkeling hiervan
kan spelen. Dit geldt zowel voor de hierboven genoemde ‘grote zaal voorstellingen’ als
voor al onze andere activiteiten. Van de voorstellingen die worden geregisseerd door ‘in
house’ talent en van de sociaal maatschappelijke initiatieven (Thuis in Hoogeveen van
Loods13) tot aan alle projecten binnen de jongerentak genaamd NNTWEE (waarover
later meer).
In het kader van onderzoek en experiment startten wij in 2017 met Machinefabriek
RAW. Elke vrijdagmiddag/-avond wordt in het kader hiervan ons huis de Machinefabriek
overgedragen aan een andere bevriende community of presenteren wij zelf een
repetitie of work-in-progress van nieuw werk. Wij droegen in het afgelopen jaar de
Machinefabriek onder meer over aan: artEZ, Stranger Things Have Happened, De Steeg,
Het Houten Huis, City Central, TalentWeb, Stardust, Clash, Noorderzon, Eurosonic
Noorderslag, Jonge Harten en Academie Minerva.
Daarnaast geven wij twee jonge talentvolle makers de mogelijkheid om zich de komende
jaren onder de noemer NNT RAW in de Machinefabriek te ontwikkelen. Waar binnen
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de meeste talentontwikkelingstrajecten direct naar een voorstelling moet worden
toegewerkt, kunnen deze jonge regisseurs onderzoek doen en ruw materiaal aan
hun publiek tonen. Dit is onontbeerlijk in talentontwikkeling, maar er is bijna nooit de
ruimte voor. Wij willen hen graag die ruimte geven. De twee makers met wie wij werken
zijn Liliane Brakema en Eline Arbo (beide afgestudeerd aan de regieopleiding van de
Theaterschool Amsterdam).
Onze ambities voor het ondersteunen van nieuwe makers hebben wij ook kleur gegeven
met de productie dood en zo met Annemarie Prins (84) en Eva Duijvestein (40), onder
regie van Hendrik Aerts. Hiermee hebben we Aerts als lid van ons vaste ensemble de
kans gegeven zich verder te ontwikkelen als theatermaker. Deze kleine zaal voorstelling
is een intiem, persoonlijk verhaal geworden, waarin doodgaan wordt ontleed in even
smartelijke als schaamteloos grappige taferelen.
Tenslotte waren wij erg trots op de theaternacht die wij organiseerden in de
Stadsschouwburg. Met zeven korte voorstellingen en performances van zeven actrices
namen wij één avond de hele Groningse Stadsschouwburg over. Zeven veelzijdige
actrices kregen de vrije hand en maakten wat ze zélf wilden maken, wat een spannende
afwisselende avond opleverde met vrouwelijke identiteit als impliciet thema. De avond
was ver van tevoren volledig uitverkocht.
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3. PRODUCTIES EN REPRISES
NOORD NEDERLANDS TONEEL 2017
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Het NNT had in 2017 een vol jaar, zoals mag blijken uit het vorige hoofdstuk.
In dit hoofdstuk vind je een uitgebreide omschrijving van alle activiteiten.

2015

2016

2017

Bezoekers

66.542

33.449

36.160

Voorstellingen

276

189

251

Producties

32

26

32

voorstellingen
Noord

175

23.577

Oost

16

1.178

Midden

2

312

West

13

1.128

Zuid

11

634

Amsterdam

17

6.590

Rotterdam

4

660

Den Haag

6

763

Utrecht

6

608

Buitenland

1

141

Schoolvoorstellingen

12

569

Totaal

263

36.160

Waarvan standplaats

148

13.380

Waarvan buiten standplaats

102

22.070

GROTE ZAAL
Carrousel (première februari 2017) – coproductie met Club Guy & Roni en het
Asko Schönberg Ensemble
In Carrousel ontmoeten toneel, dans en muziek elkaar in een spectaculaire arena. Bij
binnenkomst stapt het publiek middenin een dansmarathon die al 720 uur bezig is. Van
de tweehonderd paren zijn nog vijf koppels over die worden opgejut door een sluwe
presentator. Carrousel is geïnspireerd op het boek They Shoot Horses, Don’t They? en
de latere verfilming van Sidney Pollack met Jane Fonda in een van de hoofdrollen. Het
verhaal grijpt terug op de slopende dansmarathons tijdens de grote depressie in de jaren
dertig in Amerika; wedstrijden die vaak maandenlang duurden, waarbij de wanhoop
van de een als vermaak diende voor de ander. Ook in Carrousel ontmoet je mensen die
vol overgave overeind proberen te blijven in een molen die maar doordraait. Op zoek
naar geluk, naar dromen, naar faam, of naar wat eigenlijk? Regisseur Guy Weizman en
toneelschrijver Bernard Dewulf maakten een poëtische, komische en overdonderende
voorstelling met zeven acteurs van het Noord Nederlands Toneel, vier dansers van Club
Guy & Roni en zes musici van Asko|Schönbergs K[h]AOS. De voorstelling speelde 30
keer voor in totaal 7.268 bezoekers, werd genomineerd voor de VSCD Mime Prijs en was
in 2017 de 1e keuze van de Wijkjury Groningen. Daarnaast was de volledige tournee van
Carrousel in het Engels boventiteld, om de voorstelling ook toegankelijk te maken voor
mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Vanaf dit kunstenplan zijn de beide
grote zaal tournees van het NNT ‘Language no Problem’.
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Borgen (reprise 2016)
BORGEN is het verhaal van Birgitte Nyborg die als premier van Denemarken dagelijks
keuzes moet maken tussen haar idealen en de harde politieke werkelijkheid.
Vertrouwensrelaties worden op de proef gesteld en bovendien wordt het steeds
moeilijker haar gezinsleven overeind te houden.
Ola Mafaalani brengt in haar enscenering twee seizoenen BORGEN terug tot een
meeslepende theaterdag, waarin de bezoeker wordt meegezogen in de verslavende
seriekoorts. Het NNT bracht 14 episoden van dit bloedstollende, politieke drama in één
doorlopende voorstelling, die ’s middags om 13.00 uur begon en ‘s nacht om 23.00 uur
eindigde. BORGEN was in 2016 een enorme nationale theaterhit en was in 2017 nog
eens 6 keer in Carré Amsterdam te zien voor in totaal 4.763 bezoekers.
Mijn Vrede (première december 2017)
Na het succes van Mijn Ede en Mijn Tweede keerde Marcel Hensema in de kerstvakantie
in de theaters terug met de familievoorstelling Mijn Vrede: het kerstverhaal, op zijn
Gronings. Bijna niemand weet dat dit verhaal zich eigenlijk vlakbij Appingedam en
Delfzijl afspeelde, in het Noord-Groningse plaatsje Bethlehem. Marcel Hensema neemt
jong en oud in Mijn Vrede mee in hoe het allemaal écht gegaan is met Maria, Jozef en
het lutje potje Jezus. Mijn Vrede is een voorstelling voor het hele gezin met humor en
gezellige kerstmuziek. De voorstelling bevat zowel Groningse als Nederlandse teksten
en is voor iedereen verstaanbaar. De voorstelling speelde 13 keer in stad en provincie
Groningen voor in totaal 6.114 bezoekers en was daarmee in zijn geheel uitverkocht.

LOCATIEVOORSTELLING
Penthesilea (première juni 2017) – coproductie met Club Guy & Roni
De onverzettelijke strijdkrachten Penthesilea en Achilles treffen elkaar op het slagveld
voor de poorten van Troje. De aantrekkingskracht tussen hen is overweldigend.
Penthesilea, koningin van de Amazonen, zet - tegen de regels in - alles op het spel om
Achilles te schaken als date voor het geroemde Rozenfeest. Op de tweesprong van
verstand en gevoel valt Penthesilea ten prooi aan twijfel tussen de totale overgave
aan haar natuur en het beschermen van haar gemeenschap. De keuzes die ze maakt
hebben grote gevolgen en leiden tot een gruwelijke daad. Penthesilea werd geregisseerd
door Julie Van den Berghe en was te zien op Terschelling tijdens Oerol. De voorstelling
speelde 10 keer voor in totaal 6.061 bezoekers.

KLEINE ZAAL
dood en zo (première oktober 2017)
dood en zo met Annemarie Prins (84) en Eva Duijvestein (40) is een intieme, persoonlijke
voorstelling waarin doodgaan wordt ontleed in even smartelijke als schaamteloos
grappige taferelen. Het idee voor de voorstelling ontstond bij Annemarie Prins, uit
onvrede over het publieke discours rond sterven. Met de aardse, beeldende tekst die
Sophie Kassies maakte op basis van hun opgetekende gesprekken, geven Annemarie
Prins en Eva Duijvestein in de regie van Hendrik Aerts vorm aan hun angsten, wensen
en lusten. dood en zo is een voorstelling op het scherpst van de zeis. De voorstelling
speelde 27 keer voor in totaal 3.081 bezoekers. Bij een beperkt aantal voorstellingen
hebben we Benedictijnse Dialogen georganiseerd samen met gespreksleider Karel
Winterink.
Chapman for President: de speelfilm zonder beeld door Eef van Breen Group
De voorstelling Chapman for President neemt je mee in een hallucinerende treinreis
door landschappen, buitenwijken, revoluties... Doe je ogen dicht en zweef weg op de
klanken en kleuren van dertien musici, acteurs en filmgeluiden. Maak een film in je eigen
verbeelding. Met nieuwe muziek van de Eef van Breen Group en vlijmscherpe teksten
van Anne Vegter (Dichter des Vaderlands) en Ko van den Bosch. De voorstelling werd
door het Noord Nederlands Toneel gecoproduceerd en speelde 15 keer voor in totaal
1.313 bezoekers.
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Thuis in Hoogeveen
Thuis in Hoogeveen is een ontroerend portret van 21 Syriërs die een thuis proberen te
vinden. Het is een muzikale dinervoorstelling waarin wij elkaar beter leren kennen door
samen aan tafel te gaan, gerechten te delen en verhalen te vertellen. Midden in de nacht
opstaan, je koffer pakken en stiekem afscheid nemen van je vrouw, van je kinderen. De
deur stilletjes achter je dichttrekken en verdwijnen in de nacht. Een onmogelijke reis naar
een onbekend land waar je een nieuw leven mag beginnen.
Herinneringen aan de zee, de bergen, de woestijn, de mooie mensen, herinneringen
vol trots en vol verdriet. Het nu, de ongemakken die het niet spreken van de taal of
het niet kennen van de lokale gewoonten met zich meebrengen. En hoe leg je dan dat
eerste contact met Nederlanders? Na het eerdere succes in Hoogeveen wilden we meer
mensen kennis laten maken met de 21 Syriërs die in deze voorstelling meespelen. Met
hun verhaal, hun leven in Nederland en natuurlijk: met de Syrische keuken. Vandaar
dat de voorstelling in september in Groningen speelde. Thuis in Hoogeveen is een
coproductie van Loods13 en het Noord Nederlands Toneel. Na het succes van deze
voorstelling in Hoogeveen, heeft Loods13 deze voorstelling op uitnodiging van het
Noord Nederlands Toneel ook in Groningen gespeeld. De voorstelling speelde 10
uitverkochte voorstellingen voor in totaal 1.000 bezoekers.
Crashtest Ibsen: Ik zie Spoken
We leven voorzichtig als porseleinen vaasjes, vertonen risicomijdend gedrag, drinken
geen druppeltje alcohol meer als we achter het stuur zitten en gaan in eerste versnelling
door de bocht. Op onze smartphones downloaden we vlijtig health-apps die onze
hartslag en bloeddruk in de gaten houden. We verzekeren ons voor elke stap die we
zetten, hopend dan wel biddend dat de verzekeraars zelf onze centjes niet roekeloos
vergokken op de beurs. Bij al dat verzekeren vergeten we de enige echte zekerheid: dat
we leven op de garantie van de dood. Dat kan niet anders, nee, dat moet ergens een
keer mis gaan, misser dan mis. Ik zie spoken gaat over onze hedendaagse neurotische
drang alles te willen controleren en bedwingen en is een pleidooi voor risico. In de
Crashtest Ibsen-reeks rijden Moeremans&Sons – als collectief aan huis bij het Noord
Nederlands Toneel in het vorige kunstenplan – en schrijver Joachim Robbrecht de
stukken van de Noorse moraalridder der moraalridders Hendrik Ibsen met plankgas
tegen de muur om zijn beste ideeën tussen de brokstukken vandaan te halen. De
politieke aanklachten van zijn tijd, de late 19e eeuw, hebben deels hun antwoord
gekregen in de tijd die ons van hem scheidt. Daarom zijn er nieuwe vragen, vormen
en antwoorden nodig. De voorstelling ging in 2016 in première op het Oerol festival en
speelde in 2017 nog 10 keer op tournee in Nederland voor in totaal 719 bezoekers.
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Theaternacht
Met zeven korte voorstellingen en performances van zeven actrices nam het Noord
Nederlands Toneel één avond de hele Groningse Stadsschouwburg over. Zeven
veelzijdige actrices kregen de vrije hand en maakten wat ze zélf wilden maken, wat
een spannende afwisselende avond opleverde met vrouwelijke identiteit als impliciet
thema. Sommige spelers liepen al jaren met het idee rond - van een ode aan Nina
Simone tot een liedjesprogramma geschreven met Daniël Lohues over het hebben
van Portugees-Drentse wortels. Andere acteurs grepen hun kans om een prachtige
toneeltekst te vertolken, of met een theatraal alibi aan mensen op straat te vragen: ‘wie
denk jij dat ik ben?’. Het was een hoogstpersoonlijke avond, een feest en bovenal een
ode aan het verlangen om te maken. Met: Bien De Moor, Rosa da Silva, Nadia Amin,
Marit Hooijschuur, Khadija El Kharraz Alami, Laurien Riha, Annelotte van Aarst, Louise te
Poele, e.v.a. De avond was ver van tevoren volledig uitverkocht.

NNT RAW
NNT RAW: De Kale Zangeres door Liliane Brakema
De voorstellingen die Liliane Brakema sinds haar afstuderen van de Amsterdamse
regieopleiding maakte, staan in het teken van haar onderzoek naar de verhouding
tussen het toneelrepertoire en een zeer fysieke speelstijl. Met de lichamen van de
acteurs, de bewegingen en het ritme van de voorstelling als instrument, ontwikkelt ze
per voorstelling een beeldtaal die de toeschouwer op een andere manier raakt dan de
toneeltekst dat kan. De beelden maken datgene invoelbaar wat er in de tekst juist niet
wordt gezegd of dat wat de personages met woorden proberen te verbergen.
Voor NNT RAW, het talentontwikkelingstraject van het Noord Nederlands Toneel, werkt
Brakema met twee dansers en drie acteurs met de tekst De Kale Zangeres van de
Franse, absurdistische schrijver Eugène Ionesco als uitgangspunt. De centrale vraag
in het project is ‘hoe raak je de toeschouwer emotioneel, met een abstracte en fysieke
speelstijl?’. Deze voorstelling was de eerste productie van Liliane Brakema in het
vierjarige talentontwikkelingstraject NNT RAW dat zij met het Noord Nederlands Toneel
is aangegaan. De voorstelling speelde 3 keer voor in totaal 178 bezoekers.

NNT RAW: Monte Verità door Eline Arbo
Wat betekent het vandaag de dag om in iets te geloven? En hoe zet je dat idealisme
om in daden? Dat vraagt regisseur Eline Arbo zich in haar werk regelmatig af. Voor
Monte Verità liet ze zich inspireren door de gelijknamige utopische leefgemeenschap.
Begin twintigste eeuw vluchtte een groep jonge kunstenaars, anarchisten en idealisten
naar een kleine berg in Zwitserland om daar een alternatieve gemeenschap op te
richten: de Monte Verità (Berg der Waarheid). Het groeide uit tot een toevluchtsoord
voor allerhande radicale vernieuwers, die ook een alternatief zochten voor het
verstedelijkte, geïndustrialiseerde en kapitalistische Europa. Ze vonden elkaar in hun
gemeenschappelijke overtuiging, maar vonden nooit het compromis dat nodig is
om iets nieuws te creëren. Dat roept bij regisseur Eline Arbo de vraag op: Hoe breng
je een paradijs in de praktijk? En moet je radicaal zijn om verandering teweeg te
brengen? Deze voorstelling was de eerste productie van Eline Arbo in het vierjarige
talentontwikkelingstraject NNT RAW dat zij met het Noord Nederlands Toneel is
aangegaan. De voorstelling speelde 5 keer voor in totaal 322 bezoekers.

NNTWEE EN DICHTERBIJ
NNTWEE: Momentum
Een fragment van de stad en haar geschiedenis komt tot leven en brengt de Tweede
Wereldoorlog even heel dichtbij. Momentum van vooropleiding theater De Noorderlingen
en NNTWEE is gebaseerd op interviews van de jonge spelers met ouderen over de
oorlog in Groningen. Momentum is onderdeel van de landelijke theatermanifestatie
Theater Na de Dam, waarbij op 4 mei om 21:00 uur tachtig voorstellingen gerelateerd
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aan de Tweede Wereldoorlog spelen. De voorstelling was 1 keer in de Martinikerk in
Groningen te zien voor een publiek van 400 bezoekers.
NNTWEE: Als een Huis
NNTWEE speelde Als een Huis in een container op Noorderzon Performing Arts Festival
Groningen. Vier zussen in een container, afgeschermd van de buitenwereld. Een ingeblikt
bestaan vol routine, herinneringen en dezelfde gezichten. En de meisjes willen niet
meer. Of eigenlijk willen ze wél meer: ze willen vrijheid en de wereld - maar wat waart
daarbuiten toch allemaal rond? De voorstelling werd maar liefst 58 keer gespeeld voor
1.185 bezoekers.
Dichterbij: Complot or not?
In het jongerenproject Dichterbij, dat dit jaar voor de negentiende keer plaatsvond,
maken jongeren (15 tot en met 20 jaar) uit Groningen, Friesland en Drenthe in een week
tijd een volledige voorstelling. Ze worden hierin begeleid door professionals van het
NNT en studenten van verschillende kunstvakopleidingen. Dit jaar werd de voorstelling
Complot or not? gemaakt. In onze steeds complexere werkelijkheid worden jongeren
aangetrokken tot samenzweringstheorieën en complotdenken. Op internet zijn de meest
obscure theorieën met één klik onder handbereik – zonder weerwoord. De mist van
waarheden die dan ontstaat wordt door de makers van Complot or not? niet rationeel
bestreden. Ze zetten er een ode aan de fantasie tegenover: niets is wat het lijkt, maar
alles mag en alles kan. De voorstelling speelde 2 keer in de Machinefabriek voor
344 bezoekers.
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THEATER DE MACHINEFABRIEK
Machinefabriek RAW is een wekelijks podium voor beeldende kunst, experimentele
muziek, theater en dans, in de Machinefabriek. Sinds vrijdag 23 februari 2017 vind
je in de Machinefabriek meer dan alleen theatervoorstellingen en repetities. Elke
vrijdagmiddag/avond nodigen we een andere bevriende community uit of presenteren
wij zelf een repetitie of work-in-progress van nieuw werk. Dit doen wij in het kader
van het cultuurpijler programma, waarin we de doelstelling hebben geformuleerd om
de Machinefabriek open te stellen voor andere gezelschappen en partijen in de stad.
Zo was er in het afgelopen jaar bijvoorbeeld te zien, een afstuurvoorstelling van artEZ
studenten, een expositie van Academie Minerva, comedynights van Stranger Things
Have Happened, een jongeren festival van Theater De Steeg, een avond rondom
Sint Maarten door jeugdgezelschap Het Houten Huis, verschillende ‘mix and match’
avonden van City Central voor ontmoetingen tussen internationals en Groningers, een
avond georganiseerd door TalentWeb, de wedergeboorte van het interdisciplinaire
kunstplatform Clash met installaties en optredens van onder meer Colin Benders,
en konden festivals als Noorderzon, Eurosonic Noorderslag en Jonge Harten de
Machinefabriek gebruiken als festivallocatie.
Waar in 2017 de nadruk lag op het uitnodigen van vele verschillende partners, nodigen
we in 2018 twee vaste curators uit voor de programmering. Daarmee wordt MF RAW
omgedoopt tot Friday Nite, waarin programmeurs Gijs Deddens en Karina Bakx
(Het Resort en voormalig Gym-programmeurs) elke vrijdagavond in de foyer van de
Machinefabriek radio, performance, muziek en beeldende kunst programmeren. Ze
trekken hiermee een voor ons nieuwe doelgroep aan van jonge creatieve Groningers.
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4. EDUCATIE
In 2017 startten wij de nieuwe cultuurnotaperiode met ook op het gebied van educatie
een intensievere samenwerking tussen NNT en haar partners. Duizenden jongeren
bezochten onze voorstellingen, deden mee aan onze educatieve activiteiten of
participeerden in de projecten van ons jongerenplatform NNTWEE.
Carrousel
Het nieuwe vierjarenplan onder leiding van Guy Weizman begon met de productie
Carrousel. Een tourneevoorstelling waar veel jong publiek op af kwam. Individueel of
via groepsbezoeken vanuit het onderwijs. Er was een uitgebreid educatief programma
beschikbaar, waar ook uitvoerig gebruik van werd gemaakt. Vanuit NNTWEE werd
voor Carrousel een theatrale inleiding ontwikkeld, getiteld Toe Dan(s). Dit project werd
uitgevoerd door acht jonge spelers (18-25 jaar) onder leiding van Sanne Bokkers, student
aan de opleiding Docent Theater Artez Arnhem en de mimeopleiding in Amsterdam.
Het jaarlijkse Maak je eigen… project werd in de Stadsschouwburg van Groningen
en van Amsterdam georganiseerd. Schoolklassen speelden hun eigen versie van
de voorstelling in het décor van de echte productie en zagen uiteraard ook zelf
de avondvoorstelling.
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Daarnaast werden er veel groepen in de Machinefabriek ontvangen voor het bijwonen
van repetities, het volgen van workshops en inleidingen. Naar schatting zagen 1.750
jonge bezoekers de voorstelling. Het educatieve aanbod trok 830 deelnemers
NNT en Jonge Harten Festival
De voorstelling Monte Verità, in het kader van NNT RAW, leverde een educatieve
samenwerking op met het Jonge Harten Festival. Een grote groep (50) MBO studenten
van de kunstopleiding van het Noorderpoort college zagen de voorstelling en kregen
de dag erna een uitgebreide workshop, waarin zij hun eigen ideale maatschappij
mochten vormgeven.
Centrale rol in educatienetwerk
De afdeling educatie van het NNT neemt een belangrijke plek in in meerdere
educatienetwerken. Er wordt gezamenlijk opgetrokken als het gaat om beleid en visie.
Dat gebeurt zowel landelijk als lokaal.
Samen met educatiecollega’s van andere BIS-gezelschappen en theaters door het hele
land wordt er onder andere gewerkt aan toolkits voor het onderwijs. Om docenten de
hand te reiken als het gaat om vergaande en structurele samenwerking.
In de stad Groningen zijn wij begonnen met de hernieuwde samenwerking tussen
14 podiumkunstinstellingen, onder de naam Kunstkaart. Met als eerste resultaat een
bijeenkomst met docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs. Het doel hiervan is om
de keten voor kinderen en jongeren zichtbaarder te maken. Wat heeft de stad Groningen
op het gebied van podiumkunsten te bieden? Voor het onderwijs, maar ook voor
individuele jongeren.

NNTWEE
NNTWEE is de jongerentak van het Noord Nederlands Toneel. Iedereen tussen de 15 en
25 jaar die graag betrokken wil zijn kan lid worden. Er is een zelfstandig jongerenbestuur
om te borgen dat de jongerentak ook echt vanuit de jongeren zelfs wordt aangestuurd.
NNTWEE is een cultureel en maatschappelijk platform, waarin jongeren kunnen
meedenken, delen en doen. Om de mensen om hen heen te inspireren en de wereld
mooier te maken.

Dichterbij
In de meivakantie van 2017 organiseerde het NNT voor de 19e keer het jaarlijkse
jongerenproject Dichterbij. 50 jongeren maakten in een week tijd onder professionele
begeleiding een eigen voorstelling. Acteur en theatermaker Fabian Jansen, ook te zien in
Carrousel, had de artistieke leiding. Hij legde de focus op improvisatie en als onderwerp
nam hij complottheorieën. De uiteindelijke voorstelling Complot or not? speelde drie
keer in Theater de Machinefabriek.

Toe Dan(s), Momentum en Als Een Huis
Bij de voorstelling Carrousel werd de theatrale inleiding Toe Dan(s) gemaakt, bedoeld
als teaser om jonge bezoekers naar de schouwburgen te krijgen. Zo speelden we
op Stukafest, in klaslokalen, in theaterfoyers en in de eigen Machinefabriek. In totaal
kwamen er 600 bezoekers kijken.
In samenwerking met vooropleiding theater De Noorderlingen speelden we op 4 mei
de voorstelling Momentum in de Martinikerk. Een jongerenvoorstelling van Theater na
de Dam, zoals we die al jarenlang presenteren. Deze keer voor een kerk gevuld met
400 bezoekers.
Op Noorderzon Performing Arts Festival Groningen speelde NNTWEE voor het
tweede jaar op rij een containervoorstelling: Als Een Huis. In eerste instantie was deze
voorstelling bedoeld als theatrale inleiding op Het Huis van Bernarda Alba. Maar door
het uitvallen hiervan, speelde het NNTWEE een op zichzelf staande productie. Ruim
1.150 mensen wisten hun weg naar de container te vinden.
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NNTWEEdaagse en Hoe Hamlet Hier Kwam
Ook het festival NNTWEEdaagse stond voor het tweede jaar op het programma. In
het eerste weekend van december werden naast eigen voorstellingen ook producties
van De Noorderlingen, Teddy’s Last Ride, ZuHause en andere jonge talentvolle makers
programmeerd in de Machinefabriek.
Onze algemene inleiding over theater Hoe Hamlet Hier Kwam werd wederom
aangevraagd in het kader van het Jonge Harten Festival. Aan de hand van het beroemde
personage Hamlet en de iconische tekst “To be or not to be” laten jonge acteurs zien
hoe theater werkt. Deze geschikte vorm van voorbereiding op theaterbezoek blijft op het
programma staan. Begin 2018 zal deze voorstelling op een aantal open podiumavonden
van de Kunstbende Groningen te zien zijn. In 2017 zagen bijna 300 leerlingen
deze inleiding.
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5. TALENTONTWIKKELING
Talentontwikkeling kent veel facetten en stadia. Het NNT hoopt samen met verschillende
partners waar mogelijk in alle stadia van de loopbaan van een maker een rol te kunnen
spelen. Van enthousiaste tieners bij NNTWEE, naar de eerste stappen als afgestudeerde
bij NNT RAW tot het bieden van plek aan regisseurs die al een paar producties achter
hun naam hebben. Bij ons kun je nadrukkelijk interdisciplinair leren werken, wat goed
past bij datgene wat veel hedendaagse talenten willen.
NNT RAW – Liliane Brakema en Eline Arbo
In het kader van NNT RAW bieden wij de twee talentvolle jonge regisseurs Liliane
Brakema en Eline Arbo de mogelijkheid om zich in een periode van vier jaar te
ontwikkelen tot interdisciplinaire makers die uit de voeten kunnen met een grote zaal.
Daarbij kan gebruik worden gemaakt van onze professionele ensembles. Met beide
makers zetten wij een uitgebreid traject op passend bij de individuele wensen en
ambities. Robbert van Heuven is als huisdramaturg verantwoordelijk voor de begeleiding
van beide makers, Guy Weizman en Roni Haver begeleiden de makers in de studio op
het gebied van interdisciplinair werken.
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Dat leidde in 2017 tot twee (reeds beschreven) voorstellingen en onderzoekstrajecten
startende in de veilige omgeving van onze Machinefabriek en in het geval van Eline
Arbo ook als onderdeel van het Jonge Harten Festival. Bijzonder daarbij was ook de
dialoog tussen makers en publiek. We stimuleren beide makers om na afloop van de
voorstelling het gesprek met het publiek aan te gaan over de producties. Om te leren van
het perspectief van het publiek, om vragen te stellen en antwoorden te geven, maar ook
om binding te krijgen met ‘ons’ publiek in Groningen. Op deze manier willen we beide
makers ook voor langere tijd verbinden met onze stad. We streven er nadrukkelijk naar
om niet enkel makers in te vliegen vanuit elders, maar om zich echt te verbinden met
de plek waarin zij de kans krijgen om zich te ontwikkelen. De gretigheid waarmee beide
makers en hun publiek in de Machinefabriek tot gesprek kwamen na elke voorstelling,
was bijzonder inspirerend en zeker voor herhaling vatbaar. In het komende jaar zetten wij
de volgende stappen in deze ontwikkeling.
Jonge gastregisseurs
In 2017 eindigde met Crashtest Ibsen: Ik zie spoken officieel het geslaagde
talentontwikkelingstraject dat onder de vorige artistiek leiding is opgezet met Sarah
Moeremans en haar gezelschap Moeremans&Sons. Daarnaast werkten wij voor dood
en zo met Hendrik Aerts. Een jonge theatermaker die wij vanuit het NNT ondersteunen.
Graag geven wij regisseurs die zich in de essentiële overgangsjaren van ‘jong talent’
naar ‘professionele maker’ bevinden de mogelijkheid om zich bij ons te ontwikkelen.
Poetic Disasters Club
De Poetic Disasters Club is een gezamenlijk initiatief van Club Guy & Roni, het Noord
Nederlands Toneel en Slagwerk Den Haag. Het is gewijd aan de creatie van een fris
en eigentijds repertoire, uitgevoerd door een jong en internationaal ensemble. In
het zevende seizoen (2017/2018) bestaat de groep voor het eerst in zijn historie uit
een interdisciplinaire cast van dansers, muzikanten en acteurs. Studenten van de
toneelopleiding, dansopleiding en conservatorium werken hierin samen. De groep richt
zich op onderzoek en ontwikkeling, en produceert een breed scala aan producties
(in theater, op locatie, enz.). Het repertoire bevat producties van nieuwe makers die
verbonden zijn aan het gezelschap. In het begin van seizoen 2017/2018 heeft de groep
bijvoorbeeld gewerkt met ensemble leden Veerle van Overloop en Adam Peterson in
het project A Million People, and me. Een project dat op Noorderzon 2018 in première
zal gaan.
Expertisedeling
Wij delen onze expertise ook met andere jonge kunstenaars. Makers of groepen die
daar behoefte aan hebben, zullen we altijd inhoudelijk en praktisch adviseren op het
gebied van interdisciplinair theater maken, productie, marketing of dramaturgie. Als
de ruimte beschikbaar is, kunnen zij terecht in de Machinefabriek. Waar mogelijk
coproduceren wij. Dat past ook bij onze rol als cultuurpijler, die wij verderop in dit
verhaal uitgebreider toelichten.
De noordelijke keten – Station Noord
De podiumkunstenketen van presentatie, productie en talentontwikkeling in het noorden
is sterk, maar ook erg fragiel. Van alles is er maar eentje, dus betekent het wegvallen van
een van de schakels (zoals in de afgelopen periode dreigde rond het Grand Theatre) een
potentiële ramp. Aan de andere kant zijn de lijntjes kort en weten veel instellingen elkaar
goed te vinden. Het NNT speelt een centrale rol in deze keten.
Een mooi voorbeeld van de vergaande samenwerking in het noorden is het
talentontwikkelingsproject Station Noord. Station Noord is een samenwerkingsverband
van vele podiumkunstenorganisaties in Noord Nederland: PeerGroup, Tryater, NNT, Club
Guy & Roni, Grand Theatre, Het Houten Huis, Noord Nederlands Orkest, Noorderzon,
Oerol en Jonge Harten. Het project stelt zich ten doel de bijdragen van de deelnemende
partners op het gebied van talentontwikkeling te versterken door gecoördineerd te
zoeken naar de meerwaarde die ontstaat wanneer partners samenwerken. Bijzonder aan
het netwerk is de diversiteit van producerende gezelschappen en deelnemende festivals
en podia. Makers die wij (soms in langlopende trajecten) ondersteunen in het kader van
Station Noord zijn Hendrik Aerts, Veerle van Overloop en Mohamed Yusuf Boss.
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Voor deze makers biedt Station Noord een vrije ruimte om te experimenten en
te ontwikkelen buiten de druk van prestatieafspraken of de gerichte sturing op
eindproducties die passen binnen de prestatie-eisen van ondersteunende partners.
Binnen Station Noord kunnen echt grensoverschrijdende projecten en samenwerkingen
geïnitieerd worden, waarin de behoefte van de maker centraal staat. Daarmee is het
een van de weinige plekken in Nederland waarin talentontwikkeling echt op maat
rondom de maker georganiseerd kan worden. Zo is Veerle van Overloop bezig met een
audiovisuele wandeling waarin ook film geïntegreerd is, terwijl Hendrik Aerts juist een
interdisciplinaire locatievoorstelling op Oerol kan ontwikkelen met musici van het Noord
Nederlands Orkest, acteurs van het NNT en een danser vanuit Club Guy & Roni. Een
wens van beide makers die in het verleden nog geen vruchtbare grond vond om op te
groeien. Station Noord is een belangrijk onderdeel van het noordelijke cultuurprogramma
We the North.

19

6. PUBLIEK, MARKETING
EN COMMUNICATIE
Het Noord Nederlands Toneel is erin geslaagd om het afgelopen jaar in vergelijking met
de andere BIS theatergezelschappen in de top drie te eindigen van gezelschappen die
het jongste publiek trekken.* Hoewel het lastig is om het exact te meten (niet iedereen
geeft zijn exacte leeftijd op als je een kaartje koopt, en niet alle theaters in Nederland
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doen mee aan Publiek.nl) merken we het concreet in de zalen. De interdisciplinaire
theaterstijl van het NNT, vertrekkend uit tekst maar vaak zeer beeldend, is toegankelijk
voor een breed publiek. Wij trekken nieuw publiek omdat we op een andere manier
verhalen vertellen. Zowel on-als offstage. En tot ons groot genoegen merken we ook dat
het trouwe NNT-publiek mee kan en wil met de veranderingen.

Theater van nu, in de taal van nu
De start van het nieuwe kunstenplan stond in het teken om de nieuwe artistieke koers
van het NNT en het nieuwe ensemble bij het publiek te introduceren. Tijdens de aanloop
naar de eerste productie Carrousel hebben we veel nadruk gelegd op de introductie
van Guy Weizman en onze ensembleleden via onze eigen mediakanalen, maar ook via
diverse interviews en portretten in de reguliere media. Door het succes van Carrousel
en de nieuwe bemensing bij het NNT wisten wij veel media-aandacht te generen in de
eerste helft van het jaar.
Net zoals het gezelschap verschillende disciplines gebruikt om zijn verhalen te vertellen,
schuwt de marketingafdeling van het NNT er niet voor om op een andere manier dan
gebruikelijk publiek te benaderen en te betrekken. Van het beplakken van een grote zuil
en daaromheen dansen op de grachten van Amsterdam, tot het ‘kwijtraken’ van 250
sleutels in de stad Groningen, de marketingafdeling van het NNT is graag creatief, ietwat
brutaal (sorry voor het wildplakken van onze idealen in Groningen) en heeft lef.
Uiteraard zetten we ook alle reguliere middelen in zoals posters, flyers, de website,
social media, teasers, trailers, scènefoto’s, vrije publiciteit, mailingen en soms zelfs
nog post. Omdat beeld steeds belangrijker wordt hebben we extra geïnvesteerd in
beeldmakers. Meer budget voor video en fotografie, maar ook een extra stageplaats,
cursussen voor de huidige marketeers en een nieuwe camera.
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Duurzame relatie met het publiek
De marketingstrategie van het NNT is gebaseerd op de overtuiging dat de artistieke
inhoud de vorm en de middelen bepalen. We zoeken bij iedere productie naar een
passende vorm om het publiek te betrekken. We zijn niet alleen bezig met het verkopen
van zoveel mogelijk kaarten, we willen een duurzame relatie met ons publiek aangaan.
Een mooi voorbeeld van een nieuwe vorm om dieper op de inhoud van een voorstelling
in te gaan zijn de Benedictijnse Dialogen die we samen met gespreksleider Karel
Winterink georganiseerd hebben voorafgaande en na afloop van de voorstelling dood
en zo. De Benedictijnse Dialoog is een contemplatieve dialoog op basis van een vooraf
gekozen tekst. Het is een methode om, door middel van bespiegeling en luisteren, een
dieper collectief begrip te krijgen van de betekenis van de tekst.
Reacties van deelnemers:
“Ja, heel boeiend om zo aan een gesprek deel te nemen. Ik luisterde / was anders
gedurende de voorstelling.”
“Een contemplatief gesprek over de eindigheid van het leven, buitengewoon
interessant.”
De 24-uurs dansmarathon die we in de aanloop naar Carrousel georganiseerd hebben
is een ander sprekend voorbeeld. Het gehele artistieke team, maar ook medewerkers
van het NNT die niet op het podium staan, hebben gezamenlijk 24 uur lang gedanst in
de Machinefabriek. De marathon was ook 24 uur lang toegankelijk voor het publiek. Dat
was een onderzoek voor de acteurs en tegelijkertijd ook een marketinginstrument, er is
veel vrije publiciteit uit voortgekomen en we konden de ervaring delen met ons publiek,
dat op ieder moment mee kon doen (en ook deed!).
We maakten naast reguliere inleidingen en theatrale inleidingen (zie educatie) ook een
podcast: de inleiding voor onderweg. Die kun je luisteren wanneer het je uitkomt.

Nieuw logo, nieuwe huisstijl
In het afgelopen jaar hebben we, eerst voorzichtig en later met meer zelfvertrouwen,
de uitingen en de verhalen die wij vertellen namens het NNT vernieuwd. Nieuw logo,
nieuwe toon, nieuwe huisstijl. Martijn Halie is de vaste vormgever en fotograaf van de
campagnebeelden. Hij heeft een set van fonts (lettertypes), een aantal stijlelementen
die de marketingafdeling zelfstandig kan gebruiken en een richtlijn voor de posters
ontworpen. In 2018 krijgt het NNT een nieuwe website, en gaan we een speciale
landingspagina maken voor de gezamenlijke activiteiten met Club Guy & Roni. Dit
gaan we doen onder de naam NITE, dat staat voor het Nationaal Interdisciplinair
Theater Ensemble. Dit zal ook de naam worden die we in de toekomst meer zullen
gaan gebruiken richting het publiek om de samenwerking tussen beide gezelschappen
te benoemen.
Echte betrokkenheid
Bij NNT RAW, het talentontwikkelingstraject, kwamen we erachter dat publiek niet
alleen oppervlakkig geïnteresseerd is in het maakproces, zoals het delen en liken van
foto’s uit de kleedkamer op social media. Het publiek toonde bij beide presentaties van
de NNT RAW-onderzoeken oprechte interesse en deed enthousiast mee toen Eline en
Liliane hen om feedback vroegen. Opmerkelijk was ook het relatief jonge publiek dat op
deze avonden de Machinefabriek bezocht. Ook het blijvende succes van de openbare
repetities laten zien dat het soms kan lonen om de doeken naar de coulissen even op te
lichten en het publiek uitleg te geven over hoe de magie van het theater gemaakt wordt.
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Resultaten in cijfers
In de loop van 2017 hebben we het beheer van de Google Grant uitbesteed. Dat heeft
geresulteerd in een stijging van mensen die via de Google advertenties naar nnt.nl
komen van 43,2 %. Ook zien we dat ten opzichte van 2016 de campagnes die specifiek
gericht zijn op de voorstellingen meer verkeer opleveren.
55 % van de bezoekers van NNT.nl is tussen de 18 – 44 jaar oud. De grootste groep
bezoekers van nnt.nl is jonger dan 34 jaar.
Met Facebook hebben we gemiddeld 120.000 impressies per maand met onze berichten.
Hoewel het algoritme van Facebook zo is aangepast dat het voor bedrijfspagina’s steeds
lastiger is je fans te bereiken blijft Facebook voorlopig een belangrijk onderdeel van de
online marketingstrategie. Dat is de reden dat we ook fors inzetten op Twitter, Instagram
en emailmarketing.
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7. PERSONEEL EN ORGANISATIE
Werkgeverschap en team
Bij het NNT werken we met een compact team dat bestaat uit een mooie mix van nieuwe
medewerkers en medewerkers met een lange staat van dienst binnen de organisatie.
Daarnaast huren wij per productie of per klus een groot aantal mensen in om ons
vaste team te versterken, dit zijn bijvoorbeeld acteurs, makers, technici, stagiairs,
marketeers, specialisten, vormgevers, fotografen, tekstschrijvers, vrijwilligers en ander
ondersteunend personeel in verschillende vakgebieden. Dit ging in totaal om 43,5 FTE in
2017.
Het NNT neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van goed werkgeverschap,
daarom is de CAO Theater op alle arbeidsovereenkomsten van toepassing. Per 1 januari
2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. In de jaarrekening is een verantwoording opgenomen over
de bezoldiging van de directie zoals bedoeld in de WNT. Hierin valt af te leiden dat de
bezoldiging van de directie voldoet aan de WNT.
Uiteraard is er aan het begin van het jaar met Guy Weizman en Harmen van der Hoek
een geheel nieuwe artistieke en zakelijke directie begonnen bij het NNT. Beide geven
leiding aan de structurele samenwerking van het NNT en Club Guy & Roni. Het artistieke
team en het acteursensemble is aan het begin van de kunstenplan bijna volledig
vernieuwd. Bij het vertrek van Ola Mafaalani in het vorige jaar, is afgesproken dat het
volledige artistieke team en ensemble de ruimte zou geven aan de koers van de nieuwe
artistieke directie. In overleg is besloten dat acteur Bram van der Heijden ook in het
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nieuwe kunstenplan bij het NNT betrokken blijft als vast ensemble lid. Hij wordt daarin
vergezeld door actrices Veerle van Overloop, Nadia Amin, Bien de Moor en acteur
Hendrik Aerts als vaste leden van het ensemble. Binnen het artistieke team zijn ook
Robbert van Heuven als huisdramaturg aangesteld en Wim de Vries als vaste regieassistent.
Zoals aangegeven in de inleiding van dit verslag hebben wij in het najaar van 2017
helaas afscheid moeten nemen van Julie Van den Berghe. Robbert van Heuven heeft
als gezelschapsdramaturg haar verantwoordelijken overgenomen. Van Heuven is
daarmee naast zijn werkzaamheden als dramaturg medeverantwoordelijk voor selectie
(inter)nationale gastregisseurs en auteurs, begeleiding ensemble, beleidsmatige
ondersteuning vanuit de artistieke inhoud, talentontwikkeling en Station Noord. Dit
model komt internationaal veel voor in huizen waar repertoire gemengd wordt met
het werk van een regisserend artistiek leider. Het zorgt voor een breed palet van
gastregisseurs en een kleurrijk en fris repertoire.
In 2017 vonden nog meer veranderingen plaats in het vaste personeelsbestand.
Afgelopen jaar is met Bo van Bommel een nieuwe hoofd marketing aangetrokken die
leiding geeft aan het gehele team marketeers van zowel het Noord Nederlands Toneel en
Club Guy & Roni. De marketingafdeling werkt sinds dit jaar als een volledig team waarin
de krachten uit beide organisaties gebundeld worden. Hiermee kan expertise gedeeld
worden en kan op piekmomenten zelfs de volledige capaciteit benut worden.
Op de afdeling productie is het team versterkt met Maarten Otten als nieuwe
productieleider voor het NNT. Daarmee is er een gezamenlijk team van drie
productieleiders ontstaan die als een gezamenlijke afdeling functioneren, net als de
marketingafdeling.
Binnen het team financiële administratie is een tijdelijke uitbreiding van de vaste
formatie gerealiseerd en werd er met René Postma een nieuwe financieel medewerker
aangetrokken. De uitbreiding was nodig vanwege de samenvoeging van de financiële
administratie van Club Guy & Roni en om het hoofd administratie te ontlasten vanwege
een gedeeltelijk ziekteverlof. Ook heeft de salarisadministratie structureel meer werk
door alle onduidelijkheden rondom de wet DBA, waardoor wij meer mensen in tijdelijke
loondienst hebben in plaats van ingehuurde freelancers.

FTE
Kantoor / directie
Productie / artistiek / uitvoerend vast
Productie / artistiek / uitvoerend tijdelijk
Productie / artistiek / uitvoerend inhuur
Totaal

2017
9,4
7,1
16,3
10,7
43,5

2016
7,4
10,4
19,0
14,5
51,3

Governance
Het NNT hanteert sinds 2010 het Raad van Toezicht-model. De code cultural governance
is daarbij richtinggevend voor de inrichting van directie en toezicht van het NNT. De
Raad vergadert circa vijf keer per jaar en is nauw betrokken bij organisatie, personeel,
financiën, strategie en artistieke inhoud. De agenda wordt bepaald door een vaste
planning & control cyclus die alle onderwerpen jaarlijks in verschillende frequenties
bespreekt.
Aangezien het bestaansrecht van een BIS-gezelschap afhankelijk is van het behalen
van de prestatieafspraken gedurende een cultuurnotaperiode, is risicomanagement
nadrukkelijker op de agenda gekomen dit jaar. Per kwartaal wordt er een tussenstand
besproken van de resultaten en prognoses op financieel gebied en op het gebied van
prestatie-eisen. De focus ligt enerzijds op het realiseren van de bezoekersaantallen en
daaraan gekoppeld de eigen inkomsten,
anderzijds op de solvabiliteit en liquiditeit om een gezonde financiële positie te
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waarborgen. Ook doelstellingen op het gebied van talentontwikkeling en educatie staan
jaarlijks op de agenda.
De Raad van Toezicht werkt niet met formele commissies. Wel worden op onderdelen
taken toebedeeld aan één of meer leden van de Raad, zoals het jaarlijkse overleg met
de accountant, personeelsbeleid en het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Sai
en Schut Registeraccountants uit Groningen is door de Raad benoemd om de jaarlijkse
controle op zich nemen.

Samenwerking Club Guy & Roni
Conform het meerjarenplan hebben binnen ons interdisciplinaire huis het NNT en
Club Guy & Roni eigen Raden van Toezicht, met een gelijke planning & control cyclus
en ook een gelijk bezetting. Hierdoor is er volledige transparantie onderling, zonder
belangenverschillen. Door de samenvoeging zijn er in 2017 negen toezichthouders in
de Raad, door natuurlijk verloop zal dit in 2018 teruggebracht worden tot het wenselijke
aantal van zeven leden. In de komende beleidsperiode zullen nog vier toezichthouders
hun tweede periode volmaken, waardoor er de komende jaren vier nieuwe leden
aangetrokken zullen worden. De Raad wil nog meer aandacht geven aan een pluriforme
en diverse samenstelling. Dit is een expliciet doel voor de komende kunstenplanperiode.
Dit is vastgelegd in een update van de profielschets van de voltallige Raad inclusief
detailprofielen per functie.
In het begin van 2017 hebben het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni
gezamenlijk een ‘Service Level Agreement’ (SLA) opgesteld. Deze SLA formaliseert de
afspraken die er tussen beide Stichtingen gemaakt zijn voor de verdeling van kosten
en opbrengsten van de gezamenlijke activiteiten voor de periode 1 januari 2017 – 31
december 2020.
Het basisprincipe voor de verdeling van kosten en opbrengsten is dat deze verdeeld
worden op basis van de voordelen die de respectievelijke stichtingen ervan genieten.
Kosten en opbrengsten die specifiek aan een van de stichtingen kunnen worden
toegerekend zullen aan die stichting worden doorbelast. Voor kosten die niet specifiek
kunnen worden toegerekend wordt een verdeelsleutel gehanteerd. De verdeelsleutel
die daarvoor gebruikt zal worden is de verhouding in structurele subsidies, als reflectie
van de verhouding in activiteitenniveaus tussen het NNT en de Club. In deze afspraken
worden specifiek benoemd personeel, coproducties, huisvesting en de besteding van de
gezamenlijke cultuurpijlermiddelen.
Code Culturele Diversiteit
Het Noord Nederlands Toneel streeft naar een inclusieve organisatie, waarin alle
medewerkers mogen uitdragen wie zij zijn. Achtergrond, overtuigingen en voorkeuren
spelen geen rol bij benoemingen of beloningen. Er is een actief beleid om een brede
diversiteit aan mensen te borgen in de organisatie en dit verder te stimuleren. Wij werken
vanuit de overtuiging dat er in een divers team meer dynamiek, ideevorming en innovatie
tot stand komt.
Diversiteit is een breed begrip dat voor ons ten minste leeftijd, geslacht, etniciteit,
nationaliteit, sociaaleconomische klasse, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur,
culturele bagage, etc., omvat. Binnen onze organisatie en binnen de artistieke
producties die wij creëren, wordt gewerkt aan een samenstelling en een programmering
die recht wil doen aan onze opvatting over diversiteit. Ook binnen de samenstelling van
cast en crew in producties, willen wij zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van de
samenleving waarin wij opereren. Het gezamenlijke ensemble van het NNT en Club Guy
& Roni is bijvoorbeeld samengesteld uit zeven verschillende nationaliteiten. Daarnaast
proberen wij ons vaste ensemble en artistieke team zoveel mogelijk te verrijken
met verschillende kunstenaars met bijvoorbeeld een bi-culturele achtergrond. De
ontwikkeling van de grote zaal voorstelling SALAM en het samengestelde team dat deze
productie maakt voor het seizoen 2017/2018, is hier een concreet voorbeeld van. Ook
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spelen wij alle grote zaal voorstellingen met Engelstalige boventiteling, om ook inclusief
te zijn richting het niet-Nederlandstalige publiek.
Als NNT participeren wij actief in het Programma Culturele Diversiteit dat vanuit het
Noordwijk overleg is geïnitieerd. Onderdeel hiervan is als eerste stap een organisatie
brede scan culturele diversiteit, waarna we in 2018 een ‘unconscious bias training’ zullen
uitvoeren. Dit heeft tot doel om onze organisatie enerzijds een spiegel voor te houden
hoe we in de praktijk omgaan met dit onderwerp, anderzijds om onderwerpen rondom
diversiteit en inclusiviteit te agenderen en als organisatie nog meer verantwoordelijkheid
te kunnen nemen. Ook binnen de Raad van Toezicht speelt dit onderwerp in de
benoemingen voor nieuwe leden.
Huisvesting
Begin 2017 zijn de werkzaamheden rondom de verbouwing van de Machinefabriek
afgerond en opgeleverd. Belangrijk onderdeel van de werkzaamheden zijn de
verbouwing van de werkplaats tot volwaardige repetitiestudio, de ombouw van de
garage tot nieuwe werkplaats, de ontsluiting van de kelder voor techniekopslag
en de optimalisatie van het gebouw waardoor er extra kantoorruimte is ontstaan.
Deze verbouwing is voorgefinancierd door de Gemeente Groningen, vanuit de extra
huurinkomsten voor de gemeente die Club Guy & Roni als deelhuurder per 1 januari 2017
op zich neemt. Hierdoor is het gebouw gereedgemaakt voor onze huisvestingswensen in
de nieuwe kunstenplanperiode, waarin Club Guy & Roni is ingetrokken als huisgenoot in
de Machinefabriek.
Zoals in het vorige jaarverslag reeds benoemd is, zijn wij verheugd dat de stad
Groningen investeert in een structurele en kwalitatieve huisvesting voor alle
producerende gezelschappen. In 2017 is de architectenselectie en het ontwerp van de
‘Kunstwerf’ gepresenteerd, een nieuw studiocomplex naast de Machinefabriek voor Het
Houten Huis, De Noorderlingen, Theater de Steeg en Club Guy & Roni. De oplevering
hiervan vindt plaats eind 2019. Onderdeel van de revitalisering van het gehele gebied
rondom Theater de Machinefabriek is ook de renovatie en verbouwing van de oude
directiewoning naast ons pand, die wij graag zouden inzetten voor short-stay voor
acteurs/dansers.
Afgelopen jaar hebben wij ook een nieuwe opslag gehuurd voor decor en kostuums.
Afgelopen kunstenplan waren onze decorstukken op drie verschillende plekken in
de provincie opgeslagen. Twee van die locaties waren schuren op boerenerven, die
helaas niet volledig waterdicht waren. Afgelopen jaar hebben wij daarom een aantal
decorstukken moeten vernietigen en hebben wij de goede onderdelen in een nieuwe
loods ondergebracht.
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8. CULTUURPIJLER
EN SAMENWERKING
Uit al het eerder genoemde mag blijken dat het NNT absoluut niet in zijn eentje wil
bestaan. Wij werken graag met vele partners uit diverse disciplines om samen het
kunstklimaat een flinke impuls te geven, zowel lokaal, regionaal als (inter)nationaal.
Cultuurpijler podiumkunsten
In 2017 voerden de gemeente en provincie Groningen gezamenlijk de term ‘cultuurpijler’
in. Een aantal instellingen in Groningen kregen dit stempel vanwege hun centrale en
veelbetekenende rol voor het lokale en regionale kunstenveld en voor een bepaalde
discipline. NNT en Club Guy & Roni werden gezamenlijk aangewezen als cultuurpijler
voor de podiumkunsten. Aan het cultuurpijlerschap is ook een gezamenlijke bijdrage van
de twee overheden verbonden.
Als noordelijke cultuurpijlers hebben wij ons gecommitteerd aan een aantal gezamenlijke
structurele acties en gaan wij regelmatig in overleg met elkaar. Daarnaast hebben wij
een eigen plan ingediend waarin wij aan de hand van drie lijnen toelichten hoe wij
het verschil willen (blijven) maken in de komende jaren. Daarbij is lijn 1) een blijvende
verbindende rol van de Machinefabriek als huis voor de creatieve sector, lijn 2) het
verder uitbouwen van cross-sectorale samenwerking buiten de cultuursector en lijn 3)
het leggen van internationale verbindingen.

29

Als specifieke resultaten hebben wij dit jaar vanuit het cultuurpijlerschap geïnvesteerd
in permanente boventiteling voor onze voorstellingen in de schouwburg, om ook
internationaal publiek welkom te heten bij onze voorstellingen. Daarnaast zijn wij
als cultuurpijler Machinefabriek RAW begonnen, waarin we de Machinefabriek ook
openstellen voor andere organisaties en initiatieven uit Groningen. In hoofdstuk 3
hebben we deze activiteiten reeds beschreven. Als onderdeel van ons cultuurpijlerschap
delen wij met een open houding naar de sector expertise en vaak ook materialen die in
ons bezit zijn. Dit gaat van persoonlijke coaching door de zakelijk of artistiek directeur
voor jonge producenten en jonge makers, tot de 20 tot 30 stagiaires per jaar die in onze
organisaties hun eerste werkervaring opdoen en professioneel begeleid worden, tot het
uitlenen van licht en techniek aan kleine organisaties

We the North
Het eerder beschreven talentontwikkelingstraject Station Noord is een belangrijk
onderdeel van het Noordelijke cultuurprogramma We the North. In We the North zijn
zeven noordelijke overheden samengekomen om het noorden te zien als culturele
experimenteerregio. Daarbij loopt het noorden voorop in het denken over sterke
stedelijke regio’s. Wij moedigen het aan dat de noordelijke overheden meer en beter met
elkaar optrekken en dat de culturele sector daarbij de belangrijkste gesprekspartner is.
En wij kijken uit naar veel gesprekken over verdere noordelijke samenwerking, waarin
zowel aandacht is voor innovatie, maar ook voor behoud van een sterke bestaande
sector.
Cultuur Pakt Noord
Doel van Cultuur Pakt Noord (ontstaan in 2015) was om particulieren en bedrijven te
verleiden tot schenkingen aan een bepaalde organisatie of aan alle organisaties binnen
de stichting, met de verzekering dat de gift 100% ten goede komt aan de organisaties.
Als een schenker aan iedereen schenkt, wordt dit naar rato over de organisaties
verdeeld. Cultuur Pakt Noord was een gezamenlijk initiatief van NNT, Grand Theatre,
De Noorderlingen, Groninger Forum, Jonge Harten, Club Guy & Roni, Noorderlicht,
Noorderzon, Stichting Beeldlijn en VERA. Helaas bleek de levensvatbaarheid van het
project in 2017 niet groot genoeg om voort te gaan.
Noordwijk overleg
Jaarlijks komen alle negen BIS-gezelschappen plus dertien standplaatstheaters samen
in Noordwijk om informeel te praten over de stand van zaken en toekomst van de sector.
Uiteraard is het NNT hier bij aanwezig, samen met de Oosterpoort Stadsschouwburg
als partner. Komend jaar wordt in opdracht van deze groep o.a. gewerkt aan een
‘stimuleringsprogramma inclusief theater’ en is er een werkgroep educatie, zoals al
eerder besproken in hoofdstuk 4.

Bis-Marketingoverleg
In 2017 is het overleg tussen de hoofden van de afdeling marketing van alle BISgezelschappen en Orkater nieuw leven in geblazen. Er wordt kennis uitgewisseld, cijfers
gedeeld en waar mogelijk samen opgetrokken.

Vrienden en bedrijfsvrienden
Het NNT kent al jaren een hechte club van 14 bedrijfsvrienden en 77 particuliere vrienden
die ons trouw steunen met een jaarlijkse financiële bijdrage en staan klaar met hun
netwerk en expertise.
Naast vermelding op onze website dankt het NNT ook graag op deze plaats de
volgende bedrijfsvrienden voor hun steun in 2017: Boer & Croon, De Zwarte Hond,
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Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort College, NNZ, TurnNext, Dommerholt
Advocaten, Basic Supply Group, Sociëteit de Harmonie, Travertin, Uqonda, Rein
Advocaten en Adviseurs, GasTerra en Aize Bouma Communicatie.

Dank!
NNT werkte naast bovenstaande netwerken en organisaties in 2017 samen met nog vele
partners. Bij deze danken we jullie allemaal enorm voor dit waanzinnige jaar!
Asko|Schönbergs K[h]AOS
Club Guy & Roni
De Oosterpoort | Stadsschouwburg Groningen
Grand Theatre Groningen
Academie Minerva Groningen
Theater Carré
Oerol Festival
Amsterdamse Bostheater
Jonge Harten Festival
Noorderzon Performing Arts Festival
Theater de Steeg
Het Houten Huis
Loods 13
City Central
Wijkjury Groningen
KVS Brussel
Stichting Eef van Breen producties
Moeremans&Sons
Bellevue producties
Toneelschuur producties
De Noorderlingen
TalentWeb
Clash
Station Noord
En… vele theaters en schouwburgen in Nederland
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FINANCIEEL BEELD 2017
In dit hoofdstuk komen de volgende onderdelen aan de orde:
Financiële analyse, betreffende het financiële resultaat 2017 op hoofdlijnen, de
samenstelling van het eigen vermogen en de beoordeling van de vermogenspositie;
Kwantitatieve prestatie-eisen publiek over 2017 afgezet tegen de gemiddelde norm over
de periode 2017-2020;
De prestatie-eisen financieel over 2017 tot en met 2020 afgezet tegen de gemiddelde
norm over 2017-2020.

Financiële analyse
De jaarbegroting 2017 is door de Raad van Toezicht vastgesteld in september 2016
en gebaseerd op de geplande activiteiten in 2017. Deze wijkt iets af van de in de BISaanvraag gehanteerde cijfers. De jaarbegroting 2017 ging uit van 11 producties. Hiervan
zijn er 9 uitgevoerd. Daarnaast zijn andere activiteiten toegevoegd aan de lijst.
De opbrengsten zijn aanzienlijk hoger dan begroot ondanks dat een groot-gemonteerde
reisvoorstelling, Het Huis van Bernarda Alba, niet is doorgegaan. Deze additionele
inkomsten zijn voortgekomen uit een herneming van Borgen in Koninklijk Theater Carré
die niet was begroot en de familievoorstelling Mijn Vrede die eveneens niet was begroot.
De financiële verplichtingen aan medewerkers voor de geannuleerde productie Het Huis
van Bernarda Alba zijn grotendeels uitbetaald, waardoor een deel van de kosten wel
terugkomen in de jaarrekening. De locatievoorstelling Spring 2017 is uitgesteld, vanwege
een gebrek aan externe financiering vanuit de gemeente Assen.
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In € 1.000

Werkelijk
2017
€

Begroot
2017
€

Werkelijk
2016
€

Baten
Directe opbrengsten
Indirecte opbrengsten
Subsidies en bijdragen
Totaal baten

1.060
17
3.037
4.114

710
13
2.959
3.682

1.551
3
3.039
4.594

Lasten
Beheerlasten personeel
Beheerlasten materieel
Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten materieel
Onderhanden activiteiten Borgen
Saldo Rentebaten /-lasten
Incidentele baten /-lasten
Totaal lasten

551
463
1.755
1.076
0
5
0
3.849

541
499
1.626
952

475
552
2.193
1.782

-4
20
3.635

1
-139
4.663

265

47

-69

Resultaat
Exploitatiesaldo 2017

Het voordelig exploitatiesaldo in 2017 wordt volgens de voorgeschreven verdeelsleutel,
naar rato van structurele subsidie en totale baten, voor € 87.000 aan de algemene
reserve en € 178.000 aan het bestemmingsfonds OCW 2017-2020 toegerekend. Hiermee
komt het totaal eigen vermogen op € 689.000. Het exploitatieoverschot is hoger
uitgevallen dan begroot. Dit komt door hoger uitvallende resultaten op de producties,
het wegvallen van reis-, verblijf-, transport- en productiekosten van de geannuleerde
grote zaal voorstellen, een niet begrootte indexering van de rijkssubsidie en een hogere
efficiency in de bedrijfsvoering. De extra vrijgekomen middelen in het bestemmingsfonds
OCW 2017-2020 zullen we aanwenden voor extra activiteiten in dit kunstenplan.
De samenstelling van het eigen vermogen na resultaatbestemming:

In € 1.000
31 december 2017
Algemen reserve
286
Bestemmingsreserve Ocw 2009-2012
225
Bestemmingsfonds Ocw 2013-2016
178
Totaal eigen vermogen
689

31 december 2016
199
225
0
424

Solvabiliteit en liquiditeit
De solvabiliteit zegt iets over de financiële situatie van een instelling op lange termijn.
De liquiditeit geeft inzicht in de mate waarin een instelling in staat is op korte termijn aan
zijn verplichtingen te voldoen. Er zijn geen sectornormen gesteld over deze kengetallen.
De bandbreedten geven en indicatie van algemeen gehanteerde normen met betrekking
tot deze kerngetallen.

2017

2016

2015

Bandbreedte

Solvabiliteit

63,9%

43,1%

45,2%

25 - 40%

Liquiditeit

2,68

1,74

2,20

1,2 - 1,5
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Bovenstaande kerngetallen, naar aanleiding van de jaarcijfers, wijzen er op dat zowel de
liquiditeit als de vermogenspositie gezond te noemen is.

Prestatie-eisen publiek
De norm om gemiddeld 6 producties uit te brengen waarvan 3 groot-gemonteerd is
ruimschoots gehaald.
Het aantal reguliere voorstellingen voor 2017, overeenkomstig de aanvraag is gesteld
op 130 en er zijn geen schoolgebonden voorstellingen begroot. Dit aantal voorstelling is
ruimschoots gehaald.
Het totaal aantal bezoeken bij voorstellingen is voor 2017 begroot op 35.000, ook deze
norm is in 2017 gehaald zoals blijkt uit onderstaande tabel.

Prestatie-eisen financieel
Voor de periode 2013-2016 was de gemiddelde norm gesteld op 23,5%. Dit percentage
was eveneens een vereiste bij de aanvraag voor de meerjarige subsidie 2017-2020. De
groeinorm van gemiddeld 1 procentpunt per jaar is niet van toepassing in de periode
2017-2020. Uit onderstaand overzicht blijkt dat de gerealiseerde eigen inkomsten ruim
boven de norm uitkomen die gold bij het indienen van de subsidieaanvraag 2017-2020.

Overzicht eigen inkomsten
Structurele subsidies
Norm; percentage
Normbedrag eigen inkomsten
Gerealiseerde eigen inkomsten
Gerealiseerde percentage
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2017

2016

2015

€ 2.945.128

€ 2.895.261

€ 2.856.426

23,5%
€ 692.105

25,5%
€ 738.292

24,5%
€ 699.824

€ 1.122.257
38,1%

€ 1.699.067
58,7%

€ 1.324.762
46,4%

Financieel beeld 2018
De begroting voor 2018 gaat uit van 10 producties, waarvan drie groot-gemonteerd.
Het activiteitenplan voor 2018 gaat verder uit van 147 voorstellingen en ruim 40.000
bezoekers. De eigen inkomsten zijn begroot op € 1.184.000, ongeveer 40%. Het
exploitatiesaldo is nihil. Met deze ambities komen wij ruim boven de gemiddelde norm
uit voor dit kunstenplan.
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VOORUITBLIK 2018
Bij het schrijven van dit verslag is het jaar 2018 natuurlijk alweer op volle kracht van start
gegaan. Wij blikken alvast even vooruit op een ongetwijfeld uitzonderlijk jaar!
Het verhaal van Abraham
Momenteel zitten wij midden in de tournee van de grote zaal-voorstelling SALAM, die
begin maart in première is gegaan in de Stadsschouwburg Groningen. De voorstelling
vertelt het bijbelse verhaal van Abraham (een rol van Jack Wouterse). Guy Weizman
brengt met deze voorstelling grote, religieuze en maatschappelijke conflicten terug tot
menselijke verhalen over liefde, spijt, jaloezie en pijn. De voorstelling is door pers en
publiek geweldig onthaald. SALAM is een coproductie van NNT met Club Guy & Roni en
Asko|Schönbergs K[h]AOS.
Internationale gast
Vanaf 2018 willen wij regelmatig met internationale gastregisseurs gaan werken. Wij
starten met het uitnodigen van de Belg Christophe Coppens. Coppens, opgeleid
als theaterregisseur en acteur, richtte op jonge leeftijd een eigen label voor
modeaccessoires op. Coppens ontwierp o.a. voor popsterren als Rihanna, Grace Jones,
Scissor Sisters, Beth Ditto en vooral Róisín Murphy. Hij maakte ook creaties voor Manish
Aurora, JuunJ, Issey Miyake en Yohjji Yamamoto en vele anderen. Zijn ontwerpen werden
wereldwijd verkocht en gedragen. Tegelijk ontwikkelde hij zijn werk als kunstenaar en in
2012 hakte hij definitieve de knoop door om zich volledig te focussen op zijn plastisch
werk en ook na 20 jaar terug te keren naar het theater. In 2017 had hij groot succes met
zijn opera FOXIE! Het Sluwe Vosje in De Munt in Brussel. Bij ons maakt hij in het najaar
de productie Dorian, gebaseerd op Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray.
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Oerol en Amsterdamse Bostheater
Dit jaar zijn wij ook weer te gast op Oerol. In een productie van Faust die Hendrik Aerts
maakt in het kader van Station Noord. Daarnaast staat er weer een coproductie met het
Amsterdamse Bostheater op de agenda. Het wordt weer een prachtige zomer!
De Culturele Hoofdstad
In 2018 is Leeuwarden de Culturele Hoofdstad van Europa. Het NNT en Club Guy &
Roni zijn daarbij betrokken in de vorm van het grote locatieproject Conference of the
Birds. Dit project geïnitieerd door burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide vindt plaats in
de zomer van 2018 in recreatiegebied de Groene Ster, vlak buiten Leeuwarden. Het is
een muziektheatervoorstelling met vele honderden HAFABRA-muzikanten onder leiding
van componist Sytze Pruiksma in samenwerking met dansers en spelers van het NNT
en Club Guy & Roni. Conference of the Birds is een verhaal over natuur, cultuur en
leiderschap. Wij verwachten duizenden bezoekers.
Ontwikkelen maatschappelijke rol
Met projecten als Conference of the Birds, Marcel Hensema’s Mijn Vrede, Thuis in
Hoogeveen, SALAM en ook met een nieuwe voorstelling over de gaswinning die wij
in 2018 gaan maken met Toneelgroep Jan Vos, ontwikkelen wij ons meer en meer als
instelling die zich ook uitdrukkelijk mengt in het maatschappelijke debat. Wij zien voor
ons een rol die wij kunnen spelen bij het aanwenden van kunst om maatschappelijke
thema’s bespreekbaar te maken. In de komende jaren willen wij die rol verder
ontwikkelen. Het publiek als partner, de omgeving als inspiratie.

Sterke culturele regio
Ondertussen zijn er ook diverse adviezen van de Raad voor Cultuur verschenen,
waaronder het advies theater en de verkenningen over de stedelijke regio’s. Als instelling
die nadrukkelijk lokaal, regionaal en (inter)nationaal een centrale rol speelt, volgen wij die
ontwikkelingen nauwlettend. Ook omdat in deze discussie nog wel eens wordt vergeten
dat een sterke culturele regio niet hetzelfde is als een sterke regionale cultuur.
Voor ons zien wij een rol in beide. In het ontwikkelen van een sterke culturele regio, een
internationaal knooppunt voor interdisciplinaire podiumkunsten. Én voor het ontwikkelen
van sterk regionale cultuur samen met de regio zelf en talent uit het noorden.

Guy Weizman
Artistiek en Algemeen directeur

Harmen van der Hoek
Zakelijk directeur
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11. VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT
In 2017 hebben de Raad van Toezicht en de directie vier reguliere vergaderingen gehad
(op 28 maart, 30 mei, 26 september en 12 december).
Naast het bijpraten over de actuele stand van zaken op artistiek en financieel gebied
waren de volgende onderwerpen daarbij hoofdpunten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaarrekeningen en Jaarverslagen 2016 van het NNT en Club Guy & Roni
Jaarlijkse Planning & Control cyclus
Service Level Agreement NNT/Club
Doelen en Risicomatrix
Begrotingen 2018
Huisvesting Ebbingekwartier en verbouwing Machinefabriek
Personeelszaken en diverse mutaties
Educatie, marketing en participatie

Naast de reguliere vergaderingen vond op 22 juni een ingelaste vergadering plaats
van RvT en directie in verband met de ontstane breuk binnen de artistieke leiding van
het Noord Nederlands Toneel. Deze kwestie heeft ook voor de Raad van Toezicht veel
impact gehad. Uiteindelijk kon gelukkig een minnelijke regeling worden getroffen en
werd na de zomer met hernieuwd elan de draad weer opgepakt.
Verder was 2017 vooral een jaar van samen op weg zijn. Op weg naar een
interdisciplinair gezelschap met een geheel eigen profiel: ‘Theater van NU in de taal
van NU’. Als Raad c.q. Raden van Toezicht (conform het meerjarenplan vergaderen de
Raden tegelijkertijd over NNT- en Clubzaken en functioneren in volledige samenwerking)
kunnen we over de ontwikkelingen in dit opzicht alleen maar buitengewoon content zijn.
Met Carrousel zette Guy Weizman in maart gelukkig meteen op overtuigende wijze
de toon. Lovende recensies waren het gevolg en voor wie nog twijfelde werd het ook
direct duidelijk: het kán, theater en dans op organische wijze laten samengaan in één
productie. Bij het schrijven van dit verslag weten we inmiddels dat ook de tweede
proeve van bekwaamheid van Guy (Salam) zeer geslaagd is geweest. Alle reden dus om
door te gaan op de ingeslagen weg.
In 2017 beleefden we als NNT ook het genoegen om maar liefst zes keer in Carré te
staan met Borgen, de prachtige voorstelling die Ola Mafaalani maakte in haar laatste jaar
bij ons gezelschap. Verder was ook de voorstelling ‘Mijn Vrede’ van Marcel Hensema
eind december een groot succes.
Op deze resultaten, maar ook op bijvoorbeeld de activiteiten van NNT Raw en de
vele mooie avonden in de Machinefabriek kijken we als Raad van Toezicht met
voldoening terug.
In 2018 zal in de samenstelling van de Raad van Toezicht het nodige veranderen omdat
diverse benoemingstermijnen aflopen. We zullen er daarbij voor waken dat dit niet ten
koste gaat van de continuïteit en hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.
Tot slot: we danken de directie en alle medewerkers van het NNT en Club Guy & Roni
voor hun grote inzet in 2017 en spreken de hoop uit dat diezelfde inzet ook in 2018 weer
mag leiden tot veel moois.

Seerp Leistra
Voorzitter Raad van Toezicht Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni
27 maart 2018
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Seerp Leistra (voorzitter), Partner Boer & Croon
Einde 2e termijn 24-08-2018
*  Lid Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Groningen
*  Lid Raad van Toezicht Fryske Akademy
*  Lid Raad van Toezicht Stichting Sense of Place
*  Secretaris van Terschellings Oerol festival
*  Bestuurslid Stichting Beringer Hazewinkel
*  Voorzitter Stichting Haydn Jeugd Strijkorkest
*  Penningmeester Stichting Muziekinstrumentenmuseum Vosbergen
*  Honorair Consul Hongarije
Peter Yspeert, Dommerholt Advocaten
Einde 2e termijn 24-08-2018
*  Voorzitter van de Vereeniging van Handelaren anno 1847
*  Voorzitter van de Stichting Streekmuseum de Oude Wolden
*  Penningmeester van Stichting 100 jaar De Ploeg
*  Bestuurslid van Stichting Zu Hause
*  Bestuurslid van de Stichting Groninger Audiovisueel Archief
Anne Karen de Boer, Docent Minerva Academie voor Popcultuur Leeuwarden
Einde 2e termijn 24-08-2018
Harm Post, Directeur Groningen Seaports Delfzijl
Einde 2e termijn 31-12-2019
*  Directeur Exploitatie Maatschappij Lauwersoog
*  Projectontwikkelaar GRQ Business Park Groningen Airport Eelde
*  Lid Raad van Commissarissen Port of Harlingen
*  Lid Raad van Commissarissen AG Ems
*  Voorzitter Raad van Commissarissen Heuvelman Ibis
*  Lid Raad van Toezicht RUG (Rijksuniversiteit Groningen)
*  Voorzitter Raad van Advies Powerfield
*  Voorzitter Commerciële Club Groningen
*  Voorzitter Stichting ‘Vrienden Beatrix Kinder Ziekenhuis’, Groningen
*  Secretaris ‘KinderboekenHuis’, Winsum
*  Bestuurslid ‘Vrienden Opmaat’, Bedum (gehandicaptenzorg)
*  Lid Raad van Toezicht Noord Nederlands Toneel, Groningen
*  Voorzitter Raad van Commissarissen ‘Bijzondere Bedrijfslokaties Groningen’
* Groningen (onderdeel Stichting Oude Groninger Kerken)
*  Voorzitter ‘Stichting Maggies Nederland’, Groningen (kankernazorgcentrum i.o.)
*  Honorair Consul Noorwegen in 3 Noordelijke provincies
*  Bestuurslid ‘Perspectief Groningen 2025’, initiatief van Rabobank om
economie Groningen aan te jagen
*  Bestuurslid ‘Social Impact Day Groningen’, om sociaal ondernemen te
stimuleren
*  Adviseur ‘Stichting WadDuurzaam’, om plannen te bedenken voor het schip
* de Ecolution’ van wijlen Wubbo Ockels
*  Bestuurslid ‘Noordelijk Cultuur Fonds’
Maurice de Wilde (penningmeester), Chief Financial Koopman Logistics Group BV
Einde 1e termijn 15-10-2018
 Lid bestuur Stichting Pensioenfonds Gasunie
Bianca Pander, Partner BKB | Het Campagnebureau
Einde 2e termijn 1-1-2022
*  Algemeen directeur/bestuurder Stichting Welcome to The Village
*  Voorzitter Stichting Broken Brass Ensemble
*  Bestuurslid Lobby Lokaal
*  Lid Rijksadviesorgaan voor de Friese Taal DINGtiid
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Gea Boerma, hoofd afdeling Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie Provincie
Groningen
Einde 2e termijn 1-1-2022
*  Bestuurslid Festival Jonge Harten
*  Bestuurslid PoëziePaleis
*  Bestuurslid Vd Leeuw-lezing
*  Raad van Toezicht Kopland / Zienn
(maatschappelijke opvang / vrouwenopvang)
Anton Daleman, Eigenaar Daleman & De Jong
Einde 2e termijn 1-4-2018
*  Penningmeester Stichting ZuHause
*  Bestuurslid stichting Poëziepaleis
Marita Schreur, directeur-bestuurder a.i Burgemeester Harmsma School
Einde 2e termijn 1-4-2018
*  Vice-voorzitter RvC Rabobank Noordenveld-West Groningen
*  Voorzitter RvT Stichting Baasis
*  Lid RvT t’ Gerack
*  Lid RvT Energy Valley tot 01-07-2017
De directie van het Noord Nederlands Toneel wordt vanaf 01-01-2017 gevormd door Guy
Weizman in de functie van artistiek en algemeen directeur en Harmen van der Hoek in de
functie van zakelijk directeur.
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