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BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting KASKO, Huis voor 
muziektheater te Zwolle beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en 
de staat van baten en lasten over 2019 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen 
en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winst 
streven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk 
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze 
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 
de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist 
dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig 
plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening 
afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte 
mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen 
van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de huishouding, het uitvoeren van 
cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen 
informatie. 
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan 
die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 

Baker Tilly (Netherlands} N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of 
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities. 

AIie diensten worden verricht op basis van een 
overeenkomst van opdracht, gesloten met 
Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing 
zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. In deze 
voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid 
opgenomen. 
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Conclusie 
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen 
dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
Stichting KASKO, Huis voor muziektheater per 31 december 2019 ad€ 131.948 en van het resultaat over 
2019 ad € 4.480. 

ALGEMEEN 

Naamswijziging 

Met ingang van 20 januari 2020 heeft Stichting Kameroperahuis haar naam gewijzigd in Stichting KASKO, 
Huis voor muziektheater. Deze naamswijziging is in het onderhavige rapport reeds doorgevoerd. 

Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen: 

- J.W. Wiggers (voorzitter); 
- T.M. Klaphake (secretaris); 
-A.G. Smink (penningmeester) tot en met 17 oktober 2019 
-1.T.J. Grimm (penningmeester) vanaf 17 oktober 2019, daarvoor bestuurslid; en 
- HW. Weitkamp (bestuurder), vanaf 22 januari 2020. 

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding in handen gegeven aan mevrouw H. Soepenberg (zakelijk leider tot 
en met 1 oktober 2019) en mevrouw K. Netten (directeur vanaf 1 oktober 2019). 
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FINANCIËLE POSITIE 

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende 
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling 
van de balans per 31 december 2019 in verkorte vorm. 

31-12-2019 31-12-2018 
X 1.000 

Financiële structuur 
€ % € % 

Activa 

Materiële vaste activa 
Vorderingen 
Liquide middelen 

2 
24 

177 

203 

1,0 
11,8 
87,2 

100,0 276 

1,1 
30,8 
68,1 

100,0 

Passiva 

Stichtingsvermogen 
Kortlopende schulden 

3 
85 

188 

X 1.000 

Analyse van de financiële positie 

132 65,0 127 46,0 
74 35,0 149 54,0 

203 100,0 276 100,0 

31-12-2019 31-12-2018 
€ € 

Op korte termijn beschikbaar 

Vorderingen 
Liquide middelen 

24 
177 

85 
188 

Kortlopende schulden 

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 

201 
-71 

273 
-149 

130 124 

Vastgelegd op lange termijn 

Materiële vaste activa 

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 
2 3 

132 127 

Financiering 

Stichtingsvermogen 132 127 
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Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid. 

Met vriendelijke groet, 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. 

P.J.A. Satink RA 
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Woord vooraf 
Dit jaarverslag is geschreven in 2020, het jaar dat Kameroperahuis een nieuwe naam kreeg: 
KASKO Huis voor muziektheater. In het verslag spreken we nog over Kameroperahuis, omdat 
dit het jaarverslag over 2019 betreft. 

Inleiding 
Kameropera huis is de landelijke ontwikkel plek voor startende muziektheatermakers. Het is de 
enige plek in Nederland waar zowel regisseurs als beginnende componisten, schrijvers, 
vormgevers, {klassieke) musici en zangers ruimte krijgen hun artistieke signatuur en talent 
verder te ontplooien binnen een ontwikkeltraject. 

Bij Kameroperahuis staat naast de ontwikkeling van de muziektheatermaker ook de kwaliteit 
en vernieuwing van het genre centraal. Gehuisvest in Zwolse theaters vinden makers uit het 
hele land hier een centrale plek om samen te onderzoeken en werk te tonen aan een open en 
nieuwsgierig publiek. Vanuit Zwolle initiëren we diverse projecten in de brede regio en spelen 
voorstellingen door het hele land. 

Het jaar 2019 gaat de boeken in als een mooi, gedegen jaar. De begeleidingsmethodiek werd 
geïnternaliseerd en binnen onze vier pijlers hebben we veelzijdige producties afgeleverd. Er 
stroomden talentvolle makers door naar gerenommeerde gezelschappen en we namen 
nieuwe landelijke talenten aan. In het najaar vond er een interne reorganisatie plaats. Per 
oktober 2019 wordt Kameroperahuis aangestuurd door enig directeur, Karin Netten. De 
laatste maanden van 2019 markeerden de start van twee grote corporate projecten: het 
rebranding traject en de landelijke aanvraag voor een ontwikkelinstelling binnen de culturele 
basisinfrastructuur 2021-2024. Per 20 januari 2020 gaat Kameroperahuis door als KASKO 
Huis voor muziektheater. 

{
kamer 
opera > 

1as Io 
huis voor muziektheater 

1. Talentontwikkeling 
De kernactiviteit van Kameroperahuis is talentontwikkeling: we begeleiden jonge 
muziektheatermakers in een driejarig persoonlijk ontwikkeltraject. Binnen dit traject ontdekken 
de makers de breedte van hun vak, hun talenten en interesses. Hiermee vergroten we hun 
kans op een succesvolle carrière als kunstenaar. Makers bij Kameroperahuis werken aan 
zowel eigen initiatieven als aan opdrachten van binnen en buiten de cultuursector. Hierdoor 
zetten we kunst midden in de samenleving. Dit doen we onder vier pijlers: #speelt, #werkt, 
#leert, #verbindt: 

• #speelt is het experiment en het zichtbaar maken van voorstellingen aan landelijk 
publiek. 

• #werkt is de verbinding met opdrachtgevers, de makers voeren een gerichte opdracht 
uit die vanuit een overheid of het bedrijfsleven komt. 
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• Onder #leert vallen onze educatieve projecten voor zowel jongeren als het 
kunstvakonderwijs. Het gaat over het overbrengen van inspiratie en kennis aan een 
volgende generatie. 

• In #verbindt gaan makers de verbinding aan met een locatie en haar inwoners door 
participatieprojecten. Door deze directe verbinding met diverse doelgroepen dragen 
de makers van Kameroperahuis bij aan een meer inclusieve samenleving. 

Onze missie 
Als ontwikkelplek voor muziektheatermakers vormt Kameroperahuis de brug tussen opleiding 
en zelfstandige beroepspraktijk. In een meerjarig ontwikkeltraject op artistiek, zakelijk en 
persoonlijk vlak ontwikkelen makers zich als kunstenaar in directe verbinding met de 
samenleving. Kameroperahuis makers ontwikkelen het vermogen zich met muziektheater te 
verhouden tot verschillende publieksgroepen en actuele thema's. 

Onze visie 
De nieuwe generatie muziektheatermakers vindt dankzij Kameroperahuis een eigen gekozen 
weg in het professionele werkveld. De makers zetten kunst ieder op een eigen manier midden 
in de samenleving, het werk van de makers heeft daardoor een directe impact op een breed 
publiek. De makers vernieuwen vanuit deze basis en hun eigen visie het genre muziektheater. 

Kameroperahuis ziet dat de 21°°-eeuwse kunstenaar organisch met zijn kunstenaarschap en 
rol in de samenleving omgaat. Grenzen worden opgeheven tussen kunst en kitsch, populaire 
cultuur en het establishment, autonoom en toegepast, opera en muziektheater, professional 
en amateur. Er ontstaat een manier van werken die staat voor een sterke verbinding met de 
maatschappij en het tijdsgewricht waarin we ons bevinden. Kameroperahuis juicht deze 
ontwikkeling toe en begeleidt makers vanuit haar vier pijlers in een samenlevingsgerichte 
manier van kunst maken. Zo kan de nieuwe generatie werkelijk een verschil maken in onze 
samenleving. De nieuwe generatie makers bepaalt de toekomst van het genre vanuit haar 
visie. 

Kameroperahuis staat voor: 
• Brug tussen opleiding/autodidact en zelfstandige beroepspraktijk 
• Expertise op het gebied van muziektheater en genre-ontwikkeling 
• Samenwerking tussen makers uit verschillende disciplines 
• Kunst in verbinding met de wereld van NU 
• Vernieuwing en verbreding van het genre muziektheater 

Maatschappelijke waarde van Kameroperahuis 
Er zijn in Nederland veel opleidingen voor (muziek)theatermakers en musici. Na de opleiding 
(of voor talentvolle autodidacten) is er weinig plek om te specialiseren in muziektheater. 
Kameroperahuis steekt haar nek uit door dit beginnende talent kansen te bieden en te 
begeleiden. Kameroperahuis ondersteunt deze nieuwe generatie makers in de vernieuwing 
van het genre muziektheater. Om toekomstige visies ruimte te geven kleuren we mee met de 
artistieke signatuur van de makers. Er is ruimte voor uiteenlopende vormen van 
muziektheater, van nieuwe kameropera en liedcycli tot allerlei vormen van hedendaags 
muziektheater. We maken altijd nieuw materiaal, waarbij de focus ligt op werk dat 
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communiceert met publiek. Vernieuwing van het 
genre betekent bij Kameroperahuis dan ook niet 
alleen nieuwe vormen en geluiden, maar ook nieuwe 
wegen om je publiek mee te nemen. 

"Ik kreeg de mogelijkheid om 
na mijn afstuderen 
ervaring buiten de 

schoolmuren op te doen. 
Die ervaring was voor mij 

noodzakelijk om de volgende 
stappen in mijn ontwikkeling 

te kunnen zetten." 

Via de pijlers komen onze makers in contact met 
diverse doelgroepen en komen diverse doelgroepen 
in contact met kunst en cultuur. Met de pijlers #leert 
en #verbindt dragen we bij aan educatie, 
cultuurparticipatie en sociale cohesie. Bij het maken 
van de #verbindt voorstellingen verdiepen makers 
zich in de geschiedenis, de persoonlijke verhalen 
van bewoners en het gebied. Hieruit ontstaat vervolgens een voorstelling. Deze vorm zorgt 
niet alleen voor onderlinge verbinding maar ook voor een groot publieksbereik. Ook binnen 
de grote locatie producties van #speelt is er veel ruimte voor participatie. Binnen een 
professionele context is er ruimte om achter de schermen te helpen en als speler op de vloer 
te staan. Als huis voor muziektheater is er ruimte voor koren en muziekverenigingen om mee 
te doen. 

Warre Simons (oud-componist 
en -regisseur bij Kameroperahuis) 

Doordat Kameroperahuis kunst zo breed inzet bieden we ook de samenleving de mogelijkheid 
om de toegevoegde waarde van de kunstenaar te ontdekken en in te zetten. De creativiteit 
die een kunstenaar met zich meebrengt hebben we op veel verschillende maatschappelijke 
thema's op dit moment hard nodig. 

2. Makers 
In 2019 zwaaiden we vijf makers uit en stroomden er twee nieuwe makers in. 

Instroom 
Op 26 maart 2019 hielden we een eerste ronde selectiegesprekken voor een nieuwe 
vormgever. We kregen in totaal 27 aanmeldingen en hielden met zeven vormgevers 
gesprekken. Deze selectiegesprekken vonden plaats met zakelijk leider Hannah Soepenberg 
en met drie huidige makers: Kenza Koutchoukali (regisseur), Vera Selhorst (scenograaf) en 
Eleftheria Lavdaki (kostuumontwerper). De tweede ronde vond plaats op 23 april 2019, hierbij 
waren artistiek leider Karin Netten en huidige makers Céline Hoex (regisseur), Eleftheria 
Lavdaki (kostuumontwerper) en Tim Hammer (maker) aanwezig. Naar aanleiding van de 
gesprekken over artistieke visie, leerdoelen en portfolio is er gekozen voor Juliette Mout. 

Tijdens SPRUIT 2019 was componist Anne-Maartje Lemereis betrokken als gastmaker. Ook 
deed zij namens Kameroperahuis mee aan OperaXpress tijdens het Oranjewoud festival. 
Naar aanleiding van deze veelbelovende samenwerkingen en toekomstplannen tussen Anne 
Maartje en andere Kameroperahuis-makers besloten we eind juni een selectiegesprek met 
haar te houden. Dit selectiegesprek vond plaats op 24 juni 2019 met artistiek leider Karin 
Netten, Wessel de Vries (schrijver), Céline Hoex (regisseur) en Renán Zelada Cisneros 
(componist). Naar aanleiding van dit gesprek is Anne-Maartje als maker aangenomen. In het 
najaar van 2019 coproduceerden we met veel succes en plezier This is Rel a fairy tale. 

We hebben er in 2019 bewust voor gekozen verder geen nieuwe makers aan te nemen. Met 
de instroom van Juliette en Anne-Maartje bestond de makersgroep van Kameroperahuis uit 
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18 makers. In de zomer van 2020 zullen er weer nieuwe auditie-oproepen uitgeschreven 
worden en selecties gehouden worden. 

This is flot a fairy tale I Foto: Kurt van der Elst 

Uitstroom 
Na gemiddeld drie jaar hebben de makers voldoende expertise en netwerk om zelfstandig 
verder te gaan. Ze hebben hun vakmanschap en kunstenaarschap ontwikkeld, kunnen 
artistieke ideeën overbrengen op collega's en maken werk dat communiceert met 
verschillende doelgroepen. In het najaar van 2019 stroomden de volgende makers uit: Warre 
Simons (componist en regisseur), Mart van Berckel (regisseur), Vera Selhorst (scenograaf), 
Stan Verberkt (componist) en Doriene Marselje (harpist). 

We zijn trots op de diverse, bij hen passende, kansen die makers na hun tijd bij 
Kameroperahuis krijgen. Van de in 2019 uitgestroomde makers gaan regisseur Mart van 
Berckel en scenograaf Vera Selhorst samen werken voor o.a. Theater Sonnevanck en 
NNT/Club Guy & Roni. Componist Stan Verberkt gaat voor een groot locatieproject 
componeren bij de PeerGrouP. 

Huidige makers bij Kameroperahuis: 
Anne-Maartje Lemereis (componist), Céline Hoex (regisseur), Eleftheria Lavdaki 
(kostuumontwerper), Eva Traa (violist), Juliette Mout (vormgever), Kenza Koutchoukali 
(regisseur), Laurien van Rijswijk (performer/zangeres), Merlijn Runia (mezzosopraan), Renán 
Zelada Cisneros (componist), Roel Goedhart (gitarist), Sara van Gennip (schrijver), Tim 
Hammer (maker) en Wessel de Vries (schrijver). 

Begeleiding makers 
Mede op verzoek van de Provincie Overijssel, hebben we onze begeleidingsmethodiek in 
2018 laten onderzoeken door onderwijskundige Iris van der Kamp. Op basis van de 
uitkomsten hebben we onze methodiek in 2019 verder aangescherpt en geïmplementeerd. 
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Het resultaat is een gedegen methodiek die het persoonlijk ontwikkeltraject van de makers 
waarborgt en output binnen onze vier pijlers bestendigt. 

We bieden makers een collegiale en inspirerende omgeving waarin ze hun eigen 
ontwikkeltraject vormgeven en kunnen experimenteren, ontdekken en groeien. We dagen ze 
uit hun signatuur te verdiepen en te verbreden door in teams samen te werken. Er lopen drie 
niveaus van leren parallel: individueel, groep en extern. 

Individueel 
Bij de start stelt een maker een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) op. Dit is een uitgebreid 
plan waarin de maker vragen beantwoordt over. zijn/haar makerschap, identiteit, missie, 
leerdoelen, wensen en verwachtingen. De makers ervaren het POP als zinvolle reflectie. Op 
basis hiervan gaan we met elkaar in gesprek en stellen een ontwikkeltraject op. 

Na iedere productie schrijft elke maker een individueel 
evaluatieverslag, aan de hand hiervan volgt een 
persoonlijk evaluatiegesprek. In deze gesprekken 
komt de voortgang en realisering van de leerdoelen en 
wensen aan bod en worden ze eventueel bijgesteld. 

Elk ontwikkeltraject is op maat gemaakt en heeft een 
eigen balans tussen onze vier pijlers. Zo zullen makers 
met affiniteit voor jeugd(theater) bijvoorbeeld veel voor 
de pijler #leert doen en makers met nieuwsgierigheid 
naar het bedrijfsleven voor #werkt. Dit betekent 
automatisch dat makers ontdekken hoe zij zich kunnen 
verbinden aan bestaand, nieuw en breed publiek en zo 
een bijdrage leveren aan diversiteit en inclusie. 

"De specifieke inzet op 
muziektheater, de 

individuele begeleiding - 
het traject gaat verder dan 

alleen voorstellingen 
maken. Je wordt niet 

alleen op je voorstelling 
afgerekend. Het is 

onderdeel van een groter 
geheel." 

Mart van Berckel (oud-regisseur bij 
Kameroperahuis) 

De leerdoelen van makers zitten op verschillende vlakken: persoonlijk, zakelijk en artistiek. 
De begeleiding en expertise vanuit Kameroperahuis en een breed netwerk van coaches maakt 
het mogelijk daarop in te spelen en op maat te begeleiden. 

Directeur Karin Netten is een toegewijde inhoudelijke begeleider en het eerste aanspreekpunt. 
Ze voert regelmatig open en gelijkwaardige gesprekken met de makers en streeft er naar 
ieders optimale kunnen en kansen te benutten. Om een dieper inzicht te krijgen in de 
leerpunten van de makers is Karin regelmatig aanwezig bij repetities. Zo krijgt ze een goed 
beeld van de werkwijze van de maker en kan ze adviseren welke stappen mogelijk zijn. 

Twee belangrijke aandachtspunten binnen het traject zijn: 
1) De maker met afstand naar zijn/haar werk en ontwikkeling laten kijken. Hierbij staan 

twee vragen centraal: wat wil je delen met je publiek en hoe bewerkstellig je dat? 
2) Bij welke partners past deze maker en zijn/haar werk? Door ons brede netwerk van 

mogelijke speelplekken en coproducenten maken we succesvolle koppelingen en 
verbreden we het netwerk van de makers. 
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Groep 
Bij Kameroperahuis werken makers uit verschillende disciplines intensief samen. Zo krijgen 
ze een beter inzicht in de disciplines, in elkaar en het samenwerkingsproces. Door projecten 
te realiseren en het gezamenlijke gesprek verdiepen ze hun eigen signatuur, vernieuwen ze 
het genre en ontwikkelen ze leiderschap. Doordat de makers meerdere jaren intensief 
samenwerken ontstaan er (onverwachte) samenwerkingen, die ook na Kameroperahuis 
blijven bestaan. Daarnaast faciliteren we het groepsleren door projectevaluaties, maakweek 
SPRUIT en Makersdagen. 

Externe coaching 
Om de makers zowel op artistiek vlak te voeden als vakmatig verder te helpen werken we met 
coaches. Kameroperahuis heeft een stevig netwerk aan gerenommeerde coaches en makers 
kunnen iemand aandragen. Zij inspireren, kijken en denken mee, reflecteren op keuzes en 
mogelijkheden en bewaken de dramaturgie van een productie. Tevens staan de hoofd 
bedrijfsvoering en marketeer van Kameroperahuis klaar om de makers te begeleiden vanuit 
hun expertise. Dit geldt voor interne projecten maar ook voor projecten die makers buiten 
Kameroperahuis realiseren. 

Coaches die in 2019 makers begeleid hebben zijn: Cecile Brommer, Jan Pieter Koch, Florian 
Hellwig, Sjoerd Wagenaar, Romain Bischof, Ulrike Quade en Sjoeke-Marije Wallendal. 

Makersdagen 
In 2019 hielden we vier makersdagen: 

• Op 5 maart gingen we naar Caruso a Cuba van De Nationale Opera. De makers 
woonden zowel een inleiding als een nagesprek bij. De tekst en compositie van deze 
voorstelling zijn van de hand van Micha Hamel, die in 2017 als externe coach bij 
Kameroperahuis betrokken was. 

• De makersdag op 3 juli bestond uit een terugkoppeling van het onderzoek naar onze 
begeleidingsmethodiek door onderwijskundige Iris van der Kemp. Tijdens deze dag 
werden de resultaten van het onderzoek en gewenste aanscherpingspunten 
besproken met makers, coaches, oud-makers en partners. 

• De makersdag op 17 oktober stond in het teken van een update over de kantoor 
reorganisatie bij Kameroperahuis, het aankomende rebranding proces, een 
uitwisseling van de bezigheden van alle makers en het afscheid van vier makers (Mart, 
Warre, Vera en Stan). In de middag verzorgde schrijver Sara van Gennip een 
schrijfworkshop voor de hele groep. 

• Ook de vierde makersdag op 11 december bestond uit een vol programma. In de 
ochtend werden de makers meegenomen in de ontwikkelingen in het landelijke 
subsidieveld, en bespraken we de actuele thema's inclusie en diversiteit. Er volgde 
een brainstorm over nieuwe vormen van randprogrammering en het aantrekken van 
meer cultureel diverse makers binnen de groep. In de middag hielden we de inmiddels 
traditionele 'inspiratiesurprise'-middag. Aan de hand van vooraf getrokken lootjes 
verrasten makers en teammedewerkers elkaar met een surprise ter inspiratie, waarbij 
het vrije keus was om een film, tekst of geluidsfragment cadeau te doen. 
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3. Organisatie 
De organisatie zag er in 2019 als volgt uit: 

Directeur Karin Netten 

Zakelijk leider 
Hoofd bedrijfsvoering 

Marketingmedewerker 
Marketingmedewerker 

Hannah Soepenberg 
Sabine Christopoulos 

Hanna van der Leest 
Martine Hoppen 

0,9 fte (v.a. 1-10-2019; daarvoor 
artistiek leider) 
0,9 fte (tot 1-10-2019) 
0,9 fte (v.a. 1-9-2019; daarvoor 
officemanager) 
0,9 fte (tot 1-7-2019) 
0,8 fte (v.a. 1-9-2019) 

Marketingmedewerker Hanna van der Leest besloot na ruim 2 jaar een nieuwe uitdaging aan 
te gaan bij een groot communicatiebureau in haar eigen woonplaats. Hierdoor ontstond een 
vacature voor een marketingmedewerker die we na de zomer met veel plezier hebben kunnen 
laten invullen door Martine Hoppen. Extern marketingadviseur Berber van Oyen heeft tijdelijk 
uitvoerend werk op zich genomen. 

Zakelijk leider Hannah Soepenberg koos ervoor om haar carrière als zakelijk leider bij het 
Ricciotti Ensemble in Amsterdam voort te zetten. Omdat er voldoende kennis en kunde in huis 
is en een tweekoppige directie de organisatie toch logger en kostbaarder maakt dan 
noodzakelijk, heeft het bestuur gekozen voor een eenkoppige directie. Karin Netten geeft 
vanaf oktober 2019 als directeur vorm aan Kameroperahuis. Sabine Christopoulos heeft haar 
takenpakket uitgebreid door financiële en zakelijke taken van Hannah over te nemen en 
vervult de functie van hoofd bedrijfsvoering. Er is een vacature uitgezet voor administratieve 
kantoorondersteuning en die is per 1 januari 2020 ingevuld door secretaresse Farisa van der 
Velde. Het vaste kantoorteam van Kameroperahuis bestond begin 2019 uit een zakelijk leider, 
artistiek leider, marketing medewerker en officemanager. Vanaf 1 oktober 2019 bestaat het 
team uit een directeur, hoofd bedrijfsvoering, marketing medewerker en straks een 
secretaresse. Op ZZP-basis wordt expertise aangetrokken bij Marianne Hoekstra op het 
gebied van fondsenwerving & profilering en marketing adviseur Berber van Oyen is op 
projectbasis inzetbaar voor advies en extra ondersteuning. Hiermee staat het team sterk en 
is van vele markten thuis. 

Er zijn geen productieleiders en technici in dienst bij Kameroperahuis. Voor producties wordt, 
zodra de projectfinanciering rond is, een passende productieleider ingezet. Op freelance basis 
was o.a. productieleider Andrea van Bussel betrokken. In 2019 hebben we na een vacature 
weer 2 geschikte kandidaten aan onze pool van productieleiders toegevoegd. De 
voorbereidende productionele werkzaamheden worden nog steeds verricht door de 
medewerkers van kantoor. We beschikken daarnaast ook over een flexibele schil met diverse 
technici. 

We hebben nog steeds onze prettige kantoorruimte in Theater de Spiegel. Daar kunnen we 
ook gebruik maken van een repetitieruimte in de kelder of incidenteel van een foyer voor 
Makersdagen, sollicitatiegesprekken of audities. 

Het aantal repetitieruimtes in Zwolle waar een langere periode aaneengesloten en met 
voldoende ruimte voor cast en decor gewerkt kan worden is zeer beperkt. Het blijft dan ook 
een uitdaging voor ons om repetities in Zwolle en omgeving te realiseren. 
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4. Bestuur 
Het bestuur van Kameroperahuis opereert conform de acht principes 
zoals vastgelegd in de Governance Code Cultuur 2019. De Governance 
Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur, adequaat 
toezicht houden en een transparante verantwoording voor het gehele 
besturingsproces van de organisatie (beleid, besluitvorming, uitvoering, 
toezicht, verantwoording en integriteit). Het hanteren van de Code is het 
volgen van gangbare standaarden voor de inrichting van goed bestuur 
en toezicht in de cultuursector. 

Governance Code 
Cultuur 2019 

Kameroperahuis volgt de interpretatie voor het bestuur-directiemodel van de principes en 
aanbevelingen van de Governance Code Cultuur. Tevens onderschrijft Kameroperahuis de 
'Code Culturele Diversiteit en Inclusie' en 'Fair Practice Code'. 

Het bestuur van Kameroperahuis wordt gevormd door tenminste drie (3) personen. 
Bestuursleden kunnen conform de statuten benoemd worden voor een periode van drie (3) of 
vier ( 4) jaar en respectievelijk drie of twee keer herbenoemd worden. Het benoemingsschema 
van bestuurders (rooster van aftreden) is openbaar op de website. Het bestuur selecteert zijn 
nieuwe bestuursleden op basis van diversiteit en zorgt voor balans in de expertise gebieden. 

Het bestuur is onbezoldigd. Het bestuur van Kameroperahuis bestond in 2019 (ongewijzigd 
ten opzichte van 2018) uit de volgende personen: Jan Willem Wiggers (voorzitter), André 
Smink (penningmeester), Thomas Klaphake (secretaris) en Inge Grimm-Ruiterkamp 
(bestuurslid). In oktober 2019 is André Smink - na twee volle bestuurstermijnen - afgetreden 
en is de rol van penningmeester overgenomen door Inge Grimm. Het bestuur is voornemens 
om in het voorjaar van 2020 twee nieuwe bestuursleden te benoemen. 

Ter bijdrage aan de transparantie, vergewissen van onafhankelijkheid van de bestuurders en 
naleving van het overeengekomen directiereglement, publiceren we de functies en 
nevenfuncties van bestuurders op de website en in het jaarverslag: 

Jan Willem Wiggers (voorzitter) 
Hoofdfunctie 
Waarnemend burgermeester Gemeente 
Hardenberg 

Thomas Klaphake (secretaris) 
Hoofdfunctie 
Directeur De Olifant sigaren / Eenhoorn 
koffie en thee 

Inge Grimm - Ruiterkamp (penningmeester) 
Hoofdfunctie: 
Lid College van Bestuur Hogeschool 
Windesheim Zwolle en Almere 

Nevenfunctie (bezoldigd) 
Voorzitter Raad van Toezicht 
stichting Careander Harderwijk. 

Nevenfuncties (onbezoldigd) 
Kampen Partners; Vuur en Vlam; 
Deltion: adviesraad economie. 

Nevenfuncties (onbezoldigd): 
Lid Raad van Toezicht ziekenhuis Gelderse 
Vallei; Voorzitter Raad van Commissarissen IW 
beheer NV; Lid EBRZ (Economic Board Regio 
Zwolle); Vice voorzitter ledenraad SURF; 
Voorzitter Rotary Club Midden Betuwe - 
Valburg st. Stop Malaria. 
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Het bestuur kwam in 2019 zes keer bij elkaar voor een bestuursvergadering, te weten in 
februari, maart, juni, juli, september en december. De vergadering van juli was extra ingelast 
om te besluiten over het voorstel voor de nieuwe opzet van de aansturing van 
Kameroperahuis. Het bestuur heeft - na het vertrek van Hannah Soepenberg - besloten om 
de directiestructuur te wijzigen naar een éénkoppige directie omdat er voldoende kennis en 
kunde in huis is. Dit bestuursbesluit heeft geleid tot de wijziging van statuten, directiereglement 
en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 

Tijdens de bestuursvergaderingen waren namens de organisatie de artistiek leider, zakelijk 
leider en hoofd bedrijfsvoering aanwezig. Zij gaven een inhoudelijke en financiële stand van 
zaken en gezamenlijk werden de lopende activiteiten en mogelijke risico's besproken. 
Tussentijds is er veel contact via mail en telefoon. De penningmeester neemt jaarlijks de 
administratie door en accordeert de afschriften. Vanuit het bestuur heeft secretaris Thomas 
Klaphake de toepassing van de Governance Code Cultuur als specifiek aandachtsgebied en 
namens de organisatie is dat Sabine Christopoulos. Gezamenlijk hebben zij ervoor gezorgd 
dat voor alle leden van het bestuur en de organisatie de wijze van toepassing van de principes 
helder is. Controle op de naleving van de code vindt in ieder geval plaats tijdens de jaarlijkse 
evaluatie op de bestuursvergadering, maar ook telkens in de werkwijze tussen bestuur, 
directie en organisatie. Open gesprek, vertrouwen en vastlegging in documentatie is daarbij 
een belangrijk element. Het bestuur biedt extra ondersteuning, advies en netwerk aan het 
team van Kameroperahuis. 

Evaluatie bestuur 
Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van maart 2020 een evaluatie gehouden over het 
eigen functioneren. Hierbij is in ieder geval besproken dat de toekenning van de verschillende 
rollen aan bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester) nog voor iedereen 
passend is en door eenieder adequaat wordt vervuld. Terugkijkend op het afgelopen jaar, 
schrijft het bestuur het volgende: 

Het bestuur van KASKO, huis voor muziektheater, houdt toezicht op de stichting. 

In 2019 namen we afscheid van Hannah Soepenberg. Wij danken haar voor de grote 
bijdrage welke zij leverde tezamen met Karin Netten. We hebben vertrouwen in de toekomst 
onder leiding van Karin Netten en het team KASKO. 

Het planmatig werken volgens de bestuurskalender en het individueel en collectief sparren 
met de eenhoofdige directie en hoofd bedrijfsvoering heeft tot een verdere doorontwikkeling 
van de organisatie geleid. 

Door het bespreken en aanpassen aan de huidige inzichten van de statuten en andere 
documenten op het gebied van de Governance Code Cultuur heeft de organisatie zich 
versterkt. Vanuit deze versterkte positie is het traject van de BIS-aanvraag gestart en 
begeleid. 

Namens het bestuur, 
Jan Willem Wiggers 
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5. Financiën - Toelichting op de jaarcijfers 
Kameroperahuis ontving in 2019 structurele subsidie van de Gemeente Zwolle en meerjarige 
incidentele subsidie van de Provincie Overijssel. Daarnaast is er voor alle producties van het 
afgelopen jaar extra financiering geworven. Helaas werden de gevraagde subsidies voor Het 
Atelier (Oerol/Over het IJ Festival) en This is Rei a fairy tale niet toegekend wegens 
overvraging van diverse fondsen. Voor deze laatste productie kregen we o.a. ondanks het 
positieve advies van de adviescommissie van het FPK de aanvraag niet gehonoreerd om 
budgettaire redenen. Om deze makers te helpen bij een volgende stap in hun carrière en het 
belang van de landelijke zichtbaarheid hebben we een eigen investering gedaan. Voor 
meerdere projecten ontvingen we bijdragen van coproducenten. We sluiten 2019 af met een 
positief resultaat. 

Ten opzichte van de vastgestelde begroting zijn er een aantal wijzigingen te benoemen: 
• De eigen opbrengsten uit uitkoopsommen is hoger dan begroot, doordat we met de 

extra productie This is not a fairy tale op Lowlands zijn geweest, première hebben 
gehad tijdens November Music en nog drie voorstellingslocaties hebben bezocht. 

• Door een grote gift van ENGIE en met de subsidie van de Stadkamer hebben we het 
Bruisende Buren project Requiem voor de IJsselcentrale groter kunnen maken dan 
oorspronkelijk begroot. 

• Vanaf 2019 richten we ons voor de #werkt opdrachten op kleinschalige activiteiten en 
hierdoor komen de inkomsten lager uit dan begroot. Opdrachtgevers weten ons steeds 
vaker te vinden voor deze activiteiten en hierdoor hebben we in 2019 weer mooie 
opdrachten kunnen verzorgen 

• De beheerlasten personeel zijn lager uitgevallen door de interne reorganisatie. 
• De activiteitenlasten personeel en materieel liggen hoger dan begroot, door de grotere 

omvang van het #verbindt project Bruisende Buren, door de extra productie This is not 
a fairy tale en door de uitgebreidere reprisetour van Een Kersentuin. 

• Van de Gemeente Zwolle hebben we een extra subsidie (van€ 4.000) ontvangen voor 
ons rebranding traject. Hierdoor hebben we een nieuwe naam, logo's en benodigde 
huisstijl materialen kunnen laten ontwikkelen. De uitgaven op corporate marketing zijn 
in 2019 hoger dan oorspronkelijk begroot door dit rebranding traject. Voor 2020 zal er 
een reservering gemaakt worden van € 5.000 voor de afronding van dit rebranding 
traject die de nodige zorgvuldigheid vraagt voor doorvoering van de naamsverandering 
en de noodzakelijke publicitaire activiteiten ter behoud van de landelijke zichtbaarheid. 

• De jaarlijkse residentie voor studenten van ArtEZ Conservatorium en HKU is verplaatst 
naar januari 2020, hierdoor is de realisatie lager dan begroot. 

Kameroperahuis heeft, in samenwerking met Ulrike Quade Company, eind 2018 een subsidie 
nieuwe makers van het Fonds Podiumkunsten toegekend gekregen voor maker Tim Hammer. 
Dit betreft een tweejarig traject met verschillende activiteiten. De subsidie is gelijkelijk verdeeld 
over 2019 en 2020. Hierdoor staat er voor 2019 een reservering van € 48.925. 

De gemaakte reserveringen voor 2019 voor Het Atelier (Oeral en Over het IJ festival) en The 
Art of Walking zijn volledig benut en noodzakelijk gebleken. 
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Wijzigingen in de bestemmingsreserves in 2020 
In algemene zin geldt dat Kameroperahuis voor het realiseren van de producties afhankelijk 
is van incidentele projectsubsidies en inkomsten uit kaartverkoop. Deze inkomsten worden op 
basis van ervaring vanuit de organisatie ingeschat, maar kunnen tegenvallen. We maken een 
reservering om - met het oog op het vergroten van de zichtbaarheid van de makers van 
Kameroperahuis - in ieder geval deels al gefinancierde producties toch doorgang te laten 
hebben. Deze bestemmingsreserve voor een productie verhogen we naar 
€ 50.000, onder andere omdat we conform de Fair Practice Code onze ingeschakelde 
kunstenaars redelijk willen belonen voor de werkzaamheden die ze in onze productie leveren. 

We staan aan de vooravond van de nieuwe kunstenperiode 2021-2024 en het beleid hierover 
is op sommige plaatsen nog onduidelijk. Ongeacht het vertrouwen dat we hebben in de 
continuïteit van onze organisatie, vinden wij het verstandig om de reservering voor opheffing 
te verhogen naar € 35.000, rekening houdend met de lopende verplichtingen richting 
personeel en leveranciers. 

6. Activiteitenoverzicht 2019 
De volgende pagina's bevatten een overzicht van al onze activiteiten in 2019, per pijler 
ingedeeld. Per activiteit staan de cast en crew vermeld. Deelnemende makers en oud-makers 
van Kameroperahuis staan in kleur uitgelicht. 

Kameroperahuis #speelt 

Doelstelling: Deze pijler staat voor de eigen projecten van makers, ontsproten uit een 
fascinatie of een idee vanuit de groep. Omdat de maker centraal staat en muziektheater 
verschillende invullingen mag krijgen, bepalen we per productie de doelgroepen en zoeken 
we daar de juiste speellocaties bij. Insteek is een landelijk bereik te creëren en daarmee 
de makers te profileren. Elke maker krijgt binnen het traject bij Kameroperahuis zowel de 
gelegenheid om ten minste een kleinere en een grotere productie te maken waarvan hij/zij 
(mede-)eigenaar is. Daarnaast bieden we de makers mogelijkheid om in verschillende 
kleine settingen hun signatuur te ontwikkelen. 

Maakweek SPRUIT 
Tijdens de jaarlijkse maakweek SPRUIT krijgen de makers van Kameroperahuis de 
mogelijkheid om een week lang vrijuit te experimenteren op een bijzondere locatie in Zwolle. 
Dit jaar konden we gebruik maken van het Perrontheater. Dit voormalige NS-gebouw - en 
tegenwoordig de thuisbasis van Theatergroep De Jonge Honden - werd eind 19e eeuw 
gebouwd als postdepot vanwaar de paarden vertrokken met de post. Ook dit jaar wisten vele 
bezoekers ons te vinden en de beide routes op 8 maart 2019 waren dan ook al een paar 
dagen van tevoren volgeboekt. 

Op de intieme zolder van het Perrontheater namen Tim Hammer en Roel Goedhart met 
subtiele gitaarmuziek van Eduardo Sainz de la Maza en een pop van een ezelskop de 
bezoekers mee in een bewerking van het boek Platero I lo van de Spaanse dichter Juan 
Ramón Jiménez. Ook lichtte Tim Hammer nog een tipje van de sluier over zijn eerste 
voorstelling binnen zijn Nieuwe-Makerstraject van Fonds Podiumkunsten bij Kameroperahuis 
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i.s.m. Ulrike Quade Company: The Art of Walking. Stan Verberkt en Doriene Marselje gingen 
samen met gastmaker Felicia van den End op zoek naar nieuwe ongehoorde klanken en 
mixten klassieke muziek met elektronica. Regisseur Céline Hoex werkte aan iets wezenlijks 
anders: een vooronderzoek voor locatievoorstelling Desperado, de opvolger van We/staat die 
op de planning staat voor 2021. Céline ging aan de slag met de nieuw geschreven tekst door 
Wessel de Vries en muziek van componist Renán Zelada. Dit resulteerde in een monoloog 
gespeeld door gastspeler Marjan Penterman. In deze monoloog speelde ze een vrouw die 
gevlucht was uit een bejaardentehuis. Een ontroerende performance over eenzaamheid en 
het vinden van de kracht om nieuwe dingen te ontdekken. Ook ontroerend was de 
performance van Merlijn Runia, die met haar prachtige stem de briefscène van Charlotte uit 
de opera Werther van Jules Massenet bracht. Sara van Gennip en Eva Traa onderzochten 
hoe het is jong en vrouw te zijn in een wereld vol tegenstellingen. Hierbij speelden hun namen, 
gelijk aan die van twee Bijbelse vrouwen, een belangrijke rol. Tot slot werkten regisseur Kenza 
Koutchoukali en gastcomponist Anne-Maartje Lemereis samen met mezzosopraan Merlijn 
Runia aan de beginselen van hun nieuwe liedcyclus This is Rel a fairy tale, een rigoureuze 
bewerking van bestaande sprookjes. 

Deelnemende makers van Kameroperahuis: 
Céline Hoex (regisseur), Doriene Marselje (harpist), Eva Traa (violist), Kenza Koutchoukali 
(regisseur), Merlijn Runia (mezzosopraan), Renán Zelada Cisneros (componist), Roel 
Goedhart (gitarist), Sara van Gennip (schrijver), Stan Verberkt (componist), Tim Hammer 
(performer/regisseur), Wessel de Vries (schrijver). 

Gastmakers: 
Anne-Maartje Lemereis ( componist en pianist), Felicia van den End (fluitiste), Mark van 
Nispen (pianist), Marjan Pentermari (speler). 

Enkele reacties van het publiek in 
het gastenboek: 

• "Kleurrijk en veel variatie!" 
• "Het was heel tof, 

afwisselend en mooi!" 
• "Dankjulliewel! Mega 

inspirerend." 

SPRUIT 2019 I Foto: Erik Franssen 

Een Kersentuin (reprise) 
Een Kersentuin is een tragikomische voorstelling over tijd, vergankelijkheid en herinneringen. 
Over angst voor de toekomst en het idealiseren van je verleden. Deze productie markeerde 
als slotvoorstelling het einde van het Fonds Podiumkunsten Nieuwe Makerstraject van 
regisseur Mart van Berckel. Een Kersentuin ging in 2018 in première bij de NJO Muziekzomer 
in Gelderland. In mei 2019 werd de voorstelling wegens brede interesse hernomen en speelde 
in Theater aan de Rijn in Arnhem, Theater Bellevue in Amsterdam, Toneelschuur in Haarlem, 
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Stadsgehoorzaal in Kampen, op FestiValderAa in Drenthe en de laatste speelbeurt was in 
september in Theater Kikker in Utrecht. ' 

Cast & crew 
Tekst Geïnspireerd op 'De Kersentuin' van Anton Tsjechov I Regie Mart van Berckel I 
Muzikale leiding Tijn Wybenga I Dramaturgie Florian Hellwig I Scenografie Vera Selhorst I 
Kostuums Eleftheria Lavdaki I Spel Juul Vrijdag, Laurien van Rijswijk, Tim Hammer, Roel 
Goedhart, Eva Traa, Beppie Schalken en Alexander Schuitema (stage ArtEZ) I 
Samenwerkingspartner Nationaal Jeugd Orkest 

In 2019 in de pers: 
o "Wat een talent is Mart van Berckel [ ... ] een aanwinst voor het Nederlandse Theater." 

- **** Theaterparadijs 

Een Kersentuin I Foto: Kurt van der Elst 

Vooronderzoek The Art of Walking - Residentie bij De Nieuwe Oost 
In het kader van het Fonds Podiumkunsten Nieuwe Makers-traject van Tim Hammer bij 
Kameroperahuis en Ulrike Quade Company, hield Tim in samenwerking met De Nieuwe Oost 
een tweeweekse residentie in Theater aan de Rijn in Arnhem. Tim benutte deze residentie 
door vooronderzoek te doen voor zijn aanstaande productie The Art of Walking. Er werd een 
proefinstallatie gebouwd voor de houten benen die in de voorstelling centraal staan. Tijdens 
deze residentie onderzocht Tim in deze installatie samen met slagwerker en fysieke spelers 
het ritme dat in ons lopen verscholen zit. Aan het eind van deze residentie, gaf hij tijdens het 
Uurtje Oost op 21 februari een korte preview van zijn bevindingen. 

Cast & crew 
Regie Tim Hammer I Productieleiding Marit Veeneman I Artistiek advies Ulrike Quade I 
Poppenmaker Matt Jackson I Techniek Edwin Smits I Stagair ArtEZ (geluid) Ischa Heijnen 
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I Spel Gabriël Casanova Miralda, Suzanne Bakker, Maarten Vinkenoog, Johanna van Steen 
I Samenwerkingspartner Ulrike Quade Company en De Nieuwe Oost 

The Art of Walking 
The Art of Walking is het debuut van Tim Hammer als regisseur. De productie is onderdeel 
van het talentontwikkelingstraject van Tim Hammer bij Kameroperahuis en Ulrike Quade 
Company, dat mede mogelijk wordt gemaakt door de Nieuwe Makers-subsidie van Fonds 
Podiumkunsten. Binnen dit traject onderzoekt Tim een vernieuwende vorm van muzikaal 
objectentheater, met Japanse traditionele Bunraku als inspiratie. In The Art of Walking komen 
uit hout gesneden benen met behulp van drie (zingende) spelers en een ingenieus bouwwerk 
tot leven. Samen met een taikospeler brengen zij een muzikale ode aan onze benen. De 
productie ging in september in première op het Stadsfestival Zwolle. 

Cast & crew 
Regie Tim Hammer I Componist Renán Zelada I Dramaturgie Luc de Groen I Artistiek 
advies Ulrike Quade I Scenografie Juliette Mout I Poppenmaker Matt Jackson I 
Productieleiding Hedi Legerstee en Andrea van Bussel I Techniek Edwin Smits I Spel 
Laurien van Rijswijk, Suzanne Bakker, Maarten Vinkenoog, Johanna van Steen I 
Samenwerkingspartner Ulrike Quade Company 

In de pers: 
• "Transcendentale reflectie op wandelen." - Theaterkrant 
• "The Art of Walking is een bijzondere voorstelling gebaseerd op het Japanse 

poppenspel, waarbij de fantasie van het publiek wordt geprikkeld." - Weblog Zwolle 

The Art of Walking I Foto: Erik Franssen 

Het Atelier 2019 - HimmelhochjauchzendzumTodebetrübt 
Het Atelier is een gezamenlijk talentontwikkelingstraject van Oerol en Over het IJ Festival. In 
dit traject bieden zij drie nieuwe makers de kans om gedurende een jaar (met o.a. workshops, 
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ontmoetingen en residenties) te bouwen aan hun eigen theatertaal en visie op locatietheater. 
Tien productiehuizen mochten een maker voordragen, waaruit Het Atelier er drie selecteerde. 
Kameroperahuis droeg Warre Simons voor, die uiteindelijk werd geselecteerd als één van de 
drie makers voor het traject. Naast Warre Simons werden ook Igor Vrebac (namens De 
Nieuwe Oost) en Marinke Eijgenraam (namens Schweigman&) geselecteerd. 

In de voorstelling HimmelhochjauchzendzumTodebetrübt onderzocht Warre Simons de 
kracht en betekenis van verhalen. De vraag die hierbij centraal stond: Hoe verhouden de 
grootse en meeslepende verhalen van onze gefantaseerde helden zich tot de prozaïsche 
werkelijkheid van ons eigen alledaagse leven? Zijn werk presenteerde hij zowel in de bossen 
van Terschelling tijdens Oeral als in een volgepakte opslagruimte op de NDSM-werf waar het 
Over het IJ Festival plaatsvond. 

Cast & crew 
Tekst en regie Warre Simons I Spel Hannah Boer, Elias de Bruyne I Creatief producent 
Antsje van der Zee I Artistieke begeleiding Maurice Bogaert I Coproductie 
Kameroperahuis, Oeral & Over het IJ Festival. 

HimmelhochjauchzendzumTodebetrübt I Foto: Nichon Glerum 

Het Wilde Oosten - Uurtje Oost 
Een paar keer per maand opent Theater aan de Rijn in Arnhem haar deuren voor jonge 
makers met bruisende ideeën, prangende vragen en artistieke onderzoeken tijdens het Uurtje 
Oost. Op 15 en 16 oktober doken producer Bastian Benjamin, schrijver Christiaan Lemans, 
schrijver Sara van Gennip en theatermaker Hanneke van der Paardt samen met regisseur 
Hendrik Aerts het Arnhemse Theater aan de Rijn in. Samen met De Nieuwe Oost gaven we 
de vier nieuwe makers een plek om te experimenteren en nieuwe kruisbestuivingen te 
onderzoeken. Het eindresultaat werd gepresenteerd tijdens het Uurtje Oost in Theater aan de 
Rijn. 

Deelnemende makers van Kameroperahuis: 
Sara van Gennip (schrijver) 
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This is not a fairy tale - Lowlands 
Onder de bezoekers van SPRUIT in maart was een programmeur van Lowlands, die op zoek 
was naar operaprogrammering voor in de Verkeerstoren op het Lowlandsterrein. Deze vond 
hij in het voorproefje van This is Rel a fairy tale en vroeg hen te komen spelen op Lowlands. 
Nog ruim voordat de repetities van de nieuwe productie van start gingen, werden daarom drie 
liederen uit de voorstelling succesvol uitgetest tijdens Lowlands 2019. Verdeeld over drie 
dagen werden er uiteindelijk vijf sets van ca. 20 minuten opgevoerd vanaf de Verkeerstoren 
bij de ingang van het festivalterrein, waardoor menig festivalbezoeker verrast werd door de 
muzikale optredens. Drie extra sets op zaterdag werden helaas afgelast vanwege het slechte 
weer. 

Cast & crew 
Regie Kenza Koutchoukali I Compositie en tekst Anne-Maartje Lemereis I Kostuum 'The 
Cloud Coat' Ruby Russell I Kostuumontwerp Eleftheria Lavdaki I Spel Anne-Maartje 
Lemereis, Eva Traa, Merlijn Runia, bewoner van de Verkeerstoren. 

This is not a fairy tale 
In de korte, zwart-komische liedcyclus This is Rel a fairy tale maak je aan de hand van twaalf 
nieuwe liederen kennis met Stella (mezzosopraan Merlijn Runia), een jonge vrouw die totaal 
gedesillusioneerd is door de sprookjes zoals zij ze kent. Want die bestaan helemaal niet. Haar 
leven is volstrekt geen sprookje. Maar heeft ze eigenlijk wel een sprookje nodig om magie te 
vinden? In This is Rel a fairy tale bezingen een zangeres, pianist en violist de magie van het 
leven. 

This is not a fairy tale is een 
coproductie van Kameroperahuis en 
Stichting In de Knop. Anne-Maartje 
Lemere is ontving de 
compositieopdracht van festival 
November Music, waar de productie 
succesvol in première ging. Speciaal 
voor de productie maakte beeldend 
kunstenaar Rob van den Broek een 
installatie: een nieuw instrument van 
honderden kobaltblauwe glazen 
flesjes. 

This is not a fairy tale I Foto: Kurt van der Elst 

Cast & crew 
Compositie en tekst Anne-Maartje Lemereis I Regie Kenza Koutchoukali I Vormgeving 
Vera Selhorst I Installatie Rob van den Broek I Kostuum 'The Cloud Coat' Ruby Russell I 
Spel Merlijn Runia, Eva Traa, Anne-Maartje Lemereis I Dramaturgische coaching Cecile 
Brommer I Campagnebeeld Lana Duiverman, Sarafina Suransky I Met dank aan Koos 
Wolters en Eleftheria Lavdaki I Coproductie Kameroperahuis & Stichting In de Knop 

In de pers: 
• "Toegankelijke liedcyclus ontrafelt behendig sprookjes." - Theaterkrant 
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Kameroperahuis #leert 

Doelstelling: Kameroperahuis heeft een brede visie waarbij kunst en cultuur een wezenlijk 
onderdeel is van de maatschappij. Om die reden vinden we het van belang dat jongeren 
uit het voorgezet onderwijs zo vroeg mogelijk in aanraking komen met kunst en cultuur. 
Daarin zien we een rol weggelegd voor het deel van onze makers die hier affiniteit mee 
heeft. De jonge makers van Kameroperahuis staan nog relatief dicht bij deze doelgroep en 
kunnen als inspirerend voorbeeld dienen om de leerlingen hun talenten te laten ontdekken. 
Daarbij kunnen onze makers zo ontdekken of het werken met deze doelgroep bij ze past. 

Kameroperahuis laat de makers vervolgens ook werken met studenten uit het 
kunstvakonderwijs. Zo sloten we in september 2019, na verschillende eerdere 
gezamenlijke projecten, een convenant met het ArtEZ Conservatorium. De overtuiging 
hierbij is dat het waardevol is om kunstvakstudenten al tijdens de opleiding de blik naar 
buiten te laten richten en daarmee hun vakkennis te verdiepen. Onze makers fungeren 
hierin als coach en ontwikkelen zo ook meteen hun begeleidende en communicatieve 
vaardigheden. Bovendien geeft het ons de kans vroegtijdig talent te scouten als potentiële 
makers van Kameroperahuis. 

OperaXpress 
Kameroperahuis is benaderd door het Oranjewoud Festival om mee vorm te geven aan de 
Kinderproeftuin. Hieruit ontstond het idee van de OperaXpress, dat in 2019 voor het eerst 
plaatsvond tijdens het Oranjewoud Festival. Samen met theaterdocent Catrien van der Molen 
begeleidden componist Anne-Maartje Lemereis en schrijver Wessel de Vries de OperaXpress 
deelnemers bij het maken van een eigen miniopera in twee uur tijd. AIie miniopera's werden 
vervolgens compleet met kostuums opgevoerd voor iedereen die het wilde horen en zien. De 
pilot was een succes: OperaXpress wordt in 2020 voortgezet. 

Deelnemende makers van Kameroperahuis: 
Anne-Maartje Lemereis (componist) en Wessel de Vries (schrijver) 

m _} m _$ 

OperaXpress tijdens het Oranjewoud Festival 
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Proeftuin Talent in Ontwikkeling 
Om bij te kunnen dragen aan een keten van talentontwikkeling in de regio, hebben we de 
handen ineen geslagen met het Theaterschip uit Deventer. Samen ontwikkelden we in 2018 
de 'Proeftuin Talent in Ontwikkeling', een cultuureducatietraject voor de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs. Op deze manier wil Kameroperahuis bijdragen aan een lange leerlijn, 
zodat meer leerlingen kennismaken met kunst en cultuur en vervolgens de kans krijgen de 
route te volgen van amateur naar professional. 

Makers van Kameroperahuis en jonge makers van het Theaterschip werken samen met 
getalenteerde jongeren uit Overijssel en Gelderland aan een voorstelling. Aansluitend op de 
voorstelling worden op verschillende scholen carrouseldagen en verdiepingslessen gegeven, 
waarbij leerlingen in aanraking komen met diverse kunstdisciplines. Vervolgstap is dat talent 
dat via dit traject komt bovendrijven een plek kan krijgen in de herneming van de productie in 
het jaar daarop. De samenwerking is uniek omdat professionals, semi-professionals en 
amateurs aan elkaar worden gekoppeld en verbindingen aangaan. 

In 2019 zijn er in samenwerking met het Theaterschip diverse carrouseldagen en 
verdiepingslessen gegeven, waaronder op het Greijdanus College Zwolle, het Veluws College 
Twello en De Waerdenborch Goor. Deze drie scholen worden hieronder uitgelicht omdat er 
bij de carrouseldagen ( oud-)makers van Kameroperahuis betrokken waren. 

Proeftuin: Greijdanus College Zwolle 
Op verzoek van het Zwolse Greijdanus College werden er hier meerdere verdiepingslessen 
georganiseerd. In samenspraak met de school en de leerlingen zelf werden de 
kunstdisciplines vastgesteld die in de verdiepingslessen aan bod zouden komen: mode, dans, 
theater, tekenen en muziek. Er is een traject gerealiseerd van 6 lessen voor HAVO en 6 lessen 
voor VWO. Het startpunt van de lessenreeks was het voorstellingsbezoek aan Storm in mijn 
hoofd. De leerlingen gingen aan de slag met één van de thema's uit de voorstelling, namelijk 
'binnenwereld versus buitenwereld'. Dit mondde uit in een praktijkdag waar alle disciplines zijn 
gepresenteerd. Regisseur Céline Hoex werd gekoppeld aan de dramadocent van het 
Greijdanus College en was verantwoordelijk voor de uiteindelijke montage van de presentaties 
tijdens de praktijkdagen. Kostuumontwerper Eleftheria Lavdaki werd gekoppeld aan de docent 
handvaardigheid en samen gaven zij de leerlingen een lessenreeks mode waarbij de 
ontwerpen van de leerlingen getoond werden tijdens de presentaties. 

Deelnemende makers van Kameroperahuis: 
Céline Hoex (regisseur) en Eleftheria Lavdaki (kostuumontwerper) 

Proeftuin: Veluws College Twello en De Waerdenborch Goor 
Aan het begin van 2019 heeft kostuumontwerper Eleftheria Lavdaki vanuit Kameroperahuis 
drie workshops over vormgeving verzorgd op het Veluws College in Twello, in het kader van 
het voorstellingsbezoek aan Storm in mijn hoofd door verschillende 2VWO-schoolklassen. In 
november en december heeft oud-maker en slagwerker Mervyn Groot nogmaals vijf 
muziekworkshops gegeven op het Veluws College Twello. Daarnaast heeft Mervyn deze 
workshop gegeven tijdens de carrouseldag op De Waerdenborch in Goor. 

Deelnemende makers van Kameroperahuis: 
Eleftheria Lavdaki (kostuumontwerper) en Mervyn Groot (slagwerker) 
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Storm in mijn hoofd 
In het kader van de 'Proeftuin Talent in 
Ontwikkeling' ging in november 2018 de 
eerste schoolvoorstelling Storm in mijn 
hoofd in première. In oktober 2019 werd 
Storm in mijn hoofd hernomen, met een 
compleet nieuwe jongerencast. 

'Storm in mijn hoofd' (vrij gebaseerd op de 
roman 'Bint' van F. Bordewijk) vertelt het 
verhaal vanuit 4D zelf. Met tekst, slagwerk 
en Urban Dance krijgt de klas een eigen 
vorm en stem. Klas en docent gaan de 
machtsstrijd aan tussen chaos en tucht, 
tussen eigenheid en discipline. Storm in mijn hoofd I Foto: Jeroen Helle 

Cast & crew 
Tekst Ischa den Blanken I Regie Céline Hoex I Muziek Stan Verberkt I Vormgever Aimée 
Gersons I Choreograaf Elena lachininoto I Spel Robert Baarda, Tom Strik, Mervyn Groot, 
Wies van Dijk, Daan Kooistra, Susanne Westerhof, Gian Boersma, Nova ten Hag, Jet 
Telkamp, Stef Jongbloed, Brit Franz, Matthijs Wagenaar I Techniek Ramon Keuben (Fraizle) 
I Coproductie Theaterschip en Kameroperahuis 

In de pers: 
• "Wat Storm in mijn hoofd zo geslaagd maakt, is niet alleen de bewerking van Den 

Blanken en de muziek van Verberkt, maar evenzeer hoe in de regie van Hoex 
professionals en (soms al redelijk ervaren) jonge spelers - ik gebruik bewust het woord 
'amateur' niet - samen een sterke en gelaagde voorstelling maken die vele 
speelbeurten verdient." - Theaterkrant 

Projectweek ArtEZ Conservatorium, Concerten aan huis voor mantelzorgers 
In april 2019 begeleidde Kameroperahuis de projectweek van ArtEZ Conservatorium Zwolle, 
in samenwerking met Zwolle Doet!. Onder begeleiding van makers Céline Hoex, Eva Traa en 
Tim Hammer maakten twintig groepjes studenten Klassieke Muziek en Docent Muziek, in een 
week tijd, een persoonlijk concert op maat voor evenzoveel mantelzorgers en verzorgenden. 

De groepjes van gemiddeld zes studenten gingen in gesprek met mantelzorgers in de regio 
Zwolle die zich voor het project hadden aangemeld of waren voorgedragen. Doel van het 
gesprek was het vinden van muzikale herinneringen. Naar aanleiding van dit gesprek stelden 
de studenten een persoonlijk concert samen van bestaande, maar ook nieuw geschreven en 
gecomponeerde stukken. Tijdens het maakproces hadden de studenten steeds contact met 
de mantelzorger om te kijken of ze op het goede spoor zaten. Aan het eind van de week vond 
er bij de mantelzorger thuis een persoonlijk huiskamerconcert voor betrokkenen en naasten 
plaats, om hen zo in het zonnetje te zetten. De week bleek een hele positieve en persoonlijke 
ervaring voor zowel studenten, mantelzorgers als Kameroperahuis-makers. 

Deelnemende makers van Kameroperahuis: 
Céline Hoex (regisseur), Eva Traa (violiste) en Tim Hammer (regisseur/performer) 
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Werkveldoriëntatie ArtEZ 
Naast de projectweek met ArtEZ Conservatorium gaat directeur Karin Netten ook actief bij de 
kunstvakopleidingen op bezoek om kennis te maken met derde- en vierdejaars studenten, in 
het kader van werkveldoriëntatie. In 2019 ging Karin in gesprek met studenten van ArtEZ 
Muziektheater (locatie Arnhem) en ArtEZ Conservatorium (locatie Zwolle) over 
Kameroperahuis als potentiële plek voor hen na afronding van hun opleiding. 

ArtEZ interdisciplinair programma 
Regisseur Mart van Berckel gaf op 5 februari 2019 een inspiratielezing bij ArtEZ (locatie 
Zwolle) voor ca. 60 tweedejaarsstudenten van de drie docentenopleidingen: Docent Drama, 
Docent Muziek en Docent Beeldende vorming. De studenten werkten aan een project met 
middelbare scholieren met als thema 'Ik en de ander', waarbinnen ontmoeten centraal stond. 
Binnen dat thema nam Mart de studenten mee in zijn maakproces en inspiratiebronnen. 

Deelnemende makers van Kameroperahuis: 
Mart van Berckel (regisseur) 

ArtSEEDZ 2019, ArtEZ 
Maker Tim Hammer heeft in het voorjaar van 2019 ArtSEEDZ begeleid, een project voor 
masterstudenten Muziek van ArtEZ (locatie Zwolle). Op 29 januari nam Tim de 15 studenten 
een hele dag mee in en om historisch kasteel Het Nijenhuis. Op deze themadag stond 
locatiegebruik en locatietheater centraal. Tijdens deze dag werden tevens groepen gemaakt 
waarin de studenten vervolgens aan de slag gingen. In februari en maart heeft Tim twee keer 
een (drie uur durend) spreekuur gehouden op het conservatorium, waarin de groepen 
studenten langskwamen om hun plannen te pitchen en ze advies kregen. 

Deelnemende makers van Kameroperahuis: 
Tim Hammer (maker) 

Kameroperahuis als stageplaats 
Daar waar mogelijk biedt Kameroperahuis graag stageplekken aan jonge talenten aan. Dit 
jaar was er binnen 'Een Kersentuin' (net als in 2018) één stagiair werkzaam: vierdejaars 
student aan de toneelschool van ArtEZ Alexander Schuitema. Alexander studeerde begin juli 
af aan deze opleiding, waardoor hij de laatste speelbeurten van Een Kersentuin als 
'volwaardig speler' heeft kunnen spelen. 

Daarnaast liepen er drie stagiaires vanuit ArtEZ (Docent Drama, Docent Muziek en Docent 
Beeldende vorming) stage bij Kameroperahuis. Binnen hun stage krijgen de studenten de 
mogelijkheid om de vaardigheden die ze hebben opgedaan binnen het programma 
Interdisciplinaire Kunsteducatie toe te passen in de praktijk. Gedurende de stage werken de 
studenten aan binnen- of buitenschoolse kunstprojecten. Voor de schoolvoorstelling Storm in 
mijn hoofd ontwikkelden de drie studenten, onder begeleiding van Kameroperahuis, een 
lesbrief voor mentoren van middelbare scholen ter voorbereiding op het voorstellingsbezoek 
van scholieren. 
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Kameroperahuis #werkt 

Doelstelling: In de pijler #werkt hebben we ons in 2019, net als in 2018, vooral gericht op 
kleinschalige en regionale activiteiten buiten de culturele sector. De makers van 
Kameroperahuis zijn in staat interactiviteit en verdieping toe te voegen aan congressen, 
evenementen en bijeenkomsten van organisaties, bedrijven en overheden. Het mes snijdt 
aan twee kanten: jonge makers leren van de zakelijke benadering en een verdienmodel 
ontwikkelen, terwijl opdrachtgevers genieten van de meerwaarde van kunst en cultuur 
tijdens hun evenement. Bovendien vergroten deze activiteiten onze zichtbaarheid in Zwolle 
en Overijssel en brengen we middels deze activiteiten op laagdrempelige wijze nieuwe 
doelaroepen in aanrakina met kunst en cultuur. 

Erfgoedcongres, Stadsgehoorzaal Kampen 
Kameroperahuis is benaderd door Plan Effect om op het Erfgoedcongres een leuke, 
inhoudelijke, theatrale afsluiting te verzorgen. Het thema van deze bijeenkomst was 
'Tenminste houdbaar tot'. Vanuit dit thema schreef maker Sara van Gen nip met een frisse blik 
een passende tekst over het belang en de houdbaarheid van erfgoed en droeg deze voor 
tijdens de dagafsluiting, waarbij violiste Eva Traa de tekst voorzag van live muziek. 

Secretaressedag, Deltion College Zwolle 
Op 18 april was het Nationale Secretaressedag. Tijdens een event speciaal voor 
secretaresses op het Deltion College, droeg schrijver Wessel de Vries een zelfgeschreven 
tekst voor: 'Ode aan de secretaresse'. 

Kennismakingsdag Statenleden Provincie Overijssel 
Als vervolg op de eerdere #werkt opdracht bij het Erfgoedcongres, zijn we in de zomer 
gevraagd om op de inwerkdag voor de nieuwe Statenleden van de Provincie Overijssel een 
performance te verzorgen. Voor deze gelegenheid is de reeds geschreven tekst voor het 
Erfgoedcongres herschreven en bijgewerkt door Sara van Gennip. Net als op het 
Erfgoedcongres is de tekst voorgedragen door Sara en voorzien van live muziek door violiste 
Eva Traa. 

Partnerdag Restauratiefonds, Metaal Kathedraal Utrecht 
Tijdens de Partnerdag van het Restauratiefonds gaven makers Sara van Gennip en Roel 
Goedhart een muziektheatrale performance in de Metaal Kathedraal te Utrecht. Voor het 
evenement schreef Sara een nieuwe tekst op maat, over de impact van monumenten op mens 
en maatschappij. Sara droeg de tekst voor tijdens de inloop van het evenement, waarbij ze 
muzikaal werd begeleid door gitarist Roel Goedhart. 

Prinsjesdagcongres Regio Zwolle, Schouwburg Odeon 
Op Prinsjesdag 2019 verzorgde Kameroperahuis voor de tweede keer een muziektheatrale 
performance tijdens het jaarlijkse Prinsjesdagcongres Regio Zwolle, gehouden in Schouwburg 
Odeon. In opdracht van Regio Zwolle maakte schrijfster Sara van Gennip een op maat 
geschreven tekst over de groeiregio Zwolle, welke ze onder muzikale begeleiding van violiste 
Eva Traa voordroeg tijdens de opening van het congres. 
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Gedeputeerden Provincie Overijssel en Provincie Gelderland 
In 2018 gaf Kameroperahuis al een samenwerkingsworkshop voor de 
managementbijeenkomst van de Provincies Overijssel en Gelderland. Dit jaar zijn we door de 
Provincie Overijssel opnieuw benaderd voor een workshop over samenwerken en verbinding, 
ditmaal in het kader van een bijeenkomst voor de gedeputeerden van de provincies Overijssel 
en Gelderland. Oud-maker Sjoeke-Marije Wallenda! leidde de interactieve workshop rondom 
samenwerken en frisse werkvormen. Dit leidde succesvol tot inhoudelijk gesprek tussen de 
18 (veelal nieuwe) gedeputeerden. 

Kameroperahuis #verbindt 

Doelstelling: Kameroperahuis maakt projecten die ingebed zijn in het gevoel van 
gemeenschapszin. We zien voor onszelf als professionele instelling met toptalenten een 
rol als inspirator en leermeester van niet-professionals. Regelmatig is onze #verbindt 
doelstelling ook terug te vinden in projecten die vallen onder de pijlers #leert en #speelt. 

We werken sinds 2015 aan het project Bruisende Buren, in de wijk Zwolle-Zuid. De 
gemeente Zwolle heeft ons gevraagd of we in deze wijk kunnen bijdragen aan de sociale 
cohesie. Dit is uitgegroeid van een eenmalig project tot een terugkerend fenomeen. 
Jaarlijks organiseren we een buurtactiviteit en tenminste elke twee jaar realiseren we een 
bijzondere productie samen met de bewoners van de wijk. 

Bruisende Buren: Requiem voor de IJsselcentrale 
In het najaar van 2018 gingen we van start met een nieuw Bruisende Buren-project: 'De 
fantastische vertellingen van Zwolle-Zuid'. Doel van dit project was het vinden van een thema 
voor een nieuwe voorstelling die in 2019 gemaakt zou gaan worden. Dit thema werd al snel 
gevonden in het iconische gebouw Centrale Harculo, beter bekend als de IJsselcentrale. Dit 
beeldbepalende gebouw in Zwolle-Zuid is in 2018 gesloopt, zonder dat hier verder speciale 
aandacht aan was besteed. 

Met een locatievoorstelling in en rond de IJsselcentrale bood Kameroperahuis de bewoners 
van Zwolle-Zuid een podium voor hun bijzondere herinneringen en verhalen aan dit gebouw. 
Met theater, muziek en dans brachten de wijkbewoners uit Zwolle-Zuid samen met 
Kameroperahuis-makers al deze verhalen tot leven in muzikale theaterroute Requiem voor de 
IJsselcentrale. Ook muziekvereniging Kunst Na Arbeid, Vrouwenkoor Gioia, Less is More 
Band en de Zwolse Harmonie maakten deel uit van de voorstelling. 

Requiem voor de IJsselcentrale is een vervolg op eerdere edities van De Bruisende Buren in 
2016 en 2017. In de voorstellingen van De Bruisende Buren staan verhalen, dromen en 
herinneringen van bewoners uit Zwolle-Zuid centraal. Samen met de bewoners vertalen we 
deze verhalen naar muziek en theater. 
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Cast en crew 
Tekst Wessel de Vries en Sara van Gennip (slotlied) I Regie Céline Hoex I Muziek Stan 
Verberkt I Kostuums Eleftheria Lavdaki I Spel Roel Goedhart, Lusanne Arts, lokale spelers 
Zwolle-Zuid I Projectleider Jeanet Hacquebord/P22 I Productieassistent Nannette 
Poortinga I Techniek Koos Wolters I Coaching regie Sjoeke-Marije Wallenda! I Begunstiger 
ENGIE 

Requiem voor de IJsselcentrale I Foto: Erik Franssen 

Randprogrammering 
Om extra verdieping te geven aan de verschillende producties en interactie tussen publiek en 
makers te stimuleren, organiseerden we rondom onze producties extra programma's. Dit 
deden we in de vorm van nagesprekken om samen met het publiek ervaringen te kunnen 
delen en te bespreken, maar ook in de vorm van inleidingen waarbij we inzoomden op de 
thematiek van de voorstelling. Wij geloven dat deze randprogrammering sterk bijdraagt aan 
een groter en divers publiek, een intensievere relatie met het publiek en het begrip en de 
waardering van voorstellingen. Daarbij vinden we het belangrijk om in dialoog te gaan met 
ons publiek, zodat niet alleen het publiek, maar ook de maker zelf vragen beantwoord kan 
krijgen over zijn of haar voorstelling. 

In 2019 organiseerden we verschillende inleidingen en nagesprekken: 

• SPRUIT: nagesprek in Perrontheater 
Vast onderdeel van maakweek SPRUIT is het nagesprek met de deelnemende 
makers, onder leiding van Karin Netten. Tijdens SPRUIT 2019 vond dit gesprek na 
afloop van de middagronde plaats op de zolder van het Perrontheater, waarbij het 
grootste deel van de 50 bezoekers aanwezig was. Dit zorgde voor een waardevolle 
dialoog tussen makers en publiek. 
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• Een Kersentuin: Inleiding in Theater Bellevue 
Voorafgaand aan de voorstelling in Theater Bellevue vond een inleiding plaats, waarin 
Noah Larsson van Theater Bellevue regisseur Mart van Berckel interviewde over de 
totstandkoming van de voorstelling, voor een publiek van ca. 10 bezoekers. 

• Een Kersentuin: Inleiding in Stadsgehoorzaal Kampen 
Voorafgaand aan de voorstelling in de Stadsgehoorzaal vond in de bovenfoyer van het 
theater een gesprek plaats (onder leiding van Karin Netten) tussen Mart van Berckel 
en neuromusicoloog Artur Jaschke. Er werd ingezoomd op· het ontstaan van Een 
Kersentuin en de werking van muziek op het brein. Het werd een geanimeerd en 
interactief gesprek met de zaal over de kracht van muziek, herinneringen en het brein. 
Deze inleiding werd goed bezocht: er kwamen ca. 35 bezoekers op af. 

• The Art of Walking: audioinleiding op het Stadsfestival 
Tijdens het Zwolse Stadsfestival speelde The Art of Walking vier keer in Schouwburg 
Odeon, tevens het festivalhart. Vrijwilligster/actrice Jente Taborsky trok met een 
mobiele installatie - met daaraan houten beentjes, zoals in de voorstelling - door het 
aanwezige festivalpubliek binnen en buiten het theater. Het publiek kon via een 
koptelefoon luisteren naar een audio-inleiding van Tim Hammer, alsook de houten 
beentjes zelf uitproberen. 

• Een Kersentuin: nagesprek in Theater Kikker 
Een Kersentuin was onderdeel van de reeks 'Kikker stelt voor'. Onder deze naam 
presenteert Theater Kikker één keer per maand een nieuwe theatermaker aan haar 
publiek. De voorstellingen in deze reeks worden omlijst met een nagesprek om de 
theatermaker, letterlijk, aan het publiek voor te stellen. Na afloop van de voorstelling 
vond er dan ook een (gratis) nagesprek plaats met Mart van Berckel, waar ca. 25 
bezoekers op afkwamen. 

Makers en publiek in gesprek tijdens SPRUIT I Foto: Erik Franssen 
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7. Publiciteit 
De verschillende producties en projecten van Kameroperahuis in 2019 waren inhoudelijk zeer 
divers. Van een community-art project in Zwolle-Zuid tot aan festivalpremières tijdens 
November Music en het Stadsfestival, en van hedendaags muziektheater tot een klassieke 
liedcyclus. We hebben zo verschillende types kunst- en cultuurliefhebbers door heel 
Nederland kunnen bereiken en mensen kennis laten maken met het werk van de nieuwe 
generatie muziektheatermakers. Door middel van gedifferentieerde persberichten en goed 
gebruik van ons netwerk kregen onze producties aandacht in zowel landelijke als regionale 
en lokale pers. Dit leverde een aantal mooie publicaties op, waaronder de onderstaande: 

• Uit de bocht vliegen mag bij SPRUIT in Perrontheater, in De Peperbus; 
• Treurmars en stemmige muziek: zuid zegt IJsselcentrale vaarwel, verslag van 

Requiem voor de IJsselcentrale in het Algemeen Dagblad; 
• Trippen met Tsjechov, interview met regisseur Mart van Berckel over Een Kersentuin 

in Uitmagazine Utrecht; 
• Sprookjes onder de loep bij Kameroperahuis, interview met regisseur Kenza 

Koutchoukali over This is oot a fairytale op Operamagazine.ni. 

Publiek 
Omdat Kameroperahuis de tickets van voorstellingen bijna altijd via de speelplekken verkoopt, 
beschikken wij over weinig tot geen informatie van onze bezoekers. Dit maakt het lastig om te 
achterhalen wie onze bezoekers zijn, hoe ze op de hoogte waren van onze producties en of 
er herhaalbezoekers zijn. Daarnaast zijn al onze voorstellingen nieuwe producties, spelen we 
verspreid door het hele land en bewegen de verschillende projecten en producties over de 
gehele breedte van het muziektheatergenre. Om die reden is het noodzakelijk om voor iedere 
productie weer opnieuw de juiste doelgroepen te bepalen. Hiervoor werken we altijd samen 
met marketeers van de verschillende speellocaties: zij kennen hun (vaak lokale) publiek 
immers het beste. Een sprekend voorbeeld is Theater Bouwkunde in Deventer, waar 
voorstelling The Art of Walking gespeeld werd voor zaal vol met Japan- en 
poppenspelliefhebbers. Het aanwezige publiek bij onze voorstellingen door het hele land 
proberen we bovendien ook te interesseren voor andere Kameroperahuis activiteiten. Via de 
gratis programmaboekjes attenderen we bezoekers op de mogelijkheid zich te abonneren op 
onze maandelijkse nieuwsbrief of om Huisgenoot (ambassadeur) van Kameroperahuis te 
worden. 

Los van de specifieke doelgroepen van de verschillende producties blijft de doelstelling van 
ons publieksbeleid hetzelfde: we willen een divers en nieuwsgierig publiek aanspreken, dat 
zich uitgedaagd voelt om door onze voorstellingen betrokkenheid te tonen bij de samenleving 
om hen heen en bij de muziektheatertalenten van nu. Per pijler verschilt deze doelgroep, maar 
soms zal er enige overlap zijn. Grofweg is de volgende indeling te maken: 

• #speelt: muziektheaterbezoekers; 
• #werkt: ondernemers en overheidsinstanties in regio Zwolle; 
• #verbindt: amateur kunstbeoefenaars en lokale bewoners; 
• #leert: middelbare scholen in de provincie Overijssel en studenten aan 

kunstvakopleidingen. 
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Met onze voorstellingen vertellen we verhalen, over de maatschappij of de blik van onze 
makers op de samenleving. Deze unieke en persoonlijke verhalen bieden kansen om 
potentieel publiek te enthousiasmeren. Contentmarketing is hierbij dé manier om waardevolle 
en relevante inhoud aan je doelgroep over te brengen. Daarom werken we graag met een 
persoonlijke insteek en zetten we de makers in onze campagnes centraal (vaak ook letterlijk 
door ze als model op een campagnebeeld van een voorstelling te gebruiken), bijvoorbeeld 
door kijkjes achter de schermen te geven en video's te maken met repetit iebeelden. Zo 
maakten we in 2019 voor The Art of Walking een video waarin maker Tim vertelt over het 
maakproces van de voorstelling en werden in de SPRUIT aftermovie ook de deelnemende 
makers aan het woord gelaten. 

Voor een duidelijke profilering zijn een herkenbare huisstijl en beeldtaal erg belangrijk. Bij 
producties en projecten waar Kameroperahuis op het gebied van marketing en communicatie 
in de lead is, wordt er gewerkt met vaste fotograaf Erik Franssen en vaste vormgever 
Viesrood. Samen met hen ontwikkelen we communicatiemiddelen: van campagnebeeld tot 
posters, flyers en andere middelen. 

We hebben in 2019 geëxperimenteerd met het toevoegen van een kijkwijzer aan de 
programmaboekjes, om het publiek zo meer handvaten te bieden bij het bekijken van de 
voorstelling. Dit leverde bij zowel The Art of Walking als This is oot a fairy tale veel positieve 
reacties op. 

Ook dit jaar hebben we enkele rand programmering activiteiten georganiseerd, in de vorm van 
inleidingen en nagesprekken. Wij geloven dat dit soort interactieve activiteiten sterk bijdraagt 
aan een groter en diverser publiek, een intensievere relatie tussen zowel Kameroperahuis als 
makers met het publiek en het begrip en de waardering van voorstellingen. In de 
randprogrammering spelen de makers daarom wederom een belangrijke rol. We hopen 
aankomend jaar de randprogrammering nog verder te structureren, zodat een nog groter deel 
van het publiek kan deelnemen aan deze activiteiten. 

On Ii ne marketing 
Wij geloven dat een goede combinatie tussen online en offline marketing essentieel is voor 
het slagen van publiciteitscampagnes. Hierbij neemt de online marketing echter wel steeds 
een belangrijker deel in: het biedt ons de mogelijkheid om gemakkelijk potentiële doelgroepen 
te bereiken en ook zelf meer inzicht te verkrijgen in het bereik en effect van campagnes. 

Voor het voeren van een goede online campagne vinden wij (bewegend) beeldmateriaal van 
hoge kwaliteit erg belangrijk. Daarom blijven we in verhouding veel investeren in kwalitatief 
goede content, voornamelijk in (bewegend) beeldmateriaal. Vooral de kracht van video is 
enorm: het grijpt doorgaans eerder de aandacht en spreekt veel mensen aan. Hiervoor werken 
we, waar mogelijk, samen met videograaf Silvian Ilgen. In 2019 maakten we in totaal zeven 
nieuwe video's die online gedeeld zijn, waaronder een video over het Mantelzorgproject i.s.m. 
ArtEZ Conservatorium. Deze video, waarin één van de thuisconcerten uit de projectweek is 
vastgelegd, werd op Facebook massaal bekeken (18.461 weergaven) en gedeeld (125 keer). 
Andere video's die we in 2019 maakten waren de aftermovies van maakweek SPRUIT en 
community-art project Bruisende Buren, trailers voor The Art of Walking en This is not a fairy 
tale, een video over de totstandkoming van The Art of Walking met maker Tim Hammer 
centraal en over onze #werkt-bijdrage aan het Prinsjesdagcongres van Regio Zwolle. 
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In 2019 is het Facebook account van Kameroperahuis gegroeid van 1248 naar 1436 volgers. 
De meest populaire berichten op onze Facebookpagina bevatten video-content. Het 
lnstagram account is gegroeid van 681 naar 790 volgers. Omdat Twitter voornamelijk wordt 
gebruikt door journalisten en media, kiezen we ervoor hier alleen belangrijk nieuws te delen 
en het dus minder frequent in te zetten. Dit geldt hetzelfde voor Linked In. Het Twitter account 
groeide van 689 naar 697 volgers. 

E-mail marketing 
E-mailmarketing blijft nog een belangrijk onderdeel van de marketingcommunicatiestrategie. 
E-mail is één van de meest krachtige middelen omdat de conversie vele malen hoger ligt dan 
bij andere middelen. Vorig jaar hebben we geëxperimenteerd met het na een aantal dagen 
nogmaals versturen van dezelfde campagne naar niet-openers, met positief resultaat. 
Inmiddels doen we dit standaard bij elke maandelijkse nieuwsbrief en dit blijft succesvol: van 
de in eerste instantie niet-openers, opende gemiddeld 17% de nieuwsbrief alsnog na de 
tweede verzending. 

In 2019 verstuurden we 11 digitale nieuwsbrieven. Het gemiddelde openingspercentage van 
onze emailcampagnes was 38%, tegenover 22% gemiddeld in de sector. De gemiddelde 
klikratio was 3,9% tegenover 2,4% gemiddeld in de sector. Ten opzichte van 2018 is de 
gemiddelde klikratio van de maandelijkse nieuwsbrief gegroeid (was 2,8% ): dit betekent dat 
mensen vaker klikken op links in de nieuwsbrieven - een ontwikkeling waar we blij mee zijn. 

Websitebezoek en Google advertising 
In december 2019 hebben we ons jaarcontract met extern bureau INTK verlengd. Sinds 2017 
werken we op het gebied van Google Ads met hen samen. Zij zetten vanuit het Google Grants 
budget ( Google biedt aan non-profitorganisaties de mogelijkheid om gratis te adverteren via 
Google Ads ter waarde van een bedrag van maximaal $10,000 USD per maand) verschillende 
online advertentiecampagnes op voor onze projecten en producties. INTK beheert en 
onderhoudt de campagnes, met input van Kameroperahuis. 

Mede door deze samenwerking is onze website in 2019 in totaal 13.321 keer bezocht. 
Daarvan waren 1.542 bezoeken (15%) afkomstig uit de Google Advertenties. De website 
wordt inmiddels bijna net zo vaak via een desktop (51%) als via een mobiel apparaat (49%) 
bezocht. Ten opzichte van 2018 is het aantal websitebezoeken gedaald met 32%. Dit is echter 
goed te verklaren door de bovengemiddeld grote advertentiecampagne die in de zomer van 
2018 liep voor locatievoorstelling We/staat. In vergelijking met het bezoekersaantal van 2017 
is er in 2019 echter wel degelijk een stijging van 26% te zien. Daarnaast zien we ook een 
stijgende lijn in zowel het aantal bezochte webpagina's per bezoek (+10%) en de gemiddelde 
verblijfsduur op de website per bezoek (+36%) te zien - wat betekent dat de kwaliteit van de 
websitebezoeken verbeterd is. Met het oog op de naamsverandering van Kameroperahuis zal 
in januari 2020 een vernieuwde website gelanceerd worden. Hierbij wordt ingezet op het doel 
om de website overzichtelijker, gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken. Hiermee hopen 
we de stijgende lijn voort te kunnen zetten. 
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8. Aantal bezoekers en deelnemers 2019 
In onderstaande tabel zijn de bezoekerscijfers en deelnemerscijfers te vinden. Er is per project 
en productie een onderscheid gemaakt tussen bezoekers (passief) en deelnemers (actief). 
Vrijwilligers vallen ook onder de deelnemers. 

Activiteit Pijler Aantal Aantal 
deelnemers bezoekers 

Proeftuin Talent in Ontwikkeling leert 210 0 

ArtEZ leert 154 100 

SPRUIT Speelt 1 100 

Een Kersentuin (reprise) Speelt 0 982 

Het Atelier 2019 Speelt 0 453 

OperaXpress leert 52 75 

Het Wilde Oosten Speelt 0 20 

Requiem voor de IJsselcentrale Verbindt 168 557 

The Art of Walking Speelt 0 648 

Storm in mijn hoofd leert 9 1010 

This is not a fairy tale Speelt 1 587 

Rand programmering Overig 3 84 

Werkt opdrachten Werkt 18 587 

Totaal 616 5203 
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STICHTING KASKO, HUIS VOOR MUZIEKTHEATER 
ZWOLLE 

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na voorstel resultaatbestemming) 

31-12-2019 31-12-2018 
€ € € € 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa 1 
Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.051 2.911 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 
Vorderingen op handelsdebiteuren 2 1.090 3.648 
Overige vorderingen en overlopende 3 
activa 22.861 81.571 

23.951 85.219 

Liquide middelen 4 176.806 187.500 

Totaal activazijde 202.808 275.630 
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STICHTING KASKO, HUIS VOOR MUZIEKTHEATER 
ZWOLLE 

31-12-2019 31-12-2018 
€ € € € 

PASSIVA 

STICHTINGSVERMOGEN 
Bestemmingsreserves 5 80.000 90.000 
Overige reserves 6 52.258 37.468 

132.258 127.468 

KORTLOPENDE SCHULDEN 
Schulden aan leveranciers en handels- 7 
kredieten 4.529 502 
Schulden ter zake van belastingen en 8 
premies sociale verzekeringen 2.879 3.539 
Overige schulden en overlopende 9 
passiva 63.142 144.121 

70.550 148.162 

Totaal passivazijde 202.808 275.630 
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STICHTING KASKO, HUIS VOOR MUZIEKTHEATER 
ZWOLLE 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

Exploitatie Begroting Exploitatie 
2019 2019 2018 

€ € € 

Eigen opbrengsten 10 88.559 48.000 150.141 
Subsidies 11 376.230 379.550 684.040 

Baten 464.789 427.550 834.181 

Lasten 
Lonen 12 153.931 169.272 159.278 
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 13 860 860 
Overige lasten 14 305.208 258.278 654.871 

Totaal van som der kosten 459.999 427.550 815.009 

Totaal van netto resultaat 4.790 19.172 

Resultaatbestemming 
Bestemmingsreserve Oeral 
Bestemmingsreserve Art of Walking 
Bestemmingsreserve Corporate Marketing 
Overige reserves 

-7.500 
-7.500 
5.000 

14.790 

7.500 
7.500 

4.172 

4.790 19.172 
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STICHTING KASKO, HUIS VOOR MUZIEKTHEATER 
ZWOLLE 

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting KASKO, Huis voor muziektheater is feitelijk en statutair gevestigd op Spinhuisplein 14, 8011 ZZ 
te Zwolle en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 05084259. 

ALGEMENE TOELICHTING 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting KASKO, Huis voor muziektheater bestaan voornamelijk uit het bevorderen 
van en het ontwikkelen van kameropera en kleinschalig muziektheater. Het stimuleren en ontwikkelen van 
talenten op het gebied van muziektheater. Het begeleiden van jonge, pas afgestudeerde, 
muziektheatermakers op weg naar een professionele carrière. 

De locatie van de feitelijke activiteiten 

Stichting KASKO, Huis voor muziektheater is feitelijk gevestigd op Spinhuisplein 14, 8011 ZZ te Zwolle. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C.1. 
Kleine Organisaties-zonder-winststreven. De jaarrekening is opgemaakt in €. 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt 
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties 
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 

GRONDSLAGEN 

Materiële vaste activa 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. 

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief 
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen 
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde 
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde 
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde 
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste 
van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering 
gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
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STICHTING KASKO, HUIS VOOR MUZIEKTHEATER 
ZWOLLE 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de 
nominale waarde. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn gerealiseerd. 

Omzetverantwoording 

Projectsubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar 
waarin de gesubsidieerde projecten worden uitgevoerd. 

Lonen 

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de 
pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord. 

Ultimo 2019 ( en 2018) waren er voor de stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast 
de betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. 
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STICHTING KASKO, HUIS VOOR MUZIEKTHEATER 
ZWOLLE 

TOELICHTING OP DE BALANS 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

1 Materiële vaste activa 

Andere vaste 
bedrijfsmid 
delen 

€ 
Stand per 1 januari 2019 
Verkrijgings- of vervaardigings 
prijs 
Cumulatieve afschrijvingen 

Boekwaarde per 1 januari 2019 

5.844 
-2.933 

2.911 

Mutaties 
Afschrijvingen 

Saldo mutaties 

Stand per 31 december 2019 
Verkrijgings- of vervaardigings 
prijs 
Cumulatieve afschrijvingen 

Boekwaarde per 
31 december 2019 

Afschrijvingspercentages 

-860 

-860 

5.844 
-3.793 

2.051 

0-20 
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STICHTING KASKO, HUIS VOOR MUZIEKTHEATER 
ZWOLLE 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 
31-12-2019 

€ 
31-12-2018 

€ 
2 Vorderingen op handelsdebiteuren 

Vorderingen op handelsdebiteuren 1.090 3.648 

Een voorziening voor dubieuze debiteuren werd niet noodzakelijk geacht. 

3 Overige vorderingen en overlopende activa 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Overige vorderingen en overlopende activa 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Omzetbelasting 

Overige vorderingen en overlopende activa 

Nog te ontvangen subsidies 
Overige vordering 

12.251 
10.610 

7.767 
73.804 

22.861 81.571 

12.251 7.767 

5.000 
5.610 

70.650 
3.154 

10.610 73.804 

4 Liquide middelen 
ING 
Kas 

176.377 
429 

187.081 
419 

176.806 187.500 

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de stichting. 

42/52 Beoordelingsverklaring afgegeven 



STICHTING KASKO, HUIS VOOR MUZIEKTHEATER 
ZWOLLE 

PASSIVA 

Stichtingsvermogen 

Stand per 1 januari 2019 
Mutatie uit resultaatverdeling 
Uit resultaatverdeling 

Stand per 31 december 2019 

5 Bestemmingsreserves 

Bestemmingsreserve voorstelling 
Bestemmingsreserve kosten bij eventuele opheffing 
Bestemmingsreserve investeringen bij verhuizing 
Bestemmingsreserve Oeral 
Bestemmingsreserve Art of Walking 
Bestemmingsreserve Corporate Marketing 

Bestemmingsreserve voorstelling 
Stand per 1 januari 
Mutaties 

Stand per 31 december 

Bestem- Overige Totaal 
mingsreser- reserves 
ves 

€ € € 
90.000 37.468 127.468 
-10.000 -10.000 

14.790 14.790 

80.000 52.258 132.258 

31-12-2019 31-12-2018 
€ € 

40.000 40.000 
25.000 25.000 
10.000 10.000 

7.500 
7.500 

5.000 

80.000 90.000 

2019 2018 
€ € 

40.000 40.000 

40.000 40.000 

Deze reservering is getroffen om, met het oog op het vergroten van de zichtbaarheid van de makers van 
de Stichting, in ieder geval deels al gefinancierde productie toch doorgang te laten hebben. 

Bestemmingsreserve kosten bij eventuele opheffing 
Stand per 1 januari 
Mutaties 

Stand per 31 december 

25.000 25.000 

25.000 25.000 

De reserve is opgenomen zodat de stichting steeds in staat is om, bij onverhoopte opheffing, de lopende 
verplichtingen jegens alle partijen te kunnen afwikkelen. Hierbij valt te denken aan transitievergoedingen, 
archiefkasten en afkoopsommen. 
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STICHTING KASKO, HUIS VOOR MUZIEKTHEATER 
ZWOLLE 

2019 2018 

Bestemmingsreserve investeringen bij verhuizing 
Stand per 1 januari 
Mutaties 

Stand per 31 december 

€ 

10.000 

€ 

10.000 

10.000 10.000 

De reserve is in 2015 getroffen vanwege de verplichte verhuizing uit het R10 gebouw te Zwolle in 2016. In 
2016 is huisvestiging gevonden bij Zwolse Theaters in Theater De Spiegel te Zwolle. Omdat nog 
onvoldoende duidelijk is of dit voldoet als structurele oplossing is besloten om de reserve in stand te 
houden tot het moment dat daar meer duidelijkheid over is. 

Bestemmingsreserve Oerol 
Stand per 1 januari 
Resultaatverdeling 

Stand per 31 december 

7.500 
-7.500 7.500 

7.500 

De reserve is getroffen in het boekjaar 2018 voor kosten voor project Oeral. 
Deze reserve is in het boekjaar 2019 volledig benut. 

Bestemmingsreserve Art of Walking 
Stand per 1 januari 
Resultaatverdeling 

Stand per 31 december 

7.500 
-7.500 7.500 

7.500 

De reserve is getroffen in het boekjaar 2018 voor kosten voor project Art of Walking. 
Deze reserve is in het boekjaar 2019 volledig benut. 

Bestemmingsreserve Corporate Marketing 
Stand per 1 januari 
Resultaatverdeling 

Stand per 31 december 

5.000 

5.000 

De reserve is getroffen in het boekjaar 2019 voor kosten voor Corporate Marketing. 
Deze reserve zal de komende jaren benut worden. 

6 Overige reserves 

Stand per 1 januari 
Uit resultaatverdeling 

Stand per 31 december 

37.468 
14.790 

33.296 
4.172 

52.258 37.468 
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KORTLOPENDE SCHULDEN 

31-12-2019 
€ 

31-12-2018 
€ 

7 Schulden aan leveranciers en handelskredieten 

Crediteuren 4.529 502 

8 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 

Loonheffing 2.879 3.539 

9 Overige schulden en overlopende passiva 

Vooruitontvangen subsidiegelden 
Accountantskosten 
Vakantiegeld 
Overige schuld 
Doorgeschoven subsidies private middelen 

48.925 97.850 
6.500 8.000 
3.734 5.558 
3.983 1.982 

30.731 

63.142 144.121 

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen 

De aard van niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichting van onroerende zaken is 
circa € 10.000. 

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen activa 

De stichting ontvangt jaarlijks structurele subsidiebijdragen van de Gemeente Zwolle en de Provincie 
Overijssel. In 2019 heeft de stichting aan structurele subsidies een bedrag ontvangen 
van€ 256.074. 

De gemeente Zwolle heeft vanaf 2016 een structurele subsidie toegezegd van€ 50.000 per jaar. 

De provincie Overijssel heeft een structurele subsidie van € 412.000 toegezegd voor de jaren 2019 en 
2020, waarvan€ 206.000 in 2019 is ontvangen. 

In de afgelopen kunstenperiode 2017-2020 heeft de stichting structurele subsidie van bovengenoemde 
partijen ontvangen (zijnde Provincie Overijssel en Gemeente Zwolle) en op basis van de vele gesprekken 
die er met deze partijen zijn, is het bestuur positief gestemd over het verkrijgen van toekomstige 
financiering van de activiteiten. Er start in 2021 weer een nieuwe 4 jaars kunstenperiode. Hiervoor heeft 
de stichting mooie nieuwe plannen ingediend. Er is vertrouwen in de continuïteit van de stichting, maar 
mochten de subsidienten voor de nieuwe periode andere keuzes maken en de subsidies beëindigd 
worden, dan heeft de stichting voldoende middelen om de dan lopende verplichtingen af te wikkelen. 

De in de jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd 
op de veronderstelling van de continuïteit van de stichting. 
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Gebeurtenissen na balansdatum 

In het voorjaar 2020 bereikt het Coronavirus ook Nederland en worden er van overheidswege diverse 
maatregelen getroffen om een exponentiële verspreiding van het virus tegen te gaan. Het beleid van de 
overheid is er tevens op gericht om de economische gevolgen van de crisis tegen te gaan. 

Zowel Rijk, Provincie en Gemeente geven aan om met coulance om te gaan met de prestatie-afspraken 
van de toegekende subsidies en zijn niet voornemens om subsidies terug te vorderen. De continuïteit van 
de stichting is hierdoor gewaarborgd. 

Het bestuur is van mening dat de jaarrekening op grond van de regels in het verslaggevingsstelsel 
opgemaakt kan worden op grond van de continuïteitsveronderstelling. 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Exploitatie Begroting Exploitatie 
2019 2019 2018 

€ € € 
10 Eigen opbrengsten 
Directe opbrengsten 31.952 21.750 98.015 
Overige opbrengsten 56.607 26.250 52.126 

88.559 48.000 150.141 

Directe opbrengsten 
Uitkoopsommen producties 31.952 21.750 10.600 
Publieksinkomsten binnenland 87.415 

Totaal 31.952 21.750 98.015 

Overige opbrengsten 
Donaties en giften 28.341 5.250 134 
Werkzaamheden t.b.v. derden 3.368 10.000 41.880 
Educatie 5.078 6.000 10.112 
Bijdrage coproducenten 19.820 5.000 

Totaal 56.607 26.250 52.126 

11 Subsidies 
Meerjarige incidentele subsidies Provincies 206.074 203.200 203.200 
Structurele subsidie Gemeente 50.000 50.000 50.000 
Subsidies uit private middelen 47.231 77.425 180.820 
Subsidies uit publieke middelen 72.925 48.925 250.020 

376.230 379.550 684.040 

Meerjarige incidentele subsidie Provincies 
Provincie Overijssel 206.074 203.200 203.200 

Totaal 206.074 203.200 203.200 

Structurele subsidie Gemeente 
Gemeente Zwolle 50.000 50.000 50.000 

Totaal 50.000 50.000 50.000 
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Exploitatie Begroting Exploitatie 
2019 2019 2018 

€ € € 
Subsidies uit private middelen 
Subsidies Een Kersentuin 24.731 -25.731 
Stad kamer 12.000 999 
Prins Bernhard Fonds 3.500 45.000 
Stichting Dioraphte 2.500 22.500 
Norma Fonds 2.500 2.500 
Gravin van Bylandt 1.000 
Stichting Abracadabra 1.000 

Stichting Culturele hoofdstad Leeuwarden 15.000 
Fonds21 35.000 
Stichting Beringer Hazewinkel 60.000 
Overige fondsen 9.622 
Lira Fonds 6.400 

Ondernemersfonds Westerveld 9.530 
Subsidies private middelen 77.425 

Totaal 47.231 77.425 180.820 

Subsidies uit publieke middelen 
Provincie Overijssel 20.000 24.950 
Gemeente Zwolle 4.000 
Provincie Drenthe 128.000 
Gemeente Westerveld 20.000 
Provincie Gelderland 24.995 
Fonds Podiumkunsten (nieuwe makersregeling Tim 48.925 48.925 Hammer) 
Fonds Podiumkunsten (nieuwe makersregeling Mart van 52.075 Berckel) 

Totaal 72.925 48.925 250.020 

12 Lonen 
Directie 81.687 96.072 73.814 
Bureau 44.417 38.200 31.264 
Marketing en Publiciteit 23.667 30.000 29.651 
Ziekteverzuimverzekering 3.624 5.000 3.940 
Productiemedewerker 20.168 
Arbodienst 393 228 
Werving 143 213 

153.931 169.272 159.278 

In de personeelskosten per functie zijn opgenomen de bruto Ionen en salarissen, sociale lasten en 
pensioenpremies. 

De stichting heeft een pensioenregeling afgesloten met het Bedrijfstakpensioenfonds 
PFZW Pensioenfonds Zorg & Welzijn. De opgebouwde aanspraken worden steeds in het betreffende 
kalenderjaar afgefinancierd door middel van kostendekkende premiebetalingen. 
De pensioenregeling betreft een geïndexeerde middelloonregeling. Op basis van de 
uitvoeringsovereenkomsten heeft de stichting bij een tekort in het fonds geen verplichting tot het voldoen 
van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies. 
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Gemiddeld aantal werknemers 
2019 

Aantal 
Gemiddeld aantal werknemers 
2018 

2,91 

Aantal 
Gemiddeld aantal werknemers 3,72 

13 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 

Exploitatie 
2019 

Begroting 
2019 

Exploitatie 
2018 

€ 
Afschrijvingen materiële vaste activa 
Andere vaste bedrijfsmiddelen 

€ 

860 

€ 

860 

14 Overige lasten 
Beheerslasten materieel 
Activiteitenlasten personeel 
Activiteitenlasten materieel 

56.386 
173.047 
75.775 

52.153 
134.700 
71.425 

61.405 
316.789 
276.677 

305.208 258.278 654.871 

Beheerslasten materieel 
Corporate marketing 17.256 15.000 13.988 
Reis-, verblijf- en representatiekosten 10.784 9.000 13.442 
Huisvestingskosten (inclusief telefoonkosten en inrichting) 9.421 10.000 9.869 
Accountantskosten 5.460 3.500 6.875 
Automatisering 5.452 7.000 5.269 
Administratiekosten 3.888 2.700 4.635 
Verzekeringen 2.937 4.000 3.245 
Kantoorkosten 829 1.000 2.409 
Verhuiskostenvergoeding 1.000 
Overige kosten 359 -47 673 

56.386 52.153 61.405 

Activiteitenlasten personeel 
Medewerkers producties 136.838 94.850 277.666 
Deskundigheidsbevordering 12.011 15.000 13.851 
Marketingadviseur 10.885 5.000 9.631 
Workshops en masterclasses 4.303 2.500 2.825 
Educatie 9.010 17.350 12.816 

173.047 134.700 316.789 
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Exploitatie 

2019 

Begroting 

2019 
Exploitatie 

2018 
 € € € 

Activiteitenlasten materieel 
Producties  69.556   56.425   222.270  
Marketing  15.174   15.000   54.407  
  84.730   71.425   276.677  
Ontvangen verzekeringsuitkering  -8.955   -   -  
  75.775   71.425   276.677  
 
 
Zwolle, 27 maart 2020 
Stichting KASKO, Huis voor muziektheater 
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OVERIGE GEGEVENS 

MEDEDELING OMTRENT HET ONTBREKEN VAN DE ACCOUNTANTSVERKLARING 

STATUTAIRE REGELING OMTRENT DE BESTEMMING VAN DE WINST 

De stichting heeft geen winst tot doel, in de statuten is derhalve ook niets omtrent 
winstbestemming bepaald. 

Bij ontbinding van de stichting wordt een eventueel batig saldo uitgekeerd aan een door 
het bestuur bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen rechtspersoon, instelling of 
organisatie waarvan de doelstelling zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de 
stichting. 

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur is het resultaat over 
2019 verdeeld zoals is opgenomen op pagina 37 van de jaarrekening. 
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