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1.1   Missie en Visie
 
Stichting de Theaterdagen stimuleert en promoot theater uit het Nederlands taalgebied. Onze missie is
tweeledig: een breed publiek enthousiasmeren voor toneel en theater en als internationaal georiënteerd
showcase-platform een belangrijke aanjager zijn van de podiumkunstensector, een die de nieuwste
ontwikkelingen signaleert en tot debat over de toekomst uitnodigt.

Deze twee missies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Theater biedt in onze wereld een relatief
veilige haven om gedachten uit te dagen, consequenties van ideeën te testen en intense emoties te
ervaren. Theater - hoe abstract of expliciet politiek ook - heeft alleen legitimiteit en toekomst als ze in
relatie staat tot de maatschappij en het draagvlak heeft van publiek. Als organisator van festivals zien wij
het daarom als onze opdracht om zowel makers als publiek te bedienen en hun onderlinge dialoog zo
goed mogelijk te faciliteren.

Bovendien hebben we de overtuiging dat kunst van hoge kwaliteit op een laagdrempelige wijze
gepresenteerd kan worden. Meer en minder ervaren bezoekers kunnen geraakt worden door en
participeren in een uitdagend programma. Deze onalledaagse ontmoetingen tussen toeschouwer en
kunstenaar zijn precies wat we willen teweegbrengen. Onze festivals presenteren theater van
buitengewone kwaliteit – van excellerende theatericonen tot jong, out-of-the-box talent – en maken dit
toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek.

We spreken graag over platforms in plaats van festivals.1 Enerzijds leggen we zo de nadruk op onze
showcasefunctie: het bekendmaken van theater van bijzondere kwaliteit bij publiek en het (internationale) 
professionele veld. Anderzijds wijzen we op hoe we met deze platforms een plek willen bieden waar 
publiek en professionals bijeenkomen om hedendaags theater te vieren en te bevragen. De gelijktijdige 
timing van de festivals – tussen het einde van het (zomerfestival)seizoen en de aanvang van het nieuwe 
– leent zich perfect voor reflectie op wat is geweest en het opdoen van inspiratie en kennis voor de 
toekomst.

Onze activiteiten zijn georganiseerd in 4 platforms:

Nederlands Theater Festival (NTF)
NTF heeft als missie de promotie van het Nederlands theater onder een 
algemeen en professioneel publiek uit binnen- en buitenland. Het presenteert 
een juryselectie van toonaangevende producties van hoge kwaliteit die
belangwekkende ontwikkelingen binnen het theater van nu weerspiegelen.

NTF Pro
NTF Pro stimuleert de Nederlandse theatersector door het organiseren 
van verdiepende en inspirerende activiteiten voor professionals uit het 
podiumkunstenveld. Daarnaast zet het zich in om theater te promoten bij 
binnenlandse en buitenlandse programmeurs.

NTF Jong
NTF Jong wil door hoogstaand landelijk jeugdtheateraanbod jonge 
theaterbezoekers en hun ouders enthousiasmeren voor podiumkunst. In 
samenwerking met De Krakeling en STIP Theaterproducties presenteert 
het festival circa 12 jeugdtheaterproducties in theaters en cultuurhuizen. 
Daarnaast organiseert het educatieve activiteiten, prijsuitreikingen en 
programma’s voor professionals.

Amsterdam Fringe Festival
Fringe is een showcaseplatform voor nieuw, jong en ‘niche’ talent 
dat werk over de volle breedte van de podiumkunsten presenteert op 
meer dan 25 locaties door heel Amsterdam. Het biedt een uitgebreid 
talentontwikkelingstraject, stimuleert doorstroom van makers in het veld 
en draagt bij aan pluriformiteit en inclusiviteit binnen theater. Het maakt 
een breed publiek op laagdrempelige wijze warm voor buitengewoon
theateraanbod.

1_ ARTISTIEK

3

1. 
In dit onderneming-
splan gebruiken we 
festival en platform als 
synoniemen.



Elk platform heeft een eigen missie, brand, format en publiek. De platforms staan (min of meer) op 
zichzelf, maar zijn verbonden onder de koepel De Theaterdagen. De festivals vullen elkaar aan, versterken 
elkaars identiteit en vervullen vitale functies binnen de keten van het theaterveld. Dit is gedurende 15 jaar 
organisch gegroeid en willen we voortzetten en effectiever toepassen. De platforms van De Theaterdagen 
zien we als een combinatie van merken zoals bij The Coca-Cola Company: producten van dezelfde familie, 
gegroeid vanuit dezelfde waarden en visie, die, hoewel verschillend van karakter, altijd een buitengewone 
ervaring van hoog niveau bieden.

1.2   Terugblik

Stichting de Theaterdagen werd in 2005 opgericht uit de wens om de kwaliteit van theater uit Nederland 
en Vlaanderen te vieren en te promoten. Het resulteerde in een ‘theatrale manifestatie’ rondom een 
juryselectie van 10 theaterproducties, aangevuld door (rand)programma’s met jeugdtheater, bijeenkomsten 
voor het veld en toonmomenten voor nieuwe makers. In de afgelopen 15 jaar groeiden deze programma’s 
uit tot vier volwaardige platforms. Onze functie in het veld en de kwaliteit van de programma’s werd 
breder, de waardering door pers, peers en publiek groeide evenals de publieksaantallen en inkomsten.

De inhoud van onze programma’s veranderde in resonantie met en soms vooruitlopend op ontwikkelingen 
in het veld. De focus verschoof van toneel naar theater als hybride kunstvorm, er kwam meer ruimte 
voor verschillende generaties makers en een grotere diversiteit van verhalen en mensen op het toneel. 
We waren een van de eersten die thema’s als cultureel ondernemerschap en fair practice agendeerden. 
We experimenteerden met vormen en formats: nachtclubs, exposities, awardshows. We droegen bij 
aan internationale uitwisseling door veelvuldig op te treden als gastheer voor internationale bezoekers, 
als organisatoren van de IETM Spring Plenary Meeting (2016) en actief lid van World Fringe (2011). We 
verzorgden een groot deel van de theaterprogrammering van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Ons belang verschoof van nut naar noodzaak. Door crises en bezuinigingen zagen we het opheffen van 
het Theater Instituut Nederland (TIN) en Bureau Promotie Podiumkunsten; productiehuizen voor jonge 
makers werden gesloten; het aantal kleine zalen en het aanbod van theater op Nederlandse podia nam 
af; tournees van theatergezelschappen werden korter, ruimte voor Belgische aanbod en onafhankelijk 
geproduceerde voorstellingen van mid-career talent beperkter. Vanuit onze missie hebben we getracht 
in te springen waar gaten vielen. We werden producent van het Gala van het Nederlands Theater (2013), 
namen met o.a. een scenografie-expositie (2018) functies van het TIN over en bekleden met Fringe een 
belangrijke plek in de talentontwikkelingsketen.

Onder meer door het overnemen van functies groeide onze organisatie met enorme sprongen. Helaas 
bleef de subsidiëring achter bij deze toename in omvang, taken en belang voor de sector. In 2016 
belandden we zelfs tijdelijk onder de zaaglijn (ondanks het positieve advies) bij de toekenning van 
meerjarige subsidies van het Fonds Podiumkunsten. Dit heeft ons op scherp gezet om te komen tot 
een nog creatievere, efficiëntere en effectievere wijze van werken. Dit is echter niet genoeg. Dit betekent 
dat een aantal activiteiten niet of enkel in afgeslankte vorm mogelijk zijn wanneer er naast de subsidie 
van FPK en AFK geen extra gelden worden gevonden via private fondsen, sponsoring, donateurs en 
partnerbijdrages. Aangezien we alles op alles zullen zetten om deze aanvullende gelden te vergaren (en 
dit onderdeel van onze ambities is), zullen we de activiteiten die hiervan afhankelijk zijn wel benoemen 
in dit ondernemingsplan. Ze kunnen echter enkel doorgaan bij extra financiële injecties. Dit geldt voor 
Engelse boventiteling, de uitbreiding en professionalisering van het Gala en Get Happy (Hoofdstuk 2.1), 
het schoolprogramma (2.3) en de aanvullende contextprogrammering van Fringe (2.4).

1.3   Positionering

De platforms tonen een bijzondere clustering van activiteiten die de volledige keten van het professionele
theaterveld toont: van aanstormend tot gelauwerd. Daarmee bedienen we een publiek van elke
levensfase, van peuter tot pensionado. Onze activiteiten zijn gelaagd in hun opzet; zowel onervaren als 
gespecialiseerde theaterbezoekers vinden aanbod van hun gading. In onze programmering gaan we uit 
van de 3 V’s: voorstelling, verdieping en vertier. Op deze manier bieden we ons publiek de mogelijkheid 
om op verschillende manieren interactie met voorstellingen en festival aan te gaan. Dit alles vindt plaats in 
gerenommeerde theaters op het Leidseplein èn de culturele hubs ‘buiten de ring’.

We zijn intrinsiek meerstemmig. We weerspiegelen de breedte en diversiteit van het veld en de 
maatschappij. We zijn een showcase die niet draait om handel, maar om het signaleren van hoe het 

2. 
Hoofdredactioneel 
commentaar, NRC 
Handelsblad, 
4 augustus 2016.

“In die zin voelt bijvoorbeeld het schrappen van subsidie voor het Nederlands Theater Festival als een faux pas. Dat scoort 
weinig van die punten omdat het hors categorie opereert. Maar voor de promotie van de sector is het van eminent belang.” 2
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ervoor staat en te stimuleren wat in de toekomst nodig is. We selecteren, lichten uit en geven richting. 
In die zin hebben we een artistieke stem. Hierbij dienen we eerst het grotere doel – bekendmaken en 
stimuleren van theater – en daarna onze eigen belangen. NTF presenteert bijvoorbeeld geen premières en 
Fringe programmeert overwegend werk dat zich nog bewijzen moet. We zeggen niet wat theater is of zou 
moeten zijn, maar stellen het als open vraag: wat is theater nu? En als dit nu theater is, wat vinden ‘we’ 
(professionals, publiek en Stichting De Theaterdagen) daarvan?

We leveren een essentiële bijdrage aan de positieve beeldvorming van theater bij een groot publiek en 
verzorgen een stimulans voor het theaterveld. Door uitgebreide persaandacht, maar ook door het stimuleren 
van een grotere doorstroom van makers. Zo nemen gezelschappen de selectie van het NTF of de BNG Bank 
Theaterprijs-nominaties als aanleiding voor het presenteren van hernemingen. Makers van Fringe worden 
‘doorgeboekt’ naar productiehuizen en presentatieplekken in het hele land.

Met de topstukken op NTF en de eigenzinnige producties op Fringe hebben we een internationale uitstraling 
en via de netwerken waarvan we deel uitmaken stimuleren we uitwisseling van kennis en theaterproducties. 
Jaarlijks zijn producties van Fringe te zien tijdens de Dutch Season van Brighton Fringe en directeur-
bestuurder Jeffrey Meulman is vicevoorzitter van IETM.

In onze programmering kijken we niet enkel naar wat we presenteren, maar vooral naar hoe we deze 
voorstellingen het beste kunnen faciliteren en ontsluiten. Wij zien onszelf hierin als makelaar en ambassadeur. 
Zoals uit de lijst van partners valt af te leiden, is de stichting stevig geworteld in Amsterdam en heeft 
tegelijkertijd een landelijk en internationaal karakter. Amsterdam is een belangrijk cultureel centrum, zeker 
voor podiumkunsten. In geen andere stad loopt een publiek van professionals zo gemakkelijk over in een 
publiek van liefhebbers en nieuwsgierigen. Voor een landelijke showcase met internationale uitstraling voor 
theater is er volgens ons geen logischere plek. We begeven ons daarbij in alle stadsdelen. We werken samen 
met partners verspreid door de stad en zijn zo verweven met vele (geografische) gebieden van de culturele 
keten van Amsterdam.

Onze partners zijn: Internationaal Theater Amsterdam, Theater Bellevue, De Krakeling, Meervaart, de Brakke 
Grond, Bijlmer Parktheater, CC Amstel, Dansmakers, PLEIN Theater, De Balie, 20+ (ongesubsidieerde) 
kleinere theaters in Amsterdam, Theater a/d Rijn, Zaal 3/HNT, Theater Walhalla, Theater Kikker, 
VSCD, Vereniging Acteursbelangen ACT, Universiteit van Amsterdam, Platform Scenografie, NAPK, 
Rightaboutnow Inc., Poetry Circle Nowhere, World Fringe, Brighton Fringe Festival, IETM, We Are Public, 
Amsterdam&Partners, CJP, de Podiumpas, Stadspas, Uitmarkt, AT5, The Student Hotel, NRC Handelsblad, 
de Volkskrant en het Parool.

Bovendien presenteren we vier platforms die op zichzelf ook unieke posities in het landschap innemen:

Nederlands Theater Festival: Juryselecties | top van het hedendaags theater voor grote en 
kleine zaal | Nederlandse en Vlaamse producties | van BIS-gezelschap tot onafhankelijke makers 
| actuele trends in thema en maakpraktijk | verdiepend programma voor ervaren en nieuwe 
theaterbezoekers | grootschalige activiteiten voor specifieke doelgroepen (Get Happy, relaxed
performances) | ontsluiting theatererfgoed | (inter)nationale uitstraling

NTF Pro: Staat van het Theater | toonaangevend verdiepingsmoment voor de theatersector 
| signalerende en agenderende functie binnen theaterveld m.b.t. urgente, maatschappelijke 
thema’s | Gala van het Nederlands Theater | bereikt grote, diverse groep professionals

NTF Jong: Kwalitatief hoogstaand, landelijk jeugdtheateraanbod | lokale theaters | brengt 
scholieren uit heel Amsterdam in aanraking met theater | samenwerking met cultuurhuizen en 
meemaakpodia uit alle stadsdelen | uitreiking Gouden Krekels en Podiumkidsprijs

Amsterdam Fringe Festival: Eerste en grootste Fringe festival van Nederland | pluriform, 
experimenteel en divers programma | noodzakelijke schakel in talentontwikkelingsketen | 
enthousiasmeert publiek en veld voor jong, out-of-the-box talent | internationaal aanbod en 
publiek | locaties in alle stadsdelen van Amsterdam| Fringe X Bijlmer&Meervaart | Amsterdam 
Fringe Awards & Best of Fringe Tour
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• Het neerzetten van een programma dat (nog sterker) pluriform, 
inclusief, relevant en ‘toekomstproof’ is.

• Het bestendigen en verbeteren van de nationale showcasefunctie door 
doorstroom in het veld te stimuleren.

• Het benadrukken van de internationale showcasefunctie.

• Het verdiepen van onze talentontwikkelingsactiviteiten.

• Het bereiken van een breder publiek, aanspreken van nieuwe 
doelgroepen en behalen van grotere publieksaantallen.

• Het verbeteren van onze publiekswerking door het uitbreiden van 
verdiepende programma’s, educatie en het inzetten op een feestelijke 
festivalbeleving.

• Het beter uitdragen en in praktijk brengen van onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid in het vergroten van fair practice, inclusiviteit en 
duurzaamheid binnen onze organisatie en activiteiten.

• Het effectiever en gezonder maken van de bedrijfsvoering.

1.4    Ambities ‘21 – ‘24

In lijn met onze activiteiten van afgelopen jaren, zijn onze ambities voor de komende kunstenplanperiode 
als volgt:
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2_ ACTIVITEITEN ‘21 – ‘24

2.1   Nederlands Theater Festival

Voorstellingenprogramma
Het NTF-programma bestaat uit de door de Nederlandse Toneeljury geselecteerde 10 theaterproducties,
plus 1 locatietheaterproductie, een selectie uit de keuze van de Vlaamse Toneeljury, de genomineerden
van de BNG Bank Theaterprijs, de winnaar van de Wijkjury en een interactief randprogramma voor
bezoekers: NTF Extra.

Kern van de programmering zijn de juryselecties die in hun keuze kwaliteit, zeggingskracht en actualiteit
centraal stellen. Natuurlijk legt iedere jury haar eigen accenten en is de keuze nooit onomstreden, maar al
jaren geven de selecties een scherp beeld van de ontwikkelingen in theater en maatschappij op dat 
moment. Om dit te blijven garanderen, streven we naar zo divers mogelijk samengestelde jury’s. De 
afgelopen drie jaar hebben we daarbij gelet op diversiteit in leeftijd, gender, rollen binnen en buiten het 
veld, spreiding over het land en culturele achtergrond. In 2024 willen we tenminste drie juryleden met een 
bi-culturele achtergrond hebben aangesteld binnen de Toneeljury.

Met het oog op de showcasefunctie programmeert het festival zo nodig extra producties voor specifieke
doelgroepen en/of producties met actuele thema’s die we in het programma vinden ontbreken.
 
NTF Extra
Uit publieksonderzoek blijkt dat ons publiek behoefte heeft aan duiding bij voorstellingen. Daar waar
ervaren bezoekers graag meer vernemen over het maakproces, is de nieuwe bezoeker vooral benieuwd
naar wát hij precies gaat zien en hoe je daarnaar kan kijken. Voor de laatste groep kiezen we daarom een
laagdrempelige insteek. Zo verzorgde dramaturg Cecile Brommer in 2019 een ‘snelcursus Theaterbezoek’.
Voor meer ervaren bezoekers zoeken we de diepgang op met nagesprekken, openbare repetities en
masterclasses in acteren, theaterfotografie of recensieschrijven.

Het festival biedt al jaren een uitgebreid participatief educatieprogramma voor kunstvakopleidingen en
scholieren. Samen met Podiumkunst.net (nieuwe NIT) willen we de bekendheid van onze 
theatergeschiedenis bevorderen. Zo is NTF een van de initiatiefnemers van een in ontwikkeling zijnde
route met QR-codes waarbij de geschiedenis van het gebouw van ITA en de portrettengalerij tot leven
komt.

We introduceren relaxed performances, een concept van toegankelijkheids-expert Jessica Thom: 
avonden waarop de standaard codes van een theaterbezoek minder streng gelden en het geluidsniveau 
en lichteffecten aansluiten bij de behoefte van mensen die gebaat zijn bij een meer ‘relaxte’ 
theaterervaring. In Groot-Brittannië is dit een beproefd concept wat ervoor heeft gezorgd dat mensen 
met beperkingen zoals Tourette, spasmen, autisme of slechtziendheid gemakkelijker theatervoorstellingen 
kunnen bezoeken. 3

In Get Happy presenteren we voorstellingen voor een publiek dat niet of nauwelijks theater bezoekt. Zo
presenteerden we in 2019 de voorstelling Allemaal mensen van Toneelgroep Oostpool in Carré aan ruim
1.000 mbo-studenten (16-21 jaar) uit heel Nederland. De voorstelling was omlijst door gesprekken voor
en na de voorstelling waarbij werd ingegaan op de vraag ‘wat doet deze voorstelling met jou?’. Het was
een bijzonder levendige theaterervaring die leidde tot interessante discussie tussen bezoekers over de
inhoud van de voorstelling en de ervaring van naar theater gaan. De komende periode willen we Get 
Happy ontwikkelen tot jaarlijks terugkerend evenement voor landelijke mbo-studenten en een versie voor
volwassenen creëren samen met Lotte van den Berg en Daan’t Sas (pilot 2020).

Tenslotte willen we de Publieksprijs opnieuw in het leven roepen (2022). Dit biedt de mogelijkheid om
voor het grote publiek herkenbaar en geliefd aanbod uit landelijke schouwburgen op NTF te laten zien.
Hiervoor is een plan in voorbereiding met de Podiumcadeaukaart.

3.
‘It’s not anarchy, 
it’s inclusivity: How 
relaxed performances 
are opening up 
theatre’, The Evening
Standard, 3 april 2019.
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2.2   NTF Pro

Hoewel sec gesproken NTF Pro de benaming is van de professionalsdagen, zullen we in deze paragraaf
ook andere professionals-activiteiten van de stichting belichten.

Professionalsdagen
De professionalsdagen van NTF Pro (2019) zijn ontstaan vanuit verdiepingsprogramma Nieuwe Grond.
Binnen NTF Pro presenteren we zowel een discussie- en verdiepingsprogramma als de andere
professionalsactiviteiten die onze festivals organiseren, zoals de Staat van het Theater, de middag rondom
de BNG Bank Theaterprijs, de Fringe showcase, de uitreiking van het Anne Faber Stipendium, Roel Oostra
prijs en Erik Vos prijs.

Tijdens dit tweedaagse programma brengen we de theatersector bijeen voor kennisuitwisseling 
en inspiratie. Door de congresvorm kunnen professionals van buiten Amsterdam gemakkelijk 
verschillende programmaonderdelen op een dag combineren. NTF Pro werkt met dagkaarten en losse 
programmaonderdelen. Op basis van eerdere ervaringen verwachten wij zo’n 1.000 deelnemers.

Inhoudelijk zetten we de lijn van de afgelopen jaren voort en zetten we in op thema’s als innovatie, 
inclusiviteit, archivering, toegankelijkheid, fair practice en solidariteit. Het programma bestaat uit een 
combinatie van activiteiten: lezingen, werkgroepen, workshops, showcase- en netwerkmomenten. We 
nodigen internationale sprekers van topniveau uit, ook van buiten de culturele sector, die op verschillende 
vakgebieden inspiratie kunnen bieden.

We ontsluiten het programma voor een zo’n breed mogelijke groep professionals. Dat betekent dat we 
meer nieuwe makers, studenten, producenten, zakelijk leiders en marketeers willen aantrekken. Daarom 
variëren prijzen van dagkaarten afhankelijk van inkomen en bezoeken kunstvakstudenten en Fringe-
makers de activiteiten gratis of tegen sterk gereduceerd tarief. In de mix van activiteiten en partners 
houden we rekening met een brede representatie van het theaterveld. Partners uit het verleden zijn NIT, 
Theaterkrant, Kunsten ’92, AHK, FNV Kunstenbond, NAPK, VSCD, IETM, World Fringe, Need for Legacy, 
City Lab, Can&Do.

Internationaal showcaseplatform
Als stichting maken we ons al jaren hard voor internationale uitwisseling. Daartoe zijn we actief in 
internationale netwerken als IETM en World Fringe. Fringe heeft een traditie van uitwisseling met festivals 
als Brighton Fringe (jaarlijkse Dutch Season), National Arts Festival Grahamstown en Prague Fringe. 
Doordat minstens de helft van het programma ‘Language-No-Problem’ is, is het festival aantrekkelijk 
voor internationale gasten. De topkwaliteit van de voorstellingen op NTF leent zich eveneens goed voor 
een showcase voor internationale collega’s evenals ons festivalcentrum met internationale allure, ITA. 
Daarom laten we voorstellingen waar mogelijk met Engelse boventiteling zien. De komende jaren willen 
we internationale professionals nog beter informeren over het totaal aan activiteiten en bezoekers te 
stimuleren producties uit verschillende festivalprogramma’s te bezoeken.

In lijn met deze internationale ambities zullen we in 2020 meedingen naar de tender voor een Europees 
Theater Forum (inclusief de European Theatre Prize); hiertoe werken we samen met Het Theaterfestival 
Vlaanderen en Theatertreffen Berlin.

We hebben een traditie opgebouwd qua uitwisseling van Nederlandse en Belgische producties met Het
Theaterfestival Vlaanderen tijdens NTF. Fringe toont elk jaar meerdere Belgische producties en werkt 
samen met de Brakke Grond die als festivalhart van Fringe de accommodatie voor Belgische artiesten 
verzorgt. De afgelopen 10 jaar is er steeds minder Belgisch theater te zien op de Nederlandse podia. Deze 
samenwerkingen zijn in de toekomst daarom van toenemend belang.

Gala
Sinds 2013 is onze stichting, in opdracht van de VSCD, producent van het Gala van het Nederlands 
Theater in coproductie met ITA en ACT. Op het Gala worden de VSCD Toneelprijzen4 uitgereikt, evenals 
de ACT Award, de BNG Bank Theaterprijs, de Theaterfotografie Prijs en de Gouden Krekels. Van een 
avond voor intimi is het Gala uitgegroeid tot een evenement met zo’n 800 aanwezigen. De kaarten voor 
het Gala waren de laatste jaren binnen een half uur uitverkocht. Inhoudelijk kreeg het evenement een 
impuls door regisseurs als Marcus Azzini (2017,2018) en Timothy Gilde (2019) uit te nodigen om de avond 
te regisseren.

Belangrijke partners in de organisatie van het Gala zijn VSCD en SPTC (Podiumcadeaukaart). Zij 
financieren de prijzen, maar niet het event en verwachten geen extra middelen hiervoor beschikbaar 

4. 
De VSCD Toneelprijzen 
bestaan uit: 
Louis d’Or, 
Theo d’Or, 
Arlecchino, 
Colombina, 
De Prosceniumprijs, 
Regieprijs en VSCD 
Mimeprijs.
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te kunnen stellen. Wij denken echter dat een flinke investering nodig is om het Gala de komende jaren 
verder te professionaliseren en de allure te geven die het verdient, zodat het aantrekkelijker wordt voor 
verslaglegging door de media. Ook is er extra geld nodig voor het aantrekken van een tekstschrijver, een 
technisch producent, fair pay, het aantrekken van sponsoren, hospitality en een livestream.

2.3   NTF Jong

NTF Jong presenteert in samenwerking met partners Jeugdtheater De Krakeling en STIP 
Theaterproducties elk jaar landelijk jeugdtheateraanbod in theaters door heel de stad, waaronder de 
Krakeling, Bijlmer Parktheater, Podium Mozaïek, Meervaart, PLEIN Theater en CC Amstel. Daarnaast 
organiseren we educatieve activiteiten, zoals ‘De Vloer op Kids’ (2018). Om een breder publiek te 
bereiken en succesvoller nieuwe doelgroepen aan te spreken, intensiveren we de samenwerking met de 
stadstheaters. Zo willen we samen een campagne gericht op scholen in de verschillende wijken op touw
zetten. Het bezoeken van een gratis NTF Jong voorstelling in schoolverband moet een jaarlijkse traditie
worden.

Dit geldt ook voor de Podiumkidsprijs, opvolger van de Zapp Theaterprijs, die we graag tijdens het festival
willen uitreiken. Ons doel is om vanaf 2022 een Podiumkidsgala te presenteren waarop de winnende
productie gratis te zien zal zijn.

2.4   Amsterdam Fringe Festival

Programmering
Fringe werkt met een open inschrijving waarvoor iedereen zich kan aanmelden met een plan of bestaande 
voorstelling: autodidact, vers van de toneelacademie of instromend vanuit een ander vakgebied. Uit 
de inschrijvingen wordt een programma geselecteerd van circa 65 producties waarbij productionele 
haalbaarheid en professionaliteit als voornaamste criteria gelden. Vervolgens wordt gekeken naar 
artistieke kwaliteit en totale samenstelling van het programma: we streven naar diversiteit in genre, 
vorm, thematiek, Nederlands en internationaal aanbod, genders en achtergronden van makers (zowel 
qua kunstpraktijk als culturele achtergrond). Zo ontstaat een experimenteel, kwalitatief programma dat 
een belangrijke kweekvijver vormt voor vernieuwend talent dat nog niet getoond wordt op andere podia. 
Deze selectie wordt aangevuld met Recommended by instroomplekken waarin partnerorganisaties zoals 
Dansmakers, Rightaboutnow Inc., Gaudeamus muziekweek en Poetry Circle Nowhere makers aandragen. 
Daarnaast presenteren we producties die zijn gescout op internationale Fringe festivals.

Talentontwikkeling
Makers krijgen een uitgebreid talentontwikkelingstraject bestaande uit individuele begeleiding en
How2Fringe-workshops, waarin gastsprekers uit het veld inspirerende presentaties verzorgen en in kleine
werkgroepen wordt gewerkt aan o.a. fondsenwerving, marketing en netwerken. Gastsprekers waren
Sènami Awunou (De Gasten), Lisa van Kleef (LAVA), Igor Vrebac, Marc Maris (Jonge Harten Festival) en
Alyssa Mahler (Voordekunst). Via een interactief digitaal platform (2020/2021)5 kunnen makers informatie
met het festivalteam uitwisselen. Ook organiseert Fringe de Fringe Academy: een werkervaringstraject
voor festivalorganisatoren in de dop. Tijdens dit traject krijgt een groep van 4 talenten een crash course
festival-maken en de gelegenheid hun eigen minifestival te organiseren tijdens de Uitmarkt.

Fringe makers stroomden de afgelopen jaren door naar verschillende productie- en presentatieplekken
zoals Frascati Producties, Nieuwe Oost, Amsterdams Kleinkunst Festival, Lowlands, Operadagen, Jonge
Hartenfestival, het vlakke vloerencircuit en events voor bedrijven en maatschappelijke organisaties. We
werken sinds 2011 met een succesvolle Art Industry Office die elk jaar minstens 50 geaccrediteerde 
professionele bezoekers aantrekt. Onze netwerkmomenten, zoals de Fringe Showcase, worden sinds 
2019 ook gepresenteerd onder de vlag van NTF Pro waardoor een bredere groep programmeurs wordt 
bereikt.

Om talentdoorstroom te stimuleren reiken we elk jaar Amsterdam Fringe Awards uit waarvan de
winnaars meegaan met de Best of Fringe Tour langs Nederlandse theaters. De jury bestaat uit een
wisselende groep van ca. 16 programmeurs (waaronder partners Theater Bellevue, Theater a/d Rijn,
Theater Kikker, Het Nationale Theater, Theater Walhalla, productieplekken, festivals en Fringe-alumni).
Ook reiken we de International Bursary uit, een geldprijs waarmee de winnaar deelname aan een
internationaal Fringe festival kan bekostigen, evenals de Try Again Fail Better Award, waarmee makers
(na zelfnominatie) kans maken op een residentie bij ICK Amsterdam of Het Huis Utrecht.

5. 
Dit platform wordt 
ontwikkeld met 
steun van een 
innovatiesubsidie 
van AFK.
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Fringe Extra
Vanaf 2021 verandert de verhouding tussen festivalhart en overige locaties. Festivalhart de Brakke Grond
(2017) wordt als Fringe HQ (hoofdkwartier) centrale uitvalsbasis voor makers, professionals en team. Ook
zijn hier de centrale festivalkassa en randprogramma van de Community in residence (2019). Daarnaast
wordt in elk stadsdeel een ‘hoofdlocatie’ aangewezen, die als uitvalsbasis voorziet in extra verkooppunten
(2021) en contextprogrammering zoals inleidingen, nagesprekken en sneak previews (2023).

Sinds 2017 presenteren we Fringe X Bijlmer en Fringe X Meervaart (2019): avondvullende programma’s
met een mix van muziek, performances en beeldende kunst van makers uit Zuidoost en Nieuw-West en
Fringe-voorstellingen. Deze programma’s bleken vruchtbaar in bouwen van connecties met deze hubs
voor talent en bereiken van nieuw publiek. We bouwen toe naar een meerdaagse aanwezigheid in deze
stadsdelen (vanaf 2020 twee dagen in Bijlmer). Daarnaast zullen we de avondvullende formule inclusief
contextprogramma inzetten op andere (hoofd)locaties.

Jaarlijks presenteren we het Fringe X Uitmarkt programma. Een uitgelezen gelegenheid een breed, nieuw
publiek bekend te maken met ons festival door opvallende aanwezigheid op de Uitmarkt en in 
verschillende media.
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Met de vier platforms bedient en bereikt de stichting een breed en divers publiek. Met beperkt beschikbare 
middelen waren we de afgelopen jaren succesvol in het publieksbereik. De bezoekersaantallen zijn de 
afgelopen periode gestegen. Van 32.511 bezoekers in 2017 naar 36.107 in 2019. We zien ruimte voor 
verbetering. Want hoewel het ons lukt ieder jaar een groot deel ‘nieuwe bezoekers’ te trekken (NTF gemiddeld 
70% nieuwe bezoekers per editie, Fringe 52%), is de samenstelling van de groep kaartkopers per platform nog 
te homogeen.

    

3.1   Doelstellingen

3.2   Van voorstellingsbezoeker naar festivalganger

Ongeveer 30% van onze kaartkopers is vaste bezoeker van onze platforms en keert jaarlijks terug. De overige 
klanten bezoeken het festival 1 keer of eens in de zoveel jaar. Voor de groei van onze bezoekersaantallen heeft 
deze groep de grootste potentie: ze hebben aangetoond interesse te hebben in theater én we zijn in het bezit 
van hun klantdata. De komende periode brengen wij de customer journey van deze klanten verder in kaart en 
trachten op basis daarvan van deze voorstellingsbezoekers festivalgangers te maken. Vaste bezoekers krijgen 
een voorkeursbehandeling met vroegboekkorting. Nieuwe bezoekers worden bij hun eerste bezoek verleid 
zich te abonneren op onze kanalen in ruil voor speciale acties zodat we direct met hen kunnen communiceren. 
Afvallers krijgen in aanloop naar het festival een eenmalige kortingsaanbieding om hen te reactiveren en het 
festival opnieuw te bezoeken.

Data-onderzoek is onontbeerlijk. De verschillende platforms hebben de afgelopen jaren doorlopend 
publieksonderzoek gedaan en ieder goed inzicht in de samenstelling van hun publiek, maar wat ontbreekt is 
een diepgravende overlap-analyse. In samenwerking met data-analist Sara Oomen worden databestanden 
van de verschillende platforms bij elkaar gebracht, gesegmenteerd en worden persona’s gecreëerd op basis 
waarvan wij onze marketinginspanningen verder inrichten.

3_ PUBLIEK

23% is jonger dan 30 ● gemiddelde leeftijd 55 ● hoger opgeleid en met gemiddeld of
bovengemiddeld inkomen ● zonder kinderen (thuis)● vinden cultuurdeelname belangrijk ● 
40% komt van buiten Amsterdam. 

24% is jonger dan 30 ● 27% is tussen de 31 en 45 ● gemiddelde leeftijd 44 ● veelal studenten 
en werkenden ● hoger opgeleid ● 71% van het publiek bezoekt meer dan 6 voorstellingen per 
jaar ● 42% komt van buiten Amsterdam.

36% van de kaartkopers is jonger dan 45 (publiek als geheel veel jonger, maar is niet 
zichtbaar in de data) ● veelal jonge gezinnen ● hoger opgeleid en tweeverdiener ● 35% komt 
van buiten Amsterdam.

62% is jonger dan 45 ● werkzaam in sector of volgt kunstvakopleiding ● meer vrouwen dan 
mannen ● 38% komt van buiten Amsterdam.

NTF

Amsterdam Fringe

NTF Jong

NTF Pro

Bezoekersprofielen

Voor de komende jaren hebben we de volgende doelen geformuleerd: 

• Stijging van het totale aantal bezoekers met circa 5% per jaar;

• Uitbreiding bestaande doelgroepen en aanboren nieuw theaterpubliek, zodat het de 
samenstelling van de Nederlandse bevolking beter representeert;

• Creëren van meer synergie tussen de vier brands qua publiekswerking, marketing en 
bedrijfsvoering, zonder de eigenheid van de verschillende brands te verliezen;

• Versterken van de verschillende sub-brands en vergroten naamsbekendheid 
nationaal en internationaal;
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3.3   Publieksontwikkeling

De komende jaren is er speciale aandacht voor het diversifiëren van onze bezoekers qua culturele 
achtergrond, opleidingsniveau, sociale klasse en fysieke en mentale beperkingen. De programmering 
is hierin belangrijk. Sommige producties trekken door hun thema of de achtergrond van makers een 
specifieke achterban. Daarnaast benaderen wij per thema actief specifieke doelgroepen uit ons uitgebreide 
netwerk van partners, zoals Adelheid + Zina, de wijkjury, Rightaboutnow Inc., Stichting Hoormij, ICK 
Amsterdam, Meervaart Studio’s, Stadspas, Cultuurplatform Zuidoost en Bijlmer Parktheater. We hanteren 
een gedifferentieerd prijsbeleid voor doelgroepen, zoals aanbiedingen voor de achterban van partners (CJP, 
Stadspas), lezers van specifieke media en groepskortingen. Voor het groeiend aantal expats en toeristen 
stellen we Language-No-Problem-programma’s samen.

De komende jaren zetten we meer in op de ontwikkeling en implementatie van digitale communicatie. Dit
betekent verlaging van printoplages van onze programma’s, verschuiving van advertentiebudgetten voor
print naar digitale media en samenwerkingen met populaire blogs, vlogs en influencers. De digitale wereld
stelt ons in staat om duurzamer te werken en om meer maatwerk te leveren voor verschillende doelgroepen. 
Op de website van Fringe kunnen vanaf 2020 op basis van profiel en gedrag van bezoekers suggesties 
worden gedaan voor een herhaalbezoek en worden theaterroutes samengesteld voor specifieke doelgroepen 
om keuzestress te beperken. Op basis van deze ervaringen worden de websites van de overige platforms 
doorontwikkeld en waar mogelijk op elkaar aangesloten voor cross-selling opties. 

3.4   Synergie 

Los van elkaar hebben de verschillende platforms mooie resultaten bereikt, maar om verder te komen moeten 
we onze samenwerking intensiveren. De marketingafdelingen worden samengevoegd. Waar mogelijk wordt 
gezamenlijk ingekocht. De programmering wordt verder op elkaar afgestemd zodat publiek gemakkelijk 
meerdere festivals binnen één dag kan bezoeken. In de communicatie wordt hiernaar verwezen en bezoekers 
van voorstellingen binnen NTF krijgen korting voor Fringe en omgekeerd.

3.5   Vergroten naamsbekendheid

De komende jaren investeren we in naamsbekendheid van onze festivals en het creëren van een duidelijkere 
merklading. De verschillende platforms hebben hiertoe ieder een eigen, eenduidige vormgeving en propositie. 
Door het intensiveren van onze onderlinge samenwerking evenals die met mediapartners willen we een groter 
landelijk bereik creëren. Zo zetten we in op een landelijke digitale retargeting campagne gericht op cross-
selling waarbij zowel bestaand publiek als potentiële nieuwe bezoekers met hetzelfde profiel worden bereikt.
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4_ UITVOERBAARHEID

In onze uitvoer staat de komende jaren centraal dat wat we doen, we met zorg doen. Dit betekent 
consolideren wat we hebben opgebouwd. Hiervoor is bovenop de huidige begroting extra geld nodig, 
zeker wanneer we qua fair practice, inclusiviteit, vernieuwing en duurzaamheid de hoognodige stappen 
willen zetten zonder de organisatie verder uit te hollen.

De nieuwe bepalingen bij het Fonds Podiumkunsten, waarbij de maximale bijdrage gematched wordt met 
de lokale bijdrage werkt sterk in ons nadeel; als de huidige bijdrage van het lokale fonds (120.000 euro) 
gelijk blijft, zouden we na matching van FPK er 130.000 euro op achteruit gaan. Bij het AFK hebben we 
nu aangevraagd voor een bijdrage van 2 ton (80.000 euro verhoging), maar de 30.000 euro die we er dan 
op vooruit zouden gaan is verre van voldoende om onze ambities qua fair practice, zoals uitkoopsommen 
voor jonge makers en makers in kleine zalen, te kunnen waarmaken. Om toch een allereerste stapje te 
zetten zullen we dit bedrag inzetten om het inschrijfgeld dat makers nu aan Amsterdam Fringe betalen af te 
schaffen en in plaats daarvan een ‘kickstart-bedrag’ van 150 euro per maker te bieden bovenop 70% recette 
van de kaartverkoop. Het resterende bedrag zal worden besteed aan versterking van de marketing, opdat 
de publieksinkomsten groter worden. Daarnaast zullen we extra inzetten op het vergroten van alternatieve 
inkomsten (vriendenkring, sponsoring).

Speerpunten voor de periode 2021–2024 zijn:
• Het vergroten van de efficiëntie en effectiviteit van bedrijfsvoering en werkprocessen.
• Het stapsgewijs verwezenlijken van fair practice binnen de organisatie en voor makers    

en andere externen.
• Het verbeteren van duurzaamheid, zowel op het gebied van onze ecologische  

verantwoordelijkheid en financiële veerkrachtigheid.
• Voortzetten van het vergroten van culturele diversiteit en inclusie op het gebied van   

programma, personeel, partners en publiek.

4.1   Personeel & organisatie

Een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering brengen we ondermeer teweeg door automatisering van
werkprocessen. Fringe heeft innovatiesubsidie ontvangen om een online makersplatform te ontwikkelen 
dat wordt gekoppeld aan een festivalmanagementsysteem (2020-2021). Ook in andere delen van de 
organisatie willen we door dergelijke digitale infrastructuren werkprocessen verbeteren. Door het meer 
gezamenlijk optrekken van de verschillende festivalteams delen we actiever kennis en resources en vergroten 
onze slagkracht qua o.a. diversiteit, toegankelijkheid en duurzaamheid. De grootste wijziging behelst het 
samenvoegen van de marketingteams. Deze intensievere samenwerking achten we noodzakelijk om de 
beoogde groei in publieksaantallen te behalen. De uniciteit en zelfstandigheid van de 4 verschillende brands 
blijft voorop staan.

Een uitgebreide toelichting op ons beleid is terug te lezen in sectie 7 van het aanvraagformulier.

4.2   Fair pay voor makers

Fair pay voor makers is een urgent beleidspunt. Vanwege de omvang van de veranderingen en het
daarvoor benodigde budget gaan we uit van een 10-jaren plan. Zie ook: sectie 7 van het aanvraagformulier.

4.3   Duurzaamheid en financiële veerkracht

Een werkgroep Duurzaamheid zal incidentele initiatieven omzetten in structureel beleid. Belangrijke 
aandachtspunten zijn: duurzame marketingmiddelen, vervoer en transport, een groen kantoor en 
festivallocaties. De stichting is lid van de Task Force Sustainability van IETM.

Om afhankelijkheid van enkele inkomstenbronnen te verkleinen, zetten we naast fondsenwerving ook in 
op development, zoals een Fringe Vriendenkring (2020) en het uitbouwen van incidentele sponsoring, 
zoals huidige sponsordeals o.a. met een fietsverhuurder, pinkastjesverhuurder en The Student Hotel, naar 
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structurele bijdragen.

Zie ook: sectie 7 van het aanvraagformulier.

4.4   Inclusiviteit

Programma
In het streven naar een inclusiever programma veranderde Fringe de taal van de open call en zette deze
uit bij een breder netwerk van organisaties. We nodigden een grotere diversiteit aan programmeurs uit
voor onze Art Industry Office en jury. We gingen nauwer samenwerken met organisaties die reeds divers
talent (en publiek) weten te bereiken zoals Rightaboutnow Inc., Compagnietheater, Podium Mozaïek,
Poetry Circle Nowhere, Mezrab, Bijlmer Parktheater en Meervaart. Deze lijn zetten we voort.

De afgelopen vier jaren is binnen de selectie van NTF sprake van een toename van producties (en
nominaties) van makers met een bi-culturele achtergrond. Ook zetten we ons in voor een diversere
samenstelling van de jury’s zelf; in 2024 moeten minstens 3 juryleden een bi-culturele achtergrond
hebben.

Binnen NTF Pro zullen we de komende periode het gesprek over inclusiviteit in de breedste zin blijven
aanjagen, met naast culturele diversiteit een specifieke focus op toegankelijkheid, zowel waar het sociale
klasse als mensen met een beperking betreft. (Zie verder: sectie 7 van het aanvraagformulier).

Publiek
Onze eerste troef in het bereiken van een breed publiek is onze hoogstaande en diverse programmering die 
voor een breed publiek aantrekkelijk is. Daarnaast richten we ons vooral op de vraag hoe we ons programma 
beter voor hen kunnen ontsluiten.

We hebben gemerkt dat voorstellingen in DeLaMar en Carré een ander publiek aantrekken dan wanneer 
vergelijkbare producties in ITA worden gepresenteerd. Hetzelfde geldt wanneer we presenteren in een Bijlmer 
Parktheater en Meervaart. Omdat een deel van het publiek niet op de locatie, maar juist op maker of onderwerp 
afkomt zie je ook op deze manier al een eerste kruisbestuiving van doelgroepen.

Door samenwerkingen met de Stadspas (sinds 2018), gratis schoolvoorstellingen en programma’s als Get 
Happy (2019) proberen we publiek aan te spreken dat ons nog niet weet te vinden, omdat de financiële 
drempel te hoog is of omdat ze niet zomaar met theater in aanraking komen. We willen toegangsprijzen zo min 
mogelijk laten stijgen of middels kortingen voor bepaalde doelgroepen toegankelijker maken. Samenwerkingen 
met partners (WeArePublic, CJP) zijn belangrijk. Door boventiteling, gebarentolken en het introduceren van de 
relaxed performance maken we voorstellingen toegankelijk voor mensen met een beperking. Bij Fringe zullen 
we de toegankelijkheid van de verschillende locaties inventariseren (2020) en vervolgens verbeteren (2021).

Personeel, bestuur, partners
De afgelopen 3 jaar werden ons personeelsbestand en de Raad van Toezicht reeds diverser. Voor toelichting op 
vervolgstappen, zie sectie 7 van het aanvraagformulier.

Zoals hierboven en de vorige hoofdstukken beschreven, zullen we om meer culturele diversiteit binnen onze 
organisatie, activiteiten en publiek te bewerkstelligen actief samenwerken met een brede groep aan partners, 
uiteenlopend van presentatieplekken, productieplekken, mediapartners tot sociale initiatieven.

 

4.5   Toelichting op begroting

De begroting is een optelsom van het totaal van de afzonderlijke vier begrotingen van de platforms. In de 
uitgebreide toelichting op de begroting in de bijlage wordt de inkomstenmix en beoogde groei per onderdeel 
toegelicht. 
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