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1.

Bestuursverslag: Terug op het toneel

Met trots kijken we naar wat we in onze eerste twee jaar van activiteiten bereiken: regionaal,
nationaal en internationaal staat Grand Theatre weer stevig op de kaart. Als podium en productiehuis
vinden we nieuwe manieren van werken, die aansluiten bij wat publiek en makers vragen. Het team
stelt zich open voor voorstellen en projecten van anderen en vervult zo een belangrijke rol in de
ontwikkeling van programma's, voorstellingen en doelgroepen. De grenzen van het podium worden
daarbij veelvuldig overschreden, zowel door nieuw publiek en nieuwe makers, als door onszelf met
activiteiten die op ongebruikelijke plekken plaatsvinden.
Waar 2017 het jaar was waarin de organisatie de papieren plannen en begroting in de praktijk ging
brengen, was 2018 het jaar van stabiliseren en groeien. Dat heeft ertoe geleid dat er meer en
diversere activiteiten plaatsvonden, voor ook een diverser publiek. De rol als productiehuis heeft tot
de eerste concrete voorstellingen geleid en de internationale activiteiten waren zeer succesvol. Grand
Theatre geldt weer als dé plek voor het middelgrote en kleinschalige theater in Groningen en de
aansluiting met het (inter)nationale onafhankelijke theatercircuit hebben we goed gevonden. In het
inhoudelijk jaarverslag gaan we daar uitgebreider op in.
De vervangingsinvesteringen in het theater waren eveneens een groot project dit jaar. Het ging om de
grootste ingreep sinds de totale renovatie in de jaren negentig, die dankzij financiele steun van de
Gemeente en Provincie Groningen kon plaatsvinden. De veiligheid, toegankelijkheid en kwaliteit van
Grand Theatre zijn flink verbeterd en passen weer bij de eisen van deze tijd.
Afgelopen jaar is ook veel aandacht besteed aan de organisatie: de basis op orde is een voorwaarde
om onze ambities op een verantwoorde en duurzame manier vorm te geven. De werkstructuren en
het gebruik van de centrale informatiesystemen zijn verbeterd en dat zorgt voor stabiliteit in de
organisatie die nodig is om de door ons gewenste flexibiliteit te kunnen waarmaken. De vaste kern
blijft zo klein mogelijk en wordt aangevuld met betrokken freelancers, het team is in zijn geheel goed
op elkaar ingespeeld en verzet bergen.
Het kleine team maakt de organisatie tegelijkertijd kwetsbaar, zoals we ook vorig jaar al
constateerden. Een stevige werkdruk maakt het risico van ziekte en verzuim groter en zet de
professionele ontwikkeling van de organisatie onder druk. Hier blijft continue aandacht voor.
We sluiten 2018 af met een beperkt positief saldo, dat ten bate komt van het eigen vermogen.
Daarmee zetten we een eerste stapje richting de noodzakelijke verbetering van de financi8le positie
van de organisatie.
Dit bestuursverslag is onderdeel van de verantwoording van de cultuurnotabijdrage van de gemeente
Groningen. De activiteiten op het gebied van talentontwikkeling, Station Noord en residenties worden
niet uit die subsidie betaald. Wel is het uitgangspunt voor de bijdrage van het Fonds Podiumkusten
voor Talentontwikkeling in de regio dat er een stabiele organisatie is waar deze functie op kan
worden gebouwd. In die zin is een structurele en adequate gemeentelijke bijdrage voor de exploitatie
en programmering van Grand Theatre een voorwaarde voor de landelijke subsidie. We vinden het
daarom van belang om een volledig beeld van alle activiteiten en de samenhang daartussen te geven
in dit inhoudelijke verslag.
Namens het bestuur en de directie van Grand Futura,

d'Y

Ahton Buijs
Voorzitter

Niek voTh Bruch
Algemeen Directeur
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2.

Grand Theatre, het podium in het hart van de creatieve stad

Grand Theatre is het moederschip voor de podiumkunsten in het hart van Groningen. Dagelijks
vliegen hier verschillende mensen in en uit: bezoekers, spelers, dansers, theatermakers, regisseurs,
choreografen, creatief producenten, programmeurs, muzikanten, componisten, schrijvers, koks,
filmmakers, marketeers, stagiaires, bestuursleden, boekhouders, vrijwilligers, sociaal ondernemers,
onderhoudsdeskundigen, dj's, feestmakers, verhalenvertellers, dramaturgen, technici,
beleidsadviseurs, barpersoneel en decorbouwers. Gezamenlijk gaan we dapper op zoek naar nieuwe
denkrichtingen en ontdekken we waar (dit) theater voor is en moet zijn.
We zijn er:
- als motor voor de onafhankelijke culturele sector in Noord Nederland;
- om Noord Nederland in de rest van de wereld te plaatsen;
- met speciale aandacht voor 25-45 jarigen;
- om makers te begeleiden ondernemend te worden binnen de huidige marktomstandigheden;
- als veilige haven voor ambitieuze of ingewikkelde onderwerpen.
In 2018 bezoeken 30.000 mensen de verschillende voorstellingen en activiteiten, die in het Grand
Theatre aan de Grote Markt in het centrum van Groningen plaatsvinden en ook steeds vaker op
andere locaties in en om de stad. Daarnaast ontvangt productiehuis Grand Theatre 37 theatermakers
en gezelschappen om in het pand te werken aan hun projecten.
De kerncijfers
begroot
voorstellin en: aantal
voorstellingen: bezoekers
overige activiteiten: aantal
overige activiteiten: bezoekers
totaal: aantal
totaal: bezoekers
repetities, residenties etc
waarvan talentontwikkelingsprojecten
waarvan coproducties

gerealiseerd
188
19.957
91
9.960

180
18.000

279
29.917
37
20
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Grand Theatre combineert programmering en productie, en zoekt daarbij naar relevante verbindingen
met de maatschappelijke en culturele omgeving. Daarmee hebben we een unieke rol in het Noorden,
zowel voor een breed publiek als voor het (beginnende) professionele veld. Het artistieke profiel van
Grand Theatre is zo het resultaat van deze onderdelen en is dan ook meervoudig en blijvend in
ontwikkeling.
In 2018 hebben we opnieuw verschillende activiteiten georganiseerd, die nieuw zijn of op een nieuwe
manier zijn gepresenteerd. We ervaren op deze manier wat beter of minder goed past bij Grand
Theatre, zowel wat betreft inhoud of vorm, als wat betreft publiek en profilering. We gaan hieronder
nader op de verschillende activiteiten in.
2.1
Brede programmering en publieksontwikkeling
Het aantal activiteiten is groot en de diversiteit van die activiteiten is breder dan ooit. Vaste waarden
uit het Nederlandse en Vlaamse theater staan uiteraard nog altijd met grote regelmaat in Grand
Theatre en hun trouwe publiek weet deze voorstellingen goed te vinden. Dat geldt ook voor de
goedbezochte kinder- en jeugdvoorstellingen, die we vooral in de korte schoolvakanties
programmeren. Daarnaast tonen we experimenteler nieuw werk, voorstellingen van jonge makers uit
het Noorden en de rest van het land, en werk van internationale groepen. Ook hiervoor bereiken we
een genteresseerd, veelal jonger publiek.
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Samen met partners in de stad cre6ren we nieuwe activiteiten, die een plek vinden in onze
Bovenfoyer. Met deze Café Grand activiteiten trekken we specifiek nieuw publiek naar Grand
Theatre. De lokale creatieve energie om activiteiten te organiseren lijkt voorlopig nog lang niet
uitgeput, want nieuwe partners blijven zich gelukkig melden.
In 2018 zijn er in Grand Theatre in totaal 279 activiteiten, waarvan 188 voorstellingen. Dit zijn
voorstellingen binnen de eigen programmering, van partners en festivals, en incidentele
voorstellingen van andere organisatoren. Dit aantal is hoger dan vooraf begroot en ook iets hoger
dan in 2017. De programmeringssubsidie van Fonds Podiumkunsten stelt ons in staat iets meer
voorstellingen te tonen, maar vooral om daarbij een wat groter (financieel) risico te nemen; de
subsidieregeling biedt een bijdrage in het tekort op onze professionele programmering. Zie de bijlage
in de jaarrekening voor een overzicht van de voorstellingen.

2.1.1. Maandverhalen
In 2018 hebben we ons programmeringsprofiel verder uitgebouwd: actueel, uitdagend, cutting edge,
internationaal naast lokaal talent, duidelijke verbindingen met de omgeving, en zeker niet beperkt tot
één kunstdiscipline. Centraal onderdeel van de programmering zijn de maandverhalen. Die bestaan
uit thematisch samenhangende programma's van professionele voorstellingen, aangevuld met
activiteiten die we ontwikkelen met culturele en niet-culturele partners in de stad. Deze programma's
vormen de basis voor onze maandverhalen, waarmee we het gesprek met publiek, partners en
natuurlijk de makers aangaan.
Door deze vorm van maandverhalen kunnen we op kortere termijn programmeren, wat ons flexibeler
maakt dan veel collega theaters. Het maakt het mogelijk om actueler te programmeren en keuzes te
maken nadat producties daadwerkelijk in première zijn gegaan. Deze aanpak heeft het landelijke
Fonds Podiumkunsten overtuigt om voor 2018 en 2019 een programmeringssubsidie toe te kennen:

"(De commissie) is te spreken over de wijze waarop programmering, marketing en publieksbinding
aan elkaar worden verbonden. Het bouwen van structurele partnerschappen met maatschappelijke
organisaties vindt de commissie aansprekend."
Voorbeelden van maandverhalen in 2018:

it's All in the Game, met Nederlandse en internationale voorstellingen die allemaal een spelelement
bevatten.

Singles Month, als reactie op de romantiek van Valentijnsdag springen we in op de vele singles die
Groningen ook rijk zijn en presenteren we een divers programma van solo's.
Een wat absurder maandverhaal is En we noemen hem Jan, met een programma van voorstellingen
van makers met dezelfde voornaam, waaronder terugkerende maker Jan Martens en een voorstelling
van Janek Turkowski in Beijum.

Binnen vier muren. We openen het theaterseizoen door iedereen weer welkom te heten tussen de vier
muren van het theater, na het buitenfestivalseizoen. Met o.a. een première van de voorstelling MUUR
van de talentvolle Nederlandse theatermaker Floor van Leeuwen.

Next Exit, Europe, een programma met Nederlandse en Europese voorstellingen die de stand van
zaken in het Europa van nu bespreken.

Soam Kommen, het programma in december dat focust op samenkomen rond de feestdagen. Met
o.a. de succesreeks van Australisch gezelschap Circa en een nieuw Kennisdiner i.s.m. Studium
Generale.
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2.1.2. Jeugd- en jongerenprogammering
Naast de maandverhalen is er structureel aandacht voor kinder- en jeugdprogrammering. Hierbij
werken we nauw samen met huisgezelschap Het Houten Huis, met wie we schoolvoorstellingen
binnen het Cultuurmenu aanbieden. In 2018 vinden er 19 jeugd- en jongerenvoorstellingen plaats.
In de korte schoolvakanties in het voorjaar, najaar en met Kerstmis organiseren we samen met de
Stadsschouwburg jeugdfestivals. Onder de titels Krokus Kriebels, Toffe Kastanjes en Wintervuur
verzorgen we gezamenlijk een programma dat divers is qua genre en leeftijdscategorie. Voor
middelbare scholieren is er eveneens interessant aanbod, ook als schoolvoorstellingen.

2.1.3. Samenwerkingen culturele partners
Grand Theatre blijft samenwerken met lokale culturele partners, waarbij we vanuit wederzijdse
interesse en inzet met partners activiteiten opzetten.
In 2018 werkten we, onder andere, samen met de volgende culturele partners:
Onder de titel GT Music programmeren we popmuziek, in samenwerking met partners uit de stad. In
2018 hebben we samengewerkt met De Oosterpoort, onder andere het landelijke talentenfestival
Popronde, en met Simplon.
De Stichting Prime organiseert naast het jaarlijkse festival soundsofmusic ook enkele concerten
gedurende het seizoen. Dit levert kwalitatief goede programma's op, waar ook regelmatig andere
partners aan bijdragen. Clash is er daar een van. De concerten trekken zowel een specifiek publiek
van fijnproevers als een breder muziekpubliek.
Het jaarlijkse festival Club Guy&Roni Weekend Break biedt een podium aan nieuw werk van
talentvolle dansers. Grand Theatre faciliteert repetities, voorbereiding en het festival als nauw
betrokken samenwerkingspartners.
Het mini-festival Urban Sources vindt in december 2018 voor de derde keer in Grand Theatre plaats.
Onder deze titel presenteert Urban Sources een programma van urban arts met performances van
beginnende en ervaren makers, masterclasses en debat. Vanaf 2018 neemt Grand Theatre een
grotere artistieke en financiele rol in het programma.
In samenwerking met de Stadsschouwburg programmeren we drie voorstellingen van de
locatievoorstelling DisasterLicious van YoungGangsters op de Ossenmarkt. Drie uitverkochte
voorstellingen voor een enthousiast en zeer breed publiek.

2.1.4. Festivals
Uiteraard vinden ook de vaste festivals weer een plek in Grand Theatre: Eurosonic, IFFR in
Groningen, Festival Noorderzon, soundsofmusic en Jonge Harten. Voor Let's Gro is Grand Theatre
een belangrijke locatie en ook kleinere festivals weten ons te vinden voor ondersteuning en als plek
hun activiteiten, zoals het Rumbling Earth Festival en de eerste editie van Tut Töt Tuc5, een nieuw,
Europees platform voor audio, visuele en audiovisuele kunst van jonge kunstenaars.

2.1.5. Katalysator voor lokale initiatieven
Grand Theatre biedt regelmatig organisaties op hun verzoek ruimte om voor eigen risico nieuwe
activiteiten op te zetten. De context van Grand Theatre daagt de initiatiefnemers uit om de lat hoger
te leggen of om zich tot ons (maand)programma te verhouden, waardoor er vaak creatieve energie
vrijkomt die meer mogelijk maakt dan vooraf gedacht. We bieden naast ruimte eveneens
professionele ondersteuning op het gebied van inhoudelijke ontwikkeling, publiciteit en soms
begroting en inkomsten.
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Het internetbedrijf Goldmund, Wyldebeast & Wunderliebe organiseert ook in 2018 een aantal
lezingenavonden onder de titel Mengvoer. Ook hebben zij in december opnieuw onder de titel
Start Up Kids: Coding4Christmas georganiseerd, waarbij ruim 100 kinderen leren programmeren.
Studium Generale blijft een partner binnen de maandverhalen, onder andere door
theatervoorstellingen te koppelen aan wetenschappelijke reflectie. Daarnaast vinden er weer twee
Science Diners pleats, waar bezoekers tussen de gangen door drie sprekers horen over eenzelfde
thema, waarover ze onderling aan tafel in gesprek gaan.
In overleg met Vrijdag vindt in juni 2018 voor het eerst de Amateurweek pleats. Een geselecteerd
aantal amateurgroepen speelt in Grand Theatre, daarbij productioneel, technisch en publicitair door
ons ondersteund. Door de speciale financi6le voorwaarden wordt het voor de groepen haalbaarder
om op ons podium te staan. In 2019 volgt een tweede editie, waarbij we de selectie en de
begeleiding van de groepen zullen verbeteren.
Onder de naam 'Café Grand vinden in onze Bovenfoyer nieuwe activiteiten plaats, georganiseerd
door enthousiaste en creatieve Groningers.
- De avonden van Club Bavarois brengen live radio-uitzendingen die alleen ter plekke te volgen
zijn: radio om naar te kijken. De avonden worden door een groeiend en trouw publiek bezocht.
- Maandelijks vindt het storytelling café Mezrab in the house pleats. In 2018 is hier een eerste
storytelling cursus aan toegevoegd, die nieuw lokaal talent heeft voortgebracht. Hier gaan we
zeker mee door.
- Onder de Vulkaan is de titel van een literair-geinspireerde talkshow op de zondagmiddag,
georganiseerd door Stichting Square Web
- Onder de naam Filmclub komen professionals uit de filmwereld in het Noorden bij elkaar om
actuele ontwikkelingen te bespreken en een hechter netwerk te vormen.
- Talent Web Groningen organiseert hun MaMi borrels in de Bovenfoyer. Dit zijn
netwerkbijeenkomsten aan het eind van de maandagmiddag, bedoeld voor jonge professionals
op alle terreinen die graag door andere geinspireerd willen worden of concreet zoeken naar
samenwerking of expertise.

2.1.6. Meet the Neighbours — contact met een stad in transitie
Samen met vier partners in Europa en Noord-Afrika hebben we een project opgezet, waarbij we
kunstenaars vragen om via lokale residentie projecten specifieke stedelijke transities te onderzoeken.
In Groningen ligt de focus op de internationalisering van de bevolking en zoeken we per project naar
een woningruir: wij vragen kunstenaars om op een specifieke plek een residentie periode te werken
en nodigen tegelijkertijd een of meer bewoners van die plek uit om in Grand Theatre te verblijven en
samen te werken naar een publieksactiviteit. In 2018 hebben er twee projecten plaatsgevonden:
Het Groningse videocollectief WERC heeft in juni 2018 een tijdje gewoond' op de Bed, Bad, Broodboot van Stichting INLIA. Zij maken daar kennis met hun nieuwe buren en vertalen naar aanleiding
daarvan een kunstwerk en schenken dat aan INLIA: MS Universal. Dit is een 3D-print van de boot
met daarin een universeel GPS systeem. Daarmee heeft de boot, en dus de bewoners ervan, een
vindbare positie die hun plek in de wereld bepaalt. Een veilige plek voor de bewoners die daarnaar op
zoek zijn. Het kunstwerk is gepresenteerd tijdens het weekend waarin INLIA stilstond bij het 30-jarige
jubileum van de Charter van Groningen.
Tegelijk met deze residentie werkt Grand Theatre met de Afghaanse schrijver Rahimullah Daqiq aan
een avond naar aanleiding van zijn roman Twee jongens reizen van Kabul naar Nederland. Dit is
geschreven in Pashtu en uitgegeven in Afghanistan, maar niet vertaald en daarom voor Nederlanders
niet leesbaar. We organiseren een lezing van een deel uit het boek, in het Pashtu door Rahimullah
Daqiq zelf en ter plekke vertaald naar het Nederlands. Aansluitend is er een interessant gesprek met
het publiek over onder andere zijn werk, zijn inspiratie als schrijver en de betekenis van literatuur hier
en in Afghanistan.
In oktober heeft het Amsterdamse Frans-Hongaarse collectief MOHA een residentieproject in het
Student Hotel. Zij leggen drie weken lang contact met de internationale bewoners en draaien mee
met de medewerkers. Want, wie zijn eigenlijk al die Internationale studenten' waar de kranten zoveel
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over schrijven? En in hoeverre kloppen de ideeën die we over hen als groep hebben? De ervaringen
delen ze in een blog en ze sluiten af met de performance The Revival of the International Student.
Tegelijkertijd wonen er twee internationale studenten in het Grand Theatre, die daar slapen, studeren,
eten, voorstellingen bezoeken en veel met ons spreken. Als afsluiting verzorgen ze, ondersteund door
theatermaker Sieger Baljon, een performatieve tour door het theater, waarin zij tonen en vertellen wat
hun ervaringen zijn. In het nagesprek wordt veel gesproken over de plek die Grand Theatre kan
innemen in de levens van internationale studenten.

In 2019 volgt nog een derde en laatste project binnen ons Meet the Neighbours-programma.

2.1.7. Lijn 4 — de verbinding tussen Centrum en Beijum
In 2018 is er een samenwerking met wijkcentrum 't Trefpunt in Beijum opgezet, waarbij zowel daar
als in Grand Theatre bijzondere activiteiten plaatsvinden. Dit leidt onder andere tot een voorstelling
van de Poo Ise theatermaker Janek Turkovski in 't Trefpunt, voor een aandachtig en gemengd
publiek. Ook vinden er verschillende workshops voor kinderen plaats, gegeven door makers die
betrokken zijn bij Grand Theatre. Onder de titel Beijum Presents vindt in de Bovenzaal een avond
plaats met lokaal talent, vari6rend van deelnemers aan The Voice of Beijum tot street dance en een
band. In de loop van het jaar heart 't Trefpunt helaas laten weten niet verder te willen met de
samenwerking, vanwege de gevraagde inzet van uren bij de activiteiten.

2.1.8. Overige activiteiten
Grand Theatre biedt verder plek aan incidentele culturele activiteiten. Zo houdt Marlene Bakker een
zeer succesvolle albumpresentatie in Grand Theatre en vinden er in het kader van het Ploegjaar drie
bijzondere concerten plaats onder de titel De Roep van Ruyneman. Buiten de Amateurweek zijn er
nog enkele amateurprojecten en verschillende presentaties van scholen en cursus-projecten, veelal
voor eigen publiek van vrienden en bekenden.
Tot slot vinden er verschillende niet-culturele activiteiten plaats. Hiervoor worden ruimtes in het pand
verhuurd aan derden, die veelal besloten activiteiten organiseren, vari6rend van besloten
vergaderingen tot meerdaagse congressen. De bezoekers die hiermee Grand Theatre binnenkomen
zijn even divers. Naast het evidente financi6le resultaat van deze activiteiten speelt dit bredere
publieksbereik en de mogelijkheid om specifieke activiteiten in de stad te kunnen organiseren bij de
afwegingen een rol.

2.1.9 Presenteren in vijf zalen
De Benedenzaal blijft het hart van de programmering in het Grand Theatre en ook in de Bovenzaal
wordt van oudsher regelmatig geprogrammeerd. Dit zijn zeker niet meer de enige plekken waar we
voorstellingen tonen. Zo is de Bovenfoyer inmiddels een veelgebruikte ruimte. Daarnaast organiseren
we voorstellingen op de Grote Markt en de Ossenmarkt, in Beijum en in de Oosterparkwijk, bij de
Bed-Bad-Brood Boot van Stichting lnlia en in The Student Hotel. We beschouwen Grand Theatre
inmiddels dan ook als podium met minimaal vijf zalen: de Benedenzaal, de Bovenzaal, de Studio, de
Bovenfoyer en de Stad. Onze coproducties staan bovendien (ver) buiten Groningen. Zo cre6ren we
ruimte voor een groeiende diversiteit aan makers en voorstellingen en vooral ook voor verschillende
publieksgroepen.
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2.2

Marketing: een innovatieve publieksbenadering voor een breed en divers publiek

In 2018 investeren we weer veel tijd en energie in marketing en communicatie. We nemen de ruimte
om te experimenteren en al doende passende werkwijzen te ontwikkelen. Zo hebben we in 2018
besloten om de basis voor de vormgeving te herzien, omdat de eerste huisstijl niet flexibel genoeg
bleek en onvoldoende paste bij hoe ons programma ontwikkelt. Inmiddels is de nieuwe vormgeving
succesvol ge'introduceerd.
We kijken tevreden naar de resultaten over 2018. Teamleden zijn bij alle publieksactiviteiten en zien
en horen daardoor hoe bezoekers reageren en ook hoe publieksaantal en -samenstelling voor
programma's veranderen. Dit is zeer waardevolle informatie voor de ontwikkeling van activiteiten en
van marketingbeleid.
Het aantal bezoekers blift hoger dan oorspronkelijk begroot voor de eerste jaren en door de
verschillende nieuwe activiteiten zien we ook het publiek diverser worden. Doordat de nieuwe
activiteiten vaak kleinschaliger zijn ligt het gemiddelde aantal bezoekers voor de voorstellingen iets
lager dan vorig jaar, maar wel op het begrote gemiddelde aantal per voorstelling.
2.2.1. Communicatie van het programma
De keuze voor geclusterde programma's binnen maandverhalen is evenzeer een bewuste keuze
vanuit marketing en communicatie. De maandverhalen bieden een inhoudelijke context aan
voorstellingen van waaruit wij met publiek communiceren. De voorstellingscommunicatie is daarmee
de eerste stap in een !anger gesprek tussen theatermakers en bezoekers, dat voortgezet wordt in de
voorstelling zelf en eventueel doorloopt na afloop.
In 2018 hebben we deze vorm van communiceren op verschillende manieren en soorten thema's
verder uitgeprobeerd. Het thema wordt vertaald in beeld en tekst, die we vervolgens op verschillende
media inzetten. Het is een aanpak die bij uitstek goed werkt bij maandverhalen rond een sterk
maatschappelijk thema en we zien dat het publiek dit herkent.
De kinder- en jeugdvoorstellingen in de festivals promoten we samen met de Stadsschouwburg.
Binnen deze context bieden we vaak uitdagende voorstellingen, voor diverse leeftijdsgroepen, die
mede door de festivalcontext tot goedgevulde zalen trekken met enthousiaste jonge bezoekers en
(groot)ouders.
Een van de hoogtepunten van het jaar is de nieuwe voorstelling Humans van het Australische
circusgezelschap Circa, zowel programmatisch als marketingtechnisch. Circa behoort tot de
topgezelschappen in het nieuwe circus, met shows die over de hele wereld spelen. Ze combineren
artistieke ambitie en ontwikkeling met toegankelijke en spectaculaire vormen. Na het succes van het
jaar ervoor speelt de groep nu zelfs acht voorstellingen. De show wordt zeer goed ontvangen en
bezocht. Als voorprogramma staat er elke avond een voorstelling van een jong Nederlands
circusgezelschap, waar het publiek van Circa ook naartoe kan. Dit biedt deze talenten een goede
gelegenheid om meer te spelen, voor een breed publiek. Circa komt de komende jaren zeker terug en
met de ervaringen van afgelopen speelreeksen zullen de volgende keer nog meer mensen naar hun
voorstellingen getrokken worden.
De groep heeft Grand Theatre gevraagd om als Europese uitvalsbasis te dienen tijdens tournees.
Daardoor bouwen we een band met ze op en brengen ze in contact met lokale culturele scenes via
ons Contactprogramma (zie verderop).

2.2.2. Nieuwe activiteiten en publieksgroepen
Een deel van de nieuwe activiteiten vragen ook om nieuwe communicatiemiddelen. Zeker als we met
deze activiteiten voor ons nieuwe publieksgroepen willen bereiken. Samenwerking met partners is
dan een belangrijke manier om over activiteiten te communiceren en publiek te werven. Door deze
samenwerkingen doen we veel kennis op over andere publieksgroepen voor wie Grand Theatre geen
voor de hand liggende uitgangsplek is. Marketing en programmering trekken hierbij gezamenlijk op —
zo bieden we in overleg met Urban House gedurende het seizoen meer passend aanbod voor hun
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jonge doelgroep. We horen van bezoekers terug dat Grand Theatre nu door een breder publiek wordt
gezien als plek voor een diversiteit aan artistieke en creatieve activiteiten.

2.2.3. Digitale marketing en Social Media
Transmedialiteit is een must, waar met name jongere doelgroepen die we willen bereiken zich van
een breed scala van sociale media bedienen. We investeren dan ook flink in deze belangrijke
communicatiemethoden. Eind 2018 is het aantal volgers op Facebook is gegroeid naar ruim 3.750 en
op lnstagram dit jaar verdubbeld naar 1.400. Ook het aantal ontvangers van onze digitale nieuwsbrief
groeit gestaag: sinds de invoering van de AVG zijn dat er 1.250. Voor last-minute en algemene
communicatie blijken deze media effectief. We blijven actief inzetten op onze social media strategie,
die logischerwijs samenvloeit met onze offline strategie. We gebruiken de verschillende media ook
om onze bezoekers te betrekken bij wat er voor en achter de schermen gebeurt. Juist omdat het
pand en al die ruimtes zo tot de verbeelding spreken.

2.2.4. Kaartverkoop en database
Vanaf september 2017 doen we de kaartverkoop in eigen beheer. Hiervoor is een eigen
kaartverkoopsysteem ingericht, waarmee we vanaf nul een eigen databank van klantgegevens
opbouwen. Dat gaat uiteraard conform de nieuwe regels rond privacy en gegevensbescherming. Er is
een groeiende groep van enthousiaste vrijwilligers, die op voorstellingsavonden de kassa bemensen.
Overdag worden in het theatercafé kaarten verkocht, wat een belangrijke service aan klanten blijkt.
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3

Grand Theatre, het productiehuis dat Noord Nederland in de rest van de wereld plaatst

In 2018 heeft Grand Theatre de plek als productiehuis voor de stad en regio weer steviger
ingenomen. Waar de Benedezaal gebruikt wordt voor de programmering, worden de Studio en de
Bovenzaal vaker gebruikt als werkruimte voor makers die nieuwe projecten voorbereiden. We richten
ons daarbij vooral op beginnend talent in combinatie met ervaren internationale makers en een
intensieve samenwerking met partners in de regio.
Afgelopen jaar hebben er 37 residenties plaatsgevonden, waaronder 19 van beginnende makers.
Twaalf residenties betreffen makers binnen een programma van Grand Theatre, zes volgen een
traject binnen Station Noord. Acht residenties zijn van internationale makers die in Groningen aan
nieuwe projecten werkten. In totaal is Grand Theatre van vier producties coproducent. Over het
algemeen leidden de residenties tot voorstellingen, try-outs of andersoortige publieke presentaties,
als belangrijkste bouwsteen voor onze context- en contactprogramma's (zie verderop).
3.1
Talentontwikkeling
Vorig jaar kwam de nieuwe toekenning van het Fonds Podiumkunsten voor de jaren 2019 en 2020,
binnen de regeling Talentontwikkeling in de regio. Dat betekent een belangrijke steun in de rug voor
onze rol in de Noordelijke talentontwikkeling. Binnen deze regeling combineren we onze eigen
programma's en het regionale samenwerkingsnetwerk Station Noord. Binnen dat netwerk is Grand
Theatre als centrale partner verantwoordelijk voor de coördinatie, marketing en overhead, en
penvoerder naar de subsidi6rende overheden en het Fonds Podiumkunsten.
Deze regeling is gericht op activiteiten en heeft als voorwaarde dat er een bestaande en
gefaciliteerde organisatie bestaat, die deze extra activiteiten kan dragen. Oftewel, zonder de subsidie
van de gemeente voor de basisexploitatie en -organisatie kan deze subsidie niet worden
aangevraagd.
"Belangrijkste missie van productiehuis Grand Theatre is het vergroten van kansen voor zowel
talentvolle makers als producenten, het vergroten van de reikwijdte van hun werk en daarmee het
cre6ren van continuIteit en nieuwe werkgelegenheid in de sector in Noord-Nederland. Leidend daarbij
zijn de plannen en ontwikkelingswensen van makers en producenten, waarbij de artistieke en
zakelijke ontwikkeling onlosmakelijk verbonden zijn: de nieuwe generatie makers en producenten zijn
degenen die met hun ambitie en energie in het relatief 'lege Noorden nieuwe mogelijkheden kunnen
cre6ren. De rede marktomstandigheden zijn daarbij de context waarbinnen zij zich ontwikkelen."

3.1.1. Makers en producers
Ons belangrijkste programma is de directe ondersteuning van talentvolle makers bij het realiseren
van nieuw werk. Daarbij is de rol van Grand Theatre die van mentored work space', gericht op
coachen, faciliteren en coproduceren. Onze steun bestaat verder uit 15.000 euro als eerste bijdrage
aan een begroting, waarmee een start kan worden gemaakt met de artistieke en productionele
voorbereidingen, zoeken van partners en verdere financiering. Daarbij leggen we zo veel mogelijk
verantwoordelijkheid bij de makers, onder de voorwaarde dat zij samenwerken met een producer. Als
ze die nog niet hebben helpen we bij de zoektocht.
In 2018 zijn we verder gegaan met het traject van het Groningse videocollectief WERC en hun
producer Joachim de Vries. We hebben WERC in contact gebracht met de Taiwanese kunstenaar
Yen Chou en zijn Very Theatre Studio. Tijdens bezoeken over en weer, en inmiddels twee
werkperiodes en presentaties in Grand Theatre, is de basis gelegd voor een nieuw project Faces of
Cities. We ondersteunen WERC in de artistieke ontwikkeling van het project, met het maakproces dat
door de lange aanloop en internationale partners minder lineair verloopt, en met de verdere
fondsenwerving, het zoeken van speelplekken en coproducenten en het verbinden van het project
met andere werkzaamheden van het collectief. De resultaten van de aanvragen in 2018 bij de
landelijke cultuurfondsen valt tegen en begin 2019 bekijken we met WERC hoe het project verder
gebracht kan worden.
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Jasmin Hasler is gestart met het project Landing, voor de zeer jonge doelgroep van 6 maanden tot 4
jaar. We ondersteunen haar op verschillende onderdelen, zowel artistiek als zakelijk. Via de aan
Grand Theatre verbonden jonge producers (de Mad Hatters, zie verderop) heeft Jasmin een producer
gevonden in Jaukje van Wonderen. Samen zetten zij niet alleen het project op, maar ook een nieuwe
organisatie om in de toekomst zelfstandig werk te kunnen ontwikkelen. Voor de voorbereiding van de
voorstelling hebben we Jasmin in contact gebracht met de kinderopvangorganisatie SKSG, die
vervolgens enthousiast heeft meegewerkt. Dat resulteerde in meerdere werkmomenten op
kinderdagverblijven, waarbij de beoogde jonge doelgroep samen met de maker en acteurs ontdekte
wat spannend is en wat niet, wat de aandacht vasthoudt en wat niet. De voorstelling ontwikkelt zich
verder en gaat in première in Grand Theatre tijdens het kinder- en jeugdtheaterfestival Krokus
Kriebels in februari. Na de beoogde speelbeurten zullen we samen verder kijken naar de
mogelijkheden voor zowel het verder spelen van Landing als de plannen voor nieuwe projecten.
Samen met onze collega's van Stichting Prime/soundsofmusic en Clash maken we een bijzondere
samenwerking mogelijk tussen de jonge Japans-Amsterdamse componist Yu Oda en het eveneens
jonge Kamerorkest van het Noorden: The Cord Pulse. In dit project wordt Yu Oda begeleid in het
schrijven van een nieuwe compositie, speciaal voor het Kamerorkest. Daarbij wordt hij artistiek
uitgedaagd om verder te gaan dan in eerdere werken en om nieuwe wegen in te slaan. Voor het
Kamerorkest betekent het een goede ervaring in het samenwerken met een componist voor een
uniek en complex project. De Zweeds-Groningse jonge kunstenaar Hannes Andersson maakt de
visuals bij de muziek. Het project kende een eerste (in omvang nog beperkte) uitvoering tijdens het
festival soundsofmusic. Dit was een leervolle, want niet vlekkeloze, uitvoering. De volledige versie en
offici8le première vinden plaats in april 2019 tijdens Clash.
In 2018 hebben we op voordracht van producer Jonathan Offereins een onderzoeksproject
ondersteund van Biljana Radinoska, een theatermaker met een opleiding in Macedoni6 en op het
Amsterdamse DAS Theater. Na haar afstuderen aan DAS Theater heeft zij in Groningen een
theaterproject met jongeren gemaakt, onder andere in samenwerking met De Steeg en het
Noorderpoort College. Vanuit een sociaal-artistiek werkproces, waarbij de jongeren deels uit hun
eigen leven en ervaring putten, kwamen scenes tot stand die als het ware het leven van de jongeren
toonden. Werkelijkheid op het podium. Het resultaat is gepresenteerd tijdens het Explore the North
festival in Leeuwarden. Het was een vrij moeizaam proces, zowel artistiek als productioneel en is
mede daarom uitgebreid ge6valueerd. Op basis van de uitkomsten is het traject vooralsnog gestopt
en Biljana werkt eerst aan aantal andere projecten, onder andere in Macedonid.
Met twee makers hebben we in 2018 gesprekken gevoerd over toekomstige projecten.
Met het Noordelijke theatercollectief Illustere Figuren spreken wel zelfs al langer. Doordat zij zijn gaan
samenwerken met producer Joran de Boer hebben we er voldoende vertrouwen in dat hun artistieke
potentie ook daadwerkelijk haalbaar is. Er is een volgend project in voorbereiding voor eind 2019,
waarmee de Illustere Figuren een duidelijke artistieke stap willen zetten en bovendien voor het eerst
in een landelijk speelcircuit willen spelen. We ondersteunen dat als productiehuis artistiek, facilitair en
zakelijk.
Nick Bruckman heeft bij Grand Theatre zijn tekst Wapenfeiten geschreven, die is geInspireerd door
de beruchte Groningse HIV-zaak uit 2008. Voor het schrijven van de tekst had hij een subsidie van
het Fonds Podiumkunsten ontvangen. De tekst is in een vergevorderde fase voor publiek gelezen
door acteurs van het NNT. Aan de hand van de input die daarop volgde is de tekst voltooid.
Gedurende zijn verblijf in Grand Theatre is Nick gaan samenwerken met de producer Milan van der
Zwaan. Samen met hem bereidt hij een projectplan voor, dat de basis vormt voor fondsenwerving.
Grand Theatre steunt het project financieel, artistiek en facilitair, en ook het opzetten van een eigen
organisatie waarmee Nick dit en volgende projecten zelfstandig kan realiseren. Naast Grand Theatre
zijn Bellevue Lunchtheater en Toneelgroep Oostpool partners. De verdere voorbereiding is in 2019,
verwachte première in 2020.

3.1.2. Lokale makers en alumni Academie Minerva
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In Go Local, een samenwerking met Festival Noorderzon, ondersteunen we wat verder gevorderde
talentvolle makers in Groningen die projectmatig en vaak lokaal werken. Zij behouden zelf de
artistieke, financiele en productionele verantwoordelijkheid over de projecten, maar met gerichte
artistieke coaching en een passende speelplek in Grand Theatre of op Noorderzon geven we hun
ontwikkeling meer continuIteit en basis.
In 2017 hebben we het initiatief genomen om jaarlijks twee recent afgestudeerde kunstenaars van de
bachelor residentieruimte, een werkbudget en coaching van het team te geven om aan nieuw werk te
beginnen.
Richard Bolhuis is een lokale kunstenaar die muziek en beeldende kunst bij elkaar brengt. Als artist in
residence heeft hij over een langere periode ramen, meuren en vloeren in het publieke voorhuis van
het theater betoverend volgetekend. Zijn

periode sluit hij af met een concert in de Benedenzaal.

In 2018 zijn gesprekken gevoerd met Tg Entropy over hun project Climax, waarvoor regisseur Bram
Jansen is benaderd voor een coachende rol als eindregisseur. Het project heeft vertraging opgelopen
en is uitgesteld naar 2019.
Pim Kraan is als afgestudeerde van Minerva in 2018 ondersteund voor zijn project the Nest, dat in
augustus te zien was op het festival Folly Art Norg en in november in Grand Theatre tijdens Tut Töt
Tu(5. We hebben hem begeleid bij het maken van het artistieke concept, een projectplan en hij heeft
gebruik gemaakt van de Studio om filmopnamen te maken als onderdeel van de installatie.
Daarnaast hebben we in 2018 het aanbod gedaan aan een afgestudeerd collectief. Zij hebben er
uiteindelijk geen gebruik van gemaakt. Voor 2019 is een project in voorbereiding van Joe Ile de Ruiter.

3.1.3. The Mad Hatters —nieuwe generatie van creatieve producers in de drie Noordelijke provincies
Specifieke aandacht geven we aan jonge talentvolle onafhankelijke producenten, die samen met
nieuwe makers essentieel zijn om het werkklimaat in de stad en regio te verbeteren. Zij hebben alien
een eigen, beginnende werkpraktijk. Dee Is werken zij met makers die een ontwikkelingstraject doen
bij Grand Theatre of Station Noord, met wie zij zich dan min of meer gelijkwaardig ontwikkelen.
Gecoacht door Grand Theatre werken zij gestructureerd aan de individuele en gezamenlijke
ontwikkeling, onder andere door interviews met inspirerende voorbeelden, werkbezoeken aan
internationale gezelschappen en festivals, en aanvullende opleiding of training. De financiering komt
van Grand Theatre en Station Noord. In 2018 maken Milan van der Zwaan, Jaukje van Wonderen,
Joachim de Vries, Joran de Boer, Mark Fischer en Amarins Jansma deel uit van The Mad Hatters.

3.1.4. Station Noord
Een belangrijke culturele relatie in Noord-Nederland is die binnen Station Noord. Grand Theatre
maakt actief deel uit van dit netwerk, dat als doel heeft het artistieke klimaat in de regio duurzaam te
versterken door professionele talentontwikkeling. We voeren voor het netwerk de coördinatie,
marketing en overhead uit en zijn penvoerder naar stakeholders. Daarnaast zijn we ook partner in de
ontwikkeling van verschillende makers die een traject binnen dit netwerk doen:
Zo is Mohamed Yusuf Boss een maker die we zelf binnen het netwerk hebben voorgesteld en die we
als hoofdpartner begeleiden. Onder de titel City of all together heeft hij in 2018, samen met zijn
creative producer Jaukje van Wonderen, een aantal kleinere onderzoeksprojecten gedaan en
voorstellingen gespeeld. Ook zijn er belangrijke stappen gezet naar een eigen organisatie met
herkenbare en aansprekende 'look and feel'. In 2019 gaat het traject door en werkt hij toe naar een
nieuwe voorstelling in het voorjaar.
Voor het collectief ZuHause zijn we eveneens hoofdpartner binnen het netwerk. Zij hebben
ondersteuning gehad bij hun locatievoorstelling Don't Forget to Die op het Festival Der Aa, en bij de
voorbereiding van hun meerjarige project Eliën.
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Nieuw is de steun voor Mads Wittermans, die met hulp van Station Noord wil werken aan een
nieuwe, stabiele basis voor eigen projecten in het Noorden. Hij heeft in 2018 een succesvolle
presentatie (introductie) binnen het netwerk gegeven. We helpen en coachen hem nu bij het zoeken
naar een producent om mee samen te werken en bij de voorbereiding van twee producties die in
2019 en 2020 kunnen worden gemaakt.

Naast deze makers voor wie we hoofdpartner zijn, is Grand Theatre in 2018 betrokken bij de trajecten
van Veer le van Over loop, Hendrik Aerts, Teddy's Last Ride en Skoft&Skiep.
3.2

Context- en Contactprogramma's

Makers en gezelschappen die in residentie komen hoeven niet achter gesloten duperen te werken.
Kunstenaars uit de hele wereld in Groningen uitnodigen biedt prachtige kansen voor contacten en
verdieping voor de lokale artistieke wereld en andere geinteresseerden. Dit leidt tot ontmoetingen die
wederzijds worden gewaardeerd: de gezelschappen krijgen een beter beeld van de stad en lokale
inspiratie, de artistieke wereld in Groningen komt in aanraking met het werk en vooral het werkproces
van makers van elders. Als onderdeel van ons productiehuis cre6ren we hiervoor ruimte.

3.2.1. Under Grand
Onder de titel Under Grand bieden we ruimte aan jonge creatieve Groningers om activiteiten op te
zetten. Het doel is om deze jonge professionals in contact te brengen met elkaar en met inspirerende
theatermakers die in Grand Theatre werken of spelen. Daarom ontfermen enkele leden van
Under Grand zich over onze (internationale) gasten: die worden opgevangen en naar het
Gastenverblijf gebracht, worden getoond hoe ons theater werkt en hoe ze in de rest van Groningen
hun weg kunnen vinden. Vaak resulteert dit in informele ontmoetingen en gesprekken tussen de
lokale Under Grand leden en de theatermakers in residentie, die door beiden zeer worden
gewaardeerd. Daarnaast biedt Under Grand gezamenlijk experimenteerruimte en ondersteuning voor
nieuwe activiteiten:
Een voorbeeld is de serie Under Grand Late Night avonden, met in de Bovenbar van Grand Theatre
een afwisselend programma van kort, experimenteel en nieuw werk van lokale kunstenaars. Deze
avonden worden samengesteld door deelnemers van Under Grand en facilitair ondersteund door
Grand Theatre. Ze worden goed bezocht en deelnemende kunstenaars blijken gedurende het jaar
geinteresseerd in elkaars werk. De activiteiten voorzien duidelijk in een behoefte van de lokale
creatieve scene.
Nieuw in 2018 zijn de Post Truth Pubquiz, avonden waarin de randen van het waarheids-frame van
de deelnemers worden opgezocht, en de Floss Kunst Quiz, naar eigen zeggen "de meest elitaire
kunstquiz van Nederland". Dit zijn kleinschalige activiteiten in de Bovenbar, die goed bezocht worden
door een specifiek, jong en kunstlievend publiek.

3.2.2. Residenties van (inter)nationale makers
Het leggen van blijvende verbindingen tussen de culturele wereld in Groningen en de rest van de
wereld is een ambitie die steeds meer zichtbare vruchten afwerpt. De combinatie van podium en
productiehuis is hier cruciaal. Zo tonen we werk of work-in-progress van internationale makers, die
vervolgens achter de schermen bijdragen aan de ontwikkeling van lokale makers in een
talentontwikkelingstraject. Andere lokale makers gaan op onze uitnodiging naar buitenlandse
collega's en zij nodigen deze vervolgens weer uit in Groningen om werk te tonen.
Bijzondere gasten zijn een vaste groep internationale producers, die op ons initiatief en onder de
naam De Nonnen een netwerk vormen voor uitwisseling en samenwerking. Zij vormen bovendien
inspirerende voorbeelden voor onze jonge garde Mad Hatters. Zij brengen regelmatig
toonaangevende makers naar Grand Theatre voor een residentieperiode. Dat leidt tot bijzondere
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publiekspresentaties en tot contacten met de lokale artistieke wereld. Dat wordt wederzijds
gewaardeerd.
Kunstenaars die onder andere in Grand Theatre een residentie hebben gehad zijn:

Senor Serrano, een theatercollectief uit Barcelona dat werkte aan de voorstelling Kingdom, die in
Barcelona later in het jaar in première ging en vervolgens op vele festivals wereldwijd werd gespeeld.
In Groningen speelden ze een work in progress voor een enthousiast publiek. Ze worden begeleid
door creative producer Iva Horvat, met wie we een actieve werkverhouding hebben.
De Poo Ise theatermaker Janek Turkowski heeft enkele jaren geleden in Groningen een paar projecten
gemaakt in samenwerking met het GAVA en Noorderzon. In 2018 is hij terug om een van deze
projecten opnieuw te maken, opnieuw samen met het GAVA en de lokale musicus René Duursma.
We laten deze nieuwe versie zien en eveneens een andere voorstelling van Turkowski.
De lichtontwerper en theatermaker Jan Fedinger heeft in 2018 in de Studio opnieuw gewerkt aan zijn
lichtinstallatie land[e]scapes 3 en meerdere vertoningen van het project gepresenteerd. Daarnaast
was er uitwisseling met studenten van Academie Minerva en de opleiding KCM van de Universiteit.
Annie Dorsen heeft de afgelopen jaren regelmatig in Grand Theatre gewerkt, onder andere voor
voorstellingen die op Noorderzon speelden. In 2018 heeft zij een residentieperiode gehad voor een
nieuw project, dat op dat moment in een zeer vroeg stadium verkeerde.
Een bijzondere residentie was de lraanse theatermaker Hossein Tavazonizadeh en zijn gezelschap.
Voor de maker zelf en een deel van de groep is dit de eerste keer dat zij in Europa werken. We
hebben gedurende de periode contacten gelegd met verschillende lokale makers en met de opleiding
KCM van de Universiteit, wat veel nieuwe contacten voor de groep heeft opgeleverd. De repetities
resulteerden in een work-in-progress voor een geThteresseerd en internationaal divers publiek.
De Tekstsmederij bracht regisseur Zen Roorda en schrijver Michiel Westbeek samen om twee weken
te werken aan de nieuwe toneeltekst De verzoeker, geschreven door Westbeek. Samen met acteurs
Lotte Dunselman, Mads Wittermans en Noel S. Keulen werd toegewerkt aan een toonmoment van
enkele scènes. Judith Blankenberg fungeerde als moderator tijdens de twee uitverkochte avonden,
waarop de scènes gespeeld werden voor publiek.
De Schotse maker van digitale kunst Robbie Thomson keerde terug met een nieuw project, dit keer
een samenwerking met muzikant Alicia Matthews. In de twee weken startten ze aan een nieuwe
muziektheatervoorstelling. De periode werd afgesloten met een toonmoment voor o.a. studenten van
Minerva. Er zijn bovendien contacten gelegd voor een optreden op Paradigm 2019.
Schrijver Nick Bruckman kwam twee keer naar Groningen om te schrijven aan de nieuwe toneeltekst

Wapenfeiten, gebaseerd op de Groningen hiv-zaak. Tijdens de eerste schrijfperiode deed hij
onderzoek en sprak hij met (in)direct betrokkenen. Tijdens de tweede periode werd een lezing
georganiseerd met acteurs van het Noord Nederlands Toneel en de Stormvogels, mede in het kader
van de Coming Out Week georganiseerd door het COC Groningen-Drenthe.

3.2.3. Coproducties
In 2018 is Grand Theatre coproducent van drie projecten, die na een residentieperiode bij ons
(inter)nationaal zijn gespeeld.
De productie Faust van Hendik Aerts wordt gemaakt op Oerol, onder de vlag van NNT en mede
gesteund door Station Noord. Vanuit ons productiehuis hebben we deze voorstelling financieel,
facilitair en artistiek gecoproduceerd. Het project Faust speelt tien voorstellingen op Oerol en er zijn
twee voorstellingen in Grand Theatre beoogd.
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De Braziliaanse theatermaker Leonardo Moreira is een rijzende ster in het internationale circuit. In
2017 heeft hij in Grand Theatre gewerkt aan een nieuw deel van zijn nieuwe voorstellingsreeks
gebaseerd op de Odyssee; in 2018 maakt hij het project in Grand Theatre en geeft een try-out voor
een exclusief publiek. Een week later is de wereldpremière in Athene en de voorstelling tourt in 2019
langs grote schouwburgen van Nederland en binnen het Europese festivalcircuit. Grand Theatre is
coproducent van dit project Odisseia.
Grand Theatre is samen met Tent Circustheater en Het Veem coproducent van de voorstelling Muur
van Floor van Leeuwen, een Nederlandse theatermaker. De voorstelling in ons theater gemonteerd en
succesvol in première gegaan en speelt vervolgens nog een tiental keer verspreid over Nederland.

3.2.4. Werkplaats
Een voor publiek vrijwel onzichtbaar onderdeel van Grand Theatre is de Werkplaats. Als
grootschalige decorwerkplaats in het Noorden en door de decennialange ervaring met het bouwen
van decors heeft de Werkplaats een goede reputatie. Zo goed zelfs dat we decoropdrachten hebben
uitgevoerd voor onder andere NNT/Club Guy&Roni, Buurman&Buurman, Opera Theater Amsterdam
en Bert Visscher. Bijzonder was vorig jaar de bouw van een klein dorp op werkelijke grootte, voor een
productie van de Argentijnse theatermaker Mariano Pensotti op de beroemde Ruhrtrienna le. In een
speciaal arrangement biedt Noorderzon deze voorstelling aan in het programma en bezoekers reizen
met een bus van Groningen naar Bochum om de voorstelling over dat kleine dorp te zien.
Naast de grote opdrachten bouwen we in de Werkplaats regelmatig kleinere sets of onderdelen voor
lokale en regionale theaterprojecten, waaronder van jonge makers. Zo bouwen we letterlijk aan de
totstandkoming van nieuw werk in het Noorden.
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4.

Organisatie, bestuur en faciliteiten

4.1
Organisatie
De organisatie werkt met een klein en flexibel kernteam: in 2018 bestaat de kern uit 4,8 fte (bij 36 uur
fulltime). Die is verdeeld over zeven medewerkers. Niemand in loondienst heeft een fulltime functie.
De kern wordt versterkt door een hechte pool van freelancers voor theatertechniek en decorbouw,
een groep van vrijwilligers voor de kaartverkoop en een extern team dat de dag- en avondhoreca
verzorgt. Er werken relatief veel jonge mensen bij Grand Theatre, die we ruimte en kansen bieden om
zich te ontwikkelen voor een verdere loopbaan in culturele sector.
Afgelopen jaar is opnieuw veel aandacht besteed aan de organisatie: de basis op orde is een
voorwaarde om onze ambities op een verantwoorde en duurzame manier vorm te geven. De
werkstructuren en het gebruik van de centrale informatiesystemen zijn verbeterd en dat zorgt voor
stabiliteit in de organisatie die nodig is om de door ons gewenste flexibiliteit te kunnen waarmaken.
We werken vanuit de overtuiging dat er in een klein team van gedreven medewerkers veel ruimte
moet zijn voor persoonlijke invulling van functies. Dat motiveert om eigen verantwoordelijkheid te
nemen en samen met collega's in te zetten om de gedeelde ambities te realiseren. Sinds de start van
Grand Futura is zo een hecht kernteam ontstaan, dat met vallen en opstaan nieuwe werkwijzen en
samenwerkingsvormen heeft ontwikkeld. Die hechte samenwerking heeft ook effect naar buiten:
Grand Theatre heeft de uitstraling van een open, gepassioneerde en professionele organisatie. En
daar zijn we trots op.
Deze opzet kent eveneens risico's. Een klein team is ook kwetsbaar en de voortdurende druk om de
eigen ambities waar te maken in een organisatie die nog niet uitgestructureerd is, vergroot de
risico's van ziekte en verzuim. Daar ontkwamen we ook in 2018 niet aan. Voor dit gezondheidsrisico
is binnen de organisatie de nodige aandacht, onder andere door problemen direct te bespreken,
werkafspraken aan te passen en eventueel (externe) ondersteuning te zoeken. Ruimte om de
organisatie te verstevigen is er de komende jaren echter niet. Oog voor preventie van verzuim en het
goed beheersen van het aantal activiteiten blijft dan ook belangrijk, tot de financiele basis steviger is.
4.2
Bestuur en governance
De Stichting Grand Futura is in 2015 opgericht en heeft zich gecommitteerd aan de Governance
Code Cultuur. De stichting werkt met een bestuur + directie model. Er is gekozen voor een sterk
management en een bestuur dat toetst. De directie bestaat uit Niek vom Bruch (zakelijk directeur) en
Mark Yeoman (artistiek directeur). De bestuursleden zijn benoemd voor een periode van vier jaar,, met
de mogelijkheid tot verlenging met een periode. De organisatie ontwikkelt zich snel en het bestuur
volgt dit nauwgezet. Het bestuur heeft besloten om het gekozen bestuursmodel in 2019 opnieuw te
bekijken, in de context van hoe de organisatie zich dan heeft ontwikkeld.
In 2018 is het bestuur gewijzigd, doordat Anton Smit op eigen verzoek het bestuur heeft verlaten. Het
bestuur telt per 31 december 2018 vier leden:
Anton Buijs
Marloes Dekker
Andreas Bliihm
Karen Welling

Manager Communicatie & Public Affairs van GasTerra
Sociaal ondernemer en mede-oprichter van Up to Us
Algemeen directeur Groninger Museum
Zelfstandige cultuuradvies, fondsenwerving en redactie

Rooster van aftreden:
Naam
Anton Buijs
Marloes Dekker
Andreas Bliihm
Karen Welling

Functie
Voorzitter
Secretaris/Penningm.
Bestuurslid
Bestuurslid

In functie
07-03-2017
02-09-2015
07-03-2017
13-10-2016

Uit functie
07-03-2021
02-09-2019
07-03-2021
13-10-2020

Herbenoembaar
Ja
Ja
Ja
Ja

Het doel is om het bestuur komend jaar uit te breiden met een of twee personen, waarbij de
samenstelling qua achtergronden en expertise de doorslag zal geven.
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4.3
Gebouwen en faciliteiten
Voor onze activiteiten gebruiken we de panden 'Grand Theatre op de Grote Markt, het Gastenverblijf
in de Oosterstraat en de Werkplaats op industrieterrein Oosterhogebrug. Voor onze activiteiten en
verdere plannen zijn deze drie panden essentieel: voor zowel programmering, talentontwikkeling en
residenties is het Gastenverblijf een belangrijke meerwaarde ten opzichte van andere plekken in het
land en daarbuiten. De Werkplaats wordt momenteel vooral ingezet voor decorbouw voor derden,
waaronder het NNT. In de komende jaren zal naar verwachting het aantal door Grand Theatre
gecoproduceerde voorstellingen weer groeien, waarbij ook de Werkplaats een unique selling point
van Grand Theatre is. De kosten van het Gastenverblijf en de Werkplaats worden met het gebruik
terugverdiend.
Met steun van de Gemeente en Provincie Groningen hebben we samen met de eigenaar van het
pand afgelopen jaar een aantal ingrijpende vervangingen gerealiseerd. Dit was de grootste ingreep
sinds de totale renovatie in de jaren negentig. De veiligheid, toegankelijkheid en kwaliteit zijn
daardoor flink verbeterd en passen weer bij de eisen van deze tijd. Onzichtbare, maar ingrijpende
vervangingen waren de dimmers, kabels en takels in de Benedenzaal en de Brandmeldinstallatie voor
het hele pand. Zichtbaarder zijn de toegang voor bezoekers in een rolstoel en de geluidsisolerende
dubbele deuren, beide in de Benedenzaal. Met die laatste ingreep is de geluidsoverlast van het
voorgebouw en de Grote Markt tijdens voorstellingen vrijwel verdwenen. Tot slot hebben we
genvesteerd in de inrichting van de Bovenfoyer, om deze flexibeler te maken voor de verschillende
nieuwe activiteiten.
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5.
CIJFERS EN FINANCIEN
In het jaar 2018 is de jonge Stichting Grand Futura verder gestabiliseerd, zowel organisatorisch als
financieel. Er wordt nog steeds veel geexperimenteerd en naar nieuwe manieren van werken gezocht.
Dat alles in een zeer strak financieel kader, want de basis is erg smal, zeker na het negatieve
resultaat over 2017. In 2018 is het saldo licht positief, wat is toe te schrijven aan de directe inkomsten
uit de Werkplaats en aan het vasthouden van een zeer strikt uitgavenbeleid.
Voor de komende jaren blijft het vergroten van de financi6le buffers het belangrijkste doel. Zonder
reserves is cultureel ondernemen met bijhorend risico immers vrijwel onmogelijk.

Resultaat
De nog niet uitgegeven subsidiemiddelen uit de regeling Talentontwikkeling in de Regio en een
restant van de bijdrage voor de coördinatie van Station Noord zijn in een Bestemmingsfondsen
opgenomen. We sluiten het jaar af met een beperkt positief saldo over de basisexploitatie en
programmering, dat ten goede komst aan het eigen vermogen.

Toelichting bij de financi6le rapportage
De subsidie van het Fonds Podiumkunsten uit de regeling Talentontwikkeling in de Regio is 200.000
euro per jaar. Hiervan wordt de helft besteed aan programma's van Grand Theatre zelf en de andere
helft wordt direct doorgegeven aan de Stichting Station Noord, voor de activiteiten binnen dat
netwerk. De helft voor Grand Theatre wordt hier begroot en verantwoord. Verder zijn hier de
opgetelde bijdragen geboekt uit Station Noord aan Grand Theatre voor de trajecten van makers waar
Grand hoofdpartner voor is. Deze bijdragen zijn nu hier verantwoord, om het totaal van de bijdragen
aan talentontwikkeling via Grand Theatre zichtbaar te maken.
De publieksinkomsten zijn aanzienlijk hoger dan begroot en hoger dan in 2017. Dat komt door zowel
meer activiteiten als door meer bezoekers dan begroot. Ook zijn aan het begin van het theaterseizoen
2018-2019 de ticketprijzen licht verhoogd, vooruitlopend op de btw-verhoging per 2019.
De directe inkomsten bestaan uit inkomsten uit activiteiten van festivals en partners, en overige
culturele verhuur. Deze inkomsten betreffen huur en de prijs voor onder andere inzet van technici.
Ook de inkomsten voor het gebruik van het Gastenverblijf en uit opdrachten in de Werkplaats staan
bij de directe inkomsten. In de begroting wordt rekening gehouden met een kostendekkend gebruik
van het Gastenverblijf en een geschat positief saldo op de Werkplaatsopdrachten. Dit doen we
omdat de daadwerkelijke inkomsten en kosten tot nu toe moeilijk in te schatten zijn.
Met name de inkomsten uit de Werkplaats zijn fors hoger dan begroot, vanwege een (eenmalige)
grote coproductie met het Duitse theaterfestival Ruhrtriennale. Tegenover de hogere inkomsten voor
de Werkplaats staan ook hogere kosten, die onder de materi8le activiteitenlasten vallen.
Een derde verklaring voor deze hoge inkomsten zijn de vergoeding van de kosten die Stichting Grand
Futura heeft gemaakt voor de vervangingsinvesteringen in 2018. Tegenover deze vergoeding staan
uiteraard kosten, die bij de Materi6le Beheerslasten staan.
De indirecte inkomsten zijn onder andere inkomsten uit niet-culturele verhuur. Die waren hoger dan
begroot en ook hoger dan in 2017.
De Incidentele publieke subsidies/bijdragen zijn hoger dan begroot. Hier wordt de bijdrage van
Station Noord voor de uitvoering van de coördinatie en overhead geboekt. Daarnaast bevat deze
post de programmeringssubsidie van het Fonds Podiumkunsten. Deze ontvangen we in 2018 en
2019 uit de Subsidieregeling Kleinschalige en Incidentele Programmering (SKIP). Dit is een
declaratie-regeling, waarbij tekorten op specifieke programmering voor de helft worden
gesubsidieerd. In de begroting stond het maximaal te declareren bedrag.
De personele beheerskosten zijn ongeveer zoals begroot. De personele activiteitenkosten zijn lager
dan begroot, wat volledig wordt verklaard door langdurig ziekteverzuim en de daaruit voortgevloeide
uitkeringen van de verzekering.
De materi8le beheerslasten zijn hoger dan begroot. De stijging wordt grotendeels veroorzaakt door
de kosten voor de vervangingsinvesteringen in 2018, die door de eigenaar van het pand zijn vergoed.
Daarnaast is er door Grand Theatre zelf geInvesteerd in de Bovenbar, deze eenmalige kosten staan
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op deze post. Tot slot zijn er hogere uitgaven geweest voor arbo (begeleiding bij verzuim) en andere
verzekeringen.
De materide activiteitenlasten zijn aanzienlijk hoger dan begroot. Dat wordt voor een groot deel
veroorzaakt de eenmalige coproductie met de Ruhrtrienale, waarvoor een groot decor gebouwd. De
kosten daarvan staan op deze post. Daarnaast worden hier de kosten geboekt voor de uitvoering van
talentontwikkelingstrajecten, zowel binnen het Productiehuis Grand Theatre als de trajecten binnen
Station Noord waarvoor Grand Theatre de hoofdpartner is. Dit waren er in 2018 meer dan begroot.
Daarnaast is gedurende het jaar meer uitgegeven aan programmering, vooral op voorwaarden die
financieel minder risicovol zijn zoals partage. Tegenover die hogere uitgaven staan ook hogere
publieksinkomsten.
De in 2017 gevormde Bestemmingsfondsen voor Talentontwikkeling en Station Noord zijn in 2018
gewijzigd. Het Bestemmingsfonds Talentontwikkeling bevat het restant van de bijdrage van het
Fonds Podiumkunsten in het verslagjaar dat is gereserveerd voor activiteiten in het volgende jaar.
Het bestemde bedrag is als volgt opgebouwd:
- Saldo per 1 januari:
33.000 euro
- Mutatie vanuit exploitatie:
-33.000 euro
- Exploitatiebestemming:
40.515 euro
Bestemmingsfonds:
40.515 euro
Deze subsidie wordt over 2017 en 2018 in één keer aan het Fonds Podiumkunsten verantwoord in
2019.
Ook voor de uitvoering van activiteiten en van de coördinatie en overhead voor Station Noord wordt
een deel van het beschikbare bedrag gereserveerd in een Bestemmingsfonds Station Noord. Dit is
voor specifieke trajecten van makers en voor de uitvoering van coördinatie en overhead voor het
netwerk. Voor die laatste onderdelen worden onder andere middelen gereserveerd voor administratie
en accountantskosten, en voor algemene ontwikkelingsactiviteiten voor betrokken makers (zoals
workshops over begrotingen, marketing en fondsenwerving).
Het bestemde bedrag is als volgt opgebouwd:
- Saldo per 1 januari:
10.000 euro
- Mutatie vanuit exploitatie:
-10.000 euro
- Exploitatiebestemming:
25.605 euro
Saldo per 31 december:
25.605 euro
Ook deze bijdrage wordt over 2017 en 2018 in één keer aan het Fonds Podiumkunsten verantwoord
in 2019.
Met een deel van het positieve exploitatieresultaat wordt opnieuw een Bestemmingsfonds Gemeente
Groningen gevormd, met als basis het aandeel van de gemeentelijke subsidie in de totale
begrotingsomvang. Dit leidt tot de volgende berekening: 500.000 / 1.248.038 * 13.387 = 5.363 euro.
Het overige deel van het exploitatieresultaat à 8.024 euro gaat naar de Algemene Reserve, die
daarmee licht negatief blijft.
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JAARREKENING

STICHTING GRAND FUTURA GRONINGEN

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

31 december 2018

31 december 2017

€

€

€

€

Materi6le vaste activa
Computers

0

0

83.220

22.947

97.155

161.688

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen
en overlopende activa

180.374

184.634

Liquide middelen
Triodos Bank
Kas

53.542
4.626

60.009
2.784
58.169

62.793

238.543

247.428

aaabee
ACCOUNT ANT S I ADVISEURS

Gewaarmerkt conform
onze verklaring d.d.
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STICHTING GRAND FUTURA GRONINGEN

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31 december 2018

31 december 2017

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve (na venNerking
van het exploitatiesaldo)

-3.546

-11.570

Bestemmingsfondsen
Talentontwikkeling
Station Noord
Bestemmingsfonds gemeente
Groningen

40.515
25.605

33.000
10.000

5.363

0
71.483

43.000

67.937

31.430

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden

79.087
91.519

76.123
139.875
170.606

215.998

238.543

247.428

a a a b e e
ACCOUNTANTSIADVISEURS

....
Gewaarmerkt conform
onze verklaring d.d.
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Exploitatierekening over 2018

STICHTING GRAND FUTURA GRONINGEN
2. EXPLOITATIEREKENING OVER 2018
resultaat
2018

begroting
2018

resultaat
2017

Baten

Subsidies Gemeente Groningen
Structurele fondsen (NFPK)
Publieksinkomsten (recettes/partages)
Overige directe inkomsten
lndirecte inkomsten
Private fondsen
lncidentele publieke subsidies/bijdragen
Totaal baten

500.000
200.000
92.188
330.961
50.087
4.500
70.302

500.000
100.000
67.000
69.000
22.000
0
50.000

500.000
100.000
80.710
136.545
41.957
5.000
56.128

1.248.038

808.000

920.341

237.780
158.354
684.268
131.129

175.000
150.000
325.000
158.000

176.875
161.242
454.226
128.437

1.211.531

808.000

920.780

36.507

0

-440

-33.000
15.515
25.000
-10.000
25.605
5.363
8.024

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
22.900
8.970

36.507

0

31.870

Lasten
Beheerslasten materieel
Beheerslasten personeel
Activiteitenlasten materieel
Activiteitenlasten personeel
Totaal lasten
Exploitatieresultaat

Exploitatiebestemming:
Bestemmingsfonds Talentontwikkeling 2017
Bestemmingsfonds Talentontwikkeling 2018
Bestemmingsfonds Talentontwikkeling 2019
Bestemmingsfonds Station Noord 2017
Bestemmingsfonds Station Noord 2018
Bestemmingsfonds gemeente Groningen
Mutatie Algemene reserve

aaabee

ACCOUNTANTS l AMOISNRS

Gewaarmerkt conform
onze verklaring d.d.
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Grondslagen

STICHTING GRAND FUTURA GRONINGEN
3. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN

Activiteiten
De stichting is opgericht op 7 juli 2015 en heeft als vestigingsadres Oosterweg 46 te Groningen.
Het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is 63715368 (RSIN 855368020).
De stichting heeft ten doel het bevorderen van culturele activiteiten in het algemeen en de
podiumkunsten in het bijzonder.
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende
voorwaarden, bepaalde schattingen en veronderstellingen die mede bepalend zijn voor de
opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.
Continuiteitsveronderstelling
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuiteitsveronderstelling van de Stichting. Echter, de financiele positie van de Stichting
is een risico voor haar voortbestaan. Een duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening is
echter niet onmogelijk.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiele verslaggeving.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving
640 'Organisaties-zonder-winststreven'. De jaarrekening is opgesteld in Euro's.
De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op historische kosten.
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd.Lasten worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
Begroting
De in deze jaarrekening opgenomen begroting betreft de begroting van 21 november 2018, die is
opgesteld op basis van de op dat moment bekende financiele toekenningen.

aaabee

ACCOUNTANTS I ADVISEURS

Gewaarmerkt conforrn
onze verklarIng d.d.
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STICHTING GRAND FUTURA GRONINGEN
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen
voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald
op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. lndien middelen niet ter vrije
beschikking staan, wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde tenzij anders is bepaald.

GRONDSLAGEN VOOR EXPLOITATIEBEPALING
Exploitatiesaldo
Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende
baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn
verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra
deze voorzienbaar zijn.
Pensioenen
De stichting kent voor de pensioenen een toegezegde-bijdrage regeling. De verschuldigde premie
wordt als last in de staat van baten en lasten genomen. Voor zover de verschuldigde premie nog
niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen.

aaabee

ACCOUNTANTS I ADVISEURS

Gewaarmerkt conform
onze verklaring d.d.
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Toelichting op de Balans

STICHTING GRAND FUTURA GRONINGEN
4. SPECIFICATIE VAN DE BALANSPOSTEN
31-12-2018
Debiteuren
Debiteuren

31-12-2017

83.220

22.947

Omzetbelastinq
BTW 4e kwartaal 2018
suppletieaangifte 2018
BTW 4e kwartaal 2017
BTW 2e kwartaal 2017
suppletieaangifte 2017
suppletieaangifte 2016

-22.377
50.765
0
0
0
0

0
0
31.979
4.767
321
22

Vooruitbetaalde kosten
Huur le kw 2019
Overige vooruitbetaalde kosten

19.617
1.846

19.617
7.701

Overlopende activa
Stichting Grote Markt
Station Noord
FPK SKIP regeling
Overige overlopende activa

34.580
0
10.562
2.162

20.210
56.128
0
20.943

Saldo

97.155

161.688

Algemene reserve
Saldo per 1 januari
Exploitatiebestemming

-11.570
8.024

8.970
-20.540

Saldo per 31 december

-3.546

-11.570

Overige vorderingen en overlopende activa

Bestemmingsfondsen
Onder de bestemmingsfondsen is dat deel van het vermogen opgenomen waaraan door derden een
bestemming is toegekend. Het bestuur kan de beperking in de bestemming niet opheffen.
Bestemmingsfonds Talentontwikkeling
Saldo per 1 januari
Mutatie vanuit exploitatiebestemming
Exploitatiebestemming
Saldo per 31 december

33.000
-33.000
40.515

0
0
33.000

40.515

33.000

aaaberg,,
ACCOUNT ANT S l ADVISEURS

Gewaarmerkt conforrn
onze verklaring d.d,
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STICHTING GRAND FUTURA GRONINGEN
4. SPECIFICATIE VAN DE BALANSPOSTEN
31-12-2018

Bestemmingsfonds Station Noord
Sa [do per 1 januari
Mutatie vanuit exploitatiebestemming
Exploitatiebestemming

31-12-2017

10.000
-10.000
25.605

0
0
10.000

25.605

10.000

Bestemmingsfonds Gemeente Groningen
Saldo per 1 januari
Mutatie vanuit exploitatiebestemming

0
5.363

22.900
-22.900

Saldo per 31 december

5.363

0

Saldo per 31 december

Met een deel van het positieve exploitatieresultaat wordt een Bestemmingsfonds Gemeente
Groningen gevormd, met als basis het aandeel van de gemeentelijke subsidie in de totale
inkomsten. Dit leidt tot de volgende berekening: 500.000 / 1.248.038 x 13.387 = € 5.363.
Naar aanleiding van de beschikking van de Gemeente Groningen betreffende de subsidie van
2015-2016 (Vaststelling subsidie 2016; dossiernummer 2016-0516, d.d. 27 september 2017) heeft
in 2017 met terugwerkende kracht een correctie op de Algemene reserve en de Overlopende activa
van 2016 plaatsgevonden.
Onder de Overlopende activa was een bedrag van € 27.500 opgenomen waarmee de Gemeente
Groningen niet akkoord is gegaan. Dit bedrag client te worden opgeteld bij het resultaat van 2016.
Het resultaat over 2015-2016 komt hierdoor uit op € 31.870. Hiervan is € 22.900 opgenomen onder
het Eigen vermogen als Bestemmingsfonds Gemeente Groningen. Het resterende bedrag
ad. € 8.024 is toegevoegd aan de Algemene Reserve. Dit conform de beschikking.
Crediteuren
Crediteuren

79.086,78

76.123

7.970
0

6.910
517

7.248
39.234
10.000
0
7.480
19.586

5.960
39.234
10.000
40.000
6.824
30.431

91.519

139.875

Overige schulden
Loonheffing/SVW
Pensioenfonds
Vakantiegelden
Te betalen huisvestingskosten
Ticketing
Projecten Talentontwikkeling
Aaa Bee Accountants
Overige overlopende passiva

aaabee
AgDDUNTANTS I ADVISEURS

OPwgtirmerkt conform
Qfl verklaring d.d.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er is een overeenkomst aangegaan terzake huur van een printer / kopieermachine van € 55,- per
maand, ingaande 4 oktober 2016 voor een duur van 48 maanden.
De in de verantwoording opgenomen subsidiebedragen over het verslagjaar van de Gemeente
Groningen, Fonds Podiumkunsten en overige subsidieregelingen zijn nog niet definitief
vastgesteld.
Niet uit de balans blijkend recht
Met World of Barista is een pachtcontract afgesloten tot en met 31 december 2019.

N„b,„Dev1sE.ns
a,,,coauNDAa
e

Gewaarmerkt conform
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Toelichting op de Exploitatierekening

STICHTING GRAND FUTURA GRONINGEN
5. SPECIFICATIE VAN DE EXPLOITATIEKOSTEN OVER 2018
Realisatie
2018

Realisatie
2017

Structureel Gemeente:
Subsidie Gemeente Groningen

500.000

500.000

De toezegging van de Gemeente Groningen voor 2018 volgens cultuurnota Cultuurstad Groningen,
City of Talent 2017 tot en met 2020 bedraagt € 500.000.
Aan de subsidie zijn in de door de Gemeente Groningen afgegeven beschikking de volgende
voorwaarden gesteld:
- Algemene subsidieverordening
- Nadere regels subsidies
- Verstrekken gegevens inzake de activiteiten en de organisatie
- In publicaties vermelden dat de Gemeente Groningen optreedt als subsidiegever

Structurele fondsen:
Fonds Podiumkunsten

200.000

100.000

92.188
0

80.087
623

92.188

80.710

64.771
13.998
252.193

14.323
17.820
104.403

330.961

136.545

9.000
26.890
14.198

9.000
25.412
7.545

50.087

41.957

0
2.000
2.500

5.000
0
0

4.500

5.000

46.775
23.527

56.128
0

Publieksinkomsten binnenland:
Recettes programmering
Grand passen

Overige directe inkomsten:
lnkomsten festivals/partners
lnkomsten culturele verhuringen
lnkomsten Gastenverblijf en Werkplaats

lndirecte inkomsten:
lnkomsten uit pacht
lnkomsten verhuur overige
Overige inkomsten

Private fondsen:
JB Scholtensfonds
Janivo
Prins Bernhard fonds

Incidentele subsidies/bijdragen:
Bijdrage Station Noord
Fonds Podiumkunsten SKIP

70.302,00

56.1aAtabee
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STICHTING GRAND FUTURA GRONINGEN
5. SPECIFICATIE VAN DE EXPLOITATIEKOSTEN OVER 2018
Realisatie
2018

Realisatie
2017

Beheerslasten materieel:
Personeelskosten (*)
Huisvestingskosten
Beheer en techniek
Algemene kosten
Afschrijvingskosten

13.203
184.848
19.731
19.998
0

8.996
142.446
12.682
12.752
0

237.780

176.875

81.552
47.239
48.966
11.214
-30.618

76.498
46.867
26.879
10.998
0

158.354

161.242

21.500
15.652
13.513
29.002
163.494
86.977
354.130

23.647
22.280
24.815
33.714
141.591
93.832
114.346

684.268

454.226

41.871
51.619
34.914
2.726

43.065
45.327
36.988
3.058

131.129

128.437

Beheerslasten personeel:
Personeelskosten directie
Personeelskosten beheer
Personeelskosten ondersteuning
Administratie- / accountantskosten
Uitkering ziektegeld

Activiteitenlasten materieel:
Theatervoorzieningen
Marketing en communicatie
Ticketing
Schoonmaakkosten
Basisprogrammering
Kleinschalige residenties en talentontwikkeling
Projecten derden

Activiteitslasten personeel
Personeelskosten programmeur
Personeelskosten marketing / publiciteit
lnhuur technici
Stagevergoedingen

(*) De Stichting had in het verslagjaar, gebaseerd op contracturen, in totaal gemiddeld
4,8 fte n dienst (2017: 4,2). Het gemiddelde aantal werknemers is berekend
op basis van gewerkte uren.
Wet Normering Topinkomens (WNT)
Binnen de Stichting zijn geen beloningen toegezegd welke de WNT overschrijden.
Directie:
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Overige gegevens

ACCOUNTANTS ADVISEURS
Stichting Grand Futura
t.a.v. het bestuur
Postbus 4058
9701 EB Groningen

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel
Wij hebben opdracht gekregen de jaarrekening 2018 van Stichting Grand Futura te Groningen te
controleren.
Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Grand Futura per 31 december 2018 en
van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640
Organisaties zonder winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

De balans per 31 december 2018;
De exploitatierekening over 2018; en
De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financi6le
verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Grand Futura zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

AaaBee Accountants bv

T (050)3176717

ING

ABN AMRO

P (050) 317 67 00

Bankrekening: 66.38.58.127

Bankrekening: 55.42.00.341

BTW 8138.66.68613.01

Sylviuslaan 6

E info@aaabee.nl

IBAN: NL70INGB0663858127

IBAN: NL28ABNA0554200341

kvk Noord Nederland

9728 NS Groningen

I www.aaabee.nl

BIC: INGBNL2A

BIC: ABNANL2A

nummer: 02084835
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B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarstukken andere informatie,
die bestaat uit:
-

Het bestuursverslag;
De overige gegevens;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele
afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 Organisaties
zonder winststreven.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ- Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven'.
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om
haar werkzaamheden in continuiteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continufteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren
of de activiteiten te beeindigen of als beeindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de stichting haar activiteiten in continuiteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van de controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beinvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
-

-

-

-

-

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de stichting;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiele
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
stichting haar activiteiten in continufteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat de stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Groningen, 12 april 2019
AaaBee Accountants B.V.

C.G. Bultema AA

Bijlage

OVERZICHT PUBLIEKSACTIVITEITEN 2018*
Datum

Gezelschap

Titel

6-jan

Club Bavarois

live radio-uitzending

9-jan

lnleiding Dood Paard

Viktor of de kinderen aan de macht

9-'an

Dood Paard

Viktor of de kinderen aan de macht

11-jan

Het Houten Huis

Altijd weer (2x)

12-jan

Emke Iderna

This can't happen

13-jan

Kassys

Het Script

17-19 jan

Eurosonic

Diverse concerten

Januari

___

27-jan

Giulio d'Anna

Panorama

31-jan - 4-feb

IFFR

Diverse films

6-feb

Michiel Vandevelde

Andrade

8-feb

Ogutu Muraya

Because I always feel like running

9-feb

Theater Rotterdam

De Wereldverbeteraar

10-feb

Club Bavarois

live radio-uitzending

10-feb

De Noorderlingen

Anna Karenina (try out)
Anna Karenina (prerniere)

Februari

11-feb

De Noorderlingen

12-feb

Debat Cultuurbeleid

12-feb

Het Houten Huis

Onbekend Land

13-feb

Goldmund, Wyldebeast, Wunderliebe

Mengvoer

14-feb

Urland / Thomas Dudkieqicz

How Thomas came to rule the world

17-18 feb

Moving Futures

Meedere dansvoorstellingen

23-feb

GT Music

Bugge Wesseltoft & Christian Prommer

25-feb

Tussen Kunst en Kids

25-feb

Senor Serrano

Openbare repetitie

2-mrt

Tryater / Karlijn Kistemaker

Knutselen in de foyer

2-mrt

Tryater / Karlijn Kistemaker

Het wonderbaarlijke leven van een plastic zakje

3-mrt

Meneer Monster

De kleine mol (2x)

4-mrt

Bram Jansen / Ryan Djojokarso

Jij bent 'm

Maart

7-mrt

Studium Generale presents

TgEcho

8-mrt

Marlene Bakker

Alburnpresentatie

9-mrt

Richard Bolhuis

Performance in progress

16-mrt

Janek Turkowski

Margarete (2x)

17-mrt
17-mrt

Janek Turkowski
Gesprek met...

Janek Turkowski

20-25 mrt

Jan Fedinger

land[e]scapes 3

20-mrt
22-mrt

Goldmund, Wyldebeast, Wunderliebe

Mengvoer

Jan Martens

Rule of Three

24-mrt

Club Bavarois

26-mrt

GT Music

7 Layer Sessions

06-07 apr

Club Guy & Roni

Weekend Break Festival

11-apr

Suze Millius

TALK SHOW

12-apr

GT Music

Lucy Rose

14-apr

De Noorderlingen

Wijd Open

17-apr

Studium Generale

Science Dinner

18-apr

mugmetdegoudentand

De Eurocommissaris

19-apr

Minerva

Try Out, A Choreography

21-apr

Santelli

Gewoon Anders (2x)

22-apr

Tussen Kunst en Kids

23-apr

TEDx

TEDx Youth

24-apr

Goldmund, Wyldebeast, Wunderliebe

Mengvoer

26-apr

UnderGrand Late Night

KingsNait

28-apr

Wende Snijders & Michiel van der Aa

Spotlight

29-apr

Mezrab

Mezrab Storytelling

Smalfilm (2x)

April
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Datum

Gezelschap

Titel

Mei
01-31 mei

Screw Up

Expositie

2-mei

Teddy's Last Ride

Through the Valley (Try Out)

3-mei

Richard Bolhuis

House of Cosy Cushions

10-mei

Leonardo Moreira / Cia Hiato

Odisseia (try-out)

12-mei

Club Bavarois
Beneatha's Place

18-mei

Well Made Productions

19-mei

Skoft & Skiep / NNO / Explore the North

Solo

25-mei

Biljana Radinoska

Try Out

27-mei

Mezrab

Mezrab Storytelling

30-mei

Screw Up

31-mei

Youri & Marie

Screw Up
Mourning, Mourning (voorprogramma)

31-mei

Benjamin Verdonck

Liedje voor Gigi

1-jun

De Doornvogels

Tabé Taboe

2-jun

Club Bavarois

3-jun

The Walkthrough

Juni

7-jun

WERC

Facing Cities toonmoment

8-jun

Kamerorkest van het Noorden

Openingsconcert

10-jun

Kamerorkest van het Noorden

Presentatie educatieweekend

15-jun

UnderGrand Late Night

Minerva Editie

15-jun

Noorderzon Talks

19-jun

Beijum Presents

20-jun

Floor van Leeuwen

workshop

21-jun

A-way

Meet me in Montauk

22-jun
24-jun

Debat
inlia
GSV Youth Orchestra, Bigband Punk &Jazz en Vals Alarm (2x)
Mezrab Storytelling
Mezrab

26-jun-09-jul

Rumbling Earth

Expositie

28-jun

Meet the Neighbours

lezing Rahimullah Daqiq

29-jun

Rumbling Earth

Opening

12-14 jul

Young Gangsters

Disasterlicious

27-jul

Peter de Groote Festival

23-jun

Juli

Augustus
23-aug-02-sep Noorderzon
Noorderzon
23-25 aug

Festival
Barralho

24-26 aug

Noorderzon

Collin Dunne

27-29 aug

Noorderzon

Theatre Knam

28-29 aug

Noorderzon

Chong Wang

30-aug-01-sep Noorderzon

Bonobo Teatro

31-aug-02-sep Noorderzon

Claudia Dias

September
workshop

10-sep

Jonge Harten

11-sep

Jasmin Hasler

workshop

13-sep

Kaatje Kooij

Cloyne

13-sep

Dunja Jocic

Terra Incognita

14-sep

Fysieke inleiding MUUR

14-sep

Floor van Leeuwen

15-sep

Fysieke inleiding MUUR

15-sep

Floor van Leeuwen

MUUR (premiere)

16-sep

Mezrab

Mezrab Storytelling

17-sep

De Filmclub

19-sep

Jonge Harten

Cultureel voorafje

22-sep

Theater Rotterdam

Headroom

23-sep

Onder de Vulkaan

26-sep

Het Houten Huis

27-sep

Goldmund, Wyldebeast, Wunderliebe

Mengvoer

28-sep

Robbie Thomson

Toonmoment

28-sep

Ryan Djojokarso

30-sep

Huib Ramaer

Giovanni's Room
Een persoonlijke selectie uit Ruynemans werk voor viool en pian

MUUR (try-out)

Muziek van Beneden (schoolvoorstelling)
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Gezelschap

Titel

3-okt

Huib Rarnaer

De Roep van Ruyneman

_04-05 okt
4-okt

Action Hero

Oh Europa

De Popronde

verschillende bands

05-06 okt

The Hotshop

Wagner: De Halve Ring

8-okt

De Filmclub

9-okt

Sounds of Music

Basklarinetten Festijn

10-okt

Nick Bruckman

Sneak preview: Wapenfeiten

11-okt

Under Grand Late Night

All Exclusive

14-okt

Huib Ramaer

De Roep van Ruyneman (2x)

15-okt

Goldmund, Wyldebeast, Wunderliebe

Artificial Intelligence

18-okt

GT Music

Stu Larsen & Natsuki Kurai

19-okt

Sounds of Music

Past, Present, Future

20-okt

mugrnetdegoudentand

The Gentle Woman

21-okt

Jasmin Hasler

Potjesman (2x)

21-okt

Mezrab

Mezrab Storytelling

23-okt

Maas

Jokkebrokker

24-okt

Tryater

Dorp Europa

25-okt

Compagnie Barbarie

Modders

25-27 okt

MOHA

Unfolding Routines

26-27 okt

Het Houten Huis

Muziek van Beneden

26-okt

Floss Kunstquiz

26-okt

Het Houten Huis

workshop Muziek van Beneden

27-okt

Hossein Tavazonizadeh

20 minutes to 10 in the morning

28-okt

Tussen Kunst & Kids

28-okt

Onder de Vulkaan

Datum
Oktober

November
01-03 nov

Let's Gro

3-nov

Club Bavarois

Meerdere activiteiten per dag

4-nov

Meet the Nieghbours

presentatie Internationale Studenten

06-11 nov

Sounds of Music

Festival

6-nov

Sounds of Music

Hush

6-nov

Sounds of Music

cursus nieuwe muziek door Thea Derks

7-nov

Sounds of Music

Sounds Live

9-nov

Sounds of Music

Soundsclash

11-nov

Sounds of Music

Voices

12-13 nov

Tut Töt TO

Festival

15-nov

Jonge Harten

DIY

16-24 nov

Jonge Harten

Festival

16-17 nov

Jonge Harten

WHITE (ARIANE)

16-nov

Jonge Harten

MeAtTheZoo (2x)

17-nov

Jonge Harten

George en Eran worden racisten

18-nov

Jonge Harten

BLANKS

19-nov

Jonge Harten

Project Occident (2x)

20-nov

Jonge Harten

ID

21-nov

Jonge Harten

De Jonge Republiek

21-nov

Jonge Harten

Situation mit Doppelganger

21-nov

Jonge Harten

Bij jou begin ik

22-nov

Jonge Harten

Paradise Now

23-nov

JOnge Harten

Matisklo

23-24 nov

Jonge Harten

Missie Marquez

24-nov

Jonge Harten

Through the Valley

24-nov

Jonge Harten

Clash Afterparty

25-nov

Onder de Vulkaan

26-nov

De Filmclub

29-nov-05-dec TENT/ Zinzi Oegema

MEMO

29-nov-07-dec Circa

Humans
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Datum

Gezelschap

Titel

06-07-dec

Klub Girko

122x244

08-09 dec

Urban Sources

Festival

10-dec

De Filmclub

December

11-dec

Studium Generale

Kennisdiner: Soam Kommn

12-dec

De Nwe Tijd

Heimat 3

13-dec

Sounds of Music

Musings of the Lowlands

14-dec

Dood Paard / Toneelhuis

De Verse Tijd

16-dec

Mezrab

Mezrab Storytelling

17-18-dec

Tekstsmederij

Regiesessie Michiel Westbeek

19-dec

Goldmund, Wyldebeast, Wunderliebe

Coding 4 Xmass

19-dec

Goldmund, Wyldebeast, Wunderliebe

Mengvoer

22-dec

Arno Schuitemaker

While We Strive

23-dec

STIP

Vieze Vuile Rotstreken

27-dec

UnderGrand Late Night

De verjaardag van Jack

28-30 dec

Het Houten Huis

Muziek van Beneden

*Besloten activiteiten zijn niet in de lijst opgenomen.
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