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Het eerste volledige jaar

Het jaar 2017 was het eerste volledige jaar van activiteiten voor het hernieuwde Grand Theatre. Grand Theatre
is een podium en werkplaats voor de wereld in Noord-Nederland en is daarmee een motor voor creativiteit in
de regio. In een dynamische combinatie van presenteren en produceren zoeken wij met kunstenaars, publiek
en samenwerkingspartners naar nieuwe gedachten, verbanden en werkwijzen om de maatschappelijke impact
van actuele podiumkunst te vergroten. De mensen in de organisatie zijn de brandstof om de motor goed te
laten werken, onze onafhankelijke positie een voorwaarde.
Het jaar 2017 was een belangrijk jaar om ervaring op te doen, waarmee we de uitgangspunten nu kunnen
staven. Anders gezegd, 2017 was een jaar waarin de papieren begrotingen en verwachtingen in praktijk zijn
gebracht. Er is op verschillende terreinen geexperimenteerd met activiteiten, publieksbenadering en
organisatie. Met de resultaten kunnen we de komende jaren stabiliseren en groeien.
We zijn trots op de resultaten van dit eerste jaar: 224 activiteiten met bijna 29.000 bezoekers, veel meer dan
oorspronkelijk begroot. Nieuwe manieren van programmeren zijn zich aan het bewijzen en werpen de eerste
vruchten af, zoals de maandverhalen, de nieuwe muziekprogrammering en de ruimte die we bieden aan
interessante activiteiten van partners. In dit bestuursverslag gaan we daar uitgebreider op in.
Trots zijn we ook op de twee positieve subsidiebesluiten die het landelijke Fonds Podiumkunsten heeft
genomen. Grand Theatre heeft een bijdrage gekregen voor Talentontwikkeling in de regio, waarin ook
landelijke steun voor het Noordelijke netwerk Station Noord is opgenomen. Eind 2017 kwam ook het positieve
besluit over onze aanvraag voor een programmeringssubsidie voor de komende jaren. Beide besluiten waren
gebaseerd op zeer positieve oordelen over onze plannen. Die waardering onderstreept dat we op de goede
weg zijn.
In 2017 werd verder door de Europese Commissie subsidie toegekend aan het EU-project Meet the Neighbours,
waarin we samenwerken met partners in Manchester, Bethune, Lublin en Marrakesh. De activiteiten voor dit
project staan gepland voor 2018 en 2019.
Deze resultaten zijn bereikt door een klein team van vaste medewerkers, aangevuld met betrokken freelancers,
stagiairs en vrijwilligers. Dat vraagt veel en de druk op de kleine groep vaste medewerkers is dan ook groot.
Ruimte om de organisatie te vergroten is er niet. Dat betekent dat de organisatie kwetsbaar is en het risico van
ziekte en verzuim. Hier wordt goed op gelet en waar mogelijk preventief op gereageerd. Het betekent ook dat
we de komende jaren alleen verder kunnen ontwikkelen in onze activiteiten en publieksbereik als de druk op
de huidige organisatie daar niet door toeneemt.
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,

Anton Buijs
Voorzitter

Niek vom Bruch
Zakelijk Directeur
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2.

Activiteiten
begroot 2017

voorstellingen: aantal
voorstellingen: bezoekers

gerealiseerd
181
22.657

overige activiteiten: aantal
overige activiteiten: bezoekers

43
6.225

totaal: aantal
totaal: bezoekers

180
18.000

repetities, residenties etc

224
28.882
33

Grand Theatre combineert programmering en productie, en zoekt daarbij naar relevante verbindingen met de
maatschappelijke 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 het resultaat van deze
onderdelen en is dan ook meervoudig en blijvend in ontwikkeling.
In 2017 hebben we verschillende activiteiten georganiseerd, die nieuw zijn of op een nieuwe manier zijn
gepresenteerd. Onder het motto 'eerst proberen en dan oordelen hebben we op die manier ervaren 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 Podium: tonen van actualiteit
In 2017 zijn er in Grand Theatre in totaal 224 activiteiten, waarvan 181 voorstellingen. Dit zijn voorstellingen
binnen de eigen programmering, van partners en festivals, en incidentele voorstellingen van andere
organisatoren. Dit aantal is een kwart hoger dan vooraf begroot, met name door meer activiteiten met of door
lokale partners en meer activiteiten op financieel voordelige voorwaarden (zoals verhuringen). Zie de bijlage in
de jaarrekening voor een overzicht van de voorstellingen.

Maandverhalen
In 2017 toont de programmering duidelijk welke richting gekozen is: 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 clusterprogramma's vormen de basis voor onze
maandverhalen, waarmee we het gesprek met publiek, partners en natuurlijk de makers aangaan. Voorbeelden
van deze maandverhalen zijn:

Scandinavian Scandals, met Nederlandse en internationale voorstellingen die het nog hogere Noorden als
thema hebben, een concertavond, een filmmiddag met brunch en activiteiten van lokale kunstenaars.

Survival of the Unfittest, met zowel professionele als niet-professionele voorstellingen over leven met een
beperking, omlijst met een randprogramma waarin we samenwerkten met onderwijs- en zorgorganisaties.

Dance Partners in Crime, met een divers aanbod van dansvoorstellingen, waaronder de jaarlijkse Club Weekend
Break in samenwerking met de Club Guy&Roni.

Unfinished Business, een divers programma met een nadruk op het 'onaffe: onder andere works in progress,
try outs, werk van Minerva-studenten en het Wijd Open weekeinde van De Noorderlingen.

The Fiction of Reality, een combinatie van Nederlandse en internationale voorstellingen die nadrukkelijk de
grens opzoeken tussen wat waar is en wat niet. Beginnend talent stond geprogrammeerd naast een
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Internationale die in residentie was en samen met Studium Generale organiseerden we een eerste Kennisdiner
met dezelfde titel en onderwerp.

Vluchten kan niet meer, een combinatie van professionele en niet-professionele voorstellingen over migratie en
integratie, waaronder een voorstelling in het Floreshuis en een project waarin inwoners van Groningen sa men
met vluchtelingen in een weekend een voorstelling maken.
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."
Jeugd en jongeren
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 2017 vinden er 44 jeugd- en jongerenvoorstellingen plaats. Hiervan waren er 22
schoolvoorstellingen, waarvan weer 13 van Het Houten Huis.
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.

Samenwerkingen
In 2017 zijn we een aantal nieuwe samenwerkingen gestart, waarbij we vanuit wederzijdse interesse en inzet
met partners activiteiten opzetten.
Onder de titel GT Music programmeren we popmuziek, in samenwerking met partners uit de stad. Het
uitgangspunt is simpel: de zalen van Grand Theatre bieden een prachtige en zeer eigen sfeer voor
popconcerten, terwijl anderen in de stad meer expertise en netwerken hebben om daarvoor passende acts te
selecteren. In 2017 hebben we vier keer samen met De Oosterpoort concerten in Grand Theatre
georganiseerd, waaronder het landelijke talentenfestival Popronde. Voor 2018 staan ook plannen op stapel
met Simplon, Vera en de Groningse band De Kat. We zoeken op vergelijkbare manier samenwerking voor
jazzconcerten.
Urban House Groningen presenteert in december 2017 voor de tweede keer Urban Sources in Grand Theatre.
Urban Sources is een programma van urban arts met performances, meet-ups, battles, seminars en een feest.
Naast nationale en internationale namen is er veel ruimte voor Gronings talent, dat voorafgaand aan de
presentatie intensief begeleid wordt.
In samenwerking met de Stadsschouwburg programmeren we drie voorstellingen van de grote
jongerenproductie Lord of the Flies van NT Jong in Grand Theatre. Voor komend jaar staan wederom een aantal
grotere (locatie)projecten gepland die we gezamenlijk naar Groningen kunnen brengen.

Katalysator voor lokale initiatieven
In 2017 krijgt een aantal organisaties op hun verzoek ruimte in Grand Theatre 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.
De avonden van Club Bavarois brengen in de Bovenbar live radio-uitzendingen die alleen ter plekke te volgen
zijn: radio om naar te kijken. Het programma volgt een strak format gebaseerd op radioshows en is een mix van
lokale cultuur en innovatieve ideeën die wellicht de wereld gaan verbeteren, te beginnen met Groningen.

4

De filmclub Zienemaan&Sterren organiseert onder de titel Dit moet je cinema als pilot een weekend met films
van Wes Anderson in de Bovenzaal. We zijn in gesprek over een voortzetting van de samenwerking in een
aangepaste vorm.
Het internetbedrijf Goldmund, Wyldebeast & Wunderliebe organiseert gedurende het seizoen 2017-2018 in de
Benedenzaal een aantal lezingenavonden onder de titel Mengvoer. Twee sprekers over onderwerpen die op
het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben, gaan samen met het publiek op zoek naar een
gemeenschappelijke basis. Hetzelfde bedrijf heeft in december onder de titel Startup Kids: C0ding4Christmas
georganiseerd. Ruim 100 kinderen komen naar Grand Theatre om te leren programmeren met de micro:bit.
Deze eerste samenwerking smaakt naar meer en we zoeken naar manieren om gezamenlijk deze technische
activiteiten ook creatiever te maken.
Studium Generale organiseert enkele eigen avonden binnen het kader van onze maandverhalen. Hierin worden
theatervoorstellingen gekoppeld aan wetenschappelijke reflectie. Daarnaast ontwikkelen we gezamenlijk een
nieuw concept binnen de maandverhalen: Kennisdiner, waar bezoekers tussen de gangen door drie sprekers
horen over eenzelfde thema, waarover ze onderling aan tafel in gesprek gaan. De eerste editie is direct
uitverkocht en er komt dus zeker een vervolg.

Festivals
Uiteraard vinden ook de vaste festivals weer een basis in het Grand: Eurosonic, IFFR in Groningen, Festival
Noorderzon, soundsofmusic en Jonge Harten. Het openingsdiner van Let's Gro vindt plaats in Grand Theatre en
ook kleinere festivals, zoals Melodica en het Maakfestival hebben hier activiteiten.

Overige activiteiten
Incidentele culturele activiteiten vinden in de loop van het hele jaar eveneens plaats. Enkele hoogtepunten zijn
de uitreiking van de VSB-Po6zieprijs, de bomvolle concerten van Pé Daalemmer & Rooie Rinus, de filmvertoning
met live orkestbegeleiding van Battle of the Somme en de finale van het Nationaal COC Songfestival
georganiseerd door de COC afdeling Groningen-Drenthe. Verder zijn er 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 financiele 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.

2.2 Bezoekers
In 2017 investeren we veel tijd en energie in marketing en communicatie. We hebben ook op dit gebied de
ruimte genomen om te experimenteren en al doende een passende werkwijze te ontwikkelen. We kijken
tevreden naar de resultaten, zoals een herkenbare nieuwe 'look and feel rondom de maandverhalen, een
snelgroeiend bereik op sociale media, kaartverkoop in eigen beheer met een enthousiast team van vrijwilligers
en als belangrijkste: een bezoekersaantal dat aanzienlijk hoger ligt dan vooraf verwacht. In totaal komen bijna
29.000 mensen naar Grand Theatre, waarvan ruim 22.500 voor de voorstellingen. Met een gemiddeld bezoek
van 125 bij de voorstellingen zijn we naar onze mening op de goede weg.

Maandverhalen
De keuze voor geclusterde programma's is beschreven bij programmering, maar 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 langer gesprek tussen theatermakers en bezoekers, dat voortgezet wordt in de voorstelling zelf en
eventueel doorloopt na afloop.
In 2017 hebben we deze vorm van communiceren op verschillende manieren en soorten thema's
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 zien
dat het publiek dit steeds beter herkend. In potentie vormt deze aanpak een krachtige manier om de
maatschappelijke impact van theater te vergroten.
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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 zoeken we in overleg met
Urban House gedurende het seizoen meer passend aanbod voor deze jonge doelgroep. Grand Theatre wordt
nu door een breder publiek gezien als plek voor een diversiteit aan artistieke en creatieve activiteiten.
Een van de hoogtepunten van het jaar blijkt Beyond Beyond van het Australische circusgezelschap Circa, zowel
programmatisch als marketingtechnisch. Het is een spannende en risicovolle onderneming om — voor het eerst
— een reeks van zes voorstellingen van één project te tonen, maar we waren overtuigd van de potentie om
hiervoor een voldoende groot publiek te vinden. Met een totaalaantal bezoekers van bijna 900 bleek dit ook te
kloppen. Door dit project hebben we bovendien kunnen experimenteren met het inzetten van diverse
middelen en acties. Circa komt de komende jaren zeker terug en gewapend met deze kennis zullen de volgende
keer nog meer mensen van hun voorstellingen getrokken worden.

Kaartverkoop en database
Vanaf september 2017 doen we de kaartverkoop in eigen beheer. Hiervoor is een eigen kaartverkoopsysteem
ingericht, waarmee we een eigen databank van klantgegevens opbouwen. Er is een groep van enthousiaste
vrijwilligers geworven, die op voorstellingsavonden de kassa bemensen. Overdag kunnen nu ook weer in het
theatercafé kaarten gekocht worden. Dit is een belangrijke verbetering van de service aan klanten ten opzichte
van het seizoen ervoor. We kunnen nu ook een begin maken met database analyse, waarmee we heel gericht
ons publiek kunnen benaderen.

Transmedialiteit
Anno 2017 is transmedialiteit 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 2017 is het aantal volgers op Facebook 3.350 en op lnstagram ongeveer 700.
Vooral voor last-minute communicatie blijken deze media effectief, waardoor we ook in 2017 geen
voorstellingen hebben geannuleerd. Dit bereik moet de komende jaren groeien, dus we willen 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.

2.3 Werkplaats: maken van de toekomst
In 2017 zijn we verder gegaan op het pad dat we daarvoor al aan het verkennen waren: Grand Theatre als
werkplek voor toonaangevende kunstenaars in ere herstellen. Waar de Benedezaal gebruikt wordt voor de
programmering, worden de Studio en de Bovenzaal vaker gebruikt als werkruimte voor interessante 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 33 residenties plaatsgevonden, waaronder 12 van beginnende makers. Drie daarvan
volgen een traject binnen Station Noord. Eveneens 12 residenties waren van internationale makers die in
Groningen aan nieuwe projecten werkten. Over het algemeen leidden de residenties tot voorstellingen, tryouts of andersoortige publieke presentaties.

Talentontwikkeling
Wat betreft talentontwikkeling staat de eerste helft van het jaar in het teken van de aanvraag bij het Fonds
Podiumkunsten binnen de regeling Talentontwikkeling in de regio. In deze aanvraag wordt een combinatie
gemaakt van eigen programma's van Grand Theatre en het regionale samenwerkingsnetwerk Station Noord.
Binnen dat netwerk is Grand Theatre als centrale partner verantwoordelijk voor de overhead van het netwerk
en penvoerder naar 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,
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zonder de subsidie van de gemeente voor de basisexploitatie en -organisatie kan deze subsidie niet worden
aangevraagd.
Vlak voor de zomer komt het positieve besluit, met lovende woorden van de beoordelingscommissie voor de
gezamenlijke plannen en voor Grand Theatre als drijvende kracht daarbinnen. Deze subsidie wordt toegekend
met terugwerkende kracht vanaf januari 2017 en geldt voor 2017 en 2018. In de loop van 2018 kan een
verlenging voor de volgende twee jaren worden aangevraagd.
In 2017 hebben we een aantal programma's uitgewerkt waar we met de bijdrage van het Fonds de komende
jaren verder mee kunnen. Belangrijkste doel is te investeren in het vergroten van kansen voor zowel talentvolle
makers als producenten, in het vergroten van de reikwijdte van hun werk en daarmee in het creeren van
continuïteit en nieuwe werkgelegenheid in de sector in Noord-Nederland. Leidend daarbij zijn de plannen en
ontwikkelingswensen van makers en producenten. Zij zijn degenen die met hun ambitie en energie in het
relatief 'lege Noorden nieuwe mogelijkheden moeten creel-en. Daarbij is de rol van Grand Theatre die van
'mentored work space', gericht op coachen, faciliteren en coproduceren.
In 2017 zijn we gestart met een langer traject met het Groningse videocollectief WERC, specifiek gericht op de
ontwikkeling van autonome artistieke projecten. WERC wordt veel gevraagd om bij te dragen aan
voorstellingen of om in opdracht te werken. De eigen inspiratie en artistieke ideeen krijgen daardoor niet de
aandacht die nodig is om nieuwe stappen te zetten en op langere termijn te blijven ontwikkelen. We hebben
WERC in contact gebracht met de Taiwanese kunstenaar Yen Chou en zijn Very Theatre Studio. Tijdens een
bezoek aan Taiwan en een gezamenlijke residentie periode in Grand Theatre is de basis gelegd voor een nieuw
project Faces of Cities, dat in 2018 verder wordt voorbereid. 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 productionele aspecten rond verdere fondsenwerving, zoeken van
speelplekken en coproducenten en verbinden van het project met andere werkzaamheden van het collectief.
Ook steunen we in 2017 Hendrik Aerts. Hij is acteur en theatermaker, die meerdere projecten heeft gemaakt
met de Poetic Disaster Club van de Club Guy&Roni. Met het grootschalige project Faust dat in 2018 op Oerol in
première gaat, maakt hij een flinke stap in schaal en verantwoordelijkheid. Grand Theatre is coproducent en
blijft met Hendrik Aerts in gesprek over zijn toekomstige werk als zelfstandig maker. Een vervolg binnen Station
Noord behoort eveneens tot de mogelijkheden, waarbij Grand ook betrokken zal blijven.
In Go Local, een samenwerking met Festival Noorderzon, ondersteunen we wat gevorderde talentvolle makers
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 continuYteit en basis. Zo ondersteunen we in
2017 Jaime Ibanez voor zijn project /STARTED A SECONDHAND SHOP WITH ALL THE THINGS I TOLD YOU WHEN
I WAS IN LOVE I. Voorbereiding en try-out vinden in Grand Theatre plaats, waarna de voorstelling in première
gaat op Noorderzon. Onderdeel van Go Local is de ondersteuning van Jaime Ibanez door Liesbeth Gritter,
artistiek [eider van Kassys.
In het najaar werkt Theo de Groot in Grand Theatre aan zijn nieuwe project Op Drift. Het project gaat in
première tijdens als onderdeel van ons maandverhaal Vluchten kan niet meer. Onderdeel van de ondersteuning
is de artistieke begeleiding door Ingejan Ligthart Schenk, directeur van het Amsterdamse Bostheater.
Met Academie Minerva werken we op verschillende manieren samen. Om te beginnen organiseren we
gezamenlijk ontmoetingen tussen studenten en internationale makers die bij ons aan een project werken. Voor
zowel studenten van de bachelor Vormgeving/Time Based Design als van het Frank Mohr lnstituut zijn dit vaak
zeer inspirerende momenten. Ook voor de makers geeft het een meerwaarde aan hun verblijf in Groningen,
omdat zij met een groep geYnteresseerde jonge mensen contact hebben over hun werk. In de komende jaren
bouwen we deze ontmoetingen waar mogelijk uit naar korte gastdocentschappen.
In 2017 voeren tweedejaars studenten van de opleiding Time Based Design een project in Grand Theatre uit in
twee weken werken zij in groepen aan korte performances op verschillende en onverwachte plekken in het
pand resulterend in een eindpresentatie waarin het publiek wordt meegenomen op een spannende rondleiding
langs de verschillende projecten.
Als derde hebben we in 2017 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
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beginnen. Het docententeam van Minerva In 2018 zullen de eerste beginnende makers hier gebruik van
maken, we begeleiden de voorbereidingen van de projectplannen.
Specifieke aandacht geven we aan talentvolle onafhankelijke producenten, die samen met nieuwe makers
essentieel zijn om het werkklimaat in de stad en regio te verbeteren. Onder de naam The Mad Hatters
beginnen vijf jonge producenten een groep die de komende tijd nog kan groeien. Zij hebben allen een eigen,
beginnende werkpraktijk. Deels 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
hebben zij een plan opgesteld om gestructureerd aan de afzonderlijke en gezamenlijke ontwikkeling te werken,
onder andere door interviews, werkbezoeken en aanvullende opleiding of training. De uitvoering van het plan
vindt grotendeels plaats in 2018, de financiering komt van Grand Theatre en Station Noord.

Residenties van (inter)nationale makers
Grand Theatre is van oudsher een gewilde plek voor theatermakers om aan nieuwe projecten te werken. Het
uitgebreide netwerk van het team heeft ervoor gezorgd dat ook in 2017 verschillende toonaangevende
kunstenaars een tijd in Groningen hebben gewerkt. Om hun aanwezigheid in de stad een grotere meerwaarde
te geven werken we waar mogelijk werken we samen met partners, zoals de festivals, de opleiding Kunst,
Cultuur en Media en Academie Minerva. Er vinden in totaal 33 residenties plaats, waaronder 12 van
beginnende makers. Drie daarvan volgen een traject binnen Station Noord. Eveneens 12 residenties zijn van
internationale makers die in Groningen aan nieuwe projecten werken. Over het algemeen leiden de residenties
tot voorstellingen, try-outs of andersoortige publieke presentaties.
Kunstenaars die onder andere in Grand Theatre een residentie hebben gehad:
Jan Fedinger heeft in de Studio gewerkt aan zijn lichtinstallatie land[e]scapes 3, dat daarna op
internationale festivals heeft gespeeld. In maart 2018 komt het project terug in Grand Theatre voor
meerdere vertoningen.
Annie Dorsen heeft voor haar project The Great Outdoors in de Bovenzaal gewerkt, waar ook de eerste
publieke work in progress-presentatie van het werk te zien is. Tijdens haar residentie heeft zij onder
andere ontmoetingen gehad met het videocollectief WERC en met studenten van Frank Mohr Instituut. De
voorstelling vormt later in het jaar onderdeel van het hoofdprogramma van Noorderzon. Met Annie
Dorsen bespreken we een nieuwe residentie, met ook een intensievere samenwerking met Minerva.
Tijdens het cluster Campo & andere vrienden heeft Louis Vanhavebeke gewerkt aan een nieuw project,
terwijl hij met zijn bestaande voorstelling Multiverse geprogrammeerd is.
Een bijzondere samenwerking is er met het productiehuis Cryptic uit Glasgow. De eindmontage van hun
muziektheaterproject Shorelines, dat gaat over de Watersnoodramp van 1953, vindt plaats in Grand
Theatre. Uitvoerders van dit project is het toonaangevende Ragazze Quartet. Na een try-out in Groningen
gaat de groep door naar de Operadagen in Rotterdam voor de première. Met Ragazze Quartet zijn we in
gesprek over een nieuwe samenwerking.
Ook de Schotse kunstenaar Robbie Thomson is via Cryptic naar Groningen gekomen. Hij maakt hier zijn
project Infinite Lives gemaakt en in première laten gaan. Tijdens zijn residentie heeft hij onder andere een
ontmoeting gehad met leerlingen van de Internationale School Groningen, om te vertellen over zijn werk
en werkwijze. Met Robbie Thomson en Cryptic bereiden we een nieuw samenwerkingsproject voor.
Choreografen Jan Martens en Bara Sigfusdottir van het Vlaamse gezelschap GRIP hebben beide aan nieuwe
productie gewerkt. De voorstelling Rule of Three waar Jan Martens aan werkte speelt in maart 2018 in
Grand Theatre. Van Bara heeft in 2017 een andere voorstelling in het maandverhaal van januari gestaan.
Met beide gelauwerde choreografen werken we aan verdere samenwerking.
Voor Circa is Grand Theatre een vaste plek in Europa, waar ze tussen tournees tijdelijk kunnen verblijven.
We bieden dit wereldgezelschap ruimte om in rust en goede omstandigheden te werken aan nieuwe
artistieke projecten, in combinatie met de presentatie van bestaand werk.
De Braziliaanse theatermaker Leonardo Moreira is een rijzende ster in het internationale circuit. In 2017
heeft hij hier gewerkt aan een nieuw deel van zijn nieuwe voorstellingsreeks gebaseerd op de Odyssee. Dit
resulteert in een succesvolle try-out en een voorstelling van eerder gemaakt werk. In 2018 keert hij weer
terug naar Groningen om andere delen van de reeks te laten zien.
De groep Quarantine is een graag geziene gast op Noorderzon en de voorbereiding op hun project Spring
dit jaar op het festival vindt plaats in Grand Theatre. In de voorstelling spelen zwangere vrouwen en
moeders met hun pasgeboren babys uit Groningen.
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3.

De wereld in Noord-Nederland

3.1 Culture le relaties met de wereld
De activiteiten van Grand Theatre hebben als context de stad Groningen en de regio Noord-Nederland. Het is
ons doel om verbindingen te maken tussen het culturele veld en de bredere lokale samenleving hier met de
culturele wereld daarbuiten. Daarvoor brengen we kunstenaars en theatermakers die in Grand Theatre werken
en spelen in contact met lokale partners en doelgroepen, zoals hierboven met voorbeelden is toegelicht.
Andersom introduceren we daarmee lokale groepen en kunstenaars in een breder circuit. Dat leidt tot
interessante ontmoetingen en vergroot de bekendheid van lokale makers in Nederland en daarbuiten. In de
keuzes die we maken rondom talentontwikkeling en residenties speelt deze overweging van verbinding tussen
lokaal en (inter)nationaal altijd mee.
3.2 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 overhead-taken 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. Hij is een talentvolle beginnende maker, die zich zonder formele
kunstvakopleiding heeft ontwikkeld. Met steun van onder andere Urban House Groningen heeft hij goede
eerste stappen als maker kunnen zetten, die de basis vormen voor het ontwikkelingstraject binnen Station
Noord. Mohamed Yusuf Boss volgt een zogenaamd 'model 1 traject, waarin veel tijd en aandacht is voor
onderzoek en experiment. Dat heeft ertoe geleid dat hij in 2017 onder andere heeft meegewerkt aan het
project Total Loss 2017 — Pluk de dag van Loods 13 en een nieuw kort werk heeft gemaakt voor TedX
Groningen en Urban Sources. In 2018 gaat het traject door onder de titel Facing Cities en zal toewerken naar
een nieuwe voorstelling.
Daarnaast is Grand Theatre betrokken bij de ontwikkelingstrajecten van andere makers binnen Station Noord.
Veerle van Overloop heeft in Grand Theatre gewerkt aan haar project One Million People & Me, hetgeen
resulteert in twee try-outs van de wandelvoorstelling die onderdeel is van dit project. Deze wandelingen
starten en eindigen in het theater. Voor het project Tussenland van Sijas de Groot, dat begin 2018 speelt,
draagt Grand Theatre binnen Station Noord financieel bij. Voor het project SkOmbek van de jonge makers Karel
Hermans en Aukje Schaafsma fungeert Grand Theatre presenterende partner.
3.3 Maatschappelijke verbindingen
Voor het opbouwen van nieuw relaties met niet-culturele partners werken we met een sociaal-ondernemer,
die vanuit Grand Theatre gesprekken en projecten initieert. In 2017 heeft deze werkwijze een explorerend
karakter, waarbij met veel en zeer verschillende potentiele partners en actieve individuele personen is
kennisgemaakt. De aandacht is daarbij in eerste instantie naar de maandverhalen in februari en oktober
gegaan, die een expliciet maatschappelijk thema hebben.
Het maandverhaal Survival of the Unfittest komt deels door deze werkwijze tot stand, met onder andere een
educatief project met het speciaal onderwijs voorafgaand aan een voorstellingsbezoek in het theater. Ook
kunnen we twee voorstellingen programmeren van lokale niet-professionele groepen waarvan de
uitvoerenden zelf leven met een beperking.
In het maandverhaal Vluchten kan niet meer ondersteunen we onder andere een project waarin inwoners van
Groningen samen met vluchtelingen in een weekend een voorstelling maken. Ook de voorstelling op locatie in
het Floreshuis valt binnen dit maandverhaal. Deze activiteiten vormen een goede toevoeging aan de
professionele programmering in de clusters, waarmee de maatschappelijke context van het totale programma
verstevigd wordt. Daarnaast zorgen ze ook voor nieuw publiek in Grand Theatre.
Vanuit de contacten uit 2017 kunnen we nu de komende jaren meer gefocust werken met een aantal
maatschappelijke partners die ge'interesseerd zijn in een langerlopende samenwerking en daarin ook met ons
willen en kunnen investeren.
3.4 UnderGrand
Al in 2016 zijn we gestart om met een groep jonge creatieve Groningers een 'community' op te bouwen. Het
gaat om een diverse groep met onder andere kunstenaars, producenten en makers van educatieprogramma's.
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Het doel is om deze jonge professionals met elkaar in contact te brengen en gezamenlijk experimenteerruimte
en ondersteuning te bieden om activiteiten te organiseren. Dit leidt tot nieuwe ideebn en activiteiten in 2017.
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. Vanaf de eerste
keer worden de avonden goed bezocht en blijken deelnemende kunstenaars gedurende het jaar ge'interesseerd
in elkaars werk. De activiteiten voorzien duidelijk in een behoefte van de lokale creatieve scene.
Een tweede voorbeeld is de ontwikkeling van een theatraal educatief spel door enkele beginnende educatie
professionals. Onder de vleugels van UnderGrand en ondersteund door het team van Grand Theatre
ontwikkelen zij hun project van concept tot uitvoering, waarvoor ook enkele fondsbijdragen werden
toegekend. lnmiddels is huisgezelschap Het Houten Huis ook ingestapt en kunnen de initiatiefnemers hun spel
als cultureel ondernemers verder de wereld in brengen.

4.

Organisatie, bestuur en faciliteiten

4.1 Organisatie
De organisatie werkt met een klein en flexibel kernteam: in 2017 bestaat de kern uit 5,1 fte (bij 36 uur fulltime).
Die is verdeeld over negen medewerkers, waarvan er zes in dienst zijn. Niemand heeft een fulltime functie.
Deze 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.
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. In het afgelopen jaar 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 het 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 kans op problemen.
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, zoals coaching.
Waar dit nodig is om de continuïteit van de organisatie te garanderen en verdere ontwikkeling mogelijk te
maken wordt de formatie beperkt uitgebreid. In het komende jaar wordt de opzet van de organisatie goed
gemonitord, om deze risico's te verkleinen.
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. 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 zal het gekozen bestuursmodel komend jaar evalueren en op basis van zijn
bevindingen vaststellen of het huidige model voldoet.
In 2017 is het bestuur gewijzigd en uitgebreid en telt per 31 december 2017 vijf leden:
Anton Buijs
Marloes Dekker
Andreas Bliihm
Karen Welling
Anton Smit

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

Rooster van aftreden:
Naam
Anton Buijs

Functie
Voorzitter

In functie
07-03-2017

Uit functie
07-03-2021

Herbenoembaar
Ja
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Marloes Dekker
Andreas Bliihm
Karen Welling
Anton Smit

Secretaris/Penningm.
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

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

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

Ja
Ja
Ja
Ja

4.3 Gebouwen en faciliteiten
Voor onze activiteiten gebruiken we de panden 'Grand Theatre op de Grote Markt, het Gastenverblijf en de
Werkplaats. 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 belangrijk onderdeel zal
worden. Door te bouwen voor derden blijft de Werkplaats operationeel en blijft de jarenlang opgebouwde
expertise bij Grand Theatre betrokken. De kosten van het Gastenverblijf en de Werkplaats worden met het
gebruik terugverdiend.
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5.

Cijfers en financier'

Het jaar 2017 was, we schreven het al eerder, het eerste volledige jaar van Stichting Grand Futura. Op alle
onderdelen is geexperimenteerd en zijn nieuwe manieren van werken ontwikkeld. Dat alles in een zeer strak
financieel kader, want de organisatie heeft vanaf 2017 minder gemeentelijke subsidie dan de voorgangers en
heeft nog geen tijd gehad om stevige financiele reserves op te bouwen. Voor de komende jaren blijft dat
laatste op financieel gebied het belangrijkste doel. Zonder reserves is cultureel ondernemen met bijhorend
risico immers vrijwel onmogelijk.
Ook wat betreft de begroting is in 2017 de belangrijke stap van 'papier naar praktijk gezet. De begroting is
opgesteld in 2016, het jaar waarin we in september met eigen activiteiten startten. Daarbij zijn verschillende
onderdelen gebaseerd op ervaringen van de voorgangers in het Grand Theatre, zowel wat betreft baten en
lasten van activiteiten, als essentiele onderdelen van de overhead zoals onderhoud en energie. Bovendien was
toen met name rond de mogelijke subsidie van het Fonds Podiumkunsten voor talentontwikkeling nog erg veel
niet duidelijk. De jaarbegroting 2017 hield daar dan ook geen rekening mee en was uitsluitend gebaseerd
activiteiten van Grand Theatre als podium.
Tot slot is belangrijk dat de cijfers over 2015-2016 over een langere periode gaan dan ééri kalenderjaar.
Bovendien was dat een opstartperiode, waarin pas in de laatste vier maanden daadwerkelijk
programmeringsactiviteiten plaatsvonden. Op vele begrotingsonderdelen is vergelijking tussen 2017 en de
periode daarvoor lastig te maken.

Resultaat
We sluiten het jaar af met een beperkt negatief saldo. Dit resultaat wordt echter vertekend door nog niet
bestede subsidie van het Fonds Podiumkunsten en nog niet bestede bijdrage voor de overheadtaken van
Station Noord. Die bijdragen zijn ontvangen in 2017 en zijn bestemd voor activiteiten in 2018. Daarvoor zijn
Bestemmingsfondsen gevormd.
Wanneer we die bedragen buiten beschouwing laten blijft er een groter negatief resultaat over voor de
basisexploitatie en programmering. Dat vangen we deels op met het Bestemmingsfonds gemeente Groningen,
dat eind vorig voor dit doel opgenomen was. Wat resteert is een negatief resultaat van 20.540 euro. Circa
13.000 euro van dit resultaat is ontstaan door de aanwijzing van de accountant om investeringen in 2017 (in
onder andere IT en theatertechnische apparatuur) niet te activeren, maar direct als kosten op te nemen. Het
resultaat gaat ten laste van de beperkte algemene reserve die we eveneens eind 2016 konden vullen. Deze
reserve is eind 2017 negatief.
Om de komende jaren zonder tekort te werken en de reserve weer aan te vullen zullen we verder moeten
inzetten op verlagen van risicovolle programmering en verhogen van inkomsten.

Toelichting bij de financiele rapportage
De publieksinkomsten zijn aanzienlijk hoger dan begroot. Dat komt door zowel meer activiteiten als door meer
bezoekers per activiteit.
De directe inkomsten bestaan uit inkomsten uit activiteiten van festivals en partners, en overige culturele
verhuur. Deze inkomsten betreffen huur en de direct gemaakte kosten voor onder andere inhuur van technici.
Ook de inkomsten voor het gebruik van het Gastenverblijf door de partners staan bij de directe inkomsten.
In overleg met de accountant zijn de inkomsten uit het Gastenverblijf en de Werkplaats verantwoord als
directe inkomsten. Deze zijn begroot als indirecte inkomsten. Deze inkomsten zijn fors hoger dan begroot. Voor
deze twee onderdelen zijn op voorhand inkomsten begroot die de kosten dekken. Net als in 2016 waren de
inkomsten in 2017 hoger. Tegenover de hogere inkomsten voor de Werkplaats staan ook hogere kosten, die
onder de materiele activiteitenlasten vallen.
In de jaarbegroting was geen subsidie voor talentontwikkeling opgenomen, omdat op het moment van
opstellen van de begroting nog geen subsidieregeling bekend was. In de loop van 2017 heeft het Fonds
Podiumkunsten een beschikking afgegeven voor 200.000 euro, waarvan 100.000 euro bestemd voor
activiteiten binnen Station Noord. Dit bedrag wordt voor dat doel overgemaakt aan de Stichting Station Noord
en blijft buiten de exploitatie van Grand Futura.
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De personele beheerskosten zijn hoger dan begroot. In de begroting is uitsluitend rekening gehouden met de
podiumactiviteiten die met de gemeentelijke subsidie mogelijk worden gemaakt. Een deel van de personele
beheerslasten komt in 2017 ten laste van de subsidie van Fonds Podiumkunsten en de bijdrage voor de
overhead van Station Noord.
De materiele activiteitenlasten zijn aanzienlijk hoger dan begroot. Ook hier is de belangrijkste verklaring dat de
activiteiten op het gebied van talentontwikkeling die met een rijksbijdrage mogelijk worden gemaakt niet
vooraf waren begroot.
Daarnaast staan op deze post de kosten die gemaakt worden voor opdrachten in de Werkplaats (arbeid en
materiaal), waar aan de inkomstenkant de gefactureerde prijzen tegenover staan.
Gedurende het jaar is meer uitgegeven aan programmering, vooral op voorwaarden die financieel minder
risicovol zijn zoals 'outage. Tegenover die hogere uitgaven staan ook hogere publieksinkomsten.
De personele activiteitenlasten zijn lager uitgekomen dan begroot. Deze post blijkt op een aantal onderdelen
vooraf te hoog ingeschat en daarnaast is een functie voor minder uren gerealiseerd dan begroot.
Er wordt een Bestemmingsfonds Talentontwikkeling gevormd waarin het restant van de bijdrage van het Fonds
Podiumkunsten voor 2017 wordt gereserveerd voor activiteiten in 2018. Deze subsidie ontvingen we
halverwege 2017 en is nog niet in zijn geheel besteed.
Het bedrag is als volgt opgebouwd:
Ontvangen bijdrage:
100.000 euro
Personele beheerslasten:
13.500 euro
Activiteiten 2017:
53.500 euro
Bestemmingsfonds:
33.000 euro
Deze subsidie wordt over 2017 en 2018 in een keer verantwoord in 2019.
Ook voor de uitvoering van de overhead voor Station Noord wordt een deel van het beschikbare bedrag
bestemd in een Bestemmingsfonds Station Noord. Dit is onder andere voor algemene kosten die nog bij de
opstart van het netwerk horen, zoals voor de website en andere algemene communicatiemiddelen, en voor
administratie en accountantskosten. Het bestemde bedrag is als volgt opgebouwd?
Ontvangen bijdrage:
50.000 euro
Personele beheerslasten:
28.500 euro
Materiele beheerslasten:
11.500 euro
Bestemmingsfonds:
10.000 euro
Ook deze bijdrage wordt over 2017 en 2018 in ééri keer verantwoord in 2019.
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JAARREKENING

STICHTING GRAND FUTURA GRONINGEN

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2017

31 december 2017

ACTIVA

€

31 december 2016

€

€

€

Materiele vaste activa
Computers

0

1.332
0

1.332

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen
en overlopende activa

22.947

2.290

161.688

55.420
184.634

57.710

Liquide middelen
Triodos Bank
Kas

60.009
2.784

51.504
0
62.793

51.504

247.428

110.547

aaab ee

ACCOUNTANTS l ADVISEURS

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

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2017

31 december 2017

31 december 2016

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve (na verwerking
van het exploitatiesaldo)

-11.570

8.970

Bestemmingsfondsen
Talentontwikkeling
Station Noord
Bestemmingsfonds gemeente
Groningen

33.000
10.000

0
0

0

22.900
43.000

22.900

31.430

31.870

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden

76.123
139.875

39.309
39.369
215.998

78.678

247.428

110.547

aaab ee

ACCOUNTANTS l ADVISEURS

Gewaarmerkt conform
onze verklaring
/ —
6ri
I)
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Exploitatierekening over 2017

STICHTING GRAND FUTURA GRONINGEN
2. EXPLOITATIEREKENING OVER 2017
resultaat
2017

begroting
2017

resultaat
2015-2016

Baten

Subsidies Gemeente Groningen
Structure le fondsen (NFPK)
Publieksinkomsten (recettes/partages)
Overige directe inkomsten
lndirecte inkomsten
Private fondsen
Incidentele publieke subsidies/bijdragen

500.000
100.000
80.710
136.545
41.957
5.000
56.128

500.000
67.000
27.000
64.000
0
0

411.000
0
42.213
82.739
36.544
0
0

Totaal baten

920.341

658.000

572.496

Beheerslasten materieel
Beheerslasten personeel
Activiteitenlasten materieel
Activiteitenlasten personeel

176.875
161.242
454.226
128.437

175.000
130.000
195.000
158.000

96.284
158.225
224.985
61.133

Totaal lasten

920.780

658.000

540.627

-440

0

31.870

33.000
10.000
-22.900
-20.540

0
0
0
0

0
0
22.900
8.970

-440

0

31.870

Lasten

Exploitatieresultaat

Exploitatiebestemming:
Bestemmingsfonds Talentontwikkeling
Bestemmingsfonds Station Noord
Bestemmingsfonds gemeente Groningen
Mutatie Algemene reserve

aaabee

ACCOUNTANTS I ADVISEURS

Gewearmerkt conform
one verklaring d.d.
)2
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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.
Fundamentele fout
Over het verslagjaar is de presentatie van een tweetal posten, zoals opgenomen onder de
overlopende passiva in de jaarrekening van 2016, alsnog verantwoord als een bestemmingsfonds
onder het eigen vermogen.
Het effect op het vermogen bedraagt € 4.600 positief en op de exploitatie € 27.500 positief.
Voor het verschil van € 22.900 is een bestemmingsfonds Gemeente Groningen gevormd.
De correctie is verwerkt in de vergelijkende cijfers.
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.

aaab ee

ACCOUNTANTS l ADVISEURS

Gewaarmerkt conform
onze verklaring d.d.
/
'7,01

8

j

STICHTING GRAND FUTURA GRONINGEN
Begroting
De in deze jaarrekening opgenomen begroting betreft de begroting van 18 november 2016, die is
opgesteld op basis van de op dat moment bekende financi6le toekenningen.

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.
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Toelichting op de Balans

STICHTING GRAND FUTURA GRONINGEN
4. SPECIFICATIE VAN DE BALANSPOSTEN
31-12-2017
Debiteuren
Debiteuren

31-12-2016

22.947

2.290

Omzetbelasting
BTW 4e kwartaal 2017
BTW 2e kwartaal 2017
suppletieaangifte 2017
suppletieaangifte 2016

31.979
4.767
321
22

22.694
0
0
22

Vooruitbetaalde kosten
Huur le kw 2018
Overige vooruitbetaalde kosten

19.617
7.701

0
300

Overlopende active
Oosterpoort ticketverkoop
Vrijdag Kerstproductie
Stichting Grote Markt
Station Noord
Overige overlopende activa

0
0
20.210
56.128
20.943

21.941
8.199
0
0
2.265

Saldo

161.688

55.421

Algemene reserve
Saldo per 1 januari
Exploitatiebestemming
Correctie fundamentele fout

8.970
-20.540
0

0
4.370
4.600

Saldo per 31 december

-11.570

8.970

Overige vorderingen en overlopende active

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
Exploitatiebestemming

0
33.000

0
0

Saldo per 31 december

33.000

0

aaab ee
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STICHTING GRAND FUTURA GRONINGEN
4. SPECIFICATIE VAN DE BALANSPOSTEN
31-12-2017

31-12-2016

Bestemmingsfonds Station Noord
Saldo per 1 januari
Exploitatiebestemming

0
10.000

0
0

Saldo per 31 december

10.000

0

22.900
-22.900
0

0
0
22.900

0

22.900

Bestemmingsfonds Gemeente Groningen
Saldo per 1 januari
Mutatie vanuit exploitatiebestemming
Correctie fundamentele fout
Saldo per 31 december

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 dient 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. € 8.970 is toegevoegd aan de Algemene Reserve. Dit confotm de beschikking.
Crediteuren
Crediteuren

76.123

39.309

6.910
517

5.673
0

5.960
39.234
10.000
40.000
6.824
30.431

5.495
0
0
0
2.190
26.011

139.875

39.369

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

aaabee
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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.

aaabee
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Toelichting op de Exploitatierekening

STICHTING GRAND FUTURA GRONINGEN
5. SPECIFICATIE VAN DE EXPLOITATIEKOSTEN OVER 2017
Realisatie
2017

Realisatie
2015-2016

Structureel Gemeente:
Subsidie Gemeente Groningen

500.000

411.000

De toezegging van de Gemeente Groningen voor 2017 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

Structure le fondsen:
Fonds Podiumkunsten

100.000

0

80.087
623

41.392
821

80.710

42.213

14.323
17.820
104.403

17.359
14.584
50.796

136.545

82.739

9.000
25.412
7.545

4.500
29.040
3.005

41.957

36.544

Publieksinkomsten binnenland:
Recettes programmering
Grand passen

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

lndirecte inkomsten:
lnkomsten uit pacht
lnkomsten verhuur overige
Overige inkomsten

Private fondsen:
JB Scholtensfonds

5.000

incidentele subsidies/bijdragen:
Bijdrage Station Noord

56.128

0

aaab ee
ACCOUNT ANT S l ADVISEURS

Gewaarmerkt conform
onze verklaring d.d.

f 3-

15

10(p

STICHTING GRAND FUTURA GRONINGEN
5. SPECIFICATIE VAN DE EXPLOITATIEKOSTEN OVER 2017

Realisatie
2017

Realisatie
2015-2016

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

8.996
142.446
12.682
12.752
0

12.180
72.238
658
11.208
0

176.875

96.284

76.498
46.867
26.879
10.998

91.490
20.033
29.733
16.968

161.242

158.225

23.647
22.280
24.815
33.714
141.591
93.832
114.346

3.846
7.801
17.023
19.952
81.663
30.887
63.813

454.226

224.985

43.065
45.327
36.988
3.058

18.297
21.925
20.911
0

128.437

61.133

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

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
4,2 werknemers in dienst (2016: 1,9). 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.
Bestuur:

Directie:

16
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Overige gegevens

STICHTING GRAND FUTURA GRONINGEN

OVERIGE GEGEVENS

1. Deskundigenonderzoek

De stichting heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek
op grond van artikel 2:396 lid 7 BW.
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Aan het bestuur van de stichting
Grand Futura
Oosterweg 46
9724 CJ GRONINGEN

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017
Onze oordeel
Wij hebben opdracht gekregen de jaarrekening 2017 van stichting Grand Futura te Groningen te
controleren.
Naar ons oordeel is de in dit jaarverslag opgenomen balans met toelichting per 31 december 2017 en
de exploitatierekening over 2017 van Stichting Grand Futura in alle van materieel belang zijnde
aspecten opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties
zonder winststreven".
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de exploitatierekening over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele 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 verantwoording'.
W ij zijn onafhankelijk v an Stichting Grand Futura zoals v ereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijk-heidsregels 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

-1 (050) 317 67 17

ING

ABN AMRO

1' (050) 317 67 00

Bankrekening: 66.38.58.127

Bankrekening: 55.42.00.341

BTW 8138.66.686.B.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

OP

AL

Beconnummer 368 180

ONZE WEREZAAMHEDEN ZUN ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZOALS GEDEPONEERD vlJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL NOORD NEDERLAND

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
de overige gegevens;
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 balans en de
exploitatierekening.
Het bestuur is v erantwoordelijk v oor het opstellen v an de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
640 6rganisaties zonder winststreven'.
C. Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Wij zijn eerst op 24 november 2017 benoemd tot accountant van de stichting. Wij hebben daarom geen
controle uitgevoerd op de exploitatierekening over 2015/2016 met toelichting, noch op de in de
jaarrekening ter vergelijking opgenomen informatie.
D. 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 Richtlijn voor de jaarverslaggeving 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 stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continditeit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuiteitsveronderstelling, 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 continditeit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 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 balans met toelichting nemen. De materialiteit be.invloedt
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 balans met toelichting 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 balans met toelichting staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuiteitsveronderstelling 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
bedrijfsactiviteiten in continuïteit 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 balans met toelichting. 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 een stichting
haar continuïteit niet !anger kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de balans met toelichting en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de balans de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiele
afwijkingen weergeeft.

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, 13 april 2018

C. G. Bultema a AA

OVERZICHT PUBLIEKSACTIVITEITEN 2017
Datum

Gezelschap

Titel

Januari
11 - 13 Jan

Eurosonic

Diverse conserten

18-jan

Bara Sigftischittir

The Lover

19-jan

Moeremans & Sons I Crashtest Ibsen

lk zie spoken

20-jan

De Nwe Tijd
Meadows & Lasse Matthiessen

Heimat 2

21-jan
22-jan

Hyggemuziek

24-jan

Aftertraffen
Amund SjOlie Sveen

29-jan

Illustere Figuren

Europa project

10-feb

DeDansDivisie

Dans, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

12-feb

Andrea van Beek

Duets with Jim

12-feb

W erktheater Moi

15-feb
17-feb

tgEcho i.s.m. Studium Generale

W erktheater Moi
Burgerlijke Schemering

Het Huispaleis

Ammor

17-feb

Het Huispaleis

Ammor

18-feb
22-feb

Doornvogels
Wiersma & Smeets

Ludopia (3x)

23-feb

Lieke Benders

Niet Vergeten

25-feb

Het Houten Huis

Onbekend Land

26-feb
27-feb

Het Houten Huis

Onbekend Land

Het Houten Huis

Onbekend Land

27-feb

Het Houten Huis

Onbekend Land

28-feb

Het Houten Huis

Onbekend Land

28-feb

Het Houten Huis

Onbekend Land

1-mrt

Het Houten Huis

Onbekend Land

5-mrt

Battle of the Somme

10-mrt

Pé Daalemmer & Rooie Rinus

Battle of the Somme
Pé Daalemmer & Rooie Rinus (2x)

16-mrt

Benny Claessens

for W and friends

17-mrt

Pieter Ampe
Louis Vanhaverbeke

So you can feel

Februari

Maar t

25-mrt
26-mrt
31-mrt

Annie Dorsen

Multiverse
Work in Progress

Club Guy & Roni

W eekend Break

April
1-apr

Club Guy & Roni

W eekend Break

5-apr

Jasper van Luijk

The Nonsense Society

8-apr

Moving Futures festival

9-apr

Moving Futures festival

11-apr

Het Houten Huis

Onbekend land

11-apr

Het Houten Huis

Onbekend land

12-apr

Ann van den Broek

Accusations

19-apr

Ntjong

Lord of the Flies

20-apr
21-apr

Ntjong
Ntjong

Lord of the Flies
Lord of the Flies

22-apr

UnderGrand

29-apr

Komt Dat Cinema

Late Night
W eekend with W es

30-apr

Komt Dat Cinema

W eekend with W es

4-mei

Helmert W oudenberg

W aterman

6-mei

Club Bavarois

10-mei

BOG.

11-mei

BOG.

MEN.

12-mei

BOG.

GOD.

13-mei

BOG.

16-mei

Cryptic & Ragazze Quartet

BOG.
Shorelines

20-mei

Maak Festival

27-mei

Melodica Festival

28-mei

Melodica Festival

Mei

Juni/Juli

ONE.

9-jun
10-jun

Academie Minerva
De Noorderlingen

W ijd Open

11-jun

De Noorderlingen

W ijd Open

13-jun

GRIP

22-jun

Under Grand

24-jun

Club Bavarois

25-jun

Jaime Ibanez

30-jun

Robbie Thomson

2-jul

USVA danspresentaties (2x)

Late Night
I started a second-hand shop...

Augustus
17 - 27 Aug

Noordenzon Performing Arts Festival

17-aug

Si Ike Huysmans & Hannes Dereere

18-aug

Si lke Huysmans & Hannes Dereere

Mining Stories

18-aug

Salia Sanou

Du désire d'horizons

Mining Stories

19-aug

Si Ike Huysmans & Hannes Dereere

Mining Stories

19-aug

Salia Sanou

20-aug

Silke Huysmans & Hannes Dereere

Du désire d'horizons
Mining Stories

21-aug

Mariano Pensotti

Burning bright in the forest of the night

22-aug

Mariano Pensotti

Burning bright in the forest of the night

22-aug

Dead Centre

Hamnet

23-aug

Dead Centre

Hamnet

24-aug

Dead Centre

Hamnet

24-aug

Quarantine

Spring

25-aug

Quarantine

Spring

26-aug

Edurne Rubio

Light years away

27-aug

Quarantine

Spring

27-aug

Edurne Rubio

Light years away

September
9-sep
Club Bavarois
14 t/m 17-sep Rita Hoofwijk

Facing Faces

16-sep

Cia Hiato

17-sep

Cia Hiato

18-sep

Grand Theatre i.s.m. Studium Generale

Kennisdiner

21-sep

W underbaum

Stop Acting Now

26-sep

Tom Struyf

Tatiana Aarons Experience

27-sep

Tom Struyf

Vergeetstuk

28-sep

Jason van Lith

Rainshine

Oktober
1-okt

Eef van Breen

Chapman for President

Calypso, the disappearance of love
Fiction

Popronde

5-okt
6-okt

Freek Vielen

De ondergang van de Titanic en andere helder verhalen

9-okt

Ahilan Ratnamohan & Star Boy Collective

Reverse Colonialism!

10-okt

Studium Generale presenteert Amos Ben-Tal

HOWL

13-okt

Melih Gencboyaci

5200 woorden

14-okt

HHH presenteert Mirthe Dokter

Kijk, ik zoek

14-okt

Het Houten Huis

Onbekend land

16-okt

Het Houten Huis

Altijd W eer

17-okt

Het Houten Huis

17-okt

Het Houten Huis

Altijd W eer
Altijd W eer

18-okt

Het Houten Huis

Altijd W eer

18-okt

Het Houten Huis

Altijd W eer

18-okt

Veerle van Overloop

1 Million People

19-okt

Veerle van Overloop
Andreas Denk

1 Million People

21-okt
21-okt

Uspaleis

22-okt

Club Bavarois
Theo de Groot

25-okt

Duda Paiva

Monsters

26-okt

Het Houten Huis

Altijd W eer

26-okt

Het Houten Huis

Altijd W eer

27-okt

Het Houten Huis

Altijd W eer

28-okt

Mugmetdegoudentand

Gidsland

29-okt

Mugmetdegoudentand

Gidsland

2-nov

Theater Rotterdam

Revolutionary Road

3-nov

Theater Rotterdam

Revolutionary Road

Op Drift (2x)

November

4-nov

Theater Rotterdam

Revolutionary Road

5-nov

Soundsofmusic

Jack

5-nov

Soundsofmusic

film

6-nov

GT Music ism OPSB

Melanie de Biasio

7-nov

Soundsofmusic

Oerknal

8-nov

Soundsofmusic

soundsofmusic meets Clash

9-nov

Soundsofmusic

Klan / PCC

10-nov

Soundsofmusic

Anthracite Fields

10-nov

Soundsofmusic

Jerboah

11-nov

Under Grand

Late Night

15 - 25 Nov

Jonge Harten Festival

15-nov

Tryater

SkOmbek

16-nov

Tryater

SkOmbek (2x)

17-nov

Tryater

Skambek (2x)

18-nov

Alexander Vantournhout & Bauke Lievens

Raphaël (een geforceerd duet)

18-nov

Ontroerend Goed

f w$ (LIES) (2x)

19-nov

Ontroerend Goed

EY€$ (LIES) (2x)

20-nov

Joseph Simon

Third Culture Kid

20-nov

Mats Vandroogenbroeck en Timo Sterckx

Het Atomistisch Manifest

21-nov

Joseph Simon

Third Culture Kid (2x)

21-nov

Anoek Nuyens en Rebekka de W it

Tenzij je een beter plan hebt

22-nov

Koen van der Heijden & Hidde Aans-Verkade

The Place to Be

22-nov

Julie Cafmeyer

Is this porn? no this is love

22-nov

Bonte Hond

Revolution Starts Now

23-nov

Koen van der Heijden & Hidde Aans-Verkade

The Place to Be

23-nov

Julie Cafmeyer

Is this porn? no this is love

23-nov

Dood Paard

24-nov

DESCHONECOMPAGNIE

Het raadsel van alles wat leeft
Don Juan

24-nov

De Polen

The Act of Dying

24-nov

Pony Camp

Don't worry be Yoncé

25-nov

Clash

25-nov
25-nov

Collectief Eland
Collectief Twerkshop

In Between spaces

25-nov

Pony Camp

Don't worry be Yoncé

30-nov

Tryater

WatJe Wolle (Gjin Shakespeare)

1-dec

Tryater

Elkenien / ledereen is in / Een prutser

3-dec

COC Nationaal Songfestival
GT Music ism OPSB

STUFF.

8-dec

Circa

Beyond Beyond

9-dec

Circa

10-dec

Circa

Beyond Beyond (2x)
Beyond Beyond

December
2-dec

12-dec

Circa

Beyond Beyond

13-dec

Het Houten Huis

Hoe Licht Kan Een Wolk Zijn

15-dec
16 - 17 Dec

Dutsj Queer Playback Theatre
Urban House

Urban Sources 2017

18-dec

GT Music ism OPSB

7 Layer Session: Dotan

28-dec
29-dec

Het Houten Huis

Hoe Licht Kan Een Wolk Zijn

Het Houten Huis

Hoe Licht Kan Een Wolk Zijn

29-dec
30-dec

Het Houten Huis

Hoe Licht Kan Een Wolk Zijn

Het Houten Huis

Hoe Licht Kan Een Wolk Zijn

