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Verslag Raad van Commissarissen Parktheater Eindhoven N.V.  
 
Aanbieding jaarrekening aan de aandeelhouder:  
Hierbij bieden wij u de door de directie opgemaakte jaarrekening van Parktheater Eindhoven N.V. over 
2021 aan. Deze jaarrekening is op ons verzoek gecontroleerd door Joanknecht te Eindhoven.  
De controleverklaring is opgenomen op de pagina’s 70 t/m 73.  
Wij stellen u voor de jaarrekening 2021 in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vast te stellen. 
Daarnaast stellen wij u voor de directie voor het gevoerde beleid, en de leden van de Raad van 
Commissarissen voor het door hen gehouden toezicht te dechargeren.  
 
Toezicht op beleid en uitvoering:  
Het jaar 2021 heeft weer en nog steeds vooral in het teken van de corona crisis gestaan. De gevolgen 
van de pandemie voor Parktheater hebben ook in 2021 een forse impact gehad. Vanwege corona kon 
ook de Raad van Commissarissen niet altijd op de gebruikelijke manier live vergaderen.  
 
In 2021 heeft de Raad van Commissarissen de ontwikkelingen bij het Parktheater regelmatig en in goed 
overleg met de directie en andere sleutelpersonen binnen de organisatie besproken. De Raad is in 2021 
zeven keer in formele zin bij elkaar geweest, live of digitaal, inclusief de jaarlijkse algemene vergadering 
van aandeelhouders. Daarnaast vonden enkele informele bijeenkomsten plaats met de gehele Raad, dan 
wel met één of enkele leden daaruit, met geledingen van het Parktheater. Ook hebben leden van de 
Raad gesprekken gevoerd met de accountant, de controller en de bestuurder.  
 
In 2021 heeft de Raad van Commissarissen onder meer de volgende zaken besproken in het kader van 
de toezichthoudende taak:  
 
De financiële situatie is in iedere vergadering besproken. Door de controller is ook in 2021 geïnvesteerd 
in het verbeteren van de financiële administratie. De financiële situatie wekte uiteraard de zorg van de 
Raad van Commissarissen, met name vanwege het nagenoeg geheel wegvallen van inkomsten als gevolg 
van de sluiting ten gevolge van de corona crisis. Het afgelasten en verplaatsen of in aangepaste vorm 
uitvoeren van voorstellingen heeft geleid tot forse extra kosten, mede ook door betaalde 
schadevergoedingen. De financiële steun die Parktheater van enkele kanten heeft gekregen is meer dan 
welkom en noodzakelijk. Het positieve resultaat over 2021 zal naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
negatieve resultaten van 2020 én de te verwachten negatieve resultaten in de komende jaren te 
compenseren.  
 
De samenwerking van Parktheater binnen de Coöperatie Pand P heeft eveneens een negatieve invloed 
op de resultaten. Ook Pand P is nagenoeg het hele jaar gesloten geweest. Pand P is in cultureel opzicht 
en in bezoekersaantallen zeer succesvol te noemen als Pand P geopend is, maar de gerealiseerde 
resultaten laten een huursom, als door de gemeente Eindhoven in haar hoedanigheid van verhuurder 
van het pand gewenst, nog steeds niet toe.  
 
In 2021 is er ook aandacht geweest voor de positie van de horeca binnen het Parktheater en Pand P. Als 
gevolg van de sluiting wegens corona is de omzet geminimaliseerd, waarbij van een aantal medewerkers 
afscheid is genomen. Door de aantrekkelijke positie van horeca medewerkers op de arbeidsmarkt na de 
heropening van de horeca is een tekort ontstaan, waardoor met name de keukenfunctie geen gestalte 
kon krijgen. Naar het zich laat aanzien zal dat in 2022 opgelost kunnen worden. 
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De opvolging van de opmerkingen van de accountant bij het accountantsverslag over 2020 is onderwerp 
van gesprek geweest binnen de Raad.  
 
In 2021 is de samenwerking met andere theaters verder geïntensiveerd. Dit krijgt steeds meer vorm 
binnen de Wonkapodia. Op het gebied van programmering is er een duidelijke samenwerking met 
Natlab in Eindhoven, en met verschillende theaters in de regio; naast het theater in Valkenswaard 
betreft dit theaters in Veldhoven, Bergeijk en Helmond. Met respect voor de individuele belangen en 
kwaliteit daarvan, wordt binnen de theaters gezocht naar meerwaarde van samenwerking, in het 
bijzonder op het gebied van programmering.  
 
Financiële ontwikkelingen:  
De impact van Corona op de financiële ontwikkelingen binnen Parktheater is zoals eerder vermeld fors, 
nu de omzet als gevolg van de grotendeelse sluiting van het Parktheater is geminimaliseerd. Het in 2020 
ingezette proces van revitalisering van de organisatie is in 2021 afgerond, waarbij het helaas 
onvermijdelijk was van een aantal medewerkers afscheid te nemen. In nagenoeg alle gevallen is dat in 
goed overleg met betrokkenen afgerond. 
 
Functioneren en samenstelling Raad van Commissarissen:  
De Raad van Commissarissen bestond ook in 2021 uit vijf personen: de heren Nieuwenhuizen 
(voorzitter), Post, Deckers en Van de Molengraft en mevrouw Overdijk.  
 
De Raad is samengesteld uit personen afkomstig uit verschillende disciplines en velden van de 
samenleving. De Raad hanteert de code Cultural Governance. Er is een rooster van aftreden opgesteld, 
welk rooster ook in acht wordt genomen. De termijn van de leden Post en Nieuwenhuizen loopt eind 
2022 af; in hun opvolging zal moeten worden voorzien. Geen van de leden heeft zakelijke binding met 
de vennootschap; zij verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.  
 
De Raad van Commissarissen acht het zinvol de huidige N.V. structuur te evalueren, en na te gaan of en 
in hoeverre die structuur thans nog voordelen biedt boven een andere vennootschappelijke structuur, 
mede vanwege discussie hierover in het kader van de corona steunprogramma’s. 
 
Tenslotte:  
De Raad van Commissarissen spreekt haar grote waardering uit voor de medewerkers van het 
Parktheater die in 2021 het Parktheater in zeer uitdagende omstandigheden hebben gediend. Deze 
inspanningen van alle betrokken personen zijn zeer intensief geweest, zij verdienen daar alle lof voor. 
De Raad van Commissarissen dankt de medewerkers en de directie van de vennootschap, voor hun inzet 
en prestatie in 2021. In het bijzonder bedankt de Raad van Commissarissen de directeur, Giel Pastoor, 
die ook in deze moeilijke en bijzondere omstandigheden een zeer inspirerende en motiverende rol als 
bestuurder van het Parktheater heeft vervuld.  
 
Eindhoven, 26 april 2022  
H. Nieuwenhuizen, voorzitter  
G. Post  
S. Deckers  
H. van de Molengraft  
K. Overdijk 
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Bestuursverslag 2021 

 

 
 

Sweet Darkness  
 
 

When your eyes are tired 
the world is tired also. 

 
When your vision has gone 

no part of the world can find you. 
 

Time to go into the dark 
where the night has eyes 

to recognize its own. 
 

There you can be sure 
you are not beyond love. 

 
The dark will be your womb 

tonight. 
 

The night will give you a horizon 
further than you can see. 

 
You must learn one thing. 

The world was made to be free in 
 

Give up all the other worlds 
except the one to which you belong. 

 
Sometimes it takes darkness and the sweet 

confinement of your aloneness 
to learn 

 
anything or anyone 

that does not bring you alive 
 

is too small for you. 
 

(David Whyte) 
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Inleiding 
 
De duiding van een gedicht is vaak persoonlijk. Ieder gedicht laat zich lezen met het oog en het hart van 
het individu. Maar voor het Parktheater kwamen veel zaken in het licht die hier in het gedicht worden 
benoemd. 

 
We zien de wereld vanuit ons eigen beeld en perspectief. Corona tornde aan dat perspectief. We 
konden niet meer goed zien. En daardoor minder goed gevonden worden. Het is tijd voor nieuw zicht op 
de ontstane situatie. Ook voor het Parktheater. 
 
We moeten niet zozeer vechten tegen de duisternis die corona met zich mee bracht, maar onze ogen 
goed laten wennen aan dat nieuwe zicht. En de nacht juist omarmen als een soort baarmoeder, van 
waaruit iets nieuws geboren kan worden. Waaruit de nieuwe horizon ontstaat. En daarmee nieuw 
perspectief. Als het de juiste tijd en ruimte kan krijgen om daar heen te groeien. 
 
Wat er ook gebeurt, hoe corona je ook heeft overvallen, kies de wereld waar jij toebehoort. Waar jij toe 
wilt behoren. Geef al het andere op. Richt je op jouw plek en rol in die wereld. Om die rol en plek goed 
te kunnen pakken zijn 2021 en vervolgens 2022-2024 belangrijke kanteljaren voor het Parktheater. 
 
En daarin kiezen we voor wat ons energie geeft, voor wat ons (weer) tot leven brengt. De visie rond 
‘Meer dan jij…’ is de geschetste horizon en de basis voor ons pad en route. 

 
Even terug duiken in onze sweet darkness levert dan ook het volgende op: 
 

Maart 2020  
We kijken met afstand en nog met enige verbazing naar de ontwikkeling van een onbekend virus 
in China. Voordat we er goed en wel iets van kunnen vinden, is het ook bij ons. Het legt direct 
het theaterleven stil. We denken dat het maar voor even is. We hopen dat het slechts voor even 
is.  

 
Maart 2021  
Het virus is er nog steeds. Behoudens een korte periode waarin het theater enkele gasten mocht 
ontvangen, is het theater als te bezoeken podium dicht gebleven. Achter de schermen wordt 
hard gewerkt om het theater, de organisatie, de financiën en het theaterleven overeind te 
houden. Daar waar mogelijk worden binnen livestream mogelijkheden benut en buiten 
(theatrale) activiteiten bedacht. De theaterorganisatie moest een gevoelige veer laten en 
afscheid nemen van een groot aantal medewerkers. 
 
Maart 2022 
We zijn inmiddels weer een jaar verder. Het virus lijkt zich naar de achtergrond te bewegen. 
Ondertussen is het theater door een zware tijd gegaan en richt het zich meer en meer op een 
nieuwe horizon. Een horizon die zich met de nieuwe visie ‘Meer dan jij…’ al had aangediend. 
Maar door de omstandigheden nog weinig kansen zag tot praktische doorbraak en bloei.  
 

 
Dit is het bestuursverslag van 2021, verslag van opnieuw een niet normaal jaar.  
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Voorstellingen konden niet meer worden gespeeld. Of slechts zeer beperkt. Voor kleinere aantallen 
publiek. Dat pas binnen mocht na het tonen van een QR-code. Publiek kon niet meer genieten, 
verwonderen en leren. Medewerkers konden (deels) niet meer werken. Hoe succesvoller het 
verdienmodel voorheen, des te dramatischer de val in 2020. Met een stevige reorganisatie in 20/21 tot 
gevolg. Maar wel een waardoor het Parktheater deels kon terugveren in 2021. 
 
In eerdere jaarverslagen werd de Cultural Scorecard (CSC) gedeeld (zie toelichting verderop). Deze 
aanpak wordt door het Parktheater al jaren gehanteerd om tegelijkertijd in beweging en in balans te 
zijn. De CSC behelst vijf krachten die met elkaar op weg zijn naar balans, gevoed door het cultureel 
ondernemerschap van het Parktheater.  
 
Met de komst en het lang aanblijven van het coronavirus en alle bijbehorende maatregelen, raakte de 
wereld uit balans. Ook het theaterleven. Ook de Parktheaterwereld.  
- Culturele programma’s waren niet of zeer beperkt mogelijk;  
- Publiek kon niet of nauwelijks worden ontvangen;  
- Het financiële model van normaliter € 10 miljoen opbrengsten werd onmogelijk;  
- De organisatie was vervolgens veel te groot en moest worden ingekrompen; 
- Innovatie was enerzijds minder mogelijk, maar anderzijds werd juist gevraagd om slim en flexibel en 
voortdurend te kunnen schakelen op nieuwe gebeurtenissen.  
 
Uiteindelijk leverde dit voor het jaar 2021 een onttrekking aan de algemene reserve op van € 13.050,= 
(bedrijfsresultaat € 1.274.225,= minus mutaties bestemmingsreserves € 1.287.275,=). Mede door stevige 
steun van de rijksoverheid vielen de inkomsten niet helemaal weg. Door de steun van de gemeente 
Eindhoven hoefden we de huur niet te betalen. Door hard ingrijpen in de eigen organisatie en 
bedrijfsvoering kon op de huidige en toekomstige kosten flink worden bespaard. Dat samen heeft er toe 
geleid dat het eindresultaat rond de nullijn ligt, waarmee de uiteindelijke schade veel minder slecht is 
dan in vele, eerdere scenario’s gedacht. 
 
In 2021 hebben we wederom de eindstreep gehaald, in zekere zin. Met steun dus van de gemeente en 
de landelijke overheid. Met steun en volharding van het publiek. En met steun, doorzettingsvermogen, 
creativiteit en veel goede moed bij de medewerkers. Aan iedereen grote dank. 
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Steeds op zoek naar nieuwe balans: werking en dynamiek van de Cultural Scorecard  
 
Al bij de geboorte in 1964 kreeg Parktheater (Stadsschouwburg) de missie mee om inwoners van stad en 
regio te voorzien van meerdere perspectieven, culturen, smaken en kleuren. Tot de dag van vandaag is 
dat, in ruimste zin, de missie. De woorden die we hiervoor symbool maakten: ‘Raak Elkaar’.  
In de 57-jarige geschiedenis is sprake geweest van zowel bloeiperiodes als minder goede periodes. In 
2007 kende het theater een grote financiële malaise. Het beleid werd daarna gebaseerd op de 
zogeheten cultural scorecard.  
 
Deze cultural scorecard hanteert het uitgangspunt dat er voor succesvol cultureel ondernemen een 
balans (relatie, verhouding, conversatie) dient te zijn tussen een vijftal krachten: cultuur, gasten, 
organisatie, financiën en innovatie. In een gebalanceerde situatie is er sprake van  
een sterke culturele strategie met een passend, aantrekkelijk, stimulerend cultureel programma;  
dat wordt bezocht door een optimaal te bereiken en te raken aantal bezoekers en deelnemers;  
verzorgd door een flexibele organisatie met deskundige, creatieve en enthousiaste medewerkers; 
waargemaakt door financiële mogelijkheden, voor korte en langere termijn;  
met voortdurende aandacht voor innovatie, experiment en onderzoek.  
 
 

 
 
 
Zodra er disbalans is, beweegt de organisatie richting een (soort van) balans. Zodra er balans is of wordt 
gevoeld, start de organisatie met het bewust creëren van disbalans, te beginnen in het veld ‘cultuur’, 
zoals nieuwe producten, nieuwe festivals, nieuwe series, ruimte voor (artistiek of organisatorisch) 
talent. Dit zet een nieuwe zoektocht naar balans in gang. De organisatie is op deze wijze altijd in 
beweging. 
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Gebeurtenissen door corona, in 2020 en 2021, van invloed op de CSC 
Geen of minder voorstellingen, geen of weinig publiek. Geen of nauwelijks horeca. Geen of zelden 
verhuur. Het bestaande verdienmodel, waarbij het Parktheater 30% subsidie combineerde met 70% 
eigen inkomsten, bleef sterk in de verdrukking. Met die enorme omzetterugval moest gezocht worden 
naar een nieuwe balans.  
Hoe konden we de financiën overeind houden? Welke organisatie zou daar het beste bij passen? Hoe 
bleven we flexibel genoeg om ons te kunnen verhouden tot een (zeer) langdurige pandemie? Hoe 
bleven we in de basis robuust genoeg om weer iets op te schakelen zodra corona het toe zou laten? En 
hoe bleven we, de cultural scorecard indachtig, toch innovatief, creatief, flexibel en bereid te leren?  
 
Meer dan andere jaren moest het accent op de financiën en de organisatie. Zodra maar enigszins 
mogelijk werd er (theater) gespeeld. Contact met het publiek werd voortdurend onderhouden.  
We moesten sinds corona werken aan een nieuwe balans. In dit verslag de weerslag van het tweede 
deel van die zoektocht. En wat er, ondanks alles, toch nog mogelijk was. Voldoende om trots op te 
kunnen zijn. Voldoende om weer op te kunnen bouwen, na twee jaren van beperking, inkrimping en 
voorzichtigheid. 
 
In de gebruikelijk S-curves waarmee het Parktheater zich in het ecosysteem ontwikkelde kwam in 2020 
een knallende trendbreuk. Met de reorganisatie in 2020, de aanpak in 2021 en de strategie voor 2021-
2024 (‘Meer dan Jij…’) zullen we de curve weer op (moeten) pakken. 
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De toekomst in met ‘Meer dan Jij…’  
Medio 2020 werd reeds de basis gelegd voor ons nieuwe beleidsplan 2021-2024. Het plan draagt de titel 
‘Meer dan Jij…’ en is een oproep om (nog) meer op zoek te gaan naar dat andere publiek, die andere 
programmering en, meer algemeen, die andere medemens. Door de lange duur van corona kwam er 
een extra laag bij: het terugvinden en opnieuw verleiden van bestaand publiek. 
 
We beschreven in het beleidsplan 2021-2024 dat we willen bewegen van het oude normaal naar een 
echt nieuw evenwicht. Het plan werd zeer positief beoordeeld door de commissie van de stichting 
Cultuur Eindhoven. Tevens werd voor de periode van 2021-2024 een totale subsidie van ongeveer € 12,5 
miljoen toegekend.  
Samengevat beschrijft het plan het volgende: 
 

 In plaats van terugkeren naar het oude normaal in een nieuw normaal, streven we naar een echt 
nieuw evenwicht;  

 Er zal een nieuwe balans moeten ontstaan tussen programma – publiek – organisatie - financieel 
verdienmodel - ruimte voor innovatie;  

 Met onze organisatiedoelstellingen willen we (waar mogelijk) meer aanhaken bij grote dromen, 
zoals door de Verenigde Naties verwoord in de 17 SDG’s (sustainable development goals);  

 Onze missie van ‘Raak Elkaar’ maken we actiever door middel van ‘Meer dan Jij…’;  

 Onze bestaande 11 universele kernwaarden maken we actiever in zes nieuwe kernwaarden:  
o Maak dromen waar;  
o Creëer trots;  
o Doe anderhalve stap moediger;  
o Lach om jezelf en met de ander;  
o Breng het samen;  
o Geef energie.  

 Het concept dat we de komende jaren willen inzetten om ontmoetingen met het publiek, met 
de stad en met de buitenwereld te faciliteren is ‘bless the stage between us’.  

 
Hierover schreven wij in ‘Meer dan Jij…’:  
“Die ontmoeting mogelijk maken, faciliteren, bespreekbaar maken, bedenken, in gang zetten, dat is de 
basis van onze aanpak. Of het nu gaat om de ontmoeting tussen artiest en publiek, tussen theater en 
nog onbekend publiek, tussen publiek onderling, tussen inwoners van wijken, tussen het theater en de 
stad, tussen medewerkers onderling.  
 
De hindernissen en vooringenomenheden die zo’n ontmoeting lastig maken te willen zien en te 
reduceren, dat is onze aanpak. Steeds opnieuw de conversatie zoeken, starten en herstarten.  
Daarmee creëren we de grootste kans op een echte ontmoeting, op een echte aanraking, op een heuse 
verbinding. En daarmee de grootste kans op de best mogelijke bijdrage aan een betere wereld.  
Dat vraagt van ons allen dat we moeite doen, open durven staan, nieuwsgierig durven blijven, 
vooroordelen kunnen weglaten en alsmaar willen blijven leren.  
 
Op zoek naar die ander. Door die ander een letterlijk of figuurlijk podium van ontmoeting te bieden. ‘We 
bless the stage between us’. En dat concept willen we ontwikkelen en doortrekken in de komende jaren. 
In programma, in projecten, in de zoektocht naar publiek, in keuze van partners en leveranciers, in 
contact met stad en regio. En in de ontwikkeling met de medewerkers.  
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Naast de betekenis van stage als letterlijk podium, geldt hier ook de andere betekenis, die van fase in 
ontwikkeling, van stadium. Wij willen met ieder contact, ontmoeting, conversatie kijken wat we van 
elkaar en over onszelf te leren hebben. 
  
Theater is bij uitstek geschikt om dat tussengebied op te zoeken. Om die ontmoeting met de ander en 
met jezelf mogelijk te maken. Theater is één van de weinige plaatsen waar mensen hun mobiel en 
andere devices uit moeten schakelen om pure aandacht te kunnen hebben. 
  
Waar je, op z’n Hollands gezegd, nog je kop moet houden en je moet richten op de kwaliteiten van die 
ander op het podium. Met ook een kans op een reflectie naar jezelf en de eigen werkelijkheid. Door een 
lach, een traan, kippenvel, een aha-Erlebnis of Eureka-moment. En alles daar bovenop.  
En daarmee is het vooral een kans om met de ‘stage between us’ iets in het licht te zetten en een podium 
te geven.  
 
Daarmee het onzichtbare zichtbaar maken,  
het onzegbare zeggen,  
het onverwerkbare verwerken,  
het onbegrijpbare beter begrijpen,  
het onmogelijke mogelijk maken.  
 
Parktheater kan en wil daarmee perspectief en antwoord geven op deze tijd, waarin zoveel onzeker is. 
Zaken waar we nog geen woorden voor hebben, omdat ze ongrijpbaar of onbegrijpbaar zijn. Of zaken die 
te groots, te verdrietig, te angstaanjagend zijn.” 
 
We gebruikten 2021 voor het verder ontwikkelen en eigen maken van het concept en de wijze van 
communicatie-aanpak. In het vervolg van deze beleidsperiode 2021-2024 gaan we het concept breed 
toepassen en de bijbehorende methodes door ontwikkelen. Wat ons betreft op iedere (mogelijke) 
ontmoeting. 
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CULTUREEL PROFIEL en STRATEGIE  
 
Parktheater heeft als belangrijke missie mensen te raken en te verbinden met kunst, creativiteit, theater 
en podiumkunsten. We voelen daarbij de opdracht om dat holistisch en inclusief te doen: we zijn alles 
voor iedereen. We kiezen om op voorhand niet te kiezen, in de betekenis dat we op voorhand niemand 
uit willen uitsluiten.  
 
Dat is geen eenvoudige opgave, maar wel eentje die past. We willen bewust niet kiezen omdat we geen 
elitair huis willen zijn, maar open en toegankelijk voor iedereen. We willen als gesubsidieerd huis open 
en bereikbaar zijn voor de hele (Eindhovense) samenleving. We willen elke kans op een aanraking met 
cultuur benutten en dat kan niet als we alleen een vooraf afgebakend en gekend terrein bewandelen.  
 
Wie er voor kiest om ‘alles voor iedereen’ te willen zijn, loopt de kans om op sommige dagen ‘niets voor 
niemand’ te zijn. Ongetwijfeld overkomt dat het Parktheater ook. Maar door alert te zijn en creatief te 
reageren op de wereld en de mensen om ons heen en ons telkens opnieuw daartoe te verhouden, zitten 
we heel vaak wel op het juiste spoor: de juiste benadering met de juiste voorstelling voor de juiste 
mensen op het juiste moment op de juiste plek: raak!  
 
En om die taak zo goed mogelijk te vervullen hebben we een programma dat in normale 
omstandigheden zowel de top als de breedte laat zien, dat talent de kans geeft zich te ontwikkelen, dat 
voortdurend durft te vernieuwen, dat nog niet gekend publiek naar binnen haalt en zelf steeds vaker 
naar buiten treedt.  
 
Deze aanpak leidt er normaliter toe dat er naast het overeind houden van een aantrekkelijk, uitdagend 
en gevarieerd programma een grote veelheid aan activiteiten, projecten, trajecten, innovaties en 
verbindingen plaatsvindt, zowel binnen de muren van het eigen theater als daarbuiten.  
 
Deze woorden zijn nog altijd meer dan waar. 
 
Corona gooide echter al roet in het programma van 2020. En vervolgens nog steeds in het programma 
2021. We moesten het doen met de opgelegde maatregelen en beperkingen. Ons per moment steeds 
opnieuw verhouden tot wat er wel mogelijk was. Hoe klein die mogelijkheid zich ook soms aandiende. 
Dat heeft geleid tot wederom een heel bijzonder theaterjaar in de geschiedenis van het Parktheater.  
 
Programmering van 2021 
 
In 2021 bleken er uiteindelijk 208 voorstellingen te hebben gespeeld voor 51.038 bezoekers. In het 
eerste coronajaar 2020 ging het respectievelijk om 253 voorstellingen en 53.524 bezoekers. Pre-corona 
speelden er in het Parktheater gemiddeld ruim 450 voorstellingen die zo’n 200.000 bezoekers trokken. 
 
Met makers, gezelschappen en impresariaten werd ook in 2021 gezocht naar mogelijkheden om hun 
programma in een andere setting te laten plaatsvinden, aan te passen voor een klein aantal bezoekers, 
of via een livestream versie te realiseren. Dat lukte voor een deel, maar was lang niet in alle gevallen 
realiseerbaar.  
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De lockdown waarmee we het jaar 2021 begonnen hield aan tot in mei. Op 13 maart werd wereldwijd 
stil gestaan bij de start van de pandemie en de sluiting van theaters een jaar eerder. De voorstelling 
‘Rood Konijn, Wit Konijn’ van de Iraanse toneelschrijver Nassim Soleimanpoer werd in meer dan 100 
theaters op hetzelfde moment opgevoerd. Uniek aan het stuk is dat het script pas bij aanvang uitgereikt 
wordt aan de acteur, die mag het niet gelezen hebben of eerder hebben gespeeld. De uitvoering in het 
Parktheater, die via een livestream was bij te wonen, werd door Theo Maassen vertolkt. 
 
In april nam het Parktheater deel aan een pilot in kader van ‘Testen voor Toegang’. Bezoekers konden 
op vertoon van een negatieve test, drie avonden achtereen een voorstelling van Stef Bos bijwonen in de 
Hertog Jan Zaal. Hoewel de animo voor de voorstelling groot was en de pilot goed verliep, liet na afloop 
het merendeel van de bezoekers weten het testen voor regulier theaterbezoek niet te zien zitten. 
 
Typerend voor de coronajaren is het werken in scenario’s en het steeds weer aanpassen van plannen 
naar de dan geldende omstandigheden. Michelle van Rijswijk zou in coproductie met het Parktheater in 
april met de voorstelling ‘Vogelvrij’ uitkomen, over de situatie van vluchtelingen zonder status in 
Nederland. De voorstelling werd uiteindelijk niet in een zaal voor publiek uitgevoerd, maar als theatrale 
wandeling met videoprojecties in het Victoriapark.  
 
Tegen de zomer werden de maatregelen versoepeld en konden theaters weer kleine aantallen 
bezoekers ontvangen. Onder de noemer ‘Zomer van 13’ werd voor de maanden juli en augustus een 
kleinschalig zomerfestival opgezet met muziek, cabaret en spellen in combinatie met een horeca 
concept, iedere week van donderdag tot en met zaterdag. De activiteiten die aanvankelijk gepland 
stonden op het terras van het Smaaktheater moesten na de eerste avond naar binnen verplaatst 
worden, vanwege weer nieuwe, aangescherpte maatregelen. De meeste voorstellingen werden aardig 
bezocht, ondanks de abrupt aangepaste setting.  
 
In het najaar werd het ‘Testen voor Toegang’- beleid landelijk uitgerold. De anderhalve meter binnen 
werd daarmee losgelaten. Aanvankelijk mocht begin september tot 66% van de capaciteit benut 
worden, eind september verviel ook de capaciteitsbeperking.  
 
Parktheater opende het seizoen met een nieuwe eigen productie ‘Helden van het Zuiden’ die tot stand 
kwam met muzikant Bjorn van der Doelen en producent Thomas Bruining. Muzikanten van Brabantse 
komaf brachten onder begeleiding van Bjorn’s band De Huursoldaten een ode aan hun muzikale 
voorbeelden. De voorstelling stond twee avonden in de grote zaal en speelde vervolgens nog in Tilburg 
en Roosendaal. Parallel hieraan werd in de foyer rechts van de grote zaal de expositie ‘Heldenketting’ 
gepresenteerd in samenwerking met Het Zuidelijk Toneel en kunstenaar Joshua van Eersel. Hij 
portretteerde tien door het Parktheater genomineerde Eindhovense Helden, die op hun beurt weer vijf 
eigen helden nomineerden. Het leverde vijftig kleurrijke met blacklight verlichte portretten op. 
 
In de maanden oktober en november leek het even weer zoals het was. We draaiden meerdere 
voorstellingen in de week, waarvan een groot aantal door corona uitgestelde voorstellingen. Toch kwam 
het publiek niet direct in dezelfde getalen terug als voorheen. Over de hele programmering waren 
lagere bezettingen te zien. Met name het ‘wat oudere vaste publiek’ liet het nog even afweten. Gevolg 
was dat met name de genres opera, toneel en dans kampten met lagere bezettingen.   
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Rekening houdend met de kans op maatregelen en alle onzekerheden koos het Parktheater voor een 
aangepast Kerstwintercircus concept. Uitgangspunt was dat het circus door kon gaan met beperkende 
maatregelen en publiek op anderhalve meter. De opzet van het circus was kleiner, de duur van de 
voorstelling korter en zonder pauze. De voorstelling zou in geval van capaciteitsbeperkingen drie keer op 
een dag kunnen spelen om zo toch nog een aanzienlijk publiek te kunnen ontvangen. Er werd uitsluitend 
met regionale (Europese) artiesten gewerkt. In plaats van het tienkoppige orkest zouden we gaan 
werken met de Eindhovense Variété-act The Slampampers, die ook in de rode draad van de voorstelling 
een speciale rol toebedeeld kregen. Helaas is het zo ver niet gekomen. Nog voordat Nederland opnieuw 
in lockdown ging besloten we het circus uit voorzorg te annuleren. Achteraf een wijze, maar ook 
verdrietige beslissing. 
 
Theaterfestival De Parade 
Ook De Parade moest haar oorspronkelijke plannen aanpassen en kwam met een eigen mini-versie van 
het festival op het voorterrein van het Parktheater. De Parade startte op 18 juni haar tournee in 
Eindhoven en reisde daarna door naar Den Haag en Utrecht. Helaas bleek het vervolg in Amsterdam en 
Rotterdam niet mogelijk door de verscherpte Corona-maatregelen. 

 
Er was voor 2021 een nieuw Parade-model ontwikkeld; bezoekers genoten van online gekochte Parade-
pakketten, met altijd twee voorstellingen en een hapje en drankje. Alles op 1,5 meter afstand en 
geplaceerd. In totaal stonden er ruim 30 artiesten op het programma. De bezoekersaantallen waren 
voor deze Parade-variant redelijk. 
 
 
Thinx makers en PLAN 
 
Voor Plan verzorgen we broedplaats Eindhoven. Deze Broedplaats Eindhoven bestaat uit Seasoning van 
United Cowboys en thinX van Parktheater Eindhoven. Binnen het Artistiek huis van United Cowboys 
krijgen makers de gelegenheid om onder begeleiding van het artistiek team van United Cowboys werk te 
ontwikkelen, andere makers te ontmoeten, onderling kennis uit te wisselen en te reflecteren; het werk 
kan worden getoond in de internationale context van Seasoning. Onder thinX valt een aantal (vaak 
urban) projecten die te maken hebben met het theater van de toekomst, waaronder ook het 
ondersteunen van jonge makers. Binnen thinX gaat het Parktheater een verbinding met makers aan voor 
meerdere jaren, gemiddeld drie tot vier. 
 
In Parktheater Eindhoven heeft urban dans een belangrijk onderdeel in de programmering, vanwege het 
urban dansklimaat in de stad. Dat vertaalt zich ook naar de makers die binnen thinX ondersteund 
worden, daarvan is er altijd minstens één een urban dansmaker. Ook gaat speciale aandacht uit naar 
makers die werk maken met een sociaal-maatschappelijk thema, of die werken met bepaalde 
doelgroepen. Daarnaast vindt het theater het belangrijk om ieder seizoen een jeugdtheatermaker te 
ondersteunen. Meestal komen de makers uit Eindhoven of omgeving. We gaan in principe een traject 
aan met een maker voor meerdere seizoenen. De makers krijgen van het Parktheater repetitieruimte ter 
beschikking, speeldata in Pand P, technische, facilitaire en publicitaire ondersteuning en een kleine 
financiële bijdrage. Daarnaast worden zij ondersteund in het zoeken naar extra financiële middelen, om 
hun producties te kunnen bekostigen. Artistieke begeleiding wordt van buitenaf aangetrokken en 
gedaan door mensen uit het werkveld.  
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We hopen dat we de komende jaren ruimte kunnen blijven bieden aan makers om onafhankelijk, maar 
ondersteund hun eerste producties te kunnen maken, hun signatuur te ontwikkelen en hun publiek te 
vinden. 
 
In 2021 leidde corona ertoe dat we spraken met de makers over manieren om door te kunnen werken, 
maar ook over teleurstellingen over wat niet kón en hoe daar mee om te gaan.  
Inmiddels was er bij Parktheater een team dat live streams kon verzorgen. Doordat voorstellingen 
geannuleerd waren, was er ruimte in het Parktheater en bij technici om de film van Stephan Velema te 
realiseren.  
Anne van der Steen heeft het maakproces van haar voorstelling helaas moeten stopzetten. Op haar pad 
kwamen daardoor nieuwe maakprocessen, documentaire maken en kindertalkshow, opzetten.  
 
 
Makers binnen thinX  
 
Simon Bus 
Urban dansmaker Simon Bus heeft inmiddels aansluiting gevonden bij gezelschap Corpo Maquina en is 
toegelaten tot een tweejarig voortraject van PLAN Talentontwikkeling Brabant. 
Artistiek heeft Simon inmiddels een goed idee van welke werkwijze werkt en welke personen hij om zich 
heen moet verzamelen om het creatieve team te vormen. Op zakelijk en productioneel niveau heeft hij 
dat nog niet. Prioriteit voor hem ligt nu bij het team op dat vlak te versterken. 
 
Een belangrijk punt op zakelijk gebied is de verkoop van zijn voorstelling. Helaas heeft corona ervoor 
gezorgd dat werk van jonge makers zoals Simon, wat nog niet in de programmering van theaters stond, 
ook niet meer bijgeboekt werd. Hierdoor heeft Three Studies, maar ook zijn vorige productie Febris die 
in première ging in september 2020, nog nauwelijks kunnen spelen. Prioriteit heeft speelbeurten vinden 
voor deze producties. Hierin gaat Corpo Maquina een rol spelen. Zij nemen de producties op in hun 
aanbod en stellen de voorstelling voor aan de theaters waarmee zij inmiddels goede contacten hebben 
opgebouwd. 
 
Hierdoor heeft Simon besloten om in plaats van een nieuwe theatervoorstelling in 2022 een 
video(installatie) te maken.  
 
Stephan Vellema 
Stephan deed de Design Academy, is autodidact op het gebied van dans en filmmaken. Hij combineerde 
beide liefdes en specialiseerde zich op korte films met een urban experimental narrative. Zijn korte 
dansfilms werden geselecteerd voor internationale filmfestivals, waar hij meerdere awards voor kreeg. 
Binnen thinX deed hij onderzoek naar de combinatie van cinema en theater en wil zich ontwikkelen in 
het regisseren van dansers en het gebruik van decor. In 2019 begon hij aan de voorstelling Cemento, een 
mix van film en live. Vanwege Corona is het een volledige filmproductie geworden.  
De film ging september 2021 in première bij Broet/NatLab en is bij Parktheater online ‘on demand’ 
beschikbaar. Stephan zond zijn film in voor filmfestivals. Hij is nu in gesprek met Pupkin filmproducent 
om een film te maken en om te werken als regieassistent. Hij coacht dansers van The Ruggeds om zelf 
een film te maken.  
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Anne van der Steen 
Anne studeerde aan de Fontys Academie voor Drama en maakt jeugdtheater. Binnen thinX wil Anne 
leren hoe ze van het anekdotische af kan stappen en meerdere lagen in haar werk kan aanbrengen. In 
2020 werkte ze aan Tussen schutting en vrees. Deze voorstelling werd vanwege Corona uitgesteld naar 
2021. Hoewel met ziel en zaligheid was gewerkt aan deze productie, is het maakproces stopgezet 
vanwege de vele hobbels die het kende door Corona. Anne besloot zich te richten op dingen die 
mogelijk wel konden, zoals een pilot voor een kindertalkshow. Daarnaast een theatersolo met als coach 
Annemiek Nienhuis van Wildpark: Anne, 12 jaar, wordt een groot succes (9+) 
 
Jess Oberlin 
Jess organiseert in Eindhoven events die er nog niet waren, is dj en ontwerpt kleding als autodidact. Zij 
vraagt zich af: waarom wordt iedereen altijd in een genderrol gestopt, waarom zijn mannen en vrouwen 
niet gelijk, en waarom moet er nu nog gediscussieerd worden over gelijkheid van mensen? Onder de 
noemer PLASMA organiseert ze pop-up events en performances voor mensen die zich onder de radar 
bevinden (outsider communities). Ze brengt ze met elkaar in contact gecombineerd met kunstenaars en 
designers. Bij thinX onderzoekt ze hoe ze als moderator met een regisseur en een team kan werken aan 
haar performances. Hoe je een concept eerst kan doorlopen in plaats van meteen uit te voeren. In 2021 
bracht ze een online talkshow, performance, dansfeest Not Another Theatre Show die ze zelf regisseerde 
samen met Huub Smit die haar kon onderbreken.  
 
Fufu en dadels 
De samenwerking met Suheyla en Munganyende is niet helemaal goed op gang gekomen. Natuurlijk 
vanwege corona, maar ook omdat zij heel veel verschillende dingen door elkaar doen. Ze hebben wel 1 
liveshow van Fufu en Dadels georganiseerd. Met Suheyla is het contact goed. Zij heeft aangegeven in de 
toekomst ook weer Fufu en Dadels liveshows te willen doen in het Parktheater.  
 
 
Samenwerking in Eindhoven en regio 
In 2021 is de programmering voor en samenwerking met andere regionale theaters verder uitgewerkt, 
ondanks de beperkende maatregelen en verminderde mogelijkheden.  
 
De Hofnar Valkenswaard  
Ook in 2021 is de programmering voor collega-theater De Hofnar in Valkenswaard door het Parktheater 
verzorgd. Corona zorgde ook in die programmering voor veel veranderingen, verschuivingen en 
annuleringen, maar ook daar was de gouden regel: we spelen zodra het kan voor wie er komt. 
 
NatLab Eindhoven  
Eind 2018 benaderde NatLab ons of wij de programmering van het theaterdeel van NatLab wilden 
uitwerken vanaf seizoen 2019/2020. Zij hadden kort daarvoor hun bestaande theaterprogrammering tot 
nader order opgeheven en zochten naar een oplossing. Omdat dit een uitgelezen kans was om de 
ketenstructuur te herstellen in Eindhoven hebben we volmondig ja gezegd tegen dit verzoek. 
 
Doordat we de keten konden herstellen kregen we ineens ook de mogelijkheid om makers te 
programmeren die wij graag in de regio wilden presenteren, maar tot nog toe niet pasten in het 
zalenprofiel van het Parktheater.  
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Op die manier konden we jonge makers programmeren in Pand P, gevestigde nieuwe makers een plaats 
bieden in het vlakke vloer programma van NatLab en de gevestigde makers een podium bieden in de 
Philipszaal. Daarnaast was er ook een ander voordeel, namelijk het vinden van een nieuw jong publiek 
dat zich kon verbinden met een nieuwe generatie theatermakers. In 2021 vonden interessante 
gesprekken plaats met Natlab over de juiste inhoudelijke kleur van de programmering. De 
programmering werd door het Parktheater verzorgd, maar had natuurlijk ook veel hinder van corona. 
 
 
Samenwerkende podia in de regio Brainport WONKA 
Vanaf medio 2018 vonden er uitgebreide gesprekken over samenwerking plaats tussen zes theaters in 
de Brainportregio. Het gaat hierbij om De Hofnar Valkenswaard, het Speelhuis & De Cacaofabriek 
Helmond, De Kattendans Bergeijk, De Schalm Veldhoven en Parktheater Eindhoven. De samenwerking 
presenteerde zich lange tijd onder de noemer Brainportpodia, maar vanuit de deelnemers ontstond in 
2021 een nieuwe naam: Wonka.  
 
In 2021 werd verder onderzocht hoe de samenwerking inhoudelijk gestalte kon krijgen, door 
afstemming van de programmering en versterking van ieders (eigen) profiel. Naast programmering werd 
ook gekeken naar samenwerking op het gebied van marketing, theatertechniek, human resources en op 
thema’s als innovatie, duurzaamheid en diversiteit.  
 
In de loop van 2019 hebben deze podia de handen ineengeslagen om een gezamenlijke aanvraag in te 
dienen voor gelden uit de zogenaamde regiodeal. In 2020 is daar de definitieve ‘go’ op gekomen. De 
regiodeal is werkelijkheid geworden, ter waarde van in totaal € 3 miljoen voor de periode tot en met 
2025. In 2021 werkten de samenwerkende podia de plannen verder uit en werden de vervolgstappen in 
de samenwerking gezet, zoals overleg met alle programmeurs, alle marketeers, alle betrokkenen bij 
educatie. Door de coronabeperkingen zijn een aantal activiteiten al in 2021 naar voren gehaald. Zo is in 
alle theaters verder geïnvesteerd in livestream apparatuur en zijn (technische) medewerkers geschoold 
op dit vlak.  
 
Samenwerking met de BIS-instellingen Eindhoven  
Binnen Eindhoven werkt het Parktheater als BasisInfraStructuur-instelling samen met de andere BIS-
instellingen. Dat zijn Natlab, Effenaar, CKE, Bibliotheek Eindhoven, Muziekgebouw, van Abbe Museum, 
Eindhoven Museum, Cultuurstation, Dutch Design Foundation, Glow, Strijpfestival en Mu. Er vindt 
regelmatig overleg plaats tussen de directeuren van deze instellingen en men trekt samen op naar 
buiten toe, wanneer er voor de kunsten moet worden opgekomen. Waar mogelijk en nodig worden 
manifestos geschreven en manifestaties georganiseerd. Naast het overleg van directies vindt er ook 
regelmatig overleg plaats tussen de verschillende marketeers van de instellingen. 
 
In 2020 en 2021 is de samenwerking en het overleg door corona sterk geïntensiveerd. Het was goed om 
in deze vreemde jaren nog strakker met elkaar op te trekken en dichter bij elkaar betrokken te zijn. Het 
leidde onder meer tot een gezamenlijke manifesten, activiteiten en de opmaat naar de 
gemeenteverkiezingen 2021 met de campagne ‘De stad maakt…. 
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Pand P  
De jonge makers die werken binnen ThinX, presenteren zich in Pand P. Daar waar het Parktheater 
voornamelijk amusement programmeert in de Hertog Jan Zaal en verdiepende producties in de 
Philipszaal, programmeren we in Pand P jonge makers die werk maken wat een jong publiek (twintigers 
en dertigers) aanspreekt. Pand P heeft qua gebouw ook een toegankelijkere uitstraling dan het 
Parktheater, waardoor het een geschikte plek is om kennis te maken met theater.  
Pand P is een belangrijke schakel in de Eindhovense theaterketen. Hier kunnen jonge makers hun eerste 
werk tonen en beginnen een publiek aan zich te binden. Vervolgens kunnen zij doorgroeien naar de 
theaterzaal van Natlab, om vanuit daar weer door te stromen naar de Philipszaal en de Grote Zaal.  
Ook is Pand P een plek waar amateurspelers de zaal kunnen huren en zich kunnen presenteren, waar 
bekende comedians kleinschalig kunnen try outen, maar ook waar Michele Rijzewijk een paar keer per 
jaar een dansmiddag organiseert voor ouderen, in samenwerking met Vitalis.  
 
Dat gezegd zijnde, was 2021 voor Pand P natuurlijk ook een spannend en vreemd jaar. Waar mogelijk 
werd er ruimte geboden voor repetities en kleinschalige optredens, al dan niet op het buitenterras.  
Tevens werd voortgeborduurd op het in 2020 geschreven plan over de toekomst van Pand P. Dit plan, 
genaamd ‘Pand P, return on inspiration’ wil op basis van de inspiratie van de eerste oprichters 
(waaronder Parktheater) stappen zetten om Pand P nu echt duurzaam in het culturele ecosysteem te 
laten opnemen.  
Dit plan werd positief ontvangen door de stichting Cultuur Eindhoven en de gemeente Eindhoven. Zij 
onderstrepen de waarde van Pand P voor de stad. Over de precieze uitwerking van dit plan is 
momenteel overleg.  
 
Tegelijkertijd werd eind 2020 een aanvraag gedaan in de subsidieregeling ‘Makerspaces’ van de 
gemeente Eindhoven en Brainport Development. Deze regeling beoogt gebouwen/instellingen te helpen 
in het verbeteren van hun faciliteiten ten behoeve van makers. De aanvraag voor Pand P is zeer positief 
ontvangen en werd voorjaar 2021 gehonoreerd. De daadwerkelijke invulling van het plan ‘Makerspaces’ 
gaat in 2022 plaatsvinden. De subsidie is overigens beschikbaar tot en met 2025. 
 
 
Theater Inclusief  
 
Negen BIS-toneelgezelschappen en dertien standplaatstheaters (waaronder het Parktheater) hebben 
sinds 2019 het initiatief genomen de podiumkunsten een betere representatie te laten zijn van de 
samenleving. Het vergroten van de diversiteit wat betreft publiek, programmering, partnerschappen en 
personeel vormde daarbij het vertrekpunt. 
  
In dialoog met de partners en (ervarings)deskundigen, is het driejarige stimuleringsprogramma 'Theater 
Inclusief' ontwikkeld. Dit programma zet een proces in gang dat de partners helpt het eigen DNA van de 
organisatie verder te veranderen en open te stellen voor een diverse samenleving. Zo kan een meer 
divers publiek bereikt worden, en ruimte gemaakt worden in de programmering voor makers met een 
bi-culturele achtergrond. De bedoeling is ook de diversiteit van stad en regio bij de theaters te 
betrekken.  
 
De geplande activiteiten voor 2021 moesten in veel gevallen helaas uitgesteld worden. Achter de 
schermen is er verder gewerkt aan de onderlinge samenwerking en het volgen van zogeheten 
‘unconscious bias’ trainingen. De opgedane kennis binnen Theater Inclusief gebruikt het Parktheater 
tevens in een vergelijkbare rol binnen de Wonka-theaters. 
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Theatereducatie: Online werd gewoon, live werd speciaal.  
 
Sinds enkele jaren heeft het Parktheater een vaste medewerker voor educatie. Dat geeft kansen op het 
beter invullen van het educatiebeleid in het Parktheater. De aandacht is vanaf de start gericht op  
- meer kinderen en jongeren in aanraking brengen met theater;  
- meer kinderen en jongeren naar het Parktheater toe krijgen;  
- en structureler contact met scholen opbouwen.  
 
Door de coronabeperkingen werd het onderhouden van de contacten een vanzelfsprekend belangrijk 
aandachtspunt. Zodra er versoepelingen plaatsvonden voor onderwijs en theater, werd werkelijk elke 
mogelijkheid om wel te kunnen spelen en te ontmoeten benut. Dat leidde in 2021 onder meer tot de 
volgende activiteiten:  
- playing for success  
- Musical4daagse  
- Jongeren talkshow 
- Primair Onderwijs 
- Voortgezet Onderwijs 
- MBO 
- Beroepsoriëntatie 
- MDT: Maatschappelijke Dienst Tijd 
- Basisschoolmusicals 
 
Omdat we er naar streefden dat te doen wat wel kon, hieronder een uitgebreidere beschrijving van een 
aantal activiteiten rondom educatie:  
 

 Playing for Success 
PSV, Lumens en Parktheater geven kinderen een ‘wow-ervaring’ middels Playing for Success. Op een 
sportieve en theatrale wijze wordt met kinderen gewerkt aan meer zelfvertrouwen, meer zelfbewustzijn 
en speelplezier.  
 
Zodra de BSO’s open gingen, mocht Playing for Success ook weer starten. Dat heeft de organisatie 
geweten; de groep zat direct vol. Er was echt behoefte vanuit scholen om kinderen buitenschools extra 
aandacht te geven. De diploma uitreiking was extra feestelijk! Onderdeel van deze bijeenkomst is een 
talentenshow op het podium; met publiek op 1,5 meter afstand.  
Gewoonlijk is de ouderbetrokkenheid in dit project zeer gewenst en wordt dan ook sterk gestimuleerd. 
Dat moest nu gedeeltelijk online en er waren veel oudergesprekjes in de buitenlucht voor de 
artiesteningang.  
 

 Musical4Daagse 
In het voorjaar kon de Musical4Daagse niet van start. Vrij laat kwam de verplaatste versie in de 
meivakantie op gang. Mensen leken te aarzelen na de lange lockdown, toch waren er twee groepen 
kinderen die zeer enthousiast te werk gingen. De voorstelling werd op video opgenomen voor de ouders 
en familie. Vorig jaar startten we met een Engelstalige versie voor de vele expatkinderen. Opvallend dit 
jaar was de voorzichtigheid van expats om mee te doen dit seizoen. Daarnaast bleek er een trend 
gaande dat expats weer ‘terug naar huis’ gingen.   
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 Jongerentalkshow Jong, wild en cultureel: Koningsdag editie! 
Onze jongerentalkshow, die we samen met CKE maken, kreeg een prominente plek tijdens het officiële 
Koningsdag programma! Eind maart wisten we dat ons idee goedgekeurd was door het Koninklijk huis, 
met name door de prinsessen. En toen kwamen we in een malle molen terecht. Omdat televisie een 
heel ander medium is dan theater, omdat er voortdurend qua veiligheid en programma dingen 
veranderden, alles qua inhoud moest vooraf gecheckt worden waardoor de spontaniteit én creativiteit 
van de jongeren onder druk kwam te staan. Helemaal spannend want ook de drie prinsessen zouden 
aanschuiven in de talkshow. Uiteindelijk was het een bijzondere ervaring en hebben de jongeren zeer 
goed ‘hun ding’ gedaan ondanks de vele improvisaties, online bijeenkomsten, druk van een enorm team 
‘achter de schermen’ en de vele coronatesten.  
 
De jongerentalkshow is bedoeld om in het theater te tonen, met een jongerenpubliek zodat er interactie 
is. Er is nu een versie in het theater geweest, er stond een talkshow klaar voor een livestream, een versie 
op nationale televisie, en de volgende editie wordt gemaakt voor lokale televisie. 
 
Gemeente Eindhoven heeft de Bildungsacademie gevraagd een project te doen tegen de eenzaamheid 
van jongeren in Eindhoven in deze tijden. Zij klopten bij onze talkshow aan en willen graag 
samenwerken en de deelnemende jongeren met elkaar verbinden. Deze gesprekken lopen nog.  
 
kindertalkshow 
ThinX maker Anne van der Steen kwam met het idee om een kindertalkshow te maken samen met een 
Eindhovense jonge cabaretier. Dat idee ondersteunen we graag en daarom werd met een basisschool 
een pilot versie in het Parktheater gemaakt. We zijn na de pilot aan het kijken hoe we hier een vervolg 
aan kunnen geven in 2022.  
 

 PO: Cultuureducatie met Kwaliteit 
Afgelopen jaren waren er zelden schoolvoorstellingen vanuit het primair onderwijs. Voornaamste reden 
hiervoor is de constructie die via de intermediair aan scholen werd aangeboden. De overheidsregeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit ging na de zomer van start met een nieuwe vierjarige periode. In de 
maanden ervoor hadden Eindhovense culturele instellingen met regelmaat contact met intermediair 
CultuurStation om over de vernieuwde invulling hiervan te sparren. Vanuit de wens dat culturele 
instellingen graag samenwerken én het idee dat er veel cross-overs zijn binnen de kunst, werken nu 
meerdere culturele instellingen samen aan een programma Meemaken en Maken. Parktheater werkt nu 
met MU, Dynamo en CKE samen hieraan. Hierdoor komen o.a. alle groep 8 leerlingen in elk geval naar 
een voorstelling met een breed lesprogramma eromheen.  
 

 VO 
Gewoonlijk komen de meeste groepsreserveringen voor CKV voor de zomer binnen en direct na de 
vakantie. Dit jaar was een roerige start voor veel VO scholen en kwamen mondjesmaat reserveringen 
binnen van een paar scholen. Er bleken grote verschillen te zijn tussen de scholen; de ene school had 
voor een heel jaar voorstellingen gepland, andere scholen (die normaal jaarlijks ons bezoeken) kwamen 
helemaal niet.    
Opvallend was wel dat er meer theaterdagen aangevraagd werden (en ook weer geannuleerd) met 
workshops en rondleidingen. Doel hiervan was niet alleen kennismaking met theater, maar ook 
groepsdynamiek aanwakkeren na een lange online periode.  
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Van online theaterbezoek (livestream) werd door scholen niet veel gebruik gemaakt. De meeste 
docenten hadden naar aanleiding van de voorgaande ervaringen alternatieve opdrachten bedacht. Zo 
kwamen er leerlingen in het Parktheater filmen over hoe wij het publiek informeren en meenemen in de 
corona maatregelen.  

 

 MBO 
Parktheater heeft de wens om MBO studenten meer te betrekken bij theater. In de praktijk werkt dat 
tot nu toe het beste om bij hun beroepspraktijk aan te sluiten.  
 
Summa Vrije Tijd X BSO WildWoozt 
Met BSO WildWoozt - die 3 dagen in Parktheater huist - spraken we over wat we meer uit onze 
samenwerking kunnen halen, bijvoorbeeld door theatrale activiteiten ‘op stapel’ te hebben liggen die de 
begeleiders kunnen uitvoeren. Met docenten van Summa Vrije Tijd bedachten we een programma 
waarbij studenten per leeftijdsgroep een koffer vol theaterspellen en –opdrachten gingen maken. De 
week voor de start van het project, besloot de directie van Summa dat alle externe projecten stopgezet 
werden vanwege de coronamaatregelen. De wens is zeker om dit project alsnog uit te voeren.   
 
Summa Pedagogisch medewerker X Studio Doen 
Al enkele jaren komen studenten Pedagogisch medewerker bij het Parktheater om activiteiten te 
bedenken en te organiseren rondom familievoorstellingen. Na afloop van de voorstelling kunnen 
kinderen zich op verschillende plekken in de foyers uitleven. Afgelopen jaar kon dat niet doorgaan, maar 
in december startte weer een ‘verse’ groep studenten.  

 
Naast deze beroepsgerichte samenwerking, hebben we inmiddels ook weer contact met Summa Sociaal 
Werk om te kijken of we hen kennis kunnen laten maken met kunst en cultuur in Eindhoven én daaraan 
hun persoonlijke ontwikkeling te koppelen. Deze samenwerking wordt in 2022, hopelijk zonder 
coronabeperkingen, verder ingevuld. 
 

 Beroepsoriëntatie 
Vanuit verschillende onderwijs instellingen wordt ons gevraagd om een beroep oriënterende 
rondleiding of stage te doen. We gaven op een basisschool voor groep 7 een ochtend les over 
theatertechniek en marketing. Het Vakcollege met 4e en 5e jaar vmbo leerlingen kregen een rondleiding 
én praktijkles van onze schoonmaakdienst van de ERGON. Het REA college kwam met studenten langs 
voor een rondleiding en later dit jaar met collega’s voor een rondleiding én een horeca / 
gastvriendelijkheid praktijkles binnen het Parktheater.  

 

 MDT: Maatschappelijk Diensttijd 
In november kregen we uitslag van ZonMW dat de gezamenlijke Eindhovense aanvraag voor een 
Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is gehonoreerd. 
Lumens, Parktheater, Parmant Scholen, Brainport Development en Gemeente Eindhoven organiseren 
samen het project ‘Pak de VIBE’. Vanaf januari 2022 gaan we in twee jaar tijd bijna 300 jongeren van 14-
18 jaar uitdagen om van de bank én uit de schoolbanken te komen om het verschil te maken op plekken 
die voor hen belangrijk zijn in Brainport Eindhoven. 
 
Maandelijks start een nieuwe groep die eerst algemene workshops krijgt en daarna masterclasses in hun 
interessegebied. Vervolgens komen ze op een praktijkplek zoals het Parktheater waar ze twee maanden 
lang, vier uur per week vrijwillig werken aan bijvoorbeeld het opzetten van een evenement of 
contextprogramma.  
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De samenwerkingspartners over MDT-project ‘Pak de VIBE’: 
 “We bouwen samen aan een community van enthousiaste jongeren met allerlei achtergronden, die 
leren hoe ze als vrijwilligers zowel met kennis als praktische skills kunnen helpen in de stad. Ze hoeven 
niet af te wachten wat volwassenen voor hen bedenken, maar hebben straks misschien wel meer kennis 
dan veel andere vrijwilligers bij bijvoorbeeld een sportclub of het theater!,” verwacht Fleur Besters, 
projectleider Pak de VIBE bij Dynamo. 
De deelnemers zijn afkomstig van alle scholen in Eindhoven. “Zo zorgen we er samen met de jongeren 
voor dat Pak de VIBE bijdraagt aan het thema burgerschap. Want onze jongeren maken morgen mooi!”, 
zegt directeur onderwijs Ingrid van Eijndhoven van Parmant Scholen, die met al haar zes scholen 
meedoet en contactpersoon is voor de onderwijspartijen. Onder andere het Eckartcollege en 
Hockeyclub Oranje-Rood hebben zich ook al aangemeld om mee te doen met leerlingen en jeugdleden. 
Brainport Development noemt het heel waardevol voor bedrijven dat ze op deze manier in contact 
komen met de nieuwe generatie en zo van hen kunnen leren. “Jongeren kunnen hiermee zelf vanuit hun 
eigen interesses ook op een heel andere manier kennismaken met het bedrijfsleven in onze Brainport 
Regio, ook met plekken waar ze wellicht minder bekend mee zijn, en ervaren hoe zij hier een bijdrage 
aan kunnen leveren.” 
Het Parktheater verwacht met Pak de VIBE een nieuwe doelgroep te bereiken. “Te gek dat we nu 
structureel jongeren in ons theater krijgen! Zij gaan samen een betrokken, open-minded, eigenwijze en 
creatieve community vormen. We gaan met hen praten over wat er toe doet, ze ontmoeten elkaar, ze 
worden MeeMakers van events voor hun eigen doelgroep en van andere doelgroepen,” zegt Jantine 
Hoekstra, Programmering & Educatieprojecten bij Parktheater. 
 

 Basisschoolmusicals 
Ondanks corona wilden we ook dit jaar juist de groep 8 leerlingen de kans op hun musical niet 
ontnemen. We boden de scholen aan om het via livestream te doen. In drie weken tijd werden 20 
livestreams verzorgd voor 13 basisscholen. In totaal hebben daar ruim 9.000 mensen naar gekeken. Het 
aantal fysieke kijkers ligt waarschijnlijk veel hoger omdat er vaak samen met een hele klas is gekeken.  
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MAATSCHAPPELIJKE IMPACT  
 
Parktheater wil meer zijn dan een schouwburg met voorstellingen. Nadrukkelijk zoeken we de stad op. 
Daarmee bereiken we nieuw publiek en bestaand publiek leert ons anders kennen. Ook geeft het ons de 
kans om met andere instellingen (Effenaar, CKE, Natlab) buiten het theater zaken voor elkaar te krijgen. 
Op deze wijze maken we impact in de maatschappij.  
 
In 2021 waren veel activiteiten niet mogelijk vanwege covid. Toch is er een fraaie lijst samen te stellen 
van wat wel doorgang heeft gevonden.  
 

 Theatraal bezoek krachtwijken 
De ‘warme winter stoeten’ die wij voorafgaand aan kerst 2020 brachten aan de krachtwijken van 
Eindhoven, zorgde voor een heel speciaal verzoek vanuit GGzE. In februari 2021 brachten wij met 
Valentijn Liefde & Passie bij de GGzE; een bonte stoet zorgde voor een glimlach en meer op het gezicht 
van de bewoners.  
 
Er werd volop meegezongen met de 1,5 meter Liefdeskoningin, de steltlopers maakten er een feestje op 
hoogte van, het Oldtimer Orkest wist zowaar nog wat verlate carnavaleske sfeer te scheppen, en de 
Lasershow vanuit de Parktheaterbus bracht lichte en luchtige liefde. 
Bijzonder voor ons was ook het bezoek aan de Woenselse Poort, de beveiligde afdeling. Daar brachten 
de artiesten gezamenlijk onder andere een prachtige variant van Hallelujah. 
 

 Momentum van PRA Muziektheater 
Hartverwarmend, dat was het zeker vanaf de eerste repetitie Momentum van PRA Muziektheater op de 
Grote Foyer van het Parktheater. Bevlogen, inclusieve en innovatieve kunstprojecten opzetten binnen 
leefwerelden waar de beleving en het maken van kunst geen vanzelfsprekendheid zijn. Dat is waar PRA 
voor staat. Dit doet PRA door de inzet van professionele kunstenaars in organisaties, wijken, buurten en 
bedrijven, met als doel de deelnemers in contact te brengen met de inspirerende en transformatieve 
kracht van kunst. 
 
De coronatijd heeft nare bijverschijnselen. Contact maken voelt niet meer als vanzelfsprekend. We 
missen aanraking en spontaniteit. Er is veel eenzaamheid. Al deze afstand verdwijnt voor even, bij de 
eerste repetitie van Momentum in Parktheater. PRA Muziektheater vroeg het Parktheater om 
gezamenlijk dit project te starten. Mooi om te zien hoe ook hier de ‘kracht van samenwerken’ grote 
meerwaarde realiseerde.  Voetgeroffel. Eerst zacht en langzaam, dan steeds harder en sneller. Ongeveer 
twintig deelnemers (een bont gezelschap: kinderen, vitale ouderen en enkele acteurs met het syndroom 
van down samen met professionele dansers en een aantal studenten van de Fontys Dansacademie) 
bezetten de hele vloer van de Grote Foyer van het Parktheater  die door middel van tape coronaproof is 
ingedeeld is in anderhalvemeter-vakken.  
 
PRA Muziektheater maakte met deze talenten een prachtige voorstelling over het belang van contact 
maken, toenadering en ontregeling. Op 10 en 11 juli volgde de première, een coproductie van 
Parktheater en PRA,  een muziek- en dansspektakel in de DOMUS DELA. Een alom geprezen project met 
een hoog raakgehalte.  
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 Vervolg: PRA Muziektheater als huisgezelschap van Parktheater 
Parktheater vroeg zich af hoe een duurzaam vervolg te geven aan dit Momentum. Michele Rijzewijk, één 
van de Parktheater thinX makers van het eerste uur, wil graag samen met Parktheater werken aan een 
huisgezelschap ouderen. Na de zomervakantie is zij gestart met senioren theaterworkshops waarin de 
ouderen die onderdeel uitmaakten van het project met PRA konden verkennen welke theatervormen er 
allemaal zijn om samen plezier te ervaren. Vitalis zorgde dat de groep nog met enkele enthousiaste 
deelnemers werd uitgebreid.  De Kameleon van het Parktheater is regelmatig een ouderen huiskamer 
waar de senioren op late leeftijd nog nieuwe kanten van zichzelf ontdekken. Regelmatig horen we, ‘het 
kan niet gek genoeg, nu kan ik het nog doen, ik leef maar één keer en stel  je voor dat ik in mijn leven 
ook nog eens op het grote podium van het Parktheater kom te staan’. Kortom een enthousiaste groep 
ouderen waarvan wij verwachten dat zij in 2022 komen met een eerste ‘showcase’. Dit duurzame 
project wordt gefinancierd vanuit het eigen sociale innovatiefonds thinX.  
 

 Muziekmaatjes 
Parktheater gelooft dat contact met jonge mensen een mooi middel is om ouderen binnen de 
maatschappij te houden.  Daarom gaan Parktheater Eindhoven, Summa in de Buurt (Summa College) en 
Vitalis als partners van Eindhoven in Contact samen een maatjesprogramma opzetten in Eindhoven, 
waarbij er matches worden gemaakt tussen een oudere en een jongere.  
 
Eindhoven in Contact zet zich samen met het netwerk in voor de coalitie eenzaamheid en werkt samen 
met de gemeente aan een lokaal preventie akkoord. Derhalve is het gezamenlijke netwerk groot om 
activiteiten als deze vorm te geven. Tijdens acht bezoekjes luisteren de duo's mooie nummers, zetten 
ze  een playlist in elkaar of maken ze samen muziek. Deze duo’s gaan elkaar vanaf eerste kwartaal 
2022  wekelijks ontmoeten voor een periode van 10 weken. Ze trappen af in het Parktheater voor een 
briefing.  Tijdens die ontmoetingen gaan ze samen aan de slag met muziek dat als rode lijn door de 
ontmoetingen loopt. Is het gezellig, dan kunnen ze de bezoekjes na de 10 weken natuurlijk altijd 
voortzetten. Is het mogelijk om aan het einde van het traject samen feestelijk af te sluiten en elkaar te 
tonen wat er in de weken samen is ontstaan, dan zorgen de partijen met elkaar voor een leuke gepaste 
afsluiting. Wij merken aan de samenwerkers dat deze eerste pilot nu al smaakt naar meer, derhalve 
rekenen wij op een duurzaam project.  
 

 De speciale Theater Eenakter Roadshow 
In deze Road Show stonden theatergroepen voor mensen met een beperking in de spotlight. De 
organisatie zocht onze samenwerking om samen bij te dragen aan de Agenda Inclusieve Podiumkunsten. 
Als aanmelding konden geïnteresseerde theatergroepen (toneel, dans en muziek) een zelfgeschreven óf 
bestaande eenakter insturen met een ontwikkelwens. En daar werd flink gehoor aan gegeven. De 
organisatie ontving eenakter ideeën uit heel Nederland. Het leesteam, bestaande uit onafhankelijke 
theaterprofessionals, had de moeilijke taak om al deze aanmeldingen te beoordelen en een selectie te 
maken. Uiteindelijk zijn er 18 theatergroepen uitgenodigd om hun eenakter op één van drie regionale 
eenakterdagen op te voeren in september 2021. Het Parktheater was trots dat Eindhoven hiervoor werd 
gekozen door onze partner Stichting Special Arts.  Naast de eenakterideeën, ontving de organisatie meer 
dan 100 ontwikkelwensen op tal van disciplines en onderwerpen. Deze wensen zijn inspiratie voor het 
tot stand brengen van verbindingen tussen (aankomend) theaterprofessionals en theatergroepen 
landelijk.  
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 Je kunt me gerust een geheim vertellen … /Matzer Theaterproducties  
Madeleine Matzer maakte een prachtige voorstelling over de lange periode dat haar moeder moest 
lijden aan dementie. Voor de verdere uitrol zocht Matzer de samenwerking op met het Parktheater. 
Bijkomend effect van de samenwerking was dat we namens Matzer/Parktheater er goed in zijn geslaagd 
over dit onderwerp meer verbinding in onze regio te realiseren. De proeftuin met organisaties als 
Archipel, Mantelzorg Verlicht, Vitalis, ZET, de gemeente Eindhoven, Fontys en Summa zagen al snel de 
meerwaarde om organisatie overschrijdend het gesprek te voeren en de inzichten met de buitenwereld 
te delen middels een unieke publicatie. Dat de gemeente zo enthousiast was over deze productie dat 
het ‘het cadeau werd voor de zorg als dankjewel voor de corona inzet’ werd, dat hadden wij bij aanvang 
van het project nog niet eens kunnen dromen. Dat de wethouder zelfs aansluitend al haar pijlers ging 
zetten op de status ‘dementie vriendelijke gemeente’ is van grote toegevoegde waarde voor de 
ouderenzorg in onze stad.  De contacten met de zorg waren bij aanvang van het project al goed, maar de 
zorg inzicht geven in ‘de werkelijk enorme grote kracht van theater’ dat is met dit project maximaal 
gelukt. Onze dank naar alle betrokkenen is erg groot. Ondertussen is Matzer andere steden aan het 
bewegen de aanpak van Eindhoven met betrekking tot deze productie over te nemen. 
 

 Heldenketting  
Het Parktheater kreeg eind 2020 de mooie opdracht om de Helden van Eindhoven aan te leveren bij Het 
Zuidelijk Toneel ten behoeve van de tentoonstelling in de foyer naast de Hertog Jan Zaal. Een prachtig 
project om de bewonersinitiatieven bij te betrekken.  
Samen met hen ontstond er een prachtige lijst van mensen die nu allemaal onderdeel uitmaken van de 
expositie. Voorbeelden van Helden zijn Lance van Gils, de Vakkenvuller, Steunpunt Catharina, Pien 
Hoogers als groot voorbeeld buurtwerker, Stefan Jung die maximaal betekenis geeft voor en met 
mensen met een beperking, en ook stadsdichter Iris Pennings en nachtburgemeester Siem Nozza. 
Allemaal Eindhovenaren waar we trots op zijn en die niet altijd in de schijnwerpers staan en de aandacht 
krijgen die ze verdienen. Met deze expositie (nog altijd te bezichtigen) zetten wij hen nadrukkelijke in 
het licht. 
 

 Dutch Happiness Week 2021 
Net als bij het Parktheater vormen de 17 SDG’s een steeds belangrijkere leidraad voor de 
programmering van de DHW en de initiatieven die hieruit voortvloeien. Het netwerk rondom de DHW 
wil nadrukkelijk samenwerken aan een mooiere samenleving. De organisaties achter DHW waaronder 
Parktheater zijn zich heel sterk bewust van hun rol in de samenleving. Het Parktheater toont middels het 
beleidsplan ‘Meer dan Jij…’ de route die zij voor zichzelf in deze voor de komende jaren heeft 
uitgestippeld. Fontys draagt door talent- en kennisontwikkeling bij aan oplossingen voor complexe 
maatschappelijke vraagstukken. Zo werkt Fontys, samen met bedrijven en instellingen uit de regio aan 
een duurzame, inclusieve en gelukkige samenleving. BUas werkt vanuit de visie ‘Discover your world’ om 
aanstaande professionals te inspireren om hun ontwikkeling te spiegelen aan de bijdrage die zij aan de 
wereld kunnen leveren.  

 
Het DHW-programma 2021 was vanwege Corona volledig online, maar het is een feit dat bijdragen aan 
o.a. het willen verhogen van welzijn, duurzaamheid en klimaatverandering onderwerpen zijn die grote 
belangstelling heeft bij een breed publiek. Het vaste DHW-publiek was aangenaam verrast door het 
brede programma. 
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Summa College zal vanaf 2022 als volwaardig partner gaan aanschuiven bij het DHW-kernteam. Wij zien 
dat steeds meer organisaties geluk centraal stellen bij studenten/cliënten/ouderen of medewerkers 
steeds belangrijker gaan vinden. Zij vertrouwen erop dat geluk en ruimte geven aan betekenis geven 
een gezonder en leuker werk-leefklimaat genereert voor alle betrokkenen.  

 

 Stedelingen 
De productie ‘Mijn Land’ als voorstudie en als middel om Lunet cliënten te werven voor ‘Leve de Koning’ 
bleek een mooi middel. De cliënten slaagden er allemaal in om hun wereld van binnen zichtbaar te 
maken in de vorm van kunst. Muziek,  gedichten en zelfs pure hardrock naar aanleiding van de 
interviews met deze cliënten over hun eigen land deden de rest. De eindpresentatie voorstelling speelde 
3 maal op de locatie van Carte Blanche en was uitverkocht. De ‘Mijn Land’ cliënten die zijn ingestroomd 
in de repetities van ‘Leve de koning’ hebben duidelijk een voorsprong. Bij Leve de Koning zien wij nu al 
artiesten in de dop met lef en zelfvertrouwen en de behoefte zelf een stukje inbreng te leveren in het 
totaalplaatje van deze voorstelling. Wij kijken uit naar de uitgestelde voorstelling in mei 2022 en 
vertrouwen op een ‘Shakespeare pareltje’ namens Lunetzorg, Parktheater en Carte Blanche.  
 

 Bewonersinitiatieven Duurzame wereld 
In januari 2021 kwam Parktheater Eindhoven met het vervolg op het event ‘Bewoners werken samen 
aan een duurzame wereld’ van januari 2020. Corona maakte dat eerder een vervolg opstarten weinig 
kans van slagen had.  Een projectgroep bestaande uit o.a. Parktheater, Summa College, Fontys, DSE, 
Gilde Plus, BUas, Wij Eindhoven, Eindhoven in Dialoog ging met medewerking van BUas student Dylan 
van Beek samen aan de slag. De bewonersinitiatieven handvatten geven hoe men op thema samen kan 
verbinden en samenwerken, was een behoefte waar we middels een event mee aan de slag konden.  
 
Het event ‘Op zoek naar verbinding voor een duurzame toekomst’ op 9 april 2021 kreeg gezamenlijk 
vorm. Doordat de organisatie wegens corona genoodzaakt was om dit event online vorm te geven, werd 
de technische kennis van LSA Nederland ingeroepen. Het online event bracht bewonersinitiatieven 
samen die met elkaar stappen wilden gaan zetten over zaken als gezonde leefstijl, eenzaamheid en 
samenwerking, klimaat, inclusiviteit en diversiteit en economische ongelijkheid.  
 
Aanwezigen (50 deelnemers) waren verrast hoe bewonersinitiatieven individueel zich de SDG-thematiek 
hadden eigen gemaakt en hoeveel doelstellingen zij deelden om samen mee aan de slag te gaan. Men 
gebruikt de SDG’s actief in de communicatie en het waarom van hun platform of initiatief. Dit maakte 
dat de aanwezigen graag wilden kennisdelen en samenwerken. DSE heeft hier de afgelopen maanden 
prachtige publicaties over geschreven op dse.nl.  Het projectteam heeft na de bijeenkomst de 
bewonersinitiatieven zodanig verdeeld dat er vanuit het projectteam nu veel meer een vinger aan de 
pols wordt gehouden over dat wat er gebeurt en waar samenwerken meerwaarde genereert.  
 
Aansluitend is te zien dat er zich coalities vormen rondom thema’s als klimaat, eenzaamheid en 
verbinding (Eindhoven in Contact). Bewonersinitiatieven tonen ruimschoots dat zij maximaal van 
betekenis willen zijn en de nieuwe innovaties aanhakend op de monitor Brede Welvaart en SDG’s 
(uitgegeven door het CPB)  rondom waardecreatie gezamenlijk willen verkennen. In overleg met 
Gemeente Eindhoven is voor 2022 voorzien om de bewonersinitiatieven goed te gaan begeleiden bij het 
in gebruik nemen van de nieuwe tool die MAEX.nl biedt (MAEX= tool voor het in beeld brengen, meten 
en managen van sociale impact).  
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 Vier Het leven  
Vier het Leven begeleidt alleen gaande ouderen bij het bezoeken van cultuur. Vrijwilligers halen de 
ouderen thuis op en samen gaan ze gezellig naar een theatervoorstelling, de film, een concert of naar 
een museum. 
 
Zij startten in 2021 hun werkzaamheden voorzichtig weer op. Ouderen waren blij en vele waren ook zo 
toe aan een leuk uitje. Sound of Music was bijvoorbeeld een van de voorstellingen die ze weer konden 
bezoeken. Afgelopen jaar was Vier het leven betrokken bij 5 voorstellingen in het Parktheater, met in 
totaal 75 deelnemers. 
 

 Cultuur Inclusief 
Cultuur Inclusief is een initiatief van meerdere instellingen waaronder Parktheater, en wil kunst en 
cultuur bereikbaar maken voor alle inwoners van de regio Eindhoven. De doelgroep is liefhebbers van 
cultuur die helaas een te kleine beurs hebben om zich dit te kunnen veroorloven. 
 

 Quiet 040 
Quiet040 maakt lawaai voor stille armoede in Eindhoven. Op momenten dat het kon zijn gratis kaarten 
ter beschikking gesteld. Quiet040 zorgt dan dat deze kaarten goed terecht komen. 
 

 Project Hans en Griet samen met Toneelmakerij 
De Toneelmakerij kent al een aantal jaren het initiatief 'Alle kinderen naar theater'. Hiermee willen zij 
kinderen en begeleiders/ouders voor wie theaterbezoek niet vanzelfsprekend is uitnodigen voor een 
voorstelling. We bouwen hiervoor samen een netwerk op met maatschappelijke partners. Het sluit 
prima aan bij de initiatieven van Cultuur Inclusief en Quiet040. 
Dit seizoen speelde de Toneelmakerij de voorstelling Hans en Griet voor kinderen van 7 jaar en 
ouder(november 2021). Bezoeker werden gezamenlijk geworven. 
 

 Komt het zien! – Theater met audiodescriptie voor blinden en slechtziende 
Met een visuele beperking naar het theater, festival of evenement? Dat kan! Komt het Zien! maakt 
theaterbeleving live mogelijk voor mensen die blind of slechtziend zijn. Dankzij de live audiodescriptie 
en speciale meet & feel inleiding kan de bezoeker alles volgen. Via een koptelefoon hoort men de 
audiobeschrijving van de blindentolken.  
 
Zaterdag 13 november 2021 mocht het weer en was de tolk aanwezig bij de Sound of Music. Maar liefst 
47 gasten hadden zich aangemeld om op deze bijzondere wijze van de voorstelling te genieten. 
 
De Komt het zien!- service wordt aangeboden door het theater. Gasten hoeven er niet extra voor te 
betalen. 
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 Theater met Tolk – Theater voor doven of zeer slechthorende gasten 
Doven en slechthorenden bezoeken graag theatervoorstellingen, musicals en cabaret. Bij een 
voorstelling of concert missen zij echter stukken van de tekst of van de muziek.  
Met een gebaren- of schrijftolk erbij is er een betere, meer volledige beleving van de live voorstelling 
mogelijk, en wordt het avondje uit veel aangenamer.   
Deze tolken zet het Parktheater in op aanvraag van de dove/slechthorende gast. 
Theater met Tolk regelt de Tolk en het theater regelt de verbinding met het gezelschap. 
 
In 2021 was bij Thijs Lindhout (11-9-2021) een Theatertolk aanwezig. 
Voor deze service betalen gasten niets extra’s. 
 
Ook dit gaan we in 2022 samen met de WONKA podia verder oppakken, zodat we een breed aanbod 
kunnen aanbieden.  
 

 Fitcoins 
Door te wandelen, fietsen, bewegen kunnen deelnemers zogenaamde Fitcoins sparen. Met gespaarde 
Fitcoins kunnen deelnemers korting krijgen op allerlei producten en diensten, waaronder bepaalde 
geselecteerde voorstellingen. Parktheater werkt graag mee aan dit initiatief. Het maakt een 
theaterbezoek letterlijk bereikbaar voor iedereen die beweegt. 
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GASTEN  
 
In het jaar 2021 was het Parktheater zo beperkt geopend dat het bezoekersaantal vanzelfsprekend laag 
is. De voorstellingen die wel mogelijk waren, ontvingen 51.000 bezoekers (vergelijk 54.000 bezoekers in 
covid-jaar 2020 en 200.000 bezoekers in het pre-covidjaar 2019).  
 
Voortdurend was er contact met het publiek over verschuivingen, verplaatsingen en annuleringen van 
voorstellingen. Men werd steeds actueel geïnformeerd over deze ontwikkelingen, over vouchers en 
terugbetalingen.  
 
Gedurende 2021 deden we enkele onderzoeken. Belangrijk hierbij was om het contact te onderhouden 
met het publiek en te horen hoe men de informatie vanuit het Parktheater beoordeelde. Verder waren 
we benieuwd in welke mate men weer naar het theater zou komen, zodra het weer mogelijk was. In al 
die onderzoeken was de retouranimo erg groot. 
 
Nieuwe verkoopstrategie 
In theaterseizoen 2021-2022 hebben we, vanwege corona, besloten om over te stappen op een nieuwe 
verkoopstrategie. We hebben het moment aangegrepen om iets nieuws uit te proberen. Het 
theaterseizoen is opgedeeld in drie delen: een najaar-, winter- en voorjaarprogramma met steeds een 
eigen verkoopcampagne. De campagne is met name online gericht, voor de gasten die het programma 
op papier willen hebben, maakten we een kleine, persoonlijke programmagids. Op deze manier kunnen 
we actueler zijn en spelen we in op de trend dat gasten steeds later kaarten kopen. Met deze strategie 
hebben we (voor nu) afscheid genomen van de vertrouwde brochure waarin het volledige programma 
van een theaterseizoen werd gepresenteerd. De strategie bevindt zich nog in de testfase en is niet ‘af’. 
We gebruiken de komende tijd om de strategie verder te ontwikkelen tot een volwaardige 
verkoopstrategie die te gebruiken is in het ‘nieuwe evenwicht’.   
 
Zomer van Dertien 
In juli en augustus presenteerden we via een speciale campagne de Zomer van Dertien. Elke donderdag 
t/m zondag konden gasten genieten van kleinschalig theater. Eerst in en op het terras van ons 
restaurant, later in de Kameleonzaal vanwege de gewijzigde maatregelen. Zo waren onder andere Dolf 
Jansen, de Bende van Oz en Glodi Lugungu te zien. In totaal zijn ruim 800 kaarten er verkocht. 
 
 

Websitecijfers 2021 
 
Websitebezoek en conversie  
De stijging in de websitebezoekers uit 2019, was helaas al teniet gedaan in 2020. Maar in 2021 is het 
websitebezoek met 3,49 % nog iets verder gedaald. In 2021 hebben we in totaal 427.340 bezoeken 
gehad op de website (in 2020 was dat 442.792 en in 2019 897.328).  
 
De grootste daling is te zien in januari, februari en maart. Er was toen een lockdown en avondklok. Vanaf 
april is er een behoorlijke stijging in bezoekersaantallen en komen de aantallen ruim boven die van 
2020. In de  maanden juni t/m november zijn deze zelfs weer op het niveau van 2019 (voor corona). De 
piek in oktober komt door de start van de ticketverkoop voor voorstellingen in december 2021, januari 
2022 en februari 2022.  
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Aankoop via bezoek website 
Het aantal bezoekers die een aankoop hebben gedaan is gestegen. Van 10.673 in 2020 naar 16.961 in 
2021. Een stijging van 58%. Ter vergelijking: in 2019 (voor corona) was dit aantal 35.808. Het 
conversieratio (procentueel bezoek geleid tot directe verkoop) is gestegen van 2,41% in 2020 naar 
3,97% in 2021. Dat is weer op het niveau van 2019 (3,99%).  
 
Het aantal bekeken pagina’s is gedaald en bedroeg 1.971.407 (in 2020 was dat 1.973.260 en in 2019 was 
dat 4.840.568) 
 

Devices  
Veruit de meeste bezoeken aan de site zijn afkomstig van mobiel-gebruikers. Dit aantal groeit nog 
steeds. In 2021 was 68% van de bezoeken via mobiel, in 2020 was dit nog 65%. Ook qua conversies 
hebben de mobiele gebruikers het grootste aandeel (53%) ten opzichte van desktop en tablet 
gebruikers. Tot 2019 werden de meeste conversies gedaan door desktopgebruikers.  
 

Publieksonderzoek 
Hoe meer je van je publiek weet, hoe beter je ze kunt bereiken, vinden, verleiden en aan je kunt binden. 
Op het gebied van publieksonderzoek deden we in 2021 mee met twee initiatieven, het interactieve 
datadashboard van KunstLoc Brabant en Taskforce Samenwerking Publieksdata. De bedoeling is om in 
de toekomst meer mogelijkheden te krijgen om onze data te verrijken, meer inzicht te krijgen in ons 
publiek en meer kennis te krijgen over data verzamelen en toepassen.  
 
Een aantal partijen in de culturele sector heeft de krachten gebundeld in de Taskforce Samenwerking 
Publieksdata onder leiding van DEN kennisinstituut cultuur & digitale transformatie. Deze Taskforce 
wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Doel is publieksinzicht, kennis en kunde 
over publieksdata in de cultuursector te vergroten en samenwerking hierop te bevorderen. In dat kader 
namen wij deel aan een van de pilots van de taskforce: het opschalen van het Culturele 
Doelgroepenmodel. Het Culturele Doelgroepenmodel is een publieksdatamodel om cultuurparticipatie 
in kaart te brengen. In dat model wordt het publiek op basis van cultureel gedrag en voorkeuren 
ingedeeld in 11 culturele doelgroepen. Het model is tot stand gekomen door data over cultuurgedrag te 
combineren met algemene Whize-informatie. Deze methode geeft onder meer inzicht in: demografie, 
socio-economische kenmerken, media- en internetgebruik, cultuur en gedrag van huidig publiek en 
(potentiële) doelgroepen. 
 
Kunstloc Brabant ontwikkelde in samenwerking met Pon een segmentatiemodel voor Brabant.  Hiermee 
wil Kunstloc Brabant grip krijgen op de manier waarop mensen cultuur bezoeken, beoefenen en 
ondersteunen. 
Op basis van de eveneens geactualiseerde Whize systematiek (voorheen MOSAIC) is opnieuw gekeken 
naar de segmentatie en de verdeling van deze publieksgroepen over de provincie. Dit heeft een 
segmentatie opgeleverd met 8 persona’s: Gewoon Gezellig, Hip & Happening, Welvarende 
Cultuursnuivers, Voorzichtige Ouderen, Massaal Midden, Betrokken Vrijetijdsbenutters, Rustig 
Buitenleven, en Actief Gezinsleven. In het voorjaar van 2020 is gestart met het bouwen van een 
interactief dashboard, om data en inzichten toegankelijk en bruikbaar te maken voor de instellingen. 
 
Op uitnodiging van de Taskforce lieten we in 2021 onze bezoekersdata uit 2019 analyseren met behulp 
van het Culturele Doelgroepenmodel. 
 

https://zakelijk.rotterdamfestivals.nl/kunst-cultuur/onderzoek/doelgroep-segmentatie
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Deze analyse geeft meer inzicht in ons bezoekersbestand en welk publiek/culturele doelgroepen we 
wel/niet bereiken. Hieruit blijkt dat we een breed publiek bereiken en een aantal doelgroepen ons heel 
goed weten te vinden, zoals de Weelderige Cultuurminaars, de kindrijke Cultuurvreters en de klassieke 
cultuurliefhebbers. We blijken succesvol te zijn in het bereiken van de Proevende Buitenwijkers, dat is 
de namelijk de grootste groep onder het publiek (25% van de bezoekers). Dit is ook de grootste groep 
onder de huishoudens in Eindhoven (16,6%) 
 
Het publiek van Parktheater Eindhoven komt binnen Eindhoven vooral uit de buurten Grasrijk (382 
bezoekers), Blixembosch-Oost (339 bezoekers) en Schrijversbuurt (288 bezoekers). 
 

 
 
Andere gasten in huis  
Parktheater biedt in normale tijden ruimte aan andere initiatieven in eigen huis, zoals 
Net(Anders)Werken en GildePlus. Door covid waren die activiteiten zeer beperkt.  
 
Net(Anders)Werken (NAW) 
Parktheater heeft een deel van de foyer ingericht met werkplekken. Dit geeft flexwerkers overdag de 
gelegenheid om te werken in het Parktheater onder de noemer: gratis toegang, plaats, koffie, wifi en 
ontmoeting. In de praktijk zijn het vooral zzp-ers, maar ook studenten, MKB-vertegenwoordigers en 
kleinere teams van grote bedrijven. De ruimte is zo ingericht dat het op voorstellingsmomenten weer 
gewoon een foyerfunctie heeft. Deze plek heet overdag ‘Net(Anders)Werken ’. Op doordeweekse dagen 
in normale tijden zijn de plekken nagenoeg altijd bezet. In 2021 konden we de plekken sporadisch open 
stellen.  
 
Voor en met de community NAW worden normaliter jaarlijks lezingen/workshops georganiseerd, al was 
dat in 2021 minimaal. Inmiddels bestaat de gehele werkgemeenschap uit bijna 1.000 professionals.  
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Gilde Plus  
Gilde Plus is voortgekomen uit het idee van Net(Anders)Werken: Samenwerken en leren van elkaars 
kwaliteiten. Dat is het idee achter Gilde Plus, een moderne variant van de middeleeuwse gilden. Net als 
in de gilden staat vakmanschap centraal. Nieuw is dat Gilde Plus zich niet beperkt tot een enkel vak of 
ambacht, maar verschillende disciplines samenbrengt. Elkaars kennis en ervaring delen geeft 
kruisbestuiving, waardoor de leden op nieuwe ideeën komen en samen projecten uitwerken en 
aanpakken. Zo ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en netwerken.  
 
Gilde Plus is een groep van mensen, een gebalanceerde mix van werkzoekenden, starters, ervaren 
professionals en ondernemers. Zij werken aan werk, aan concrete opdrachten. Daarnaast ontwikkelen 
ze elkaars expertise. Gilde Plus richt zich op werk in de volle breedte. We beginnen met het in kaart 
brengen van elkaars kracht (expertise, kennis, kunde, netwerken, ervaringen en vooral ook passie).  
Gilde Plus is een praktisch antwoord op tal van maatschappelijke vraagstukken. We zorgen voor:  
- meer betaald werk voor werkzoekenden;  
- een professionele en betaalbare werkomgeving waar ondernemers elkaar daadwerkelijk ontmoeten;  
- een broedplaats voor sociale innovatie en nieuwe concepten.  
 
In 2021 had Gilde Plus bijna 50 leden waarvan de meesten actief (binnen de coronamogelijkheden).  
Voor het Parktheater zijn Net(Anders)Werken en Gilde Plus schitterende platforms voor het leren 
kennen van nieuwe mensen, verbindingen en werelden, anders dan de bestaande theatervelden. Het 
levert social return op. Het leidt tot nieuwe inzichten, nieuwe kansen en nieuwe projecten. En in enkele 
gevallen ook al tot concreet meer theaterbezoek. Ook in coronatijd zijn de contacten onderhouden, al 
was het aantal concrete activiteiten gering.  
 
Parktheater Business  
Parktheater heeft jaren twee businessclubs gehad: Club Cultuur en het meer op jongere ondernemers 
gerichte Quadrant. De formule van deze twee clubs gaat al een tijdje mee en er wordt (met de 
deelnemers) gezocht naar een meer toekomstbestendige formule. In seizoen 2018 is de knoop 
doorgehakt om in ieder geval Club Cultuur in deze vorm op te heffen, om zo ruimte te maken voor een 
nieuw, moderner platform. Dit nieuwe platform kreeg onder de noemer Parktheater Business in 
2019/2020 de eerste kleur op de wangen. Door de aanhoudende covidsituatie kwamen nauwelijks 
activiteiten tot stand. We beraden ons op een nieuwe start van de business-initiatieven.  
 
Restaurant Smaaktheater13  
Medio 2016 werd het Parktheater verrast door het faillissement van Brabant Culinair, toenmalige 
pachter van ons restaurant Park & Pluche. Na overleg en analyse heeft het Parktheater de horeca van 
het restaurant zelf in de hand genomen onder de naam ‘Smaaktheater 13’ (ST13).  
 
De reacties op het ST13 zijn zeer positief. De toegevoegde waarde van het restaurant op ‘het avondje 
uit’ is groot. In de korte periode dat er even geen restaurant was, kreeg het Parktheater veel 
commentaar van het publiek. Een dergelijk theater als het Parktheater hoorde volgens hen een 
restaurant te hebben. Deze behoefte en de bijbehorende verwachtingen heeft smaaktheater13 tot op 
heden goed ingelost.  
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Door covid is 2021 echter ook voor ST13 meer dan een uitdaging geworden. Waar mogelijk werden 
activiteiten online gestreamd (Moord in 13, Met de fles op tafel), buitenoptredens opgezet of werden 
afhaalmenu’s aangeboden. Het heeft niet kunnen voorkomen dat ook ST13 een slechter jaar had. Door 
omzet te pakken waar het kon en door stevige organisatorische maatregelen is het tekort voor 2021 
echter beperkt gebleven. 
 
In de reorganisatie van 2020 werd bewust de ST13-organisatie overeind gehouden. Zodra we weer open 
konden, moest de mogelijkheid bestaan dat we  de restaurantfunctie aan het publiek konden 
aanbieden. Gaandeweg 2021 zagen we echter dat steeds meer medewerkers van ST13 hun heil elders 
zochten, deels buiten de horeca. Eind 2021 besloten we het smaaktheater voorlopig te sluiten. Er lopen 
inmiddels meerdere gesprekken en de hoop is om in de eerste helft van 2022 ST13 weer geopend en 
draaiend te hebben. 
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MEDEWERKERS en ORGANISATIE  
De organisatie van Parktheater mag zich verheugen in een groep fantastische medewerkers die met 
groot enthousiasme elke keer zorgen dat de voorstelling of activiteit weer draait en het publiek geraakt 
naar buiten gaat. Zoals vaker vermeld, er is dan ook nog nooit een voorstelling afgelast omdat 
theatermedewerkers ziek waren of hun dag niet hadden. Het doek ging in 2021 echter op een gegeven 
moment niet meer op. Corona had zijn keiharde intrede gedaan. En bleek gaandeweg veel langer te 
duren en voor meer en meer hindernissen te zorgen.  
 
In het Parktheater zijn de medewerkers een belangrijke bron van inzet en inspiratie. Teneinde de 
voorstellingen en activiteiten goed bij het publiek te krijgen is een medewerkersbestand nodig dat zowel 
kwalitatief als kwantitatief voldoet. Hier is altijd veel aandacht voor training en ontwikkeling, het goed 
begeleiden van (ziekte)verzuim en in het samenstellen van een ‘doorlopende werkroute’ waarin 
verschillende generaties met elkaar werken.  
 
Het jaar 2021, na de reorganisatie eind 2020, zorgde ook op dit onderdeel tot een stevige ‘break’. De 
voorstellingen, de activiteiten, verhuringen, en de bijbehorende bezoekers vielen grotendeels weg. Het 
financiële verdienmodel van het theater kwam zeer onder druk te staan. De organisatie moest met die 
nieuwe werkelijkheid in balans worden gebracht.  
 
De belangrijkste aanpassingen in de organisatie tijdens corona betroffen een met de medewerkers 
gesloten solidariteitspact (medio 2020) en een doorgevoerde reorganisatie middels een revitalisatieplan 
(eind 2020). Het jaar 2021 stond voor een groot deel in het teken van stilstaan, ademhalen, herstellen 
en weer voorzichtig opbouwen van de organisatie. 
 
Solidariteitspact  
Toen de coronacrisis langer bleek te duren dan een enkele maand, heeft het Parktheater, via directie en 
OR, met de medewerkers een zogeheten solidariteitspact gesloten. Belangrijke uitgangspunten hierbij 
waren: bevriezen van salarissen en uitstellen reeds toegezegde cao-aanpassingen, bijhouden van ieders 
min-uren in corona-tijd, generatiepact versterken en de organisatie wendbaar en veerkrachtig houden. 
 
Door het afscheid van de zogenaamde ‘flexibele schil’ daalde medio 2020 het aantal FTE’s reeds van 
76,4 naar 61,4. Met elkaar sloten we dit unieke solidariteitspact. In de hoop en verwachting dat het 
voldoende en afdoende zou zijn. Helaas duurde de coronacrisis voort en was het aan het einde van het 
jaar noodzakelijk om verder te reorganiseren.  
 
Revitalisatieplan  
De coronacrisis bleek in het najaar van 2020 toch nog veel langer te gaan duren. De korte openstelling in 
de zogeheten ‘anderhalve meter samenleving’ had duidelijk gemaakt dat dit geen verbetering van de 
resultaten zou opleveren. Integendeel. Die kennis maakte het toekomstbeeld nog donkerder. Hierdoor 
werd het noodzakelijk om te gaan werken aan een meer ingrijpende reorganisatie. De directie maakte 
hiervoor een plan. Omdat daarmee het Parktheater weer (meer) tot leven moest komen, werd het een 
zogeheten Revitalisatieplan.  
Doel was om flink op de personele kosten te besparen middels een forse ingreep in het 
medewerkersbestand. Daarmee zou de organisatie smal genoeg worden om voldoende te bezuinigen. 
En tegelijk in de breedte sterk genoeg blijven om, bij een versoepeling van coronamaatregelen, snel 
weer te kunnen opschakelen.  
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Dit Revitalisatieplan doorliep de gebruikelijke route langs de ondernemingsraad. In een intensief en 
constructief overleg kwam de OR met een positief advies op het voorgelegde Revitalisatieplan. In 
december werd de betrokken medewerkers medegedeeld dat zij boventallig waren geworden.  
Het plan zelf voorzag in een verdere reductie van de organisatie met ruim 8 fte.  
 
In het eerste half jaar van 2021 stroomden de betroffen medewerkers daadwerkelijk uit. Ondertussen 
sleutelden we aan de organisatie, om haar weer stevig genoeg te krijgen voor betere tijden. Wel met de 
nodige voorzichtigheid, want nieuwe coronamaatregelen en verdere beperkingen waren nimmer ver 
weg. Tegelijk hielden we een blik op een levendige toekomst. Langzamerhand kwam er, in het tweede 
deel van 2021 weer ruimte voor en behoefte aan nieuwe medewerkers. Die bleken echter zeer lastig te 
vinden, met name waar het horeca, techniek en financiële functies betrof. 
 
Waar mogelijk werd medewerkers in 2021 de kans geboden zich verder te ontwikkelen via training en 
scholing. Een aantal medewerkers heeft zich in 2021 ingezet in de zorg (verzorgingshuizen en 
ziekenhuizen). Sommigen stroomden uit om in definitief in de zorg te gaan werken.  
 
Het aantal fte is in 2021 redelijk stabiel gebleven op 54,3 fte (vergelijk 53,5 fte voor 2020). Waarbij moet 
worden aangemerkt dat het aantal vaste krachten 8,8 fte kleiner werd, terwijl het aandeel 
oproepkrachten met 9,6 fte toenam.  
 
Ziekteverzuim  
Ten aanzien van het totale ziekteverzuim zien we in dit tweede coronajaar een stijging richting 7,92%. 
Dit na eerdere dalingen van 8,4% (in 2017) via 7,7% (in 2018), naar 6,49% (in 2019) en een stabilisatie in 
het eerste coronajaar 2020 van: 6,62%.  
 
De stijging ziekteverzuim is niet geheel onverwacht in een pandemie. Het valt op dat twee pieken in het 
verzuim plaatsvinden op momenten dat er in het theater net weer iets meer was toegestaan qua 
voorstellingen en activiteiten.  
 
Het verzuim wordt met name veroorzaakt door een hoog langdurig verzuim van 7,06% (was 5,37%). Dit 
langdurig verzuim is niet werk gerelateerd, maar heeft natuurlijk wel onze aandacht en zorg. Naast die 
zorg was er in de coronatijd ook direct vervanging nodig in de operationele onderdelen van het theater. 
Het aandeel zogeheten ‘nul-verzuimers’ was bijna 66% (was ruim 60% in 2020).  
 
 
Organiboom  
Parktheater hanteert de organiboom als organisatiestructuur. Daarin opereren de krachtenvelden 
Liefde, Wijsheid, Scheppen en Ruimte. De verdere doorontwikkeling van deze organiboom heeft 
vanzelfsprekend te maken gekregen met een andere dynamiek, door de coronaperiode in het algemeen 
en de reorganisatie en het vertrek van medewerkers in het bijzonder. 
 
In het beleidsplan 2021-2024 werd de missie ‘Meer dan jij…’ geïntroduceerd. Dor corona kon aan de 
praktische kant nog (te) beperkt invulling worden gegeven. We hebben 2021 gebruikt om het 
communicatiemateriaal rondom ‘Meer dan jij…’verder te ontwikkelen en klaar te maken. Tevens 
werden met medewerkers gesprekken gevoerd om de filosofie achter ‘Meer dan jij…’ voor iedereen 
hanteerbaar, levendig en op maat te maken. 
 



37 
 

Om de revitalisatie verder door te ontwikkelen zijn in 2021 twee grote vervolglijnen uitgezet: Dichterbij 
Dromen en Dichterbij Doen.  
 
In Dichterbij Doen worden samen met de medewerkers, met externe ondersteuning,  de processen in de 
organisatie beter in beeld gebracht. Dit geeft de medewerkers meer inzicht in het eigen werk en de 
gevolgen van eigen gedrag voor andermans werk. Uiteindelijk gaat dit leiden tot 
kwaliteitsverbeteringstrajecten. 
 
Via Dichterbij Dromen willen we het innovatieve vermogen van de organisatie verbeteren. Hiervoor zijn 
eind 2021 twee instrumenten ingezet. Een zogeheten SOQ-onderzoek, Situational Outlook Questionaire, 
dat onderzoek doet naar het organisatieklimaat. Het geeft aan of een organisatie meer stagnerend dan 
wel innoverend opereert. Om daar vervolgens van te leren en (creatief)  stappen in te zetten. 
Het eerste onderzoek heeft december 2021 plaatsgevonden. Met de eerste resultaten is de organisatie 
aan de slag gegaan. 
De intentie is om een dergelijk onderzoek jaarlijks te herhalen, zodat het functioneert als een monitor 
voor wat er leeft onder de medewerkers. 
  
Eind 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor een tweede onderzoek in dit kader: VIEW. Dit 
onderzoek meet de wijze waarop iemand omgaat met het oplossen van problemen. Door die stijlen van 
elkaar in beeld te hebben en te begrijpen, wordt samenwerken makkelijker, leuker en efficiënter. 
De eerste VIEW vond begin 2022 plaats.  
 
Voor het functioneringsgesprek hanteert het Parktheater een zelf ontworpen spel, het zogeheten 
Groeigesprekspel. Naast het feit dat dit intern wordt gebruikt in gesprekscycli, is er een Nederlandstalige 
en Engelstalige spelversie ontwikkeld, die goed wordt afgenomen. In 2021 is gewerkt aan een digitale 
versie van dit spel. De interne introductie hiervan is voorjaar 2022 voorzien. 
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FINANCIËN  
(een gedetailleerd overzicht van de cijfers is te vinden in het gedeelte jaarrekening) 
 
In het begin van dit bestuursverslag is aangegeven hoe bijzonder, bizar, uitdagend en uitnodigend 
tegelijk dit jaar was. Ook financieel. Dat het opnieuw een spannend jaar zou worden, werd gaandeweg 
steeds duidelijker. Door de nodige, forse maatregelen en ingrepen, en mede door de noodsteun, heeft 
er geen extra onttrekking aan de Algemene Reserve hoeven plaatsvinden. In het boekjaar 2020 was nog 
sprake van een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 739.787,=. 
 
Het bedrijfsresultaat 2021 bedroeg voor mutaties bestemmingsreserves/-fondsen € 1.274.225,=.  
Er was sprake van vrijval bestemmingsreserve ThinX (€ 12.725,=), vrijval bestemmingsreserve ICT-
inrichting (€ 30.000,=) en vrijval bestemmingsreserve organiboom  (€ 20.000,=). Tevens was er in 2021 
sprake van dotaties aan bestemmingsreserves ThinX (€ 150.000,=), revitalisatie (€ 300.000,=),  
Makerspace Pand P (€ 300.000,=) en dotatie bestemmingsreserve COVID-19 [2021-2024] (€ 600.000,=). 
Dit alles gecombineerd maakt dat de onttrekking aan de Algemene Reserve beperkt is gebleven tot  
€ 13.050,=. 
 
In het resultaat is landelijke noodsteun verwerkt ter hoogte van € 917.201,= en de kwijtschelding van de 
huur ad. € 641.571,= als noodsteunmaatregel van de gemeente Eindhoven. De in 2020 toegekende TVL 
ad. € 140.000,= is alsnog ingetrokken, omdat achteraf toch geen steun werd verleend aan partijen die 
(via NV-constructie) verbonden zijn aan de overheid. Het bezwaar hiertegen loopt nog, in samenwerking 
met enkele andere getroffen theater-N.V.’s. 
 
Hoewel de cijfers opnieuw onvergelijkbaar zijn met welk ander jaar dan ook, is er wel een soort schets 
te maken van de belangrijkste bewegingen in relatie tot het eerste coronajaar. Wanneer de cijfers 
specifieker worden bekeken en vergeleken met 2020, valt het volgende te constateren:  
 
- de totale opbrengsten excl. noodsteun zijn zeer licht gedaald (minus 21%), veroorzaakt door nog 
verder wegvallen van opbrengsten uit voorstellingen, activiteiten, horeca en verhuur  
 
- enigszins gecompenseerd door het overeind blijven van bestaande reguliere subsidies, die vanuit de 
gemeente zelfs een normale indexering kregen. 
 
- de overige baten, waaronder de noodsteun, daalde met 51% 
- de noodsteun zelf daalde met 61% 
 
- de totale kosten zijn stevig gedaald (met 41%), ontstaan door een forse daling van de gebruikskosten 
(15%), een gevolg van het nauwelijks kunnen doorgaan van voorstellingen, activiteiten en verhuur; en 
door een zeer forse daling (van 42%) van de apparaatskosten, met name veroorzaakt door de 
reorganisatie en besparingen waar mogelijk. Incl. kwijtschelding van de huur komt de daling zelfs op 
54%. 
 
Naast de subsidie van de gemeente Eindhoven, verleende het Fonds Podiumkunsten een (maximale) 
subsidie van € 52.500 voor de continuïteit, kwaliteit en variatie van de programmering.  
 
Met ons innovatietraject ThinX zijn we aangesloten bij PLAN Talentontwikkeling Brabant. Ook deze 

subsidie is in 2021 overeind gebleven.  
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Sinds 2013 geeft PLAN de nieuwste generatie makers van theater, dans en circus in Noord-Brabant 
kansen om meters te maken in hun ontwikkeling van een eigen signatuur, netwerk en praktijk. In PLAN 
werken de volgende producenten, podia én festivals samen: Festival Cement, Theaterfestival Boulevard, 
DansBrabant, Het Zuidelijk Toneel, Festival Circolo, De Nieuwe Vorst, Podium Bloos, Parktheater 
Eindhoven, United Cowboys en Theater Artemis. ThinX vormt samen met Seasoning van United 
Cowboys de broedplaats Eindhoven.  
Binnen de broedplaatsen kunnen makers hun eerste producties maken, waarna ze eventueel in 
aanmerking kunnen komen voor een meerjarig PLAN traject. Via PLAN Brabant kreeg het Parktheater in 
2021 een subsidiebedrag van € 13.000,= voor talentontwikkeling van de jonge makers binnen ThinX. Dit 
op voorwaarde dat het bedrag werd gematched vanuit het innovatiefonds ThinX.  
 
 
Pand P  
Parktheater bestiert samen met mede coöperant het Nieuwe Theater Pand P aan de Leenderweg.  
Het reguliere resultaat van Pand P bedroeg in 2021 minus € 85.000,=. In 2021 is aan TVL-noodsteun een 
bedrag ontvangen ad. € 112.000,=. De gemeente Eindhoven heeft besloten om met terugwerkende 
kracht over de coronaperiode de huur kwijt te schelden. Hiermee is een bedrag gemoeid van  
€ 168.000,=. Hiermee start Pand P in 2022 met een positief eigen vermogen van nagenoeg € 69.000,=. 
 
Pand P draaide goed op de momenten dat er ook maar iets mocht plaatsvinden. Het lukte Pand P, op de 
momenten dat het was toegestaan, prima om de activiteiten, voorstellingen en het losse bezoek in 
beweging te houden.  
 
Grootste bottleneck in de toekomstige financiën is de te betalen huur. De verhuurder gaat uit van een 
huur van € 72.000,= (2021, zonder index), terwijl de coöperatie Pand P heeft aangegeven een huur van  
€ 30.000,= passender en draaglijk te vinden. Bij een aangepaste huur zou Pand P keurige jaarcijfers 
kunnen overleggen. Nu is het, ondanks de stijging in animo en inkomsten in goede tijden, negatief.  
 
In 2020 is een nieuw plan gemaakt voor Pand P, onder de noemer: ‘Pand P, return on inspiration 2020-
2025’. Dat plan is goed ontvangen. In het plan staat een compacte benchmark met enkele nationaal 
vergelijkbare instellingen. Hieruit blijkt dat Pand P even goede prestaties levert als de in de benchmark 
vergeleken instellingen in het land. Met als essentieel verschil dat die anderen wel subsidie krijgen (vaak 
bedragen van een half miljoen), terwijl Pand P werkt zonder reguliere subsidie. In het plan wordt een 
duurzame en voor makers in de stad aantrekkelijke toekomst geschetst. De lagere huur vormt een 
basisvoorwaarde voor het uitvoeren van het plan.  
 
Het resultaat Pand P is verder geen onderdeel van de jaarrekening van het Parktheater.  
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Smaaktheater13  
Onder de noemer ‘gasten’ is al vermeld dat ST13 voorziet in een behoefte van de (theater)bezoeker. Het 
trekt, in normale maanden, zowel op avonden van voorstellingen als daarbuiten, tijdens nieuw bedachte 
producten, het bestaande publiek als nieuw publiek. Door de coronamatregelen werd de ontwikkeling 
van ST13 enorm verstoord. Toch lukte het de medewerkers om de moed er in te houden en wanneer 
mogelijk daghappen, afhaalmenu’s en livestreams vanuit het restaurant (met de fles op tafel) te 
verzorgen.  
 
In de reorganisatie 2020 werd onder meer de horeca van ST13 gespaard. Dit teneinde zo snel mogelijk 
te kunnen draaien zodra er versoepelingen zouden plaatsvinden. In de praktijk echter, verliet 
horecapersoneel het Parktheater, omdat zij elders horecawerk vonden, in de zorg gingen werken of 
gewoon wilden stoppen. Het leidde ertoe dat we gaandeweg 2021 onvoldoende medewerkers hadden 
en van de nood een deugd maakten: Smaaktheater13 sloot voorlopig de deuren. 
 
Naast ‘geen omzet’, betekende (deels) sluiting ook dat een aantal kostenposten minder groot was dan 
begroot. 
 
Financieel gezien kan het volgende beeld worden geschetst van ST13 in 2021:  
   2021       Vergelijk 2020 
Opbrengst  € 121.814,=      € 261.658,=  
Inkoop    €   34.108,=      €   73.264,=  
Bruto marge   €   87.706,=      € 188.394,=  
Personeelskosten    €   73.089,=    € 183.161,=  
g/w/e      €   14.500,=    €   17.500,=  
huisvestingskosten    €   18.000,=     €   18.000,= 
Inkoop non food    €     2.500,=    €     3.000,= 
Afschrijvingen     €   15.000,=    €   15.000,= 
Overhead     €     2.500,=    €     4.068,= 
Totale kosten     € 125.589,=    € 240.729,=  
Opbrengst minus kosten     - € 37.882  -€  52.335,=  
Aandeel sponsoring         € 15.000,=   €   15.000,= 
Resultaat       - € 22.882  - € 37.335,=  
 
Door corona en gebrek aan medewerkers is de opbrengst van 2021 sterk minder dan het eerste 
coronajaar (verslechtering van 53%). Daartegenover staan echter ook minder kosten dan 2020 
(verbetering van 48%). Het totale resultaat in het tweede covidjaar 2021 was minus € 22.882,= (vergelijk 
het eerste covid-jaar 2020 minus € 37.335,=). In de jaren daarvoor waren nog positieve resultaten te 
noteren van € 40.902,= (2019) en € 35.244,= (2018).  
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Bestemmingen 
Als de Corona-periode iets heeft aangetoond in het maakproces van deze (en de vorige) jaarrekening, 
dan is het dat niets meer vanzelfsprekend is. Schakelen op onzekere tijden is een lastige. Om de beloftes 
en dromen uit het beleidsplan 2021-2024 toch te kunnen realiseren zal extra ruimte, tijd, geld en 
menskracht moeten worden vrijgemaakt. Om meer zekerheid in onzekere tijden in te bouwen kiezen we 
er derhalve voor een aantal bestemmingen te doen en onze reserves letterlijk te verstevigen. 
 
Reserves zijn als de wortels van een vitale boom. Hoe dieper de wortels, hoe buigzamer de boom. Ook in 
stormachtige tijden. Juist in stormachtige tijden. Hoe steviger de doorgroei en volgroeiing van de 
takken. Des te sterker, fraaier en duurzamer de boom. 
 
Verstevigen van de wortels heeft dan in dit kader betrekking op: continuering van de kerntaken van 
Parktheater, kwaliteit en kwantiteit van de organisatie, professionalisering en volgende groeisprong 
thinX en (jonge) makers, verdere professionalisering en volgende groeisprong Pand P. 
 
De bestemmingsreserve COVID-19 [2021-2024] is bedoeld om de komende jaren uitvoering te kunnen 
blijven geven aan de kerntaken van Parktheater: voorstellingen, projecten met maatschappelijke impact 
en cultuureducatie. Door lagere opbrengsten als gevolg van achterblijvende bezoekersaantallen en 
hogere (directe en indirecte) kosten, is hiervoor de komende jaren minder geld beschikbaar. In 2021 is  
€ 600.000 aan de bestemmingsreserve toegevoegd. 
 
De bestemmingsreserve Revitalisatie is bedoeld ter dekking van toekomstige lasten bij de wederopbouw 
en versterking van de organisatie. De (na)werking van corona maakt dat de organisatie vanuit een 
stevige inkrimping weer de kans moet krijgen te groeien. Die groei dient gelijke tred te houden met (nu 
nog) onzekere toekomstperspectieven. De organisatie moet veerkrachtig en wendbaar genoeg zijn, om 
bij hernieuwde corona-achtige tijden toch overeind en operationeel te blijven. En bij groei van 
programma, activiteiten en publiek in het juiste tempo mee op te kunnen schalen om de nieuwe kansen 
te benutten. Hiervoor wordt een bedrag van € 300.000,= gereserveerd. 
 
De bestemmingsreserve thinX is bedoeld ter dekking van toekomstige lasten bij de verdere ontwikkeling 
van thinX en de professionalisering van de ondersteuning van (jonge) makers. De bestemmingsreserve is 
gevormd om projecten en producties van meerdere (jonge) makers, die extra investeringen, faciliteiten 
en begeleiding vragen, in de toekomst mogelijk te blijven maken. Dit om de continuïteit van thinX te 
waarborgen en te voorzien van een kwaliteitsimpuls. Hiervoor wordt een bedrag van € 150.000,= 
gereserveerd. 
 
De bestemmingsreserve Pand P is enerzijds bedoeld als bijdrage van het Parktheater in de subsidie 
Makerspace, conform afspraken. Anderzijds is de bestemmingsreserve ter dekking van toekomstige 
investeringen en/of lasten van Pand P. In het plan ‘return on inspiration’(2020) is de basis gelegd voor 
verdere professionalisering en ontwikkeling van Pand P. Door corona heeft dit meer stil gelegen dan 
gewenst. Die draad willen we eindelijk oppakken. Het toekomstige succes van Pand P is afhankelijk van 
het aanpassen van de huur, het doorvoeren van het plan ‘return on inspiration’, het goed in kunnen 
zetten van de reeds toegekende bijdrage vanuit de ‘ Subsidieregeling Makerspace’ (€ 400.000,= subsidie 
gemeente Eindhoven plus € 134.000,= cofinanciering van het Parktheater) en de verdere versterking van 
programma en organisatie in Pand P. Hiervoor wordt een bedrag van € 300.000,= gereserveerd. 
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INNOVATIE, ONDERZOEK en EXPERIMENT  
Parktheater wil een innovatieve, experimenterende, onderzoekende en lerende organisatie zijn. Deze 
aspecten komen in alle geledingen van het theater naar voren. Innovatie wordt als extra onderdeel van 
de cultural scorecard genoemd om aan te geven dat het extreem belangrijk is zich te blijven 
ontwikkelen. Stilstand is de figuurlijke dood. In deze speciale tijden zal de culturele sector ( en de 
podiumkunsten in het bijzonder) zich voortdurend opnieuw moeten uitvinden. Parktheater is graag een 
voorloper en voortrekker op dat terrein. Om te beginnen voor Eindhoven, maar ook op regionaal, 
nationaal en –waar mogelijk – internationaal niveau.  
Dat onderzoeken doen we onder meer in samenwerking met de PACESI-labs en –activiteiten (Breda 
University), Fontys (thema Geluk), Sint Lucas (theatertechniek/design) en vele stagiaires en 
onderzoekers uit diverse hoeken van het onderwijs. In het bijzondere jaar 2021 kon dat slechts voor een 
klein deel worden waargemaakt. De omstandigheden maakten dat alle stages en onderzoeken anders 
verliepen dan voorheen gedacht. Parktheater heeft getracht om de studenten zo goed mogelijk te 
begeleiden. Alle gestarte stages zijn succesvol afgerond en in dat jaar geschreven scripties zorgden voor 
geslaagde studenten.  
 
We deden met regelmaat onderzoek onder ons publiek. Enerzijds om de band vast te houden met 
elkaar. Anderzijds om te leren en hoop te putten uit de antwoorden. Ons publiek gaf in de onderzoeken 
aan dat ze het theater in het algemeen en het Parktheater specifiek misten. Zodra het weer mogelijk 
was zou een ruime meerderheid (>75%) het Parktheater weer net zo vaak bezoeken als voor corona.  
 
Het grootste onderzoek vindt natuurlijk plaats in het echt, in de ontmoeting met de makers en het 
publiek. En meer dan ooit buiten ons pand, in dat andere pand, via Pand P. En door omstandigheden in 
2021 meer dan ooit online en via livestream. We leerden dat er wel degelijk belangstelling was voor 
livestreams van theater, maar dat het gevoel van ‘live’ toch nog iets anders is. Tevens leerden we dat 
men er (niet snel) een normale ticketprijs voor zal betalen. Ook merkten we gaandeweg 2021 dat veel 
bezoekers inmiddels ‘behoorlijk schermmoe’ waren geworden.  
Dit neemt niet weg dat we als Parktheater (en samen met de Wonka-partners in de Brainportregio) deze 
livestream-mogelijkheden blijvend willen verkennen, onze apparatuur op orde willen krijgen en de 
betrokken medewerkers verder willen scholen.  
 
Aansluiten bij en bijdragen aan de Sustainable Development Goals  
In samenwerking met studenten BUAS en met SDG-Nederland en Landelijk Netwerk Actieve Bewoners 
(LSA) is er al vanaf 2019 een traject ingezet om het Parktheater meer op het duurzame pad te laten gaan 
en acteren. Via verschillende sessies met medewerkers is verkend hoe we ons het beste kunnen 
verhouden tot de grote duurzaamheidsdoelen. De Verenigde Naties hebben hiervoor de 17 sustainable 
development goals (sdg’s) achterhaald en vastgesteld, variërend van armoede de wereld uit, honger de 
wereld uit, onderwijs voor iedereen, niemand uitsluiten, tot betere lucht en waterkwaliteit en het 
vinden van samenwerkingspartners op alle niveaus. Alles bedoeld voor een ‘betere wereld in 2030’, 
functionerend als een soort mondiaal kompas.  
Als Parktheater kunnen we niet de wereldproblemen op grote schaal oplossen, maar kunnen we wel iets 
betekenen op onze eigen theatrale vierkante meter. Daarvoor kunnen en moeten we wel meer 
aansluiten bij, leren van en bijdragen aan deze sdg’s.  
De samenwerking is nog steeds intensief, maar leidde vanzelfsprekend niet tot heel veel live activiteiten 
in 2021. Die draad wordt echter in 2022 weer stevig opgepakt. 
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Social Return  
Binnen het Parktheater is al meerdere jaren aandacht voor social return, zelfs voordat de term populair 
werd en in beleid werd gepropt. Medewerkers van Ergon zijn al vele jaren aan boord van het theater en 
verzorgen het groen, doen de post, regelen het magazijn en doen de schoonmaak. In de keukenbrigades 
van zowel het Parktheater als Pand P begeleiden onze medewerkers meerdere mensen (vanuit The 
Colour Kitchen) met een afstand tot de horeca-arbeidsmarkt .  
Het jaar 2021 maakte veel activiteiten helaas onmogelijk, maar de warme contacten met Stichting Vier 
het Leven, theater met Tolk, de Trudo Weekendschool, GGzE, NEOS, Archipel en Vitalis werden extra 
goed onderhouden.  
Ook de samenwerking met Komt dat Zien! werd voortgezet, alsmede met Danslokaal  
(voorheen ‘Dance for health’)  
De eerder genoemde communities als Net(Anders)Werken en Gildeplus moesten zich helaas ook voegen 
naar de coronamaatregelen. Ook daar werd onderling goed contact gehouden om, zodra er iets meer 
mag, de activiteiten voort te kunnen zetten.  
Parktheater ontwikkelde een theatervariant op het mooie initiatief Playing for success. Een prachtige 
manier om jonge kinderen te helpen om te werken aan hun zelfvertrouwen, hun podiumdurf en hun 
manier van samenwerken. Hoewel door corona slechts een begin kon worden gemaakt met de eerste 
sessies, is het dermate leuk en succesvol dat we veel heil zien in het vervolg. Het maakt dan ook een 
belangrijk deel uit van het plan ‘Meer dan jij…2021-2024’.  
 
Een groeiende groep medewerkers zet zich maatschappelijk in voor diverse goede doelen. Een speciaal 
warm hart is er voor het Jeugdcultuurfonds Eindhoven.  
Een deel van de medewerkers is bestuurlijk actief in sport, onderwijs, zorg, welzijn, horeca of is landelijk 
vertegenwoordigd in culturele jury’s en commissies.  
 
Enkele medewerkers zetten in coronatijd hun tijd en energie in door bij te springen in de zorg.  
Parktheater is bedenker en initiatiefnemer van de zogeheten Creative Impact Bond (analoog aan Social 
Impact Bond). Middels een Creative Impact Bond probeert het Parktheater drie soorten creativiteit te 
verbinden: Artistieke Creativiteit (jonge makers) + Logische Creativiteit (een donateur/sponsor/bedrijf) + 
Dagdagelijkse Creativiteit (bespreekbaar maken van en oplossingen zoeken voor maatschappelijke 
thema’s en uitdagingen).  
We hebben deze drie soorten creativiteit gedoopt tot Art, Smart & Heart. Ook in 2021 lag ook dit wat 
stil, maar in 2022 en verder willen we er meer werk van maken en de CIB zichtbaarder maken.  
 
We waren in 2021 ook in staat tot nieuwe activiteiten met social return. Onze goede band met Carte 
Blanche werd nog inniger en warmer. Zij werden ons huisgezelschap en via ons innovatiefonds ThinX 
ondersteunen we een nieuwe maker binnen dat gezelschap. Tevens maakten wij PRA Muziektheater tot 
huisgezelschap. Ook zij maken theater met en voor ene speciale doelgroep.  
 
Verder hebben we, op momenten dat dit kon, ruimte beschikbaar gesteld aan verschillende groepen van 
Humanitas. Hierdoor konden zij met kwetsbare groepen (voornamelijk jongeren/kinderen met moeilijke 
thuissituatie) toch fysiek bij elkaar komen.  
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Risico’s voor een theater in deze tijd  
In theaterland leven we, vanuit onze oorsprong, van de risico’s. Elke organisatie die cultureel programmeert 
gaat een risico aan, omdat het meeste programma nog moet worden gemaakt en zich nog moet tonen en 
bewijzen. De risicobereidheid is, alleen al door de inkoop van voorstellingen en concerten, zeer hoog.  
 
Maar ook de jonge maker die het podium pakt, het kind dat leert in een microfoon te praten voor een volle 
zaal, de amateurs die na maanden voorbereiding één avond gaan knallen en ook de gevierde kunstenaar die 
twijfelt of zijn volgende experiment er net niet één teveel is.  
Zij allen hebben te maken met allerhande mogelijke risico’s. Wat ons bindt is dat we dat risico weten, 
erkennen en dan toch gewoon doen wat we denken te moeten doen. ‘Mit Mut zum Risiko’, noemen ze dat 
over de grens. Het theater bestaat, in al haar facetten uit het durven aangaan van die risico’s. Dat kan dus 
ook op alle facetten mis gaan.  
 
Want er kan altijd zoiets gebeuren als corona. Wie twee jaar geleden zou hebben voorspeld dat theaters 
twee jaren meer dicht dan open zouden zijn, zou voor zot zijn versleten. Wie nu beweert dat zoiets dergelijks 
niet snel opnieuw zal gebeuren, is net zo zot. Van die risico’s moeten we niet wakker liggen, maar ons er toe 
verhouden. Tot zover de eenvoudige toelichting in deze risico-paragraaf.  
 
Wie gelooft in een maakbare wereld, zal de hele dag druk zijn met het (willen) controleren en meten van die 
(zichtbare) wereld. Of die wereld wel precies doet wat men er van verwacht of eist. Om de wereld uiteindelijk 
te kunnen sturen en besturen op de manier zoals men de wereld wenst.   
 
Voor die mensen kunnen de volgende risico’s genoemd worden als serieus voor de komende jaren:  
- Het aanbod van theater staat, zeker wat de gesubsidieerde deel betreft, voortdurend onder druk. Als dit 
zich doorzet, zal er minder aanbod zijn en het overgebleven aanbod zal een steeds hoger tarief vragen, om 
weer te kunnen voldoen aan hun eigen begroting en subsidie-eisen;  
- Het commerciële aanbod gaat daar waar het kan verdienen. Als dat niet meer of te weinig aan de orde is, 
dan zal dat aanbod afnemen;  
- Producenten en impresariaten zullen de geleden verliezen en de tegenslagen ergens de komende jaren 
terug moeten verdienen, wat de onderhandelingen verder onder druk zal zetten.  
- Nieuwe makers krijgen te weinig kans en te weinig mislukruimte om nieuw materiaal te maken voor 
daadwerkelijk nieuw/jong publiek;  
- Het bestaande publiek vergrijst en gaat verdwijnen en wordt niet (snel genoeg) opgevolgd door jong 
publiek;  
- Het bestaande publiek keert minder snel en in mindere getale terug naar de theaters;  
- Internationaal aanbod wordt onhaalbaar en onbetaalbaar;  
- De verbinding met de veranderende samenleving wordt niet (snel genoeg) gemaakt;  
- Theaters worden niet gezien als investering in de toekomst maar als hedendaagse kostenposten in de 
(gemeentelijke) begroting en als zodanig net zo lang gekort dat de begroting weer klopt en het leven er uit is;  
- De extra steun die de cultuursector ontvangen heeft in 2020 en 2021 moet ergens ‘terugbetaald’ worden 
door dezelfde sector;  
- Dalende bijdragen van subsidiegevers zetten de speel- en innovatieruimte van theaters onder druk, met nog 
minder Mut zum Risiko tot gevolg;  
- Als er minder subsidie is en ook minder makkelijk inkomsten van derden komen, zal de begroting blijvend 
onder druk staan. Tot het moment dat ook de in goede tijden opgebouwde reserves zijn uitgeput;  
- Politieke verschuivingen kunnen andere prioriteiten geven aan cultuur en kunst;  
- lang ondenkbaar, maar helaas steeds dichterbij: grote gebeurtenissen op het wereldtoneel die voor veel 
mensen dramatisch en afschuwelijk zijn, maar ook impact hebben op de gezonde ontwikkeling en 
verspreiding van (internationale) cultuur; 
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- In de huidige (internet)wereld moet alles snel en hip en aansprekend en succesvol. Daar is zeker een 
(theatrale) markt voor, maar we dreigen de aandacht voor de slow-kant van het leven te verliezen. En 
daarmee de aandacht voor een belangrijke kracht van theater: de verstilling, het naar binnen kunnen en 
durven keren, het durven verliezen en daarmee om kunnen gaan, het durven en kunnen zien van jezelf en de 
ander;  
- Het ziekteverzuim is meetbaar en controleerbaar, maar in veel gevallen niet (direct) oplosbaar. Als we geen 
nieuwe manieren van kijken en oplossingen bedenken en verzinnen voor dit vraagstuk, dan zal dit, mede 
gezien de werkdruk en de radicale betrokkenheid van de gemiddelde theatermedewerker alleen maar 
ernstiger vormen aannemen;  
- Ook in die maakbaar geachte wereld gebeuren zaken die lastig of niet snel te controleren zijn. Denk aan de 
huidige uitbraak van het coronavirus. De gevolgen voor de wereld zijn nu al enorm groot.  
 
Wie echter meer gelooft in een raakbare wereld zal elk risico omarmen dat ook maar de meest minimale 
kans geeft op het doorgeven van inspiratie, het raken van anderen en het oprecht verbinden met anderen. 
Zal alles wat meetbaar en controleerbaar wordt geacht, willen aanvullen met gevoel, intuïtie, durf, 
creativiteit. En zal alles wat niet meetbaar en controleerbaar wordt geacht juist onderzoekwaardig vinden in 
de zoektocht naar nieuw aanbod, nieuw publiek, nieuwe betekenis en nieuwe impact.  
Hij/zij ziet vooral het gevaar dat we kansen gaan missen die we hadden kunnen grijpen. Lessen hadden 
moeten leren, waar we tot nu toe controleerbaar net voorbij hebben kunnen kruipen, maar waar het 
helemaal niet de bedoeling was dat we er aan voorbij gingen.  
 
Zaken die we van een afstand beter hadden kunnen zien dan van dichtbij. Van dichtbij zien en horen we vaak 
alleen maar de (gespeelde) tegenstellingen, meningen en polariteiten. Niet in de laatste plaats omdat we zelf 
stevig aan één kant van de polariteiten staan. Kijkend naar die andere polariteit. Een mening hebbend en 
vormend over die ander.  
 
Het grootste risico dat deze mensen zien is dat ze geen ruimte meer krijgen of voelen om hun kijk op de 
dingen openlijk te delen, te bespreken, nog eens te ondersteunen of juist weer zelf te verwerpen. Omdat 
alles in een hokje moet. Volgens de bestaande regels.  
 
Het grootste risico is dan ook dat we te ver afdwalen van de oorspronkelijke bedoeling en gedachte van de 
toenmalige Stadsschouwburg, nu Parktheater: het blijven tonen van het andere perspectief, het aanvullende 
en helende perspectief, het lerende en louterende perspectief.  
In de kunstenplanperiode 2021-2024 is er dan ook veel focus en aandacht voor het andere perspectief, de 
andere medemens, en de ander in onszelf. Dit plan draagt niet voor niets de uitdagende en uitnodigende titel 
‘Meer Dan Jij…’.  
 
De vraag is wellicht niet zozeer of er risico’s zijn en welke die dan zijn. Laten we er, met de kennis van 2020 
en 2021, eens van uitgaan dat ‘shit happens’. De vraag is dan meer ‘hoe er ons toe te verhouden?’. Te kijken 
naar wat wel kan en hoe we er sterker/beter/creatiever en meer ervaren uit komen.  
Het wordt voor 2022 en daarna dan ook een essentiële tweesprong: schieten we met de theaters terug naar 
het oude normaal? Met al het moois en minder moois dat daar toen bij hoorde. Of durven we werkelijk te 
veranderen, te transformeren? Ontstaat er een nieuw normaal, een nieuwe balans? Die niet alleen goed is 
voor een enkel theater, maar voor iedereen? En durven we te leren van en in de duisternis die corona bracht 
en haar omtoveren tot sweet darkness? Krijgt een theater voldoende de tijd en de kans om echt herboren en 
klaar te zijn voor de komende jaren? 
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Genieten en gebruiken van natriltijd  
Met zorg, trots en enthousiasme over wat er wel mogelijk was, begonnen we aan de jaarrekening 2021. We 
zagen dat we, ondanks de stevige coronaproblemen toch de voortgang van het theater voor stad, publiek en 
artiest voldoende konden waarborgen. Daar zijn we toe in staat gebleken.  
 
Tijdens het schrijf- en maakproces werden we echter nog altijd links, rechts, boven en onder ingehaald door 
datzelfde corona of de (kleinere) gevolgen ervan. Aan het einde van dit schrijfproces lijkt corona enigszins 
onder controle. De uitdaging blijft er een van jewelste. Een waarvoor een langere adem nodig is. 
 
We moeten lessen trekken uit de sweet darkness van corona. Onze blik afstemmen op de nieuwe 
werkelijkheid. Onszelf de ruimte en de tijd gunnen om een nieuw evenwicht te laten ontstaan. 
Daarbij moeten we rekening houden met natriltijd. Riet Fiddelaers omschrijft het in haar boek ‘Natriltijd’ 
(2021) : ‘Dieren kennen instinctief natriltijd. Na een voor een dier onzekere situatie trilt het vaak de spanning 
letterlijk van zich af. En kan na verloop van tijd weer goed verder.’  
 
Mensen zouden ook een zekere natriltijd moeten inbouwen. Om na een spannende en onzekere tijd, jezelf te 
kunnen resetten. En als prima versie de nieuwe situatie aan te kunnen. Dat geldt ook voor het Parktheater. 
Laten we natriltijd inzetten om in 2022-2024 het goede werk voort te zetten. 
 
Als Parktheater willen we graag doorgaan met dat goede werk en het verder ontwikkelen. Een grote 
gevarieerdheid van voorstellingen bieden voor een breed publiek. En opnieuw veel verder verbinden met de 
samenleving. Net als voorheen. Maar dan toch anders. Geleerd van de sweet darkness. De tijd genomen om 
sterker terug te veren. 
 
En meer in de lijn van en op de manier van ‘Meer dan jij…’: Ik leer mezelf beter zien doordat ik jou beter leer 
zien. Zo  klinkt de Parktheater-variant van Ubuntu (ik ben omdat wij zijn). Dat is een mooi en uitdagend pad, 
waaraan we nog maar net zijn begonnen. 
 
Laten we opnieuw hopen dat iedereen vitaal blijft en dat we het in de jaarrekening van 2022 op een 
prachtige manier na kunnen vertellen, openbaren, zichtbaar maken en doorgeven.  
 
Het maakt corona namelijk niet uit hoe je naar het virus kijkt.  
Het maakt de cultuur nog altijd niet uit hoe je haar beleeft.  
Het maakt het podium niet uit aan welke kant je er op stapt.  
Het maakt de organiboom niet uit waar je er in klimt.  
Het maakt het gesprek niet uit wie er begint.  
Het maakt de relatie niet uit wie de eerste stap zet.  
Die eerste zet of eerste stap maakt echter wel het hele verschil.  
Tussen wel of geen opening.  
Tussen wel of geen ontmoeting.  
Tussen wel of geen magie.  
Tussen wel of geen kippenvel.  
Tussen wel zijn of niet zijn.  
Kom mee, we gaan ons ontmoeten.  
 
Giel Pastoor  
directeur/beweegstrateeg @Parktheater Eindhoven  
maart/april 2022 

 
 


