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Contactpersoon: Henk Dassen
henk.dassen@huisvanpuck.nl
Tel: 026 3510510
www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2
6822ET Arnhem
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1. Inleiding
Dit jaarverslag is wat korter dan die van de voorgaande jaren, omdat 2021 het jaar was dat grotendeels
beheerst werd door de coronamaatregelen. Hierdoor konden de activiteiten in ons gebouw slechts gedeeltelijk doorgang vinden. Op ongeveer 50% van de dagen dit jaar konden we open zijn. Het gaat hier
met name om de periode juni tot en met november. Tijdens de andere maanden dit jaar waren we grotendeels gesloten door de diverse lockdowns. Op de momenten dat we wel geopend waren was het enthousiasme bij onze klanten over het algemeen erg groot om weer te gaan repeteren, dansen, theater
maken en lessen te volgen. In korte tijd waren de meeste ruimtes in ons gebouw dan ook weer in gebruik.
Wel zag je, met name bij de groepen met veel oudere leden, enige angst om besmet te raken. Deze hebben we dit jaar dan ook weinig gezien.
Veel van de activiteiten en voorstellingen die we in een ‘normaal’ jaar organiseren moesten we noodgedwongen verzetten naar een later tijdstip. Alles wat wel kon hebben we vaak al improviserend toch uitgevoerd. Eén en ander werd wel bemoeilijkt door de anderhalve meter regel. Hierdoor werd de capaciteit
erg qua publiek en deelnemers fors beperkt.
Cursussen e.d. hebben we waar mogelijk online uitgevoerd.
Tijdens het schrijven van dit jaarverslag (februari 2022) zijn er minder coronamaatregelen van kracht. We
zijn blij te constateren dat alle activiteiten nu weer echt op stoom komen. Wij zijn dan ook optimistisch
dat we snel weer groeien naar onze oude niveau van voor de pandemie.
Tijdens de lockdown-periodes hebben we natuurlijk niet stil gezeten. Zo hebben we de planning van de
activiteiten en cursussen aangepast/verplaatst en hebben we ons ingezet om een aantal belangrijke netwerken op te zetten. Wij hebben b.v. een flinke bijdrage geleverd aan het opzetten van het platform van
Arnhemse Amateurkunst Aanbieders (AAA). Ook is mede op ons initiatief de landelijke samenwerking tussen de Theatermakersopleidingen opgestart. Eén en ander wordt nu in samenwerking met het Landelijk
kennisinstituut voor de amateurkunsten (LKCA) geregeld. (Zie hoofdstuk 4)
De laatste lockdownperiode hebben we dit jaar gebruikt om ons theatercafé geheel te vernieuwen en coronaproof te maken. E.e.a. werd mogelijk door een financiële bijdrage uit het Kickstart Cultuurfonds.
Naast het theatercafé krijgt ook de rest ons gebouw een gehele upgrade. De plannen hiervoor hebben we
in 2021 i.s.m. het Rijn IJssel gemaakt. Er gaat veel gebeuren: er komen nieuwe dansvloeren, de luchtbehandelingsinstallatie wordt geheel vernieuwd en coronaproof gemaakt, de akoestiek in het gebouw
wordt verbeterd en er vinden een aantal bouwkundige aanpassingen plaats. Vanaf het begin van het seizoen 2022-2023 zijn wij dan weer geheel gereed om met volle kracht al onze werkzaamheden uit te voeren.
We hebben er hard aan gewerkt om de organisatie financieel gezond te houden. Omdat we maar beperkt
actief konden zijn liepen we veel inkomsten mis. Dit betrof met name de inkomsten uit de horeca en ver-
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huur. Gelukkig bleef onze structurele subsidie behouden en konden wij een beroep doen op de NOW- regelingen van het Rijk om de salarissen te betalen. Op het einde van 2021 hebben we nog een subsidie
ontvangen van de Provincie Gelderland en gemeente Arnhem om onze reserves weer aan te vullen. Alles
bij elkaar hebben we hierdoor Huis van Puck financieel goed overeind kunnen houden. We kunnen dus
weer vol optimisme verder.
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2. Verhuur van faciliteiten
Het verhuren van repetitie- en podiumfaciliteiten is één de belangrijkste taken van Huis van Puck. Vele
groepen maken gebruik van onze voorzieningen. Er oefenen, in een ‘normaal’ jaar, wekelijks tussen de 60
en 70 groepen in ons gebouw. In 2021 is dat gemiddeld, afhankelijk van de coronaregels met ongeveer
50% gedaald. Het jaarlijks aantal van ongeveer 130 presentaties en voorstellingen is dit jaar ook drastisch
ingeperkt. Door de lockdowns en anderhalvemeterregel konden we te weinig publiek ontvangen om een
voorstelling rendabel te draaien.
Wij beschikken over diverse kwalitatief goede repetitieruimten, theatercafé en een theater. (totaal ongeveer 1500m2)
•
•
•
•
•

5 grote repetitiezalen (multifunctioneel / 100m2 per zaal)
1 middelgroot repetitielokaal (45m2)
1 popoefenruimte voor bandjes
2 muziekruimtes voor muzieklessen/repeteren e.d.
1 theaterzaal voor voorstellingen / capaciteit 75 stoelen
1 theatercafé (ook voor kleine optredens en presentaties / capaciteit 90 personen)

Het gebouw is, als dit is toegestaan, gemiddeld 6.5 dagen per week in gebruik van ‘s- morgens tot ’s
avonds. (openingstijden: van 8.30u tot 23.30 u ). Op werkdagen (kantooruren) gebruiken de theater- en
dansopleidingen van het Rijn IJssel (o.a. musical academie) en muziekdocenten de ruimtes. In de weekenden en avonden zijn alle andere klanten van Huis van Puck actief.
Door een combinatie van een goede kwaliteit van de ruimtes, ambiance en prijsstelling is het buiten zonder corona altijd druk in het gebouw. Er bestaat nog steeds een grote behoe e aan onze toegesneden
voorzieningen bij de doelgroep. Zo is er grote behoe e aan theater, presentatie- en dansruimtes. Ook de
belangstelling voor het theatercafé met podiumfunctie, met zijn ongedwongen sfeer wordt als zeer belangrijk ervaren.

2.1. Pucks theatercafé + podium
Sinds 2015 exploiteert Huis van Puck deze horecavoorziening met podiumfunctie in de kazerne. Door de
coronacrisis hebben we het café vanaf maart 2020 maar weinig kunnen gebruiken. Tijdens de lockdowns
was het café geheel gesloten. In periodes waar de anderhalvemeterregel van kracht was, werd de capaciteit van de ruimte teruggebracht naar 25 personen.
Het theatercafé vervult in normale tijden een belangrijke rol als foyer bij de +/- 50 voorstellingen die in de
theaterzaal worden gehouden en als podium bij de ruim 80 voorstellingen en activiteiten die in het café
worden gehouden. Daarnaast dient het ook als ontmoeting- en ontspanningsruimte voor gebruikers van
het gebouw. (scholieren, huurders van repetitielokalen enz.)

ft

ft

Wij verhuren, of stellen het café beschikbaar aan diverse organisaties die er met vaste regelmaat allerlei
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culturele activiteiten organiseren. Een deel van deze activiteiten wordt mede georganiseerd en/of ondersteund door Huis van Puck. Enkele voorbeelden hiervan zijn: zangsessies (presentaties / workshops), theatersportwedstrijden, Stadsociëteit De Kade (culturele bijeenkomsten), presentaties van leerlingen van
muziekdocenten, enz. Daarnaast vinden er ook diverse losse activiteiten plaats.
(Wij verhuren het theatercafé niet voor feesten en partijen).
De komst van het theatercafé zorgde ervoor dat het aantal activiteiten/optredens van Huis van Puck flink
groeide. (theaterzaal, ruimte 0.11 en Pucks theatercafé samen). In 2021 lag dit aantal echter ongeveer
80% lager dan voor de coronacrisis. Wij gaan er vanuit dat één en ander zich weer snel hersteld als we
weer gewoon mogen functioneren.
Het is belangrijk dat het theatercafé zowel inhoudelijk als financieel weer succesvol wordt: Inhoudelijk als
presentatieruimte en ontmoetingsplek. We willen zoveel mogelijk groepen en organisaties laagdrempelige ruimte bieden. Financieel omdat we via het theatercafé extra inkomsten genereren.
Het vraagt veel organisatiecapaciteit en specifieke horecakennis om het café tot een succes te maken. Wij
vinden het belangrijk dat het theatercafé een professionele en gastvrije uitstraling hee .
De vrijwilligerscoördinator zorgt ervoor dat de café goed functioneert. Hij begeleidt en coacht de vrijwilligers. In coronatijd hee hij ervoor gezorgd dat het contact met de vrijwilligers gecontinueerd werd. Ook
hee hij gewerkt aan het werven van nieuwe vrijwilligers.
In 2021 is het theatercafé grotendeels gesloten geweest. Deze tijd hebben wij gebruikt om het café volledig te restylen en coronaproof te maken. Eén en ander werd mogelijk door een subsidie van het Kickstart
Cultuurfonds. Er is een nieuwe bar gebouwd, stoelen en tafels zijn vervangen, alles is geschilderd en de
luchtbehandeling is vervangen.

2.2. Theaterzaal
Door de coronacrisis konden er helaas in onze theaterzaal maar weinig voorstellingen plaatsvinden. Het
aantal was een fractie van een normaal jaar. Op de momenten dat er wel iets mogelijk was hadden we te
maken met de anderhalvemeterregel. Hierdoor werd de capaciteit van de zaal beperkt tot 25 personen.
Voor veel groepen was dit niet voldoende om een voorstelling rendabel te draaien. Ook gingen veel voorstellingen niet door omdat producties stil lagen. Ook de angst voor besmetting speelde een rol.
De theaterzaal werd wel, wanneer mogelijk, gebruikt als repetitieruimte (maandag t/m donderdag).
Resultaten: in 2021: 13 voorstellingen, normaal +/-50
De theaterzaal is ook gebruikt als repetitieruimte: normaal +/- 150 repetities, in 2021 +/-75

2.3. Repetitieruimtes

ft

ft

ft

In de periodes dat we open mochten, met inachtneming van anderhalvemeterregel, kwamen veel groepen toch weer relatief snel terug. Wel was het voor grotere groepen vaak improviseren. Zij moesten zich
opdelen in kleine groepen. Groepen met oudere leden zijn in meerderheid gestopt met hun activiteiten.
Groepen met veel jongere leden bleven hun activiteiten, waar mogelijk, gewoon voortzetten.
Alles bij elkaar konden we dit jaar voor een kleine 60% van de tijd repetitieruimte aanbieden.
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Normaal bedraagt het aantal repetities in ons gebouw jaarlijks +/- 2900. In 2021 was dit +/- 40% lager. Een
forse achteruitgang dus.
De faciliteiten worden gebruikt door een brede doelgroep. Dit zijn:
Groepen of individuen die werken aan een voorstelling of presentatie. Dit behelst alle vormen van
podiumkunsten zoals: koren, theater, cabaret, urban, dansgroepen, singer-songwriters, capoeira,
popbands, musical enz.
Mensen die een workshop of cursus volgen
Artiesten die optreden in het theater, Pucks theatercafé en festivals
Collega-instellingen die gebruik maken van de faciliteiten van Huis van Puck
Studenten van de theateropleidingen van RijnIJssel.

•

•
•
•
•

Mensen uit alle lee ijdscategorieën en diverse achtergronden doen mee.

Resultaten
Gemiddeld aantal groepen dat wekelijks repeteert in een normaal jaar: 60-70.
In 2021 is dit met gemiddeld 40% (ongeveer) afgenomen.
Totaal aantal repetities jaarlijks: +/- 2900. In 2020: +/- 1750
De deelnemers van activiteiten en optredende/repeterende groepen/personen vormen samen met het
publiek de doelgroep van Huis van Puck. Dit in tegenstelling tot professionele theaters waar het vooral
draait om de hoeveelheid publiek. Gezien de functie van Huis van Puck is actieve deelname even belangrijk als het publieksbereik.

ft

Huurders van repetitieruimtes kunnen online een ruimte reserveren.
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3. Vrijwilligers
Binnen Huis van Puck zijn gemiddeld 30 vrijwilligers actief. Zonder deze vrijwilligers is het niet mogelijk
Huis van Puck goed te laten functioneren. Huis van Puck vindt het erg belangrijk dat de relatie met en inzet van vrijwilligers goed georganiseerd is. Zij worden ingezet bij de +/- 130 activiteiten per jaar die ineen
regulier jaar in het gebouw plaatsvinden. Bij elke activiteit of voorstelling zijn +/-4 vrijwilligers actief. Zij
zorgen ervoor dat het publiek en de optredende groepen goed worden bediend en begeleid. De vrijwilligers bedienen de o.a. de bar, kassa en ondersteunen de licht- en geluidtechnicus bij optredens. De vrijwilligers worden aangestuurd en begeleid door de vrijwilligerscoördinator.
Door de coronamaatregelen konden de meeste activiteiten niet doorgaan. Dit had natuurlijk zijn weerslag
op de inzet van de vrijwilligers. Men gaf regelmatig aan de activiteiten en gezelligheid van Huis van Puck
te missen. Als het maar enigszins kon hebben we vrijwilligers ingezet. Ook hebben af en toe gezellige bijeenkomsten plaatsgevonden om het contact levend te houden. Voor onze organisatie is het van groot
belang de vrijwilligers betrokken en gemotiveerd te houden.
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4. Activiteiten, Educatie & Talentontwikkeling
Naast de activiteiten van huurders en gebruikers programmeert Huis van Puck gedurende het hele jaar
verschillende educatieve activiteiten. Deze activiteiten zijn divers en gericht op personen van alle lee ijden die op amateurniveau zich (verder) willen ontwikkelen in verschillende vakgebieden binnen de podiumkunsten.

4.1. Opleiding Theaterregisseur voor de Amateurkunst
Onze deeltijdopleiding TMA is een driejarige regieopleiding die opleidt tot theaterregisseur. Er wordt nadruk gelegd op het ontwikkelen van een eigen, creatieve stijl en het ontwikkelen van een persoonlijke,
geëngageerde visie op theater. Tijdens de opleiding wordt de toekomstige regisseur getraind in het coachen van spelers en het maken van verrassende, eigenzinnige voorstellingen.
Deelnemers die de opleiding met succes afronden ontvangen een landelijk erkend diploma Theaterregie.
Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie & Amateurkunst (LKCA) toetst de theateropleiding aan de
samen met het LKCA opgestelde landelijke eisen. Mede op initiatief van Huis van Puck is dit gerealiseerd.
Zo hebben wij mede het raamleerplan opgesteld en hebben er voor gezorgd dat er gezamenlijke criteria
kwamen voor de opleidingen.
Doelgroep
In de eerste plaats voor theaterliefhebbers met regie-ambitie. Het is voor iedereen die iets met een groep
mensen wil bereiken en hierbij theatertechnieken wil inzetten. De opleiding is ook interessant voor docenten of maatschappelijk werkers die (theater)projecten willen maken.

Doelstellingen

ft

1) Programma: Herdefiniëren van visie en programma van de opleiding.
2) Docent: Een vaste docent stopt. Er zal daarom een nieuwe docent worden aangesteld.
3) Raamleerplan: Herschrijven van het raamleerplan in samenwerking met collega-instellingen (die
dezelfde opleiding aanbieden) en het LKCA.
4) Subsidie: Kijken naar subsidiemogelijkheden om de opleiding (deels) te subsidiëren.
5) Lichting 2022: Nieuwe lichting starten in september 2022.
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Resultaten
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Programma: Herzien en actueel programma-aanbod met herberekening van uren
Docent: Een nieuwe docent die met aanvullend kwaliteiten en vaardigheden.
Raamleerplan: Lancering van een nieuw raamleerplan i.s.m. LKCA
Subsidie: Met de provincie de mogelijkheden onderzoeken.
Lichting 2022: Een nieuwe lichting van minimaal 12 deelnemers die in september 2022 start.
Ondanks de coronamaatregelen hebben we de opleiding continuïteit kunnen geven. Er is veel
geschoven in de planning en rooster. Ook zijn er diverse lessen online gegeven.

4.2 Pucks Open Podium
Iedere 3e vrijdag van de maand komen muzikanten, schrijvers, cabaretiers, dansers, theatermakers en
andere podiumkunstenaars uit heel Nederland naar het Pucks Open Podium.
Doelgroep
Voor zowel beginners als gevorderden in alle podiumdisciplines en van alle lee ijden.

Doelstelling
Het bieden van een laagdrempelig open podium met professionele techniek en goede promotie, als opstapje voor ieder niveau podiumkunstenaar. Afhankelijk van de act stellen we ons theatercafé of de theaterzaal ter beschikking.

Resultaat
Als gevolg van corona hebben we het Open Podium slechts drie keer door kunnen laten gaan (september, oktober
en november) met zes acts per avond. Er mochten slechts een beperkt aantal bezoekers aanwezig zijn met vooraf
gereserveerde plaatsen.

4.3 Pucks Talent Cabaret
Pucks Talent Cabaret is het jaarlijks terugkerende cabaretfestival van Huis van Puck. Het festival bestaat
uit vier rondes waarin de deelnemers, naarmate ze een ronde verder komen, steeds meer speelminuten
op het podium krijgen. Deelnemers die door zijn naar de volgende ronde krijgen een coachingstraject
aangeboden door een gerenommeerd cabaretregisseur. De winnaar krijgt onder meer de mogelijkheid
een avondvullend programma in de theaterzaal van Huis van Puck te spelen.
Door de corona-maatregelen moesten we dit project verplaatsen naar 2022.

ft

Doelgroep
Beginnende cabaretiers, die meer vlieguren willen maken en hun materiaal, onder begeleiding van een
coach, verder willen ontwikkelen en uitbreiden.
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Doelstellingen
1) Deelnemers: Door corona verwachten we dat minder deelnemers zich gaan aanmelden dan de
afgelopen jaren.
2) Speelrondes: Eerder duurden de speelrondes 5, 10, 15 en 20 minuten. We gaan nu naar 2 x 10 en 2
x 20 minuten.
3) Coach: Er wordt een nieuwe coach aangesteld, Joeri Tijdink.
4) Jury: We willen minder verloop in de jury en vragen daarom iedereen twee keer te jureren.
5) Presentatie: De halve finale willen we laten presenteren door de winnaar van vorig jaar.
6) Finale: De finale willen we laten plaatsvinden in Het Posttheater zodat er meer bezoekers kunnen
komen.
Resultaten
1) Deelnemers: Tegen onze verwachting in hadden we maar liefst 26 aanmeldingen.
2) Speelrondes: Het festival vindt normaliter in het najaar plaats, maar door de corona-maatregelen
hebben we het festival vanaf de tweede speelronde moeten doorschuiven naar het voorjaar van
2022.
3) Finale: De finale vindt plaats in Het Posttheater.

4.4 Cursus Theatertechniek
Tijdens de cursus Theatertechniek leer je extra sfeer en dimensie meegeven door licht- en geluidse ecten. Je leert over de werking en eigenschappen van licht en kleur en leert hoe je tot een werkbaar lichtplan komt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de werking van een geluidssysteem, het gebruik van
verschillende microfoons en monitoren en hoe dit alles wordt aangesloten op de geluidstafel. De cursus
bestaat uit drie lesdagen en één praktijk dag.
Doelgroep
Regisseurs, theatermakers en aspirant technici.

ff

ft

Doelstelling
Wegens de corona-maatregelen hee de cursus in het voorjaar niet kunnen plaatsvinden. De cursus is
daarom verplaatst naar het najaar.
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4.5 Cursus Toneelschrijven
Wij bieden twee zevendaagse cursussen Toneelschrijven aan: een basis- en een vervolgcursus.
Basiscursus
De Basiscursus Toneelschrijven richt zich op de basisbeginselen van het schrijven van toneel. Ervaring
met toneelschrijven is niet nodig. Tijdens iedere les wordt een duidelijk afgebakend onderwerp behandeld. De deelnemers voeren korte schrijfopdrachten uit en krijgen een thuisopdracht mee die tijdens de
les besproken wordt.
Vervolgcursus
De vervolgcursus is voor deelnemers die al ervaring hebben met het schrijven van theaterteksten en zich
hierin verder wil verdiepen. In principe wordt er doorgebouwd op dat wat er is behandeld in de basiscursus toneelschrijven. Tijdens de lessen gaan de deelnemers aan de slag met de muzikaliteit van monoloog
en dialoog. Je leert te schrijven vanuit een compositie en te werken met ademhaling.
Doelgroep
Beide cursussen zijn geschikt voor iedereen vanaf 18 jaar en a initeit met het schrijven van verhalen.
Doelstelling
Aangezien het culturele seizoen van september t/m juni loopt, bieden we de vervolgcursus in het voorjaar
aan en de basiscursus in het najaar.
Resultaten
Wegens de coronamaatregelen kon de vervolgcursus niet fysiek doorgaan maar wel online. De basiscursus in het najaar kon door de verscherpte maatregelen ook niet doorgaan en daarom is deze verplaatst
naar het voorjaar van 2022.

4.6 Cursus Cabaretier in 5 Weken
Huis van Puck hee lange tijd twee cursussen Cabaretier in 5 weken aangeboden: een basis- en een vervolgcursus. Wegens de corona-maatregelen en de terugloop van aanmeldingen hebben we besloten om
de vervolgcursus te annuleren en alleen de basiscursus aan te bieden in het najaar.
In de basiscursus maakt de deelnemer kennis met het fenomeen cabaret. Tijdens de eerste kennismakingsles worden oefeningen gedaan en eigen teksten geschreven. In de vier lessen hierna brengt de deelnemer zelf nieuw materiaal mee. De deelnemer ontdekt zijn creativiteit en leert de wereld om zich heen
op een andere manier bekijken. Daarnaast leert de deelnemer wanneer hij zijn publiek wel of niet boeit
en wordt hij uitgedaagd om authenticiteit en lef te tonen.
Doelgroep
Voor iedereen die mensen aan het lachen willen maken en voor diegene die begeleiding zoeken bij het
maken van een eigen cabaretprogramma samen met gelijkgestemden.

ff

ft

Resultaat
Vanwege te weinig aanmeldingen kon de cursus niet doorgaan.
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4.7 Weekendcursus Storytelling
Toen we in het voorjaar 2020 in landelijke lockdown gingen, hebben we besloten om de online weekendcursus Storytelling aan te bieden. Wegens succes hebben we deze cursus opnieuw in ons programma opgenomen in het voorjaar van 2021 met daarbij een nieuw ontwikkeld vervolg op deze cursus: een masterclass.
Cursus
In deze cursus gaat de deelnemer aan de slag met storytelling, lichaamstaal en presentatietechnieken. De
deelnemer leert hoe hij een krachtige vertelstructuur opbouwt en krijgt theorie en handvatten om verhalen op te halen.
Masterclass
Tijdens dit weekend ga je je verdiepen in Storytelling. Enige basiskennis van Storytelling is daardoor wel
van belang. Een goed verhaal omvat een transformatieproces. Een ontwikkeling in bewustzijn. Het raakt
ons en zet ons aan het denken. In deze twee dagen ga je ontdekken wat Storytelling allemaal behelst en
leer je het in te zetten als persoonlijk kompas om uit te komen bij persoonlijk leiderschap.
Doelgroep
Voor iedereen die wil leren om zijn/haar verhaal zo rijk mogelijk te vertellen en hiermee alle zintuigen van
de luisteraar wilt prikkelen.
Doelstelling
Vanwege de corona-maatregelen konden de cursussen niet doorgaan.
Ons doel is beide cursussen te laten starten in het voorjaar van 2022

Ondanks de onzekere tijd waarin we verschillende keren onze activiteiten hebben moeten annuleren en onze deur
hebben moeten sluiten, kijken we met veel positiviteit naar de toekomst. Verschillende cultuur-educatieve activiteiten
worden op touw gezet om ons aanbod diverser te maken voor een breder en inclusiever publiek. Zo gaan we ons in het
nieuwe seizoen meer richten op jonge bezoekers in de basisschoolleeftijd en ouderen (65+). In de activiteiten proberen
we meer aansluiting te krijgen met instellingen uit de wijk en initiatieven in de stad. We zetten ons nog meer in voor
persoonlijke artistieke ontplooiing en cultuurparticipatie als instrument voor een goed welzijn.
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5. Publiciteit
Huis van Puck hee een zeer gevarieerde groep bezoekers; van amateurkunstenaars tot professionals,
van heel jong tot heel oud, mensen van alle nationaliteiten en ook mensen met bepaalde beperkingen.
Dit vraagt in de communicatie om een consequente (beeld)taal die voor deze gehele groep toegankelijk
en interessant is.

Overzicht vaste communicatiewerkzaamheden:
• Website updaten (tekst en beeld)
• Social media accounts bijhouden: o.a. posts en advertenties schrijven, (bewegend) beeldmateriaal maken, digitale contacten onderhouden
• Nieuwsbrief opstellen en versturen
• Agendapunten aanleveren aan online uitgaansagenda’s
• Advertenties schrijven en aanleveren aan kranten en bladen
• Flyers ontwikkelen
• Materiaal maken voor het LED-scherm in de entreehal
• Persberichten schrijven en versturen
• Contacten onderhouden met huisgenoten en externe partners
• Projectmatige werkzaamheden: soms moet extra promotie worden gemaakt voor een activiteit die
nieuw is of minder goed loopt, of voor een cursus/dag die wat extra deelnemers kan gebruiken. Hiervoor
worden passende acties bedacht. In het geval van deelname aan externe festivals, zoals de Nacht van de
Mode, kan Huis van Puck ook meeli en op de marketingcampagnes van de betre ende organisatoren.
Voor de grote activiteiten in eigen beheer, zoals Pucks Talent Cabaret, worden aparte promotieplannen
opgesteld.
In 2021 is voornamelijk gebruik gemaakt van online communicatiemiddelen, te weten:
• De in 2019 gelanceerde website
• Instagram
• Facebook
• LinkedIn
• Twitter
• Nieuwsbrief
• Uitgaansagenda’s
O line lag de focus op:

ff

ft

ft

ff

• Flyers
• Artikelen in kranten en magazines, voornamelijk in de regio
• Mond-tot-mond reclame
• Deelname aan externe (online) activiteiten, in 2021 was dit de Nacht van de Mode
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Doelen
Huis van Puck hanteerde voor 2021 de volgende doelstellingen als uitgangspunt voor zijn communicatieve werkzaamheden:
1.

Zichtbaar blijven
In verband met het coronavirus hee Huis van Puck het grootste gedeelte van het jaar zijn deuren
moeten sluiten. Normaal gesproken wordt er gewerkt aan het vergroten van naamsbekendheid. In
2020 en 2021 is vooral gewerkt aan het behouden van naamsbekendheid in tijden van zeer beperkte
mogelijkheden. Dit d.m.v.:
• Online- en o line promotie
• Het verbinden aan externe (online) festivals
• Verbinding zoeken met externe partners en collega-instellingen

2.

Omzet blijven genereren uit:
• Verhuur van oefenruimtes, theaterzaal en café (wanneer mogelijk)
• Het aanbieden van (online)cursussen en haalbare activiteiten

Resultaten
1.

Zichtbaar blijven
Dat Huis van Puck tijdens de coronacrisis niet uit het zicht is verdwenen, blijkt o.a. uit het aantal volgers op Facebook, Instagram en LinkedIn: deze aantallen zijn aanzienlijk toegenomen. Aangezien het
gebruik van Twitter op een zeer laag pitje staat ivm een groeiend gebrek aan relevantie, is hier qua
volgers weinig veranderd.
Ook het aantal nieuwsbrief-abonnees is in 2021 iets gestegen ten opzichte van 2020. Eind 2020 had
Huis van Puck 2133 nieuwsbrief-abonnees. Eind 2020 waren dit er 2147.
In juli 2021 is een flyer over de activiteiten van Huis van Puck ontworpen en verspreid. Meerdere bezoekers en geïnteresseerden hebben laten weten Huis van Puck te hebben ontdekt via deze flyer.

2.

Omzet blijven genereren uit Verhuur van oefenruimtes, theaterzaal en café (wanneer mogelijk) en het
aanbieden van (online)cursussen en haalbare activiteiten

ft

ff

Op de momenten dat de coronamaatregelen het toelieten Pucks ruimtes te verhuren, zaten deze
ruimtes vol. Eigenlijk was er té veel vraag. Hieruit mag blijken dat Huis van Puck meer dan voldoende
publiek trekt. Ook voor de activiteiten die konden plaatsvinden, waren voldoende deelnemers. Alle
geplande activiteiten, die ondanks het virus konden plaatsvinden, hebben doorgang kunnen vinden.
Aangezien er veel belangstelling was voor de theateropleiding die dit jaar niet van start ging, is besloten bepaalde modules van deze opleiding los aan te bieden. Ook deze zaten allen bomvol.
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6. Samenwerken & netwerken
Huis van Puck werkt samen met tal van organisaties in de culturele sector. Vaak gebeurt dit ad-hoc maar
ook zijn er organisaties waarmee op langere termijn wordt samengewerkt.

6.1 Huis van Puck is lid van de vereniging Gelderse Podia
Ongeveer 20 Gelderse podia hebben zich in 2018 verenigd in een samenwerkingsverband om elkaar te
versterken: Het betre podia tot 600 stoelen, variërend van middelgrote zalen met betaalde professionele
krachten tot kleine theaters die draaien op het enthousiasme en de inzet van vrijwilligers. Allemaal delen
zij overduidelijk één ding: passie voor theater.
Gezamenlijke belangenbehartiging en onderlinge kennisdeling zijn de voornaamste doelen van deze vereniging. Overlegmomenten worden benut om expertise te delen over bijvoorbeeld programmering, vrijwilligersbeleid en marketing. Ook kijken de podia naar gezamenlijke projecten, bijvoorbeeld samen met
Cultuur Oost, de Gelderse cultuurorganisatie die graag haar medewerking aan dit initiatief verleent.
In 2021 speelde de vereniging een belangrijke rol als gesprekspartner van de Provincie en Rijksoverheid.
De vereniging hee er mede voor gezorgd dat er steunmaatregelen werden gecontinueerd om de ernstigste nood bij de podia te lenigen.

6.2 Arnhemse Amateurkunst Aanbieders

ff

ft

ft

ft

Rozet en Huis van Puck hebben al ruim voor het uitbreken van de coronacrisis geconstateerd dat de amateurkunstensector belang hee bij een betere organisatie. Vastgesteld is dat de amateurkunst van zeer
groot belang is voor de gehele stad, maar ook te weinig zichtbaar is in de media en het gemeentelijke beleid.
Tot voor kort werden de problemen van het culturele veld vooral onder de aandacht gebracht door de
grote (top)instellingen in Arnhem. Zij zijn goed georganiseerd en wisten een e ectieve lobby op te zetten
naar de diverse overheden toe voor extra financiële ondersteuning. De amateurkunstensector had hier
meer moeite mee. Dit werd vooral veroorzaakt door de verbrokkelde structuur en de aanwezigheid van
een grote variëteit aan grote en kleine (vrijwilligers)organisaties. Daarnaast ontbreekt het ook vaak aan
middelen en kennis om goed op te komen voor de amateurkunstbelangen.
Samenwerken, informatie verzamelen, afstemmen en kennis delen zijn de centrale begrippen om dit te
veranderen. Om dit verder vorm te geven is het Amateurkunst Aanbieders Arnhem overleg (AAA) opgericht. In dit platform gaan een groot aantal organisaties en amateurkunstkunstaanbieders samenwerken.
Het is de bedoeling dat dit samenwerkingsverband als intermediair en spreekbuis gaat dienen voor de
ge h e l e a m ate u r ku n ste n s e c to r i n A r n h e m . Ku n std o ce n te n , r e g i s s e u r s , d i r i ge n te n ,
verenigingsbestuurders of andere vertegenwoordigers in de podiumkunsten, beeldende kunsten, mu-
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ziekverenigingen, mode, urban-arts en alle andere kunstdisciplines zijn welkom om zich aan te sluiten bij
het platform.

Resultaten
1

Huis van Puck is zeer actief betrokken bij het platform. Inmiddels hebben zich al zo’n 50 organisaties als lid aangemeld. Hierdoor vertegenwoordigd deze nu al een groep van 20.000 amateurkunst-beoefenaars in de stad.

2

In 2021 is er begonnen met het concreet vormgeven van de organisatie. Hierin zijn nog wel stappen te zetten. Het is niet eenvoudig om zo’n grote groep van organisaties e ectief te laten samenwerken.

3

Rozet en Huis van Puck faciliteren het platform o.a. door het voeren van het secretariaat, financiële administratie en bieden van ruimte voor vergaderingen en activiteiten.

4

Om het platform verder vorm te kunnen geven wordt deze financieel ondersteund door de gemeente Arnhem. Het platform hee inmiddels 2 subsidies ontvangen. In totaal is er nu 65.000,- te
besteden om het platform op de rails te zetten en continuïteit te geven. De subsidies worden o.a.
besteed t.b.v. het aanstellen van en ‘verbinder.’ Deze gaat het platform in de praktijk meer samenhang geven. Ook komt er een grote website, naar voorbeeld van Apeldoorn, om de interactie
tussen de amateurkunstorganisaties te verbeteren.

5

Er is een actieve lobby opgezet om de amateurkunst bij de diverse gemeenteraadsfracties onder
de aandacht te brengen. Doel is het belang van de amateurkunst voor de stad nog eens te benadrukken. Ook vragen we een meer structurele subsidie voor het platform. Na de verkiezingen van
maart 2022 moet blijken of deze vraag ook gehonoreerd wordt.

6

Het platform is lid geworden van den Cultureel Netwerk Arnhem

6.3 Rijn IJssel
Al geruime tijd werkt Huis van Puck samen met de podiumkunstopleidingen van Rijn IJssel. Zo gebruikt,
de sinds eind 2018 eigenaar van het de kazerne Rijn IJssel, in kantoortijden de ruimtes voor de theater- en
dansopleidingen. Door deze samenwerking wordt het gebouw zeer e iciënt gebruikt. Ook zijn er financiële voordelen omdat veel exploitatiekosten van het gebouw gedeeld kunnen worden.

6.4 Samenwerking met LKCA

ff

ff

ft

Al meerdere jaren exploiteert Huis van Puck de opleiding Theatermaker (TMA / zie 4.1). Tijdens deze 3
jarige opleiding worden deelnemers opgeleid tot gecertificeerde regisseurs voor het amateurtheater. Het
Landelijk Kenniscentrum voor de Amateurkunst is betrokken bij de ontwikkeling van de inhoud- en criteria van de opleiding. Op initiatief van Huis van Puck en LKCA is er in 2020 een overleg opgestart met de
andere regieopleidingen in Nederland. Doel hiervan is informatie en kennisuitwisseling.
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Het LKCA hee nu als onafhankelijke partij de certificering van de opleiding Theatermaker voor zijn rekening genomen.

6.5 Docks
Huis van Puck is lid van de ondernemingsvereniging van de wijk Klarendal. Onze organisatie wil goede
contacten onderhouden met de inwoners en organisaties in deze wijk. Wij zijn van mening dat bewoners
en ondernemers gebruik moeten kunnen maken van de faciliteiten van Huis van Puck. Ook stimuleren we
het bezoeken van onze activiteiten in de wijk. Op deze wijze kunnen wij een integraal onderdeel worden
van de wijk Klarendal.

6.6. Ondersteunen en samenwerken met huurdersgroepen.

ft

Huis van Puck werkt samen met een groot aantal huurders van onze faciliteiten. Zo stellen wij onze regelmatig onze podiumvoorzieningen ter beschikking. Vaste huurders kunnen tegen voordelige tarieven
gebruik maken van ons theater en café. Wij ondersteunen en adviseren groepen bijvoorbeeld op Pr gebied. Groepen maken ook gebruik van ons PR netwerk. (zie hoofdstuk 5).
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7. Financiële positie
In het begin van 2020 hadden we de financiën aardig op orde. De vooruitzichten waren goed. Vele amateurgroepen en spelers wisten ons te vinden en we draaiden zo’n beetje op het maximum van onze capaciteit. Alle onderdelen van onze organisatie functioneerden op een goed niveau. Voor de repetitieruimtes
werkten we zelfs met een wachtlijst. Er was dus reden genoeg om optimistisch te zijn. Helaas gooide de
coronacrisis in 2020 en 2021 flink roet in het eten:

• Door de anderhalvemeterregel konden we geen grote groepen ontvangen en waren voorstellingen niet
meer rendabel te draaien. Het aantal repetities is hierdoor in 2021 met ongeveer +/- 40% t.o.v. 2019 verminderd en het aantal voorstellingen met +/- 80%
• Het verbod op zingen: hierdoor konden koren niet repeteren
• Horecasluiting: hierdoor weinig omzet en inkomsten. (Ons theatercafé is o.a. de ontmoetingsplaats en
huiskamer van ons gebouw). In totaal een omzetverlies van +/- 80%
• Tijdens de lockdownperiodes was het gebouw gesloten. Hierdoor geen inkomsten uit verhuur

en horeca.

• De cursussen en workshops vonden deels online plaats. Een aantal moest worden afgelast of verplaatst.

ft

Door de goede financiële uitgangssituatie konden we het lang volhouden. We hebben in 2020 en 2021
ondersteuning gehad van de NOW regeling van het Rijk. Deze was echter niet voldoende om alle tegenvallers op te vangen. In 2021 ontvingen we ook een subsidie van de Provincie Gelderland en gemeente om
onze opgedroogde reserves weer aan te vullen.
In potentie blij de belangstelling voor de faciliteiten en activiteiten van Huis van Puck echter onverminderd groot. Enkele cijfers: het bezoekersaantal is in 2019 gestegen met +/- 8% naar 40.000. In 2020 is dit
gezakt naar +/- 28.000. In 2021 in zakte dit door alle maatregelen verder naar +/- 24.000 bezoekers.
Vooral ouderen, grote groepen en koren hebben hun repetities of voorstellingen gecanceld.
De huidige capaciteit van Huis van Puck, 11 kwalitatief goede ruimtes voor presentaties, voorstellingen en
repetities is in ‘normale tijden’ echt nodig om aan de vraag te kunnen voldoen..
In de jaren voorafgaand aan de coronacrisis kwam het regelmatig voor dat we aanvragen niet konden honoreren simpelweg omdat op dat moment alle ruimtes bezet zijn. Wij gaan er van uit dat deze situatie
weer snel terug gaat keren.
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8. Missie & Doelstellingen/ culturele codes
8.1 Waarom we het allemaal doen
‘Actieve kunstbeoefening hee een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan.
Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en (talent) ontwikkeling – artistiek en cognitief, sociaal en emotioneel. Ook de samenleving is erbij gebaat:
kunstbeoefening draagt bij aan participatie, integratie, sociale cohesie, leefbaarheid, welzijn en gezondheid”. (bron: website LKCA) Er zijn vijf onontbeerlijke basisvoorzieningen nodig voor een actieve cultuurparticipatie: locatie, divers aanbod, promotie, vindbaarheid en toegankelijkheid. De raad voor cultuur
adviseert: Gemeentes zorg voor goede basisvoorzieningen, houd rekening met verschillende levensfasen,
waarborg kwaliteit, stimuleer experimenten, bevorder talentontwikkeling en verzamel deelnamegegevens. Er kan niet genoeg worden onderstreept dat actieve cultuurparticipatie door amateurs en vrijwilligers de voedingsbodem is voor het culturele leven in ons land.
Deze quotes geven naar onze mening goed weer hoe wij de functie zien van Huis van Puck voor de (vrijetijds-)podiumkunsten. Met deze uitgangspunten in het achterhoofd formuleren wij iedere keer weer
nieuwe doelen en vertalen dit naar concrete activiteiten. Iedere dag zijn we er mee bezig dat groepen van
alle lee ijden en achtergronden ruimte krijgen voor het maken en bezoeken van voorstellingen en het
volgen van cursussen e.d.. Groepen en individuele artiesten moeten ruim baan krijgen elkaar te ontmoeten en te werken aan hun creatieve producten. Hierdoor hee Huis van Puck een belangrijke recreatieve,
culturele, sociale, voorwaardenscheppende en educatieve functie en draagt het bij aan een gezond vrijetijdskunstenklimaat. Dit doen we concreet door het leveren van kwalitatief goede producten zoals repetitieruimtes, podia, toegesneden cursussen en activiteiten. Wij ondersteunen zowel beginnende als meer
ervaren talentvolle podiumkunstenaars bij hun ontwikkeling. Men kan bij Huis van Puck optreden, elkaar
ontmoeten en inspireren.

8.2. Huis van Puck en de culturele codes
8.2. Huis van Puck en de culturele codes
Huis van Puck past op diverse niveaus de uitgangspunten toe van de gedragscodes voor de culturele sector :
De Governance Code Cultuur gaat over besturen en gaat daarbij uit van de principes: waarde
scheppen voor en in de samenleving, integer rolbewust handelen, zorgvuldig besturen en goed
toezicht uitoefenen. Ieder vanuit eigen rol. De Fair Practice Code gaat over bedrijfsvoering en gaat daarbij
uit van solidariteit, transparantie, vertrouwen en diversiteit. De Code Diversiteit & Inclusie gaat over representatie en staat voor: diversiteit, toegankelijkheid
en inclusie.
Governance code

ft

ft

ft

1. Huis van Puck realiseert haar culturele en maatschappelijke doelstellingen door waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren (zie missie en doelstellingen Huis van Puck)
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2. Huis van Puck past de principes van de Governance Code Cultuur toe en doet jaarlijks verslag in
welke mate dit is gerealiseerd .
3. De bestuursleden van Huis van Puck zijn onafhankelijk en handelen integer, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.
4. De bestuurders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.
5. Het bestuur voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele
en onafhankelijke wijze uit.
6. Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid,
diversiteit en onafhankelijkheid.
7. De bestuursleden laten het belang van de organisatie prevaleren boven eigen belangen en onthouden zich van persoonlijke bevoordeling van henzelf of hun naasten.
8. Het bestuur vergadert minimaal 5 keer per jaar.
9. Het bestuur hee de dagelijkse leiding gedelegeerd aan de directeur. Deze is verantwoordelijk
voor het naar behoren functioneren van de organisatie. De directeur bewaakt de doelstellingen
en gee vorm aan en zorgt voor uitvoering van het beleid.
10. De directeur legt over alle van belang zijnde zaken aangaande de organisatie, beleid , financiën
e.d. verantwoordelijkheid af aan het bestuur. Het bestuur kan het beleid van de directeur indien nodig bijsturen.
11. De directeur zorgt voor een veilige en prettige, stimulerende en collegiale werkomgeving voor
de medewerkers.
12. Het bestuur houdt minimaal 1 keer per jaar een functioneringsgesprek met de directeur.

Fair Practice code

ft

ft

1. Huis van Puck hanteert een eerlijke, duurzame en transparante bedrijfsvoering waarin respectvol,
solidair en in vertrouwen met de belangen van alle betrokkenen rekening wordt gehouden.
2. Medewerkers ontvangen een passend en marktconform salaris. Hierbij worden relevante cao’s als
richtlijn aangehouden. Betaling van (freelance) medewerkers ligt in deze zelfde lijn..
3. Huis van Puck werkt waar mogelijk constructief samen met collega-instellingen in stad en regio
als dit van belang is voor de doelgroep. Zo is mede op initiatief van Huis van Puck een netwerkorganisatie opgezet (A.A.A.*) met meer dan 50 leden die actief zijn in de amateurkunsten. Deze organisatie behartigt waar mogelijk de belangen van de amateurkunsten in de stad.
4. Huis van Puck stimuleert de betrokkenheid van vrijwilligers. De meningen, opinie, ervaringen van
alle partijen worden meegenomen in de besluitvorming.
5. Huis van Puck zet in op groei en ontwikkeling van menselijk kapitaal. Onder andere door het stimuleren en faciliteren van scholing, passend HR-beleid en afspraken over verzekering en pensioenen.
6. Huis van Puck werkt aan duurzaamheid: In 2021 is ons gebouw voor deels gerenoveerd. Zo is er
o.a. een nieuwe en zuinige luchtbehandelingsinstallatie geïnstalleerd. Ook wordt er een actief
beleid gevoerd om het gebruik van energie in het gebouw te verminderen.
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Code diversiteit en inclusiviteit

ft

ft

ft

1. Huis van Puck schenkt expliciet aandacht aan inclusiviteit op basis van culturele of etnische-,
gender, seksuele geaardheid, lee ijd, kennis en vaardigheden en sociaaleconomische achtergrond. Diversiteit zit vanaf de oprichting in ons DNA.
2. We proberen een zo inclusieve programmering te verzorgen; met ruimte voor mensen met verschillende etnische achtergronden en personen met een beperking.
3. Huis van Puck is er voor iedereen. Bij de uitvoering van ons beleid houden we er altijd rekening
mee dat er een goede balans is in ons klantenbestand op het gebied van o.a. diversiteit en leeftijd. We zorgen ervoor dat groepen van alle afkomsten hun activiteiten kunnen ontplooien in ons
gebouw. Wij stimuleren groepen met een migratieachtergrond, mindervaliden, ouderen en mensen uit de LHBTI-gemeenschap om deel te nemen aan de activiteiten van Huis van Puck. In ons
gebouw zijn al vele jaren diverse groepen uit deze doelgroepen actief.
4. De ruimtes van Huis van Puck zijn rolstoeltoegankelijk.
5. Het gebouw van Huis van Puck is gesitueerd in de wijk Klarendal, van oudsher een echte volkswijk. Daarnaast hee inmiddels meer dan een derde van de inwoners een migratieachtergrond.
Het Open Podium is één van onze laagdrempelige activiteiten waarmee we interesse proberen te
wekken bij de verschillende wijkbewoners. Maandelijks worden artiesten uitgenodigd om onbezoldigd op te treden in ons café of theaterzaal.
6. Huis van Puck is er voor iedereen. Dit betekent dat de activiteiten en voorzieningen die wij aanbieden voor de meeste mensen betaalbaar moeten zijn. We willen de drempel zo laag mogelijk
leggen en houden de prijzen relatief laag. Dit levert nog wel eens een spanningsveld op met de
doelen die we hebben t.a.v. een gezonde exploitatie. Het is altijd zoeken naar een goede balans
hierin.
7. Als organisatie hanteren wij een streng beleid op het gebied van racisme en discriminatie (Dit is
vastgelegd in het huishoudelijk reglement en de gedragscode). Iedere vorm hiervan is niet toegestaan binnen ons gebouw. Dit wordt ook door ons actief gehandhaafd. Wordt deze regel door iemand overtreden dan wordt deze de toegang tot ons gebouw ontzegd.
8. Huis van Puck stree naar een uitgebalanceerd team medewerkers: Deze bestaat nu uit een mix
mannen en vrouwen, oudere en jongere werknemers, medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt (Wajong, ID-banen) en een migratieachtergronden.
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9. Kengetallen
De deelnemers van activiteiten en optredende / repeterende groepen/personen vormen samen met het
publiek de doelgroep van Huis van Puck. Dit in tegenstelling tot professionele theaters waar het vooral
draait om het aanbod en de hoeveelheid publiek. Gezien de functie van Huis van Puck is actieve deelname minstens zo belangrijk als het publieksbereik.

Aantallen bezoekers/deelnemers (schattingen)*

2020

2021

• Totaal aantal voorstellingen / presentaties:

41

25

• Aantal bezoekers: deelnemers repetities / cursussen per jaar:

23250

19000

• Aantal verhuringen / groepen gemiddeld per week:

50

39

• Aantal voorstellingen en presentaties in theatercafé in 2019:

24

16

• Totaal aantal bezoekers/deelnemers/gebruikers gebouw Huis van Puck in 2021:
+/- 24000* Dit is een daling van +/- 40% t.o.v. 2019
* gemeten is het aantal klanten dat het gebouw bezoekt voor een activiteit
* gebruik ruimtes op werkdagen door studenten van Rijn IJssel niet meegerekend

Ontwikkeling bezoekers / deelnemers van de afgelopen jaren:
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Lee ijdscategorieën
Schatting van lee ijden van de 24000 bezoekers en deelnemers:

ft

ft

•
•
•
•
•

5 tot 12 jaar: 15%
13 tot 20 jaar: : 20%
21 tot 35 jaar: 30%
36 tot 55 jaar: 30%
55 plus:
5%
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Omvang organisatie
8 vaste medewerkers (totaal 6.3 FTE): publiciteitsmedewerker (12 uur), vrijwilligers begeleider/coördinator horeca (24 uur), 4 beheerders (4X32 uur), directeur (30 uur), Artistiek coördinator (18 uur) en
een administratief medewerker/boekhouder (16 uur / zzp)
• Diverse freelancers: o.a. regisseurs, docenten, technici enz.
• Stichtingsbestuur
• Gebouw: theater met 75 zitplaatsen, theatercafé (capaciteit max. 80 personen),
popmuziekoefenruimte, 2 lesruimtes, 5 grote theater/danszalen en een kleine toneelzaal
• +/- 25 actieve vrijwilligers
Leden stichtingsbestuur
•
•
•
•

Luuk van Ge en (voorzitter)
Sjoerd van den Berg (penningmeester)
Anja Dirix (lid)
Danielle Middelhof (lid)

ff

Directie en gevolmachtigd namens het bestuur: Henk Dassen

