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Bijlage 1: verantwoordingsformulier eenmalig extra subsidie 2020 
 
1. ALGEMEEN 

 
 

2020 was een confronterend, ongewoon, ontregelend, onvoorspelbaar en onvoorstelbaar 
jaar, waarin de kracht en de noodzaak van verbeelding meer dan ooit duidelijk werden. 

 
In het verslag over 2019 schreven we dat we niet konden wachten op al het moois wat ons 
te wachten stond in 2020. Dat we op moment van schrijven in 2021 terugkijken op het 
meest verwarrende jaar in de geschiedenis van Theater de Krakeling hadden we niet 
kunnen bedenken. 
Niet alleen waren we in de ban van de coronacrisis, zoals de gehele wereld, maar als 
gevolg van die crisis werd onze voor 2021 geplande verhuizing een jaar vervroegd. Van alle 
geplande voorstellingen is bijna de helft afgelast. Vanwege alle maatregelen om corona 
tegen te gaan werkten we vrijwel het gehele jaar veelal vanuit huis; waar we wel op de 
plek waren werkten we met strikte protocollen, op minimaal anderhalve meter van elkaar, 
met mondkapjes en handenwassen bij binnenkomst.  Mede dankzij de meerjarige subsidie 
van het AFK hebben we dit bizarre jaar toch vol vertrouwen in de toekomst kunnen 
doorkomen. Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Stichting Jeugdtheater Amsterdam / 
Theater De Krakeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Stichting Jeugdtheater Amsterdam houdt zich aan de Governance Code Cultuur. Kees 
Blijleven is artistiek directeur-bestuurder. Marleen Lamers is zakelijk directeur-bestuurder.  
De Raad van toezicht bestaat uit: 
 
Naam 	 Functie rvt 	 Specialisatie 	 Aantreeddatum 	 Termijn 	 
Nanda Hagedoorn	 Voorzitter Beleid/Organisatie	 12-11-2019	 1	 
Elly Ludenhoff 	 Lid  	 Theatersector/diversiteit 	 02-07-2013 	 2	 
Maurice Seleky 	 Lid  	 Marketing/communicatie 	 11-11-2015 	 1 	 
Peter	van 
den Esschert 	 

Penningmeester 	- afgetreden 
in september 2020 

Financiële controle 	 29-08-2016 	 1 	 

Nadia Bouras 	 Lid  	 Educatie/diversiteit 	 31-10-2016 	 1 	 
Ilaha	Muhseni	 Lid	 Arbeidsrecht	 14-03-2018	 1	 

De Krakeling is hét theater voor een jong publiek. Wij bieden het beste jeugdtheater voor 
jong Amsterdam. Wij willen dat zoveel mogelijk jonge mensen in de eerste achttien jaar van 
hun leven een keer in De Krakeling komen. Als hét jeugdtheaterpodium van Nederland 
stellen wij kinderen en jongeren centraal en nemen de jeugd 100% serieus. Alleen in De 
Krakeling staat het programma, het gebouw en het personeel (onze experts) uitsluitend ten 
dienste van kinderen en jongeren. Alleen hier is er 24 uur per dag, 7 dagen per week de ruimte 
voor de jeugd. Wij werken vanuit de missie: Theater De Krakeling daagt kinderen uit door ze 
een theatrale ervaring te bieden die hun wereld groter maakt.  
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2. BESTUURSVERSLAG 

 
 
Eind februari 2020 kwamen de eerste verontrustende berichten over de coronapandemie 
naar buiten; begin maart kwamen de eerste gevallen in Nederland, waarna het snel ging: 
op 12 maart besloot de regering tot ingrijpende maatregelen. Een datum die we niet snel 
zullen vergeten. Die avond zou de eerste try-out van Hamlet in co-productie met de 
Toneelmakerij op locatie in Broedplaats Lely, plaatsvinden. Het zou de eerste voorstelling 
zijn in een serie van 30. Een project waar we gezamenlijk jaren aan hadden gewerkt en 
ongelooflijk naar uitzagen. Het werd de eerste avond van de landelijke lockdown en 
betekende de eerste avond van de sluiting van de theaters. Ook de rest van het jaar stond 
ik het teken van persconferenties afwachten, voorstellingen annuleren of verplaatsen, 
aanpassen aan de nieuwe maatregelen en nieuwe capaciteiten, maar gelukkig 
ontstonden er ook nieuwe initiatieven en bracht deze situatie ons een nieuw huis. In dit 
verslag een samenvatting van dit bijzondere jaar.   
 
2.1  VERHUIZING 
 
Zoals al gemeld in het verslag over 2019, was de fundering van de huisvesting van De 
Krakeling aan de Nieuwe Passeerdersstraat aan vervanging toe. Om dat aan te pakken 
zouden we minimaal een jaar elders onze activiteiten moeten ontplooien. Het plan was 
om halverwege 2021 te gaan verhuizen, die tijd zouden we nodig hebben om alles goed 
voor te bereiden. Door corona kwam dit proces in een stroomversnelling. De eigenaar van 
het pand, All Monuments BV, benaderde ons op het moment dat we gesloten waren met 
de vraag of we al in de zomer van 2020 konden verhuizen. We waren al in gesprek met de 
eigenaren van Cultuurpark Westergas om daar het Westergastheater vanaf zomer 2021 in 
gebruik te nemen. Door de coronacrisis bleek dat ook voor Westergas de mogelijkheid was 
ontstaan om al eerder het Westergastheater te verhuren.  Met All Monuments kwamen we 
tot overeenstemming, zij waren bereid de hogere huur van Westergas voor 1 jaar te 
compenseren. Eind juni stonden de verhuiswagens voor de deur. In de weken daarvoor was 
er keihard gewerkt om spullen, soms van decennia geleden, uit te zoeken, waar nodig weg 
te doen of in te pakken. Voor iedereen, maar met name voor onze technici, een grote klus. 
 
Onze nieuwe plek, het Westergastheater is in 2011 gebouwd in de voormalige Zuiveringshal 
van de Gasfabriek, heeft daarmee een onmiskenbaar uitstraling. In 2011 werd het theater 
ingericht voor MC, het productiehuis dat helaas in 2014 failliet ging. Vanaf die periode is 
het voor verschillende verhuringen in gebruik geweest. De Krakeling past bij de visie van 
Westergas BV om het cultuurpark voor de stad te zijn.  
 
De nieuwe locatie heeft een aantal grote voordelen ten opzichte van die aan de Nieuwe 
Passeerdersstraat: het ligt in een park, waardoor het voor kinderen een veilige plek is. Er is 
meer leven in de directe omgeving – horeca, een bioscoop, met veel wandelende 
potentiele bezoekers. De wijk biedt meer (potentieel) publiek in de directe omgeving en de 
bussen met kinderen kunnen ons weer goed bereiken.  
 
We hebben het weloverwogen besluit genomen om een huurcontract me de looptijd van 7 
jaar af te sluiten – met optie tot verlenging. Daarmee hebben we ook definitief afscheid 
genomen van de locatie waar de Krakeling 42 jaar was gehuisvest. Dit heeft bij velen – 
medewerkers, bespelers, publiek – wel een traantje doen wegpinken, maar allen geloven 



Jaarverslag – Stichting Jeugdtheater Amsterdam / Theater De Krakeling 2020 

 
in de toekomst van De Krakeling op deze nieuwe locatie.  De zomer hebben we gebruikt om 
de ruimtes gebruiksklaar te maken voor de eerste voorstellingen eind augustus. Andere 
veranderingen aan het pand volgen nadat we hebben kunnen testen met volle zalen.  
 
2.2 PROGRAMMERING 
 
In dit jaar zijn we maar 2,5 maand volledig open geweest. Van juni tot en met november 
zijn we voor verschillende beperkte capaciteiten open geweest. We hebben altijd ons best 
gedaan om toch prachtige voorstellingen te blijven tonen en bijzondere projecten op te 
zetten. Juist om dit jaar de verbeelding te stimuleren en te tonen.  
 
Afscheid Nieuwe Passeerdersstraat en nieuw begin op het Westergasterrein 
In juni hebben we in kleine groepen afscheid genomen van de Nieuwe Passeerdersstraat 
met de voorstelling RAAR1.5 van Filiaal Theatermakers. Dertig bezoekers per voorstelling 
konden vandaag nog één keer een kijkje nemen in het monumentale pand uit 1887 aan de 
Nieuwe Passeerdersstraat. 
Per 1 juli 2020 is Theater de Krakeling gevestigd in het theater op de Pazzanistraat op het 
Cultuurpark Westerpark te Amsterdam West. Eind augustus gingen de deuren van ons 
nieuwe theater open en presenteerde we de eerste voorstellingen op de nieuwe locatie. 
Weliswaar opnieuw voor 30 bezoekers per voorstelling, maar het was fijn om het publiek 
weer te mogen verwelkomen met een nieuw theaterprogramma. Tijdens de Uitmarkt (die 
deels live deels digitaal was) draaide we proef met de voorstelling Robbie en Roef 4+ van 
2-ater Producties. 
 

We opende officieel op 18, 19 en 20 
september met de speciaal 
geproduceerde 
“Coronavoorstelling” Waarom is 
het stil in de stad? van Urban Myth 
ism De Krakeling en STIP 
producties.  Een documentaire 
jeugdtheatervoorstelling over de 
coronacrisis vanuit het oogpunt 
van kinderen. Hoe hebben zij de 
‘intelligente lockdown’ ervaren? 
Wat gebeurde er achter hun 

voordeur? Terwijl in de krant en op televisie de experts zich verdrongen aan 
talkshowtafels om hun mening te geven over deze historische gebeurtenis, bleef de 
ervaring van kinderen nagenoeg buiten beschouwing. Wat is hun verhaal? Wat dachten 
ze? Hoe voelden zij zich? Ook kinderen vinden van alles van de coronacrisis. En ze hebben 
een boodschap voor de volwassenen. Urban Myth interviewde voor deze voorstelling 
kinderen met verschillende achtergronden. Birgit Schuurman en Tarikh Janssen brengen 
deze interviews rechtstreeks het toneel op. Hoe ervaren kinderen deze periode? Hoe 
verhouden ze zich tot hun ouders en hun familie als ze het huis niet uit mogen? En hoe zien 
zij de toekomst? 
Foto: Waarom is het stil in de stad? met Birgit Schuurman en Tarikh Janssen  
 
Een ode aan de verbeelding 
De eerste helft van het seizoen in de ‘oude’ Krakeling ging voortvarend van start door een 
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serie van Lampje (8+) van MAAS theater en dans, gebaseerd op de Gouden Griffel winnaar 
Lampje van Annet Schaap. Het ongekend populaire boek leverde theaterpubliek dat niet 
kon wachten om hun favoriete boek op het toneel te zien. In de eigenzinnige regie van 
Moniek Merkx en met een diverse cast werd het publiek verrast en ervaarden zij de 
theatrale versie: een ode aan de verbeelding.  
 
Een andere bijzondere productie was die van Theater Artemis – Een voorstelling die schijt 
heeft aan zijn eigen vage titel – 12+.  De mime-jury: “Een voorstelling die schijt heeft aan zijn 
eigen vage titel van Theater Artemis is een ontregelende ode aan de verbeelding. Een 
absurd en filosofisch meesterwerk dat alle theaterconventies tart. Jetse Batelaan 
rekt	alle grenzen op en overschrijdt ze, zonder ook maar 1 seconde ongeloofwaardig te 
worden. Het is uniek en razendknap gemaakt theater dat invoelbaar maakt dat er 
eigenlijk niets te begrijpen valt. Of juist alles”. 
 
Coproductie met de Toneelmakerij: Hamlet 
Binnen de programmering hebben we 
in navolging van eerdere jaren de 
inclusiviteit en diversiteit een nog 
prominentere plek te geven. Dat uitte 
zich onder andere in het ruimte geven 
aan groepen als Urban Myth en Lost 
Projects en het in een vroeg stadium 
koppelen van Abdelkader Benali aan 
de Toneelmakerij, wat uiteindelijk 
resulteerde in de bewerking van 
Hamlet.  In samenwerking met De 
Toneelmakerij en de Meervaart zouden zouden we Shakespeares klassieker	Hamlet	(12+) 
presenteren. Een bewerking naar het zogenaamde Nieuw-West XL anno 2020, een klein 
Dubai aan de Sloterplas, waar de opwinding van het grote geld tastbaar is, status wordt 
afgemeten aan het aantal volgers op Instagram, waar de bouwputten steeds dieper 
worden en de penthouses steeds hoger. Schrijver Abdelkader Benali maakt een 
genadeloze bewerking van	Hamlet,	over een wereld waar vriendschappen onder druk 
komen te staan, het sociale vangnet is opgerold en iedereen in een vrije val verkeert. Niets 
lijkt meer vanzelfsprekend. Op 12 maart 2020 zou de eerste try-out plaats vinden in 
Broedplaats Lely - na een generale repetitie op 11 maart 2020 zijn alle 30 vrije en 
schoolvoorstellingen vanwege de 1e lockdown afgelast.   
Foto:Hamlet, met acteur Sabri Saad El Hamus 
 
Projecten en festivals 
In het voorjaar van 2020 stonden er twee locatieprojecten en meerdere festivals op de 
planning. Prachtige ambitieuze projecten waarvan sommige geen enkele keer hebben 
gespeeld voor publiek. In dit verslag willen we ze toch even kort toelichten. 
 
Jonas in de walvis (8+) – Mundus Vult Decipi 
Een reusachtige sculpturale walvistent als schouwburg. Deze muziektheatervoorstelling 
naar het aloude verhaal uit de Bijbel, de Koran en de Thora, zou spelen op locatie Het 
Stenen Hoofd. In een decor in de méést ongebruikelijke zin van het woord: mídden in de 
buik van de walvis. Jonas in de walvis is een voorstelling van Jorn Heidenrijk (Dood Paard) 
en Czeslaw de Wijs (Barre Land) in een bewerking van het aloude verhaal door Bindervoet 
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& Henkes voor iedereen vanaf 8 jaar. De 15 school en vrije voorstellingen zijn verplaatst 
naar oktober 2021 in het kader van het Krakeling Festival. 
 
Het Denkstation - Echt Waar!?  
Moeten we alles geloven wat er wordt gezegd? Wat is de waarheid? Zijn er meerdere 
waarheden? Ook het Filosofie festival voor kinderen en jongeren over het thema van de 
Maand van de Filosofie 2020: De Waarheid ,met filosofen Babah Tarawally en Annette 
Mul, werd afgelast.  
   
Pop Arts festival 2020  
Het Internationaal poppen en objectfestival ism Theater Bellevue, Brakke Grond en Feikes 
Huis werd eveneens afgelast. In De Krakeling zouden spelen: Het Houten Huis, De Witte 
Pomp, Duda Paiva, Rose Stories/Studio Figur. 
 
Theater na de Dam – Tijd vliegt niet – een podcast door jongeren  
Theater na de Dam ging in aangepaste vorm gelukkig wel door. In plaats van een 
theatervoorstelling maakten we speciaal voor deze editie van	Theater na de Dam	een 5-
delige podcast. Hierin vinden	ontmoetingen plaats	tussen negen jongeren van nu	en 
mensen	op leeftijd die de oorlog hebben meegemaakt. Zij schreven elkaar brieven. “Wat 
was uw houvast in die tijd?” was een vraag die alle ouderen werd gesteld. Hieruit 
zijn	verhalen ontstaan	om door te vertellen, te herdenken of simpelweg even bij stil te 
staan. In samenwerking met Theater na de Dam, Kopklas CSB Amsterdam maakten 15 
spelers samen met Marley Braaf en Judith Sleddens deze waardevolle podcast. De 
podcast Tijd vliegt niet werd gelanceerd op 4 mei via diverse digitale kanalen en is nog 
steeds te beluisteren. De podcast heeft 5 afleveringen die samen opgeteld 989 keer zijn 
beluisterd. 
 
Het Theaterfestival  
TF vindt doorgang in een gecomprimeerde vorm, omdat de Krekel jeugdtheatervakjury 
vanwege Corona nauwelijks voorstellingen heeft kunnen bezoeken en afziet van 
nominaties. De programmering van De Krakeling kiest toch voor twee hoogtepunten van 
het seizoen en programmeert Het dier, het dier en het beestje van Theater Artemis en De 
Gebroeders Leeuwenhart van NTJong. 
 
Eten van de toekomst 
Ons pand leerde we een stuk beter kennen toen De Wilde Keuken van Maas theater en 
dans in oktober 3 dagen het gehele gebouw overnam. In de theatrale rondreis door alle 
ruimtes van De Krakeling vierden we met De wilde keuken de veelheid van mogelijkheden 
die we om ons heen hebben. We draaiden alle aannames over wat gezond, gezellig en 
lekker is om. Om een totaal nieuw plan te maken voor het eten van de toekomst. 
 
MOKSI (6+) Lost project ism De Krakeling in de regie van Priscilla Vaudelle  
Ons Krakeling Festival in de herfstvakantie kon helaas geen doorgang vinden, veel 
producties werden teruggetrokken en de geboekte internationale voorstellingen konden 
niet naar Nederland komen. Met een deel van dat budget hebben we Lost Projects de 
opdracht gegeven een voorstelling voor de herfstvakantie te maken. Op deze manier 
konden we zelfstandige makers een plek geven en een inkomen.  Het werd een voorstelling 
over de twee beste Kooktantes van de stad. Met zang, dans en een paar andere trucs 
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overtuigden de twee kooktantes de groenten en het fruit om hun verschillen opzij te 
zetten, samen te komen en een prachtige maaltijd te creëren. 
 
Bijzondere voorstellingen 
 
Sinterklaasweekend eind november 
Het traditionele Sint weekend met Het Kleine Theater voor Stadpasgezinnen kreeg, 
vanwege de beperkte capaciteit en daardoor veel teleurgestelde kinderen, een 
aangepaste vorm met een besloten voorstelling voor “Kinderen in de knel.” Kinderen van 
Jongerencultuurfonds Amsterdam en Levvel (voorheen Spirit). 
 
Try-outs 
Voordat we half december opnieuw in een lockdown terecht kwamen hebben we na 
overleg met het gezelschap gekozen voor een try-out serie met de Tafel van vijf – Black 
Present Black Future. De eerder geprogrammeerde voorstelling Black Memories i.s.m. 
Danstheater AYA bleek na de Black Lives Matter discussie niet meer passend. 
In december 2021 zal deze voorstelling onder de nieuwe titel PERRY, met een rondleiding 
met het thema identiteit, in het Rijksmuseum geprogrammeerd worden. Middelbare 
scholen die de try-out versie in 2020 hebben bijgewoond en in een nagesprek hun mening 
geuit hebben, komen deze nieuwe versie bijwonen. 
 
15 december lockdown 
In de kerstvakantie 2020/21 werden alle voorstellingen geannuleerd – o.a. een serie van de 
Theatertroep - Hokus Pokus (6+) en serie WIEDEEDHET (6+) van BonteHond. Ons publiek 
hebben we tijdens de kerstvakantie een online alternatief aangeboden: de zoom 
spelshow De Rode Knop van het Laagland, een meet en greet spel met de acteurs van 
WIEDEEDHET van BonteHond en online registraties van jeugdvoorstellingen op Podium 
Kids Thuis. 
 
2.3 EDUCATIE 

 
De Krakeling biedt jaarlijks leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs voorstellingen 
aan die gecombineerd worden met voorbereidende en afsluitende lessen op school door 
een Krakeling theater-/dans docent. Op deze manier zorgen we ervoor dat het 
voorstellingsbezoek geen vluchtige ervaring wordt, maar meer mág en kán beklijven. De 
lessen rondom de voorstelling worden gemaakt in samenwerking met de gezelschappen, 
waardoor thema’s uit de voorstelling meer diepgang krijgen. In de afsluitende les wordt de 
voorstelling (filosofisch) nabesproken, waar regelmatig mooie gesprekken uit voort komen 
die ook voor de leerkracht van de klas van waarde zijn.  
 
Het gehele unieke educatietraject rondom een schoolvoorstellingsbezoek dat Theater De 
Krakeling aanbiedt in het primair onderwijs is een verdiepend traject, aangezien alle 
leerlingen bij elk voorstellingsbezoek drie omkaderende theater- en/of danslessen krijgen. 
Daarnaast bieden we projecten aan die los staan van een schoolvoorstelling en extra 
verdieping bieden. 
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TheaterThuis 
Aan het begin van 2020 gingen we vol nieuwe energie aan de slag en planden we incl. 
succesopties 82 voorstellingen voor het primair onderwijs en 74 voorstellingen voor het 
Voortgezet onderwijs. Helaas hebben we vanaf maart 2020 alles moeten annuleren. Om 
leerlingen juist op dit moment van de nodige verbeelding te voorzien en zichtbaar te 
blijven schreven we, samen met de theatergezelschappen, lesbrieven vol theatrale 
opdrachten die de leerlingen thuis met of zonder hun familieleden konden doen. We 
stuurden links om de leerlingen te motiveren registraties van voorstellingen te bekijken en 
stelden filosofische vragen op om de leerlingen anders naar de wereld om hen heen te 
laten kijken. Deze lesbrieven werden verspreid via de scholen en hun leerkrachten. Zo 
kwamen we in duizenden Amsterdamse woonkamers en slaapkamers waar we anders 
wellicht nooit geweest waren. 
 
2.3.1  Primair onderwijs 
In 2020 planden we 82 schoolvoorstellingen. Hier hadden zich aan het begin van het 
seizoen al 67 scholen voor ingeschreven met in totaal 8454 leerlingen. Ook gedurende het 
jaar komen er normaal gesproken nog enkele duizenden leerlingen bij. Nu hebben we 
totaal 6021 leerlingen bereikt bij voorstellingen tot half maart en het ‘Ik zag twee beren’ 
project zoals hieronder beschreven. Daarnaast hebben 5899 leerlingen lessen op school 
gevolgd. 
 
Aangepaste lesprogramma’s op scholen zonder voorstelling in De Krakeling 
Na de zomervakantie leek het er even op dat voorstellingen voor het onderwijs weer 
doorgang mochten krijgen. Helaas durfden veel scholen een voorstellingsbezoek met alle 
organisatie en verplaatsing van groepen niet aan en werden weer alle voorstellingen 
geannuleerd. Omdat de scholen nu wel open waren konden onze theaterdocenten wel live 
lessen geven en werden klaslokalen omgebouwd tot volwaardige theaterzalen waarin 
kinderen gezamenlijk een voorstellingsregistratie bekeken en met onze theater- en 
dansdocenten toneelspeelden, filosofeerden en reflecteerden op de voorstelling.  
Helaas waren er ook veel scholen die lessen van externen niet aandurfden waardoor we 
deze scholen alleen konden voorzien van digitale lessen en lesbrieven. Maar waar een 
deel van het onderwijs volledig werd gedigitaliseerd waren de leerkrachten ook moe van 
naar beeldschermen kijken en kozen zij ervoor even helemaal geen voorstellingen en 
opdrachten van Theater De Krakeling in de klas te halen. 
 
Schoolvoorstellingen PO 2020 
 
Lampje 8+ Maas theater en dans | Januari 2020 
Een indrukwekkend verhaal naar het succesvolle jeugdboek van Annet Schaap. Lampje is 
een beeldende vertelling met woeste drinkmuziek, droevige verlangliedjes en een poëtisch 
uitzicht op zee.  
 
Sneue gevallen 6+ Theater Sonnevanck | Februari 2020 
Gevoelens, ze liggen overal op de loer, maar niemand is zo gevoelig als Bram. Zodra hij de 
voordeur uitstapt, wordt hij overspoeld door prikkels. Sneue gevallen	is een absurdistische 
en ontroerende komedie. Een ode aan de gevoelige mens.  
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Mijn moeder is een Diva 8+ Toneelmakerij | Maart 2020 
Een absurdistische tragikomedie over niet zo beroemde kinderen met een heel beroemde 
moeder.   
 
Ik zag twee beren 8+ Toneelmakerij en Theater De Krakeling | Juni 2020- Corona aanbod 
Als extra project ontwikkelde we samen met de Toneelmakerij in juni de voorstelling Ik zag 
twee beren. Gebaseerd op de berenjacht die in de eerste lockdown door kinderen en hun 
ouders door het hele land werd gedaan. Waarin mensen thuis knuffelberen voor het raam 
zetten voor de kinderen om die te zoeken tijdens het wandelen. Deze coproductie speelden 
we voor 33 groepen op 19 scholen voor 1609 leerlingen uit de groepen 5,6,7 en 8.  
Een grappige en ontroerende straattheatervoorstelling voor de schoolpleinen 
Er waren eens twee beren, Appie en Hout. Al jaren liggen ze te verstoffen in de hoek onder 
een stapelbed maar nu iedereen binnen moet blijven hebben ze een mooi plekje achter het 
raam gekregen.  
 
Geannuleerd 
Maart 2020: Het dier, het dier en het beestje 8+ Theater Artemis 
Mei 2020: Meneertje Meer 3+ Tg. Winterberg /Job Raaijmakers/STIP theaterproducties 
Juni 2020: Sticks 4+ Oorkaan met Percossa 
November 2020: WIEDEEDHET 6+ BonteHond 
November 2020: GilGAMEsj 8+ Urban Myth / Theater De Krakeling / STIP theaterproducties 
November 2020: Tori 6+ HNTjong 
 
En..Actie! 
In 2019 zijn we gestart met het project En.. Actie! Ivm het succes hebben we het project in 
ons activiteitenaanbod laten staan. We pasten het project wel aan zodat het in de totale 
planning een stuk meer behapbaar werd. Niet 6, maar 2 acteurs nemen de klas even over 
en laten de leerlingen onderdompelen in de wereld van duurzaamheid. De klas ziet scenes 
waarin de noodzaak om te verduurzamen duidelijk wordt. Door mee te spelen in deze 
scenes worden de leerlingen uitgedaagd na te denken over wat zij in hun leven kunnen 
doen om bij te dragen aan een duurzamere wereld. “hoe kan ikzelf thuis en op school 
bijdragen aan een betere wereld ”. Want: “een beter milieu begint bij jezelf...” 
 
En Actie..! Is ontwikkeld vanuit het kader van onze duurzame doelstellingen. Dit project is 
in 2019 tot stand gekomen door een inhoudelijke en financiële bijdragen van het 
INNOfonds van het WWF en hebben wij met eigen bijdrage doorgezet in 2020. 
In 2020 hebben we En.. Actie 17 keer gespeeld voor in totaal 335 leerlingen.  
 
Denkstation PO 
Groep 8 van basisschool De Waterkant heeft ondanks de annulering van het festival met 
27 leerlingen wel gefilosofeerd onder leiding van theatermaker Edwin Klazinga en filosoof 
Maaike Beckers over het thema ‘waarheid’. Zij waren tevens begonnen met repeteren voor 
hun bijdrage aan het festival. Ook twee kopklassen (van het Hervormd Lyceum West en 
het Comenius) met elk met 15 leerlingen (totaal 30 leerlingen) waren begonnen met 
filosoferen en repeteren onder leiding van theatermaker Michel Hormes en filosoof Maaike 
Beckers. 
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Taaltrip in samenwerking met JINC 
Ieder kind heeft talent. Ook de honderdduizenden Nederlandse kinderen die opgroeien in 
een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Daarom strijdt JINC voor een 
maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Waarin íeder kind kansen 
krijgt. Om dat te bereiken, helpen zij kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de 
arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken 
ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Deze visie delen wij en hierom 
maken wij ruimte in ons theater om groepen basisschoolkinderen te ontvangen in de vorm 
van een Taaltrip. De kinderen krijgen een rondleiding, staan letterlijk even in de spotlight, 
krijgen een theaterworkshop en ontwerpen zelf een affiche. Ze ontdekken welke beroepen 
er nog meer zijn in het theater én leren woorden die alleen in het theater voorkomen 
waardoor hun woordenschat wordt vergroot. In 2020 hebben we 3 keer een taaltrip aan 
kunnen bieden en hebben we 77 kinderen bereikt met een taaltrip in Theater De Krakeling. 
 
2.3.2  Voortgezet onderwijs 
 
Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de jongeren bekijken we in 
overleg met de school welke van de voorstellingen uit onze programmering het best bij de 
school past en bieden we omkaderende educatie. In 2019 zijn we gestart met educatieve 
lessen in de vorm van het Imagine project aan te bieden. Dit lijkt qua vorm op het 
omkaderende project in het basisonderwijs. In dit project krijgen alle bezoekende 
scholieren in elk geval één omkaderende workshops die hen aanspreekt op hun intrinsieke 
nieuwsgierigheid en bijdraagt aan de ontwikkeling van identiteit en smaak. De 
voorstelling wordt in deze workshops niet expliciet voorbereid, maar we streven ernaar 
om de leerlingen nieuwsgierig te maken naar kunst en theater in het bijzonder. We zien het 
als onze taak om te stimuleren dat de leerlingen toekomstige kunst-/ theaterliefhebbers 
worden.  
 
In 2020 hebben totaal 3341 jongeren en begeleiders in schoolverband een voorstelling 
ingepland, waarvan er 1053 ook daadwerkelijk een voorstellingen hebben bezocht. 
544	leerlingen	hebben naast het zien van een voorstelling ook deelgenomen aan een 
voorbereidende workshop. 175 leerlingen daarvan hebben een dubbele workshop 
gekregen bij het zien van een voorstelling. 20 leerlingen hebben deelgenomen aan extra 
verdiepende projecten voor het Denkstation festival en bij Theater na de Dam.  
 
Samenwerking VMBO 
Onze wens om samen te werken met vmbo-scholen is groot. Hierom zijn we in gesprek 
geraakt met het Poldertheater en vmbo-school het Iedersland. Samen met hen zijn we een 
langjarige samenwerking gestart. Door Corona hebben helaas de activiteiten niet/ 
nauwelijks kunnen plaatsvinden maar hebben we wel de tijd genomen het plan heel 
zorgvuldig op te stellen. Naast voorstellingen en workshops bieden we hen stages in ons 
theater aan en is er een vaste theaterdocent van Theater De Krakeling onderdeel van het 
Iederslandteam.  
 
Denkstation VO 
De filosofieklas van het Lumion college was, met 12 leerlingen wel al begonnen met het 
project. Onder begeleiding van Michel Hormes en Maaike Beckers filosofeerden zij over ‘de 
waarheid’; het thema van de maand van de filosofie. 
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2.4 ACTIVITEITEN EN BEZOEKERS 

 

 
Het aantal bezoekers dit jaar is door de pandemie vele malen lager dan normaal. 
Vergelijkingen met voorgaande jaren zijn daardoor niet representatief. In dit jaar dat we 
nooit hadden kunnen voorzien hebben er 108 (-45%) minder voorstellingen gespeeld dan 
vorig jaar en 523 (-31%) minder activiteiten plaatsgevonden. Opvallend is dat er nog 61 
schoolvoorstellingen hebben gespeeld (vorig jaar 69). Dit aantal voorstelling is relatief 
hoog doordat we Ik zag twee beren met de Toneelmakerij samen 33 keer op de 
schoolpleinen van Amsterdam hebben gespeeld. 
 
Waar we het aantal minder activiteiten nog redelijk hebben kunnen beperken, waren alle 
activiteiten voor zeer beperkte capaciteiten (tussen 30 en 100) waardoor het aantal 
bezoekers met 56% is gedaald. Opvallend is dat er direct een verschil te zien is in de 
postcodegebieden van onze bezoekers. Vanaf juli is het percentage bezoekers uit West 
gestegen. In de jaarcijfers is deze verschuiving duidelijk te zien. We verwachten dat de 
ontwikkeling in 2021 nog duidelijker te zien zal zijn. Ook het percentage bezoekers dat niet 
uit Amsterdam komt is vanwege de verminderde reisbewegingen afgenomen van 26% in 
2019 naar 22% in 2020. 

 
 
 
 

AANTAL VOORSTELLINGEN/ACTIVITEITEN BEZOEKERS
133 voortellingen totaal aantal bezoekers vrije voorstellingen  (ex buurtgericht) 9.808
- buurtgerichte activiteiten totaal aantal bezoekers buurtgerichte activiteiten -
61 schoolvoorstellingen PO totaal aantal bezoekers schoolvoorstellingen 6.021
- publiek en school totaal aantal vrije bezoekers Krakeling & School 619
9 besloten voorstellingen VO totaal aantal leerlingen educatieve inhuur 405
203 Activiteiten Totaal bezoekers 16.853
27 commerciele verhuur totaal aantal bezoekers verhuur 765
0 ingehuurde programmering totaal aantal bezoekers ing. Programmering 0
230 Activiteiten incl verhuur Totaal bezoekers incl verhuur 17.618
30 lessen VO totaal aantal leerlingen educatie VO 544
603 lessen PO totaal aantal leerlingen PO (binnen schooltijd) lessen 5.899
4 lessen VO buiten schooltijd totaal leerlingen VO verdiepend 20
281 lessen PO buiten schooltijd totaal aantal leerlingen PO verdiepend (buiten schooltijd) 800
1148 Activiteiten incl verhuur en lessen Totaal bezoekers incl verhuur en deelnemers 24.881



Jaarverslag – Stichting Jeugdtheater Amsterdam / Theater De Krakeling 2020 

 

 

2.5 MARKETING EN COMMUNICATIE 

 
 
Als snel werd duidelijk dat er in 2020 een heel belangrijke taak voor de marketingafdeling 
was weggelegd. Zichtbaar blijven, nieuwe bezoekers naar onze nieuwe locatie trekken, 
informeren van (potentiele) bezoekers en zorgen dat we verbeelding blijven tonen.  
 
#KrakelingThuis 
Vanwege de sluiting moest de marketingafdeling opnieuw nadenken over leuke content 
en dit heeft ervoor gezorgd dat de afdeling creatiever ging nadenken. Zo heeft De 
Krakeling mensen thuis weten te inspireren en hebben we het theater op onze nieuwe 
locatie op de kaart gezet. Via onze onlinekanalen visualiseerden wij wat er zo leuk is aan 
theater en namen wij onze volgers mee in wat er gebeurde door middel van storytelling.  
Met KrakelingThuis hebben we de verbeelding van het theater bij de mensen thuis kunnen 
brengen met o.a. theateropdrachten, kleurplaten, voorstellingen om online te kijken, tips 
om thuis theater te maken, boeken om te lezen en een video om thuis zelf krakelingen te 
bakken. Er kwam ook een samenwerking met Video voor Theater, Podiumkids en 
Vakantietheater, platforms die jeugdtheatervoorstellingen via livestream naar de 
huiskamers brachten.   
 

Verbindende campagne - ontwerpbureau Autobahn 
In april 2020 was er nog altijd een lockdown, er was iets gaande waar niemand goed wist 
hoe je ermee om moest gaan. Toch was er een groot gevoel van samenhorigheid en 
verbinding. Er kwamen veel initiatieven om de samenleving en met name de 
gezondheidszorg een hart onder de riem te steken. Ook De Krakeling voelde sterk om 
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hieraan bij te dragen. Met ontwerpbureau Autobahn maakte wij een campagne voor aan 
de buitenkant van ons pand, om iets van ons te laten horen maar ook om de verbeelding 
door te blijven geven. Op de teksten van deze campagne kregen we velen positieve 
reacties, daarnaast waren ze heel kleurrijk en, ondanks deze lastige situatie, een feest om 
naar te kijken. 

 
Verhuiscampagne i.s.m. strategisch partner Bravoure 
Velen brieven, persberichten en social media-uitingen zijn ingezet om onze boodschap 
kracht bij te geven om iedereen op een goede te informeren over deze transitie naar het 
Westerpark. Het was belangrijk om onze positie als hét jeugdtheater van Amsterdam 
kracht bij te zetten. We zagen direct kansen voor een aanwas van nieuw publiek in de 
nieuwe omgeving van Amsterdam West, een gebied met een diversiteit aan culturen. Voor 
het communicatieplan van de verhuizing zijn we in samenwerking met Bravoure (partner in 
merkbeleving) tot een strategisch plan gekomen.  Foto: Verhuizing  
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Verhuiscampagne in fases:  

1. Verhuiscampagne - kenbaarheid nieuwe locatie 
2. Activatie: Kraslotenactie campagne locatie en imago, nieuwe locatie top of mind  
3. Merkcontinuïteit: Nieuwe Imago campagne – merkbeleving (deze fase is uitgesteld 

nadat de 2e lockdown in december 2020 zich voldeed). In 2021 wordt dit voortgezet.  
 
Nieuwsbrief  
Om in de corona periode in verbinding te blijven met ons 
publiek, vonden we het in de beginperiode (maart/april 
2020) belangrijk elke week een nieuwsbrief uit te sturen. 
Hiermee wilden we ons publiek graag oppeppen en 
inspireren met #KrakelingThuis. Tegelijkertijd wilden onze 
zichtbaarheid behouden en aandacht genereren voor het 
Kaartje voor later. De koppen van de nieuwsbrief werden 
gemaakt i.s.m. ontwerpbureau Autobahn en sloten aan bij 
de campagne.  
 
Website aanpassingen en verbeteringen  
- De homepage is aangevuld met een blok ‘Voor Scholen’. 
Doel hiervan is de zichtbaarheid van ons theateraanbod voor scholen te vergroten.  
- Alle medewerkers zijn zichtbaar met een foto van nu en een foto als kind. Een knipoog 
naar het feit dat we een theater voor een jong publiek zijn.  
- De Steun-ons pagina heeft een duidelijke structuur gekregen waarin de webbezoeker een 
keuzemenu aangeboden krijgt. Door onze missie uit te dragen laten we (potentieel) 
publiek warmlopen voor de Krakeling. Het doel hiervan is het publiek te verbinden aan ons 
theater en onze achterban te vergroten. Door te laten zien welke bestemming de donaties 
van onze bezoekers krijgen, scheppen we transparantie en enthousiasme bij het publiek.  
- Bezoekers kregen in 2020 de keuze om zonder account kaarten te kopen. Dit 
vergemakkelijkt het bestelproces. Vooral wanneer mensen kaarten willen kopen via hun 
mobiel is dit gebruiksvriendelijker. 
 
2.6 ONDERNEMERSCHAP 

 
 
Publieksinkomsten 
Net als het aantal activiteiten en bezoekers zijn ook de publieksinkomsten dit jaar niet 
representatief. Ze liggen vele malen lager dan voorgaande jaren en dan begroot. Deze 
inkomsten zullen pas weer het oude niveau bereiken als we volledig open mogen, zonder 
beperkingen in capaciteit. 
 
Donaties 
Vanaf de eerste lockdown heeft het publiek dat een kaartje had gekocht de mogelijkheid 
gekregen om of hun geld terug te krijgen of hun gekochte kaartje als donatie aan De 
Krakeling te doen. Daardoor heeft De Krakeling in 2020 ruim €32.000,- aan donaties 
ontvangen. De niet structureel gesubsidieerde gezelschappen die zouden spelen tijdens de 
lockdowns hebben 75% van de donaties voor hun voorstelling ontvangen, dit komt neer op 
een bedrag van ruim €8.000,-. 
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Kaartje voor later 
Tijdens de eerste lockdown in maart 2020 is het Kaartje voor Later als call to action op de 
website en in de nieuwsbrief ingezet. Hiermee kochten bezoekers vooraf kaartjes voor een 
theatervoorstelling in de toekomst. Een oproep tot steun aan De Krakeling en indirect 
support voor onze theatermakers en medewerkers achter de schermen. Een kaartje kostte 
14 Euro en is te gebruiken voor alle voorstellingen in Theater De Krakeling, werd tot nu toe 
60 keer verkocht.  
 
Vrienden en crowdfunding 
In 2018 is er middels een crowdfundingsactie € 27.899,- opgehaald om de entree aan de 
Nieuwe Passeerdersstraat te verbeteren. Als tegenprestatie voor de donateurs zou er 
vanaf 50,- een kindernaam op onze nieuwe deuren geplaatst worden. De nieuwe entree is 
er door de voorziene verhuizing nooit gekomen. In 2020 zijn de donaties (met toestemming 
van de donateurs) overgeheveld naar de Vrienden stichting van De Krakeling. Ook zijn de 
namen die door de donateurs aangeleverd waren geplaatst op de voordeuren van ons 
nieuwe pand aan de Pazzanistraat. We zetten in 2021 in op meer structurele 
vriendengiften te verkrijgen. Er is inmiddels een medewerker fondsenwerving en sponsoring 
aangenomen. 
 
Fondsen en coproducties 
De Krakeling vraagt voor bijzondere programmering, educatietrajecten en festivals 
subsidie aan bij (particuliere) fondsen. De Krakeling, Urban Myth en Stip theaterproducties 
zijn een coproductie aangegaan in deze coronatijd over hoe deze periode voor kinderen is. 
Fonds 21 kende 20.000 euro hieraan toe. De Krakeling is gestart met een cultuurcoach 
programma op diverse basisscholen. Ook vanwege de scholensluiting is er maar een 
gedeelte van dit programma doorgegaan. Hierdoor is 10.500 euro toegekend aan 2020 de 
rest van de subsidie en het programma is doorgeschoven naar 2021. Voor de 
programmering van De Krakeling ontvangt de stichting een bijdrage van het Fonds 
Podiumkunsten van €39.375,- in 2020. De geplande coproductie met Urban Myth en Stip 
theaterproducties Gilgamesj is doorgeschoven. 
 
Verhuur 
De verhuur zou juist op de nieuwe locatie een boost hebben moeten krijgen. De locatie is 
vele malen aantrekkelijker dan de oude locatie en had al diverse huurders die voor hun 
evenementen het pand huurden. Met Westergas BV sluiten we hier een 
samenwerkingsovereenkomst over af. Helaas heeft het grootste gedeelte van alle 
verhuuraanvragen geen doorgang kunnen vinden. Totaal is het theater 27 keer verhuurd 
aan verschillende partijen, met name culturele organisaties. Ook in 2021 zal de verhuur 
last hebben van de coronacrisis. Wel zijn de offertes, brochures en is de website 
aangepast en zijn we klaar voor alle nieuwe aanvragen. Gevaar is echter dat het 
programma zo vol zit door alle voorstellingen die doorgeschoven zijn dat er voor verhuur 
minder plek is. Hierover maken we intern afspraken. 
 
2.6 ORGANISATIE 

 
Voor alle medewerkers was 2020 een intens jaar. Iedereen heeft zijn eigen manier van 
werken moeten herzien, op nieuwe manieren verbindingen aangaan en overlegstructuren 
inrichten. Daarnaast is voor velen hun werk zelf ook direct door deze coronacrisis 
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veranderd. Techniek heeft de verhuizing grotendeels verzorgd, programmeurs waren 
vooral bezig met annuleren en doorschuiven, educatie moest een compleet nieuw aanbod 
bedenken, marketing kreeg een belangrijke taak om samen met de programmering en 
educatie verbeelding en creativiteit bij de mensen thuis te brengen, fondsenwerving en 
partnerships werden nog belangrijker, maar konden vooral plannen maken voor de 
toekomst. Dit jaar heeft dus ook verbindingen tussen afdelingen versterkt. Marketing, 
programmering en educatie werkten veel nauwer samen en marketing en kassa hadden 
samen de belangrijke taak om bezoekers zo goed mogelijk te informeren. 
 
De eerste lockdown zorgde voor de grootste veranderingen. Iedereen moest hier voor het 
eerst zijn/haar werk en manier van werken aanpassen. In het team zorgde dit in eerste 
instantie voor ene creatieve boost. Er werd heel hard gewerkt en allerlei nieuwe 
initiatieven ontstonden. De campagne ‘verbeelding beperkt zich niet tot anderhalve 
meter’ of de theaterlessen door onze docenten thuis zijn hier mooie voorbeelden van.  
 
Ook zorgde de eerste lockdown voor een versnelling van de verhuizing naar het 
Westergasterrein. Wij hebben zelf hard gewerkt om deze verhuizing in deze periode 
mogelijk te maken. We zagen grote voordelen van een verhuizing tijdens de lockdown en 
waren toe aan een start op een nieuwe locatie. Van maart tot mei heeft de directie 
onderhandeld met All Monuments BV, eigenaar Nieuwe Passeerdersstraat en Westergas 
BV. In mei waren we hier met beiden uit en dat gaf ons 1 maand om het hele theater te 
verhuizen naar het voormalig Westergastheater. De hele organisatie heeft keihard 
gewerkt om dit mogelijk te maken. Er ontstonden nieuwe samenwerkingen en nieuwe 
tijdelijke functies. In juli waren we over en in de zomer hebben we alles (tijdelijk) ingericht 
om in ieder geval eind augustus klaar te zijn voor publiek. 
 
We hebben in 2020 gekozen om extra in te zetten op de afdeling fondsenwerving en 
sponsoring. Voorheen werd dit door de zakelijk directeur gedaan samen met 1 medewerker 
voor 1 dag in de week. In 2020 is er gekozen om een medewerker aan te stellen voor 4 
dagen in de week. Gezien de huidige situatie verwachtten we niet dat we hier direct al 
vruchten van plukken, maar gezien de ambitieuze doelstellingen voor 21-24 moeten en 
willen we deze weg graag inslaan. 
 
2.7 TOEKOMST 

 
Risico’s 
Het afgelopen jaar hebben we dankzij NOW steun, meerjarige subsidie van het AFK en het 
FPK het financieel vol kunnen houden. Maar 2021 wordt opnieuw spannend. Op het 
moment van schrijven is het theater vanwege de landelijke maatregelen nog steeds 
gesloten. Als we weer open mogen zal dat in eerste instantie weer voor een beperkt 
publieksaantal zijn. Vervolgens zal het natuurlijk ook spannend zijn of het publiek ons in 
even groten getale weet te vinden als voorafgaande aan de pandemie. In ons nieuwe 
onderkomen in het Westerpark betalen we daarnaast een fors hogere huur. De inschatting 
vooraf was dat we op deze plek een groter verhuurpotentieel hadden, waarmee we 
grotendeels het verschil zouden kunnen opvangen. Door corona is de verhuurmarkt 
ingestort. We verwachten dat dit ook nog wel even duurt voor het weer op het oude 
niveau zal zijn. Hierdoor voorzien we juist voor de komende jaren een spannende tijd, 
waarin het heel lastig zal worden om onze ambitieuze doelstellingen qua verhuur en 
sponsoring te halen. En daarnaast moeten we natuurlijk nog afwachten welke 
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steunregelingen er in 2021 zullen zijn. Op het moment van schrijven is in ieder geval NOW 
voor de eerste periode van 21 weer aangevraagd.   
 
We zien ook dat het bijzondere jaar en veranderde manier van werken impact heeft op de 
medewerkers. We zullen er extra op letten dat we medewerkers in hun kracht zetten en we 
hebben allen gestimuleerd om opleidingen/trainingen te gaan volgen. In 2021 zal hier veel 
gebruik van gemaakt worden. 
 
Huisvesting  
Op onze nieuwe plek voelen we ons thuis, maar we zien nog veel mogelijkheden tot 
verbetering in ons huis. We hadden afgelopen halfjaar graag willen gebruiken om de 
locatie te testen en samen met input van onze bezoekers te zien welke veranderingen we 
door zouden moeten voeren. Te denken valt bijvoorbeeld aan hoe publieksstromen moeten 
lopen, hoe we de horeca inrichten, wat het horeca aanbod gaat worden, waar we zelf 
onze kantoorruimtes gaan inrichten. Al deze zaken hebben we niet kunnen testen en 
komen dus in 2021 opnieuw aan bod. Daarnaast hebben we nog steeds de ambitie om een 
tweede zaal te openen en één of meerdere theatergezelschappen een plek in ons huis te 
geven om te repeteren en kantoor te delen. Plannen waarover we ook met Westergas in 
gesprek zijn om te onderzoeken of dit in de toekomst mogelijk zal zijn. We kijken uit naar 
een prachtige toekomt als Het Jeugdtheater van Nederland op het Westergasterrein. 
 
 
 
Amsterdam, mei 2021 
Kees Blijleven – artistiek directeur – bestuurder 
Marleen Lamers – zakelijk directeur - bestuurder 


