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Toekomst statement

Wij zijn de speeltuin, 
de tuin, het veld en 
het bos van de stad. 
De ruimte om te 
ontdekken, te staren, 
te leren, te vallen, op 
te staan, te verbazen, 
te ontmoeten, te 
dromen. De zuurstof 
van de stad.
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Wij zijn van de toekomst, voor de toekomst en tonen de toekomst. Wij inspireren 
voor de rest van je leven. We geven je verbeeldingskracht om morgen vorm te geven. 
Wij bieden nieuwe perspectieven, laten je kennis maken met nieuwe meningen en 
visies. Wij tonen je nieuwe beelden, nieuwe bondgenoten. Wij laten zien dat er meer 
mogelijk is dan je dacht. Wij geloven dat morgen mooier wordt door vandaag de 
beste theatervoorstellingen te beleven. 

Theater De Krakeling is al meer dan 40 jaar hét theater voor jeugd en jongeren in 
Amsterdam en in heel Nederland. Wij zijn het enige theater dat met programma, 
gebouw en personeel alleen kinderen en jongeren bedient. 24 uur per dag, 7 dagen 
per week. Hier is ruimte voor jeugd, ruimte voor toekomst. 
Wij zijn er voor de stad van de toekomst, maar ons pand beperkt ons om onze eigen 
toekomstplannen te realiseren. Onze zaal is te klein voor de voorstellingen van nu. 
We bereiken minder kinderen dan we zouden willen en kunnen. En nog urgenter: ons 
pand zakt en scheurt, funderingsherstel is onontkoombaar. Onze voorstellingen 
moeten we minstens een jaar ergens anders tonen. 

Een nieuwe locatie voor De Krakeling is een urgent probleem maar vooral een kans 

De kans om onze eigen toekomstplannen te realiseren. Wij zien het voor ons. 
De plek om zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met theater. Om ze 
verbeeldingskracht voor het leven mee te geven zodat ook zij hun dromen kunnen 
waarmaken. 

Wij zien het nieuwe jeugdtheater voor ons

De plek waar alle Amsterdamse gezinnen elk moment van de dag terecht kunnen. 
Dé plaats voor theater voor een jong publiek. Met 2 theaterzalen (350 en 150 zit-
plaatsen), repetitie- en workshopruimtes, kantoorruimtes voor zowel De Krakeling 
als het Amsterdamse jeugdtheatergezelschap De Toneelmakerij en nog 1 à 2 andere 
jeugdtheater en/of -dansgezelschappen uit Amsterdam. Met werkplekken voor crea-
tieven die met of voor kinderen werken, vergader- en inspiratieruimtes en het kinder-
café voor gezinnen in Amsterdam. Waar geen kant en klare glijbaan staat, maar 
waar kinderen worden geprikkeld om zelf hun speelmogelijkheden te ontdekken. 

We staan op een keerpunt: we gaan onze eigen dromen waarmaken. Niet alleen 
omdat het huidige pand aan de Nieuwe Passeerdersstraat niet meer voldoet, maar 
vooral omdat we onze belofte willen nakomen: zoveel mogelijk kinderen kennis 
laten maken met theater. Dit ondernemingsplan is een tussenstap naar het ultieme 
jeugdtheater dat recht doet aan de omvang en diversiteit van de stad. De komende 
periode tonen wij dat wij hét jeugdtheater van Nederland zijn op een nieuwe locatie 
en dat een groter pand een logische volgende stap is. 

Met veel plezier en vertrouwen in de toekomst bieden wij u hierbij ons 
ondernemings plan 2021-2024 aan.

Kees Blijleven en Marleen Lamers

Inhoudsopgave

Toekomststatement 2

1 Theater De Krakeling 5 
staat voor verbeelding

2 Theater De Krakeling 7 
ziet jou

2.1 Programma voor alle 7 
Amsterdammers

2.2 Aanjagen en inspireren 10 
van sector en publiek

2.3 Educatie en participatie 13 
integreren en versterken

3 Publiek van Theater 16 
De Krakeling

4 Theater De Krakeling 18 
van morgen

Bijlagen
Meerjarenbegroting 2021-2024

Huisvesting

Toekomst statement

Mede namens: Colette van Wees, Hiske Dijkstra, Michel Hormes, Anoma Ortelee, Carmen Lamptey, 
Dian IJkhout, Edwin Klazinga, Isabelle Fabre, Janny Hofman, Nico Tillie, Nynke Vermüe, Susanne Marx, 
Jente Jong, Loes van der Staak, Daan Bosch, Ludmilla van der Kroon, Siham Bourakaa, Willemien Snoek, 
Rosa van Blerck, Anissa Outaklla, Maartje Valk, Joy Toet, Sterre Dijkstra, Rita Vink, Marlieke van Kuijk, 
Tirsa With, Elise Breekveldt, Henk de Groot, Rob Verbruggen, Coen Gravemaker, Immanuel van de Ven, 
Annet Bennis, Mei Teng, Eric Vliegenberg, Jan van Beek, Carlos Mesquita Martines, Ellen Kooijman, Lotte 
Bant, Liese Kelholt, Simone van der Steen, Nancy Masaba, Ileen Mol, Floor Ofner, Fien van der Steen, 
Rachel Besemer, Rana Uzun, Jette Kelholt, Nanda Hagedoorn, Peter van den Esschert, Nadia Bouras, 
Elly Ludenhoff, Maurice Seleky, Ilaha Muhseni, Thijs Lommen en Carlos van der Ree
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1
Theater De Krakeling 
staat voor 
verbeelding

Theater De Krakeling is het enige theater voor kinderen en 
jongeren in Nederland. Al meer dan 40 jaar tonen wij de 
beste jeugdtheatervoorstellingen. Dit doen wij in een huis 
speciaal voor de jeugd. Waar kinderen en jongeren worden 
uitgedaagd. De Krakeling is gastvrij, toegankelijk, persoonlijk 
en oudervriendelijk. Kinderen hoeven zich niet aan te passen 
aan het rode pluche van de volwassenen. Ons uitgangspunt 
is de jeugd. Onze medewerkers zijn dé jeugdtheaterexperts. 
Wij kennen kinderen en jongeren en nemen hen voor honderd 
procent serieus.

Je wereld wordt groter
Kunst en theater maken de wereld een beetje mooier, daar 
zijn we van overtuigd. Ze vergroten je wereld. Laten je iets 
zien wat je nog nooit eerder zag, laten je een mening horen 
die je nog niet kende of spiegelen je een beeld voor waarvan 
je nog niet wist dat dat mogelijk was. De Krakeling maakt de 
wereld van kinderen en jongeren groter door het tonen van 
de beste voorstellingen. Wij noemen dat voorstellingen die 
uitdagen.

Uitdagend theater
Dagelijks tonen wij het beste jeugdtheater van Nederland 
en ver daarbuiten voor kinderen en jongeren van 2 tot en 
met 16 jaar. De voorstellingen die wij programmeren tonen 
verbeeldingskracht en zijn uitdagend: voorstellingen die net 
iets verder gaan dan wat je al kende. Bij ons zie je Noumi zusje 
zeven van Rose Stories, Hamlet van de Toneelmakerij en De 
onzichtbare man van Theater Artemis. Binnen het theater 
en de kunsten in het algemeen laten makers ons zien hoe wij 
ons kunnen verhouden tot dat wat we niet kennen of zelfs 
ongemakkelijk vinden. ‘Hier is bekend terrein voor je, daar is 
iets nieuws. Kom maar op, als je durft.’ Dat zijn de momenten 
waarop we leren en dat is precies waar De Krakeling voor 
staat: voorstellingen laten zien die net dat onbekende tonen, 
waardoor je kennis maakt met andere werelden, nieuwe 
meningen en andere perspectieven.

Onze experts 
kiezen voor

1 Verbeeldingskracht

2 Uitdaging

3 Toegankelijkheid

4 Hoge kwaliteit

100 procent 
voor de jeugd

1 Programma

2 Gebouw

3 Personeel

Vergroot 
jouw wereld
1 Laat je een nieuw 

perspectief zien

2 Is een ervaring 
voor het leven

3 Kijkje in een 
andere wereld

Missie

Theater De Krakeling 
daagt kinderen en 
jongeren uit met een 
theaterervaring die hun 
wereld groter maakt.
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Verbeeldingskracht
Verbeelding is voor ons het begin. Wij 
geloven dat verbeeldingskracht één 
van de belangrijkste vaardigheden van 
deze tijd is. In onze kinderjaren is dit 
vermogen het sterkst. De toekomst is 
dan het grootst, zo ook ons vermogen 
om die toekomst in te vullen. Wij tonen 
verbeelding en stimuleren kinderen om 
hun verbeeldingskracht te behouden. 
Om de wereld te leren begrijpen is 
verbeeldingskracht essentieel. Kennis 
kan die plaats niet innemen.
Verbeelding is voor ons een voor-
waarde voor al onze activiteiten. 
Uitdagen is wat er vervolgens gebeurt 
en waardoor een kind zich ontwikkelt. 
Om uit te groeien tot een zelf-
bewuste, tolerante volwassene die zijn 
vermogen tot dromen heeft behouden.

‘Een kind leert op de momenten waarop het 
wordt verrast door iets nieuws of als het even 
ongemakkelijk wordt’
Wetenschapsjournalist Mark Mieras tijdens een lezing op het Krakeling Festival 2018, 

over het belang van kunst voor de ontwikkeling van kinderen

Een kind past zich snel aan de wereld om zich heen aan. Als het even anders 
gaat dan verwacht, wordt het kind verrast en ontstaan er nieuwe verbindingen 
in de hersenen: ‘Oh, zo kan het ook...’

Kinderen hebben nu meer dan ooit deze momenten van uitdaging nodig. Juist 
in de stad moeten wij dit soort gelegenheden voor kinderen bewust creëren. 
Volwassenen willen hun kinderen beschermen in de steeds drukker wordende 
omgeving, volkomen logisch. Maar door het beperken van de speelruimte van 
kinderen beperken we ook de mogelijkheden om iets nieuws te ervaren.

Kunst biedt deze momenten van ongemak, verrassing en uitdaging. Kunst laat 
het onverwachte zien, aldus Mieras. Zelfs als het kind toeschouwer is, zonder 
actief deel te nemen, gaan de spiegelneuronen aan het werk en dat heeft 
hetzelfde effect op de hersenen als iets zelf beleven.

‘Verbeelding is krachtiger 
dan kennis, verbeelding 
omvat de wereld’ 
 — Albert Einstein

VOORSPELBAAR
ENKEL

SPEKTAKEL

SCHOOLS

Krakeling 
voorstellingen

Een ervaring voor het leven
Stimuleert verbeelding, 
inspireert en daagt uit

Voor de toekomst
 Ons publiek is de theaterbezoeker van de toekomst. 
Als geen ander theater hebben wij een constante 
aanwas van nieuwe jonge bezoekers. Een positieve 
theaterervaring vandaag is een opstap naar het 
theaterpubliek van morgen. Naast hét jongste 
publiekstheater zijn wij ook het expertisecentrum 
op het gebied van theater voor een jong publiek. 
Wij inspireren en dagen zowel de bezoekers als de 
sector uit.

UITDAGEND

V
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B
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2
Theater De Krakeling 
ziet jou

Tussen 2017 en nu hebben we onze doelstellingen meer dan 
behaald: 355 voorstellingen, bijna 50.000 bezoekers, bijna 
1.500 lessen op scholen, en een meer divers publiek. In onze 
eigen coproductie Martin Luther King kwam 40 procent van 
het publiek uit de focusstadsdelen: Noord, Nieuw-West en 
Zuidoost. We zetten een eigen festival neer, programmeerden 
meer buiten ons pand. In 2018 en 2020 maakten we een eigen 
productie, en we integreerden educatie en programmering. 
Deze succesvolle stappen breiden we uit en versterken 
we. In 2021-2024 richten we ons op een programma voor 
alle Amsterdammers. We willen de (jeugd)theater sector 
aanjagen, publiek inspireren, coproducties aangaan en het 
internationale aanbod versterken. We breiden ons aanbod 
voor scholen uit, verbinden ons aan een groter publiek en 
maken meer impact op onze bezoekers. Op die manier zorgen 
we dat onze projecten toekomstbestendig zijn en bijdragen 
aan de toekomst van het jeugdtheater.

2.1
Programma voor alle 
Amsterdammers
Grootstedelijk programmeren is voor ons programmeren 
voor alle jonge Amsterdammers uit alle delen van de stad. 
Ons publiek benoemen we niet als kinderen met een Turkse, 
Marokkaanse, Brabantse of Noord-Hollandse achtergrond, 
maar als dé Amsterdammers van nu en van de toekomst. 
Allemaal Amsterdammers, die leven en naar school gaan in 
onze stad. We vertellen de verhalen die daarbij horen.

Terugblik
De afgelopen jaren zetten we stappen om in personeels-
bestand, op de tribune en op het podium een afspiegeling 
te zijn van de stad. Binnen de afdeling programmering 
is inclusiviteit een dagelijks onderwerp, het speelt een 
expliciete rol bij keuzes die we maken. We deden onderzoek 
naar de diversiteit op het podium (regie, cast en verhaal). 
Met alle beperkingen van dien waren de cijfers een indicatie 
voor het aanbod en de keuzes die we daarin maken. In 
seizoen 14/15 bevatte 16 procent van de voorstellingen een 
divers element, in seizoen 16/17 steeg dat percentage naar 
34 procent. En in seizoen 18/19 kwamen we op een percentage 
van 43 procent. We toonden bijvoorbeeld Man down van Lost 
Project, Noumi zusje zeven van Rose Stories en een concert 
van het Andalusisch Orkest bij het Suikerfeest. 

Focus 2021-2024

  Programmeren voor alle Amsterdammers

  Aanjagen en inspireren van de sector en het publiek

  Educatie en participatie integreren en versterken

 Verbreden publiek door versterken merk Theater De Krakeling

  Toekomstbestendige organisatie en huisvesting
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In de periode 17/20 organiseerden we meer festivals. De festival-insteek 
is ons goed bevallen. We bereiken meer en ander publiek en hebben 
meer mogelijkheden voor verdieping. We vierden ons 40-jarig bestaan 
met het Krakeling Festival. Denkstation hield haar eerste editie in 2019. 
Publieksfilosofen Marli Huijer en Frank Meester gingen op zoek naar de 
cross-over tussen theater en filosofie. We brachten theatervoorstellingen 
met een filosofisch thema en filosofen verzorgden samen met theater-
makers een workshop, lezing of voordracht voor een jong publiek. Zo had 
de editie van 2019 een samenwerking van Haroon Sheikh en Annemaike 
Merkens (Nineties producties) over geopolitieke verhoudingen, voerde 
theatermaker Jetse Batelaan een gesprek met schrijfster Connie Palmen na 
De Man die alles weet. Ter gelegenheid van het festival schreef Abdelkader 
Benali het eerste kinderboek in het kader van de Maand van de Filosofie.

Ieder kind heeft het recht zichzelf terug te zien 
op het toneel
 Superdiversiteit is de nieuwe norm. In al deze verscheidenheid 
zien wij jou. Net als de afgelopen jaren, waarin ons publiek al 
meer en meer een afspiegeling van de stad is gaan vormen, 
is onze programmering óók de komende jaren voor alle 
Amsterdamse kinderen, jongeren en hun ouders. Iedere jonge 
Amsterdammer heeft het recht zichzelf te herkennen op het 
toneel. Deze herkenning zorgt voor toegankelijkheid. In de 
meer dan 350 voorstellingen voor bijna 50.000 bezoekers is er 
ruimte voor verschil en inclusie. Wij kiezen voor en stimuleren 
makers om verhalen van nu op het toneel te brengen met 
acteurs die een afspiegeling zijn van onze superdiverse 
stad. Theater De Krakeling versterkt de verbinding tussen 
Amsterdammers door elkaars verhalen te leren kennen. 
Op ons podium herkent het publiek zichzelf, maar ook hun 
klas- of stadsgenoot en worden nieuwe werelden geopend. 
We tonen voorstellingen die een caleidoscopische blik 
op de samenleving geven. Voorstellingen die gegoten zijn 
in een speelse, beeldende, interactieve en/of esthetische 
vorm. Theater dat zich niet alleen laat beoordelen door 
de westerse kwaliteitsnorm. Theater dat leeft en de stad 
voorziet van zuurstof. Theater in alle genres, voor alle 
leeftijden en door bekende makers en nieuwe talenten. 

Interactie met makers
Met een groot aantal gezelschappen hebben we een hechte 
band. De Toneelmakerij, Maas Theater en Dans, BonteHond, 
De Dansers, Het Houten Huis, Theater Artemis en NTjong zijn 
op dit moment de gezelschappen met wie we ons het meest 
verwant voelen. Ze brengen grootstedelijke verhalen met een 
representatieve cast. 
De komende jaren zullen we het contact met onze goede 
buur De Toneelmakerij (met artistiek leider Paul Knieriem) 
versterken, o.a. door een aantal locatieprojecten (hierover 
verderop meer). In de toekomst zien we De Toneelmakerij 
niet alleen als goede buur, maar ook als gewaardeerde 
huisgenoot.

Amsterdam is een superdiverse 
stad. Mensen van verschillende 
etnisch e herkomst, verschillende 
sociaaleconomische status, 
verschillende seksuele oriëntatie, 
mensen met en zonder religie. 
Al deze mensen wonen dicht 
op elkaar in buurten waarin 
gee n enkele groep de numerieke 
meerderheid vormt.

Bron: website gemeente Amsterdam

Ambities programma

 We tonen minimaal 
350 voorstellingen 
waarin alle jonge 
Amsterdammers zich 
kunnen herkennen

 We verbinden ons 
aan 10 bespelers 
én zorgen voor 
flexibiliteit

 We verdiepen in 
5 festivals per jaar

 We programmeren 
meer voor stellingen 
en treden vaker 
buiten de grenzen 
van ons pand
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Voor ons publiek vanaf 12 jaar 
zijn gezelschappen als DOX en 
AYA graag geziene gasten. De 
trailervoorstellingen van Toneelgroep 
Oostpool/ Sonnevanck zijn ook een 
voorbeeld van speciale voorstellingen 
waar we ruimte voor blijven maken. 

Katalysator voor vernieuwing 
Onze rol is veranderd. We zijn 
actiever in onze expertise delen 
met makers op het gebied van 
publiek, verbeeldingskracht en 
jeugdtheater. We vragen om voor-
stellingen voor bepaalde leeftijds-
groepen, met een representatieve cast 
of over grootstedelijke thema’s. 
Omdat wij een grote afnemer zijn 
(soms wel 15 tot 20 speelbeurten van 1 
productie), kunnen wij een katalysator 
zijn voor vernieuwing en diversiteit. Zo 
spoorden we George & Eran aan om 
voor de jeugd te gaan spelen, omdat 
we daar een goede match in zagen. 
De komende periode intensiveren we 
de gesprekken met makers en houden 
we daarnaast ruimte voor de (nog) 
minder gevestigde namen. Ook creëren 
we flexibiliteit om te zorgen dat ons 
programma altijd van nu en van heel 
de stad is. Nieuwe talenten die wij 
op dit moment graag een plek in ons 
programma geven, zijn bijvoorbeeld 
Charley Duran, Priscilla Vaudelle met 
Lost Projects en Ryan Djojokarso.

Festivals
Theater De Krakeling kiest ervoor 
om jaarlijks diverse festivals te (co)
produceren. Deze festivals zijn de 
uitgelezen kans om de grenzen van 
het theater te ontdekken en op te 
rekken, om een vrijere artistieke 
vorm te kiezen. Door festivals 
kunnen we onszelf overal in de 
stad laten zien en aandacht voor 
het jeugdtheater vragen. Festivals 
geven ons de mogelijkheid om meer 
samenwerkingen aan te gaan, ook 
buiten de sector. Mede daardoor 
vergroten en verbreden ze ons 
publieksbereik.

Makers van DOX en nieuwkomers als Timothy de Gilde, Casper Vandeputte, Joost 
Maaskant, DIEHELEDING, Onyx & Ivory, Giovani de Vreede, LIONSTORM, Dalton 
Jansen, Artbeat, Batalo East, en Sinem Kavus nemen het pand van De Krakeling 
over. We sluiten af met een DOX afterparty.

I.s.m. DOX&Guests

DOX 
POPS UPFebruari

In De Maand van de Filosofie organiseren we het Denkstation festival: het 
cross-over festival van theater en filosofie. Ieder jaar met de presentatie 
van het kinder boek rond het thema van de Maand (in 2020 ‘Waarheid’). 
Ieder jaar met een curator theater en een curator filosofie (in 2020 Priscilla 
Vaudelle en Babah Tarawally) om een avondvullende filosofierevue (1 voor 
kinderen, 1 voor jongeren) samen te stellen. Ieder jaar ook een vaste avond 
met De Gasten, die een voorstelling presenteren samen met de curator 
filosofie. Docenten van de stichting Wonder Why en onze theaterdocenten 
maken met leerlingen in 10 lessen een presentatie rond het thema.

I.s.m. Lost Project, 
Wonder Why, De Gasten 
& Amsterdamse scholen

DenkstationApril

PopArts in De Krakeling ontwikkelt zich van een festival met poppen en 
objecttheater naar een festival met multimediale en interactieve voor-
stellingen. Denk aan video-mapping, virtual reality, robots en drones.

I.s.m. Feikes Huis, Theater 
Bellevue, De Brakke Grond

Pop Arts XS
April

De jeugdeditie van het Nederlands Theaterfestival met de beste voor-
stellingen van het seizoen. De keuzes van de Gouden Krekeljury, van de 
Amsterdamse theaters zijn te zien in De Krakeling en op andere podia in 
de stad. Op de slotdag vieren wij de start van het nieuwe seizoen met de 
Professionalsdag; De Staat van het Jeugdtheater klinkt en de Zilveren 
Krekels worden uitgereikt. De Professionalsdag bevestigt onze centrale 
rol in het jeugdtheater en de jeugddans.

I.s.m. NTF, Podium 
Mozaïek, Pleintheater, 
Bijlmerparktheater, 
Meervaart

10 dagen, 
9 voorstellingen, 
1.400 bezoekers

NTF Jong
September

Amsterdam verdient een jaarlijks jeugdtheater festival met het beste 
Nederlandse aanbod. Daarom organiseren we in de herfstvakantie het 
Krakeling festival. Een tiendaags theaterfestival met een internationaal 
bezoekers programma voor alle leeftijden, alle genres, nieuw talent, 
gevestigde namen en inspiratie. (Hierover meer in het volgende hoofdstuk)

I.s.m. ITA, Theater 
Bellevue, Podium Mozaïek, 
de Toneelmakerij, 
de Betovering, 
Dutch Performing Arts

Krakeling
Festival

Oktober

Festivalladder 2021-2024

10 dagen, 
60 voorstellingen, 
4.000 bezoekers 
(over alle locaties)

4 dagen, 8 voorstellingen, 
1.000 bezoekers

3 dagen, 
5 voor stellingen, 
500 bezoekers

5 dagen, 
8 voorstellingen, 
1.000 bezoekers 
(Krakeling)
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Krakeling op locatie
Naar de Amsterdammers toe is al jaren een belangrijk 
onderdeel van onze programmering. Festivals zijn daar een 
goed moment voor. Maar ook buiten de festivals om laten wij 
onze bezoekers op verschillende locaties laagdrempelig kennis 
maken met theater. De komende periode is programmeren 
op andere plaatsen in de stad belangrijker dan ooit. Hiermee 
kunnen we gericht doelgroepen bereiken én laten zien dat we 
meer kinderen kunnen bereiken. In 2020 gingen we bijvoorbeeld 
al met de Toneelmakerij naar Broedplaats Lely voor 29 keer 
een bewerking van Hamlet door Abdelkader Benali. En in 21-24 
staan we sowieso samen met BonteHond op een voetbalveld 
met 3 voetbalvoorstellingen. Ook met BonteHond brengen we 
een voorstelling in een milieustraat in Amsterdam. Jongeren in 
de reclassering gaan in plaats van prikken in een plantsoen, 
spelen in een theatervoorstelling. Met De Toneelmakerij gaan 
we naar Westpoort om een voorstelling voor en door de stad 
te maken. 

2.2
Aanjagen en inspireren van sector 
en publiek
Als het huis van en voor de toekomst willen wij altijd onszelf, 
ons publiek en de professionals om ons heen inspireren. Het 
is voor ons van levensbelang dat we bijblijven en zelfs iets 
voorlopen. Naast het publiekstheater voor jeugd zijn wij 
ook expertisecentrum voor (jeugd)theaterprofessionals. Bij 
ons doet het publiek zijn eerste theaterervaring op, daarna 
worden de drempels naar andere theaters pas lager. Aan ons 
de schone taak om de sector aan te jagen en te inspireren. 
Als theater met de laagste gemiddelde leeftijd moéten wij 
innoveren en zorgen dat theater en (aankomend) publiek 
verbonden worden en blijven.

Terugblik
De periode 2017-2020 heeft De Krakeling veel gebracht, 
met als voorlopig hoogtepunt het 40-jarig bestaan in 2018 
dat we groots vierden met het 1e Krakeling festival: 10 
dagen theater in de hele stad met in totaal 70 activiteiten, 
waaronder de première van onze coproductie met Urban 
Myth en STIP, internationale voorstellingen, de voorstelling 
over duurzaamheid Hallo Dampkring van Theater 
Artemis op locatie, de dag van de Duurzaamheid i.s.m. 
Urgenda, een seminar voor theaterprofessionals en een 
bezoekersprogramma voor buitenlandse programmeurs.
 
Herkenning en representatie doen ertoe. Toch constateerden 
we dat het jeugdtheateraanbod nog wel een stimulans 
kon gebruiken. Onze coproductie Martin Luther King was 
hier het eerste antwoord op. Een bewust statement om te 
laten zien dat het kan: een voorstelling met een diverse 
cast over een voor iedereen herkenbaar en verbindend 
onderwerp. De voorstelling werd alom (h)erkend als artistiek 
hoogwaardig en was in het gehele land een publiekstrekker. 
Daarbovenop won de voorstelling De Gouden Krekel voor de 
beste productie in het jeugdtheater van het seizoen. Ook de 
peutervoorstelling SsssT van Rose Stories i.s.m. Studio Figur 
kwam mede dankzij ons initiatief tot stand. Opstekers die 
onze voortrekkersrol bevestigen en waar we de komende 
jaren op voortborduren.

‘Als je alleen de boeken 
leest die iedereen leest, 
kun je alleen denken 
wat iedereen denkt’ 
 — Haruki Murakami
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De Krakeling als coproducent
We beginnen als Theater De Krakeling de vruchten te 
plukken van onze jarenlange investering in diversiteit in 
de programmering en inclusiviteit in ons beleid. Maar het 
gaat ons nog niet snel genoeg: daarom gaan we door met 
maken van nieuw aanbod. Het coproduceren heeft ons veel 
gebracht: samenwerking met partners als Urban Myth, en 
natuurlijk ook de waardering die de voorstelling Martin 
Luther King kreeg:

‘Hiermee viert het Amsterdamse 
jeugdtheater zijn 40-jarige bestaan – 
en toont het zijn gevoelige neus voor 
belangwekkend jeugdtheater’
Recensie de Volkskrant van de eerste coproductie: 

Martin Luther King (2018)

Coproduceren om het aanbod toekomstbestendig te maken, 
dat is wat we doen. We hervormen het aanbod zodat het 
past bij het nieuwe potentiële publiek. Het (jeugd)theaterveld 
kan op dit moment nog steeds een stimulans gebruiken om te 
zorgen dat iedereen zich herkent op het toneel. Daarom richten 
we ons de komende 4 jaar op gezelschappen die samen met 
ons nieuwe verhalen brengen en daarmee een nieuw publiek 
bereiken. We hopen dat deze stimulans het aanbod en het 
publiek zichtbaar beïnvloedt en we de jaren daarna kunnen 
innoveren op nieuwe thema’s.

In alle coproducties investeren wij met een financiële 
bijdrage, daarnaast nemen we plaats in het artistieke team, 
pakken we gezamenlijk de fondsenwerving en marketing op 
en bieden we plaats aan preview en montage. De première 
van deze coproducties is jaarlijks de openingsvoorstelling 
van het Krakeling festival in oktober.

Urban Myth
Urban Myth biedt onvertelde verhalen een podium en geeft 
een nieuwe kijk op identiteit. Deze onvertelde verhalen 
willen wij in De Krakeling laten zien. De samenwerking met 
het gezelschap is zo goed bevallen dat we in 2020 een 
hedendaagse bewerking van het oudste epos ter wereld 
Gilgamesj gaan maken en er daarna nog twee coproducties 
op stapel liggen. De Krakeling vindt Tjon a Fong in het 
theaterlandschap een inspirerende verhalenverteller, die op 
de bres staat voor een diverse en inclusieve stad. Tjon a Fong 
kan de verhalen die wij graag tonen ook nog eens op een 
toegankelijke manier vertellen. De eerste voorstelling in de 
nieuwe periode, naast een reprise van Martin Luther King, is 
een samenwerking met de beeldende kunstenaar Raquel van 
Haver (winnaar Amsterdam Prijs 2019). In alle voorstellingen 
vertellen we nieuwe verhalen en zoeken we naar nieuwe 
rollen voor het publiek vanaf 8 jaar.

Amsterdams Andalusisch Orkest
De afgelopen jaren was het Andalusisch Orkest al te gast in 
De Krakeling. Met grenzeloze muzikaliteit brengt het Orkest 
theatervoorstellingen met de zeggingskracht van de cultuur 
uit de Arabische wereld. Door hun klasse en professionaliteit 
worden de verhalen universeel voor alle Amsterdamse 
kinderen. Daarom starten we vanaf dit jaar een structurele 
samenwerking met het Amsterdams Andalusisch Orkest. 
Hun jeugdvoorstelling Bo & Mo staat in 2020 gepland. In 
het najaar van 2021 brengen we samen Legende van het 
albino olifantje op het toneel. Een universeel verhaal over 
vriendschap tussen twee wereldleiders voor iedereen vanaf 
6 jaar. Een coproductie ondersteund door De Meervaart.

Ambities aanjagen en inspireren

 Elk jaar maken we een 
coproductie

 Elk jaar organiseren we 
het Krakeling Festival

 We versterken ons 
internationale aanbod

The Great Entertainer –
Beeldende kunst met Raquel van Haver
(winnaar Amsterdamprijs 2019)

Urban Myth
2022

Legende van het albino olifantje

Amsterdams Andalusisch Orkest2021

Rijk aan armoede

George & Eran 2023

Gebroken Speelgoed –
Op basis van film Island of Broken Toys

Urban Myth
2024
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George & Eran
In 2023 maken we met George & Eran Producties een 
voorstelling onder de (werk)titel Rijk aan Armoede over de 
stille armoede onder kinderen. George & Eran nodigden 
wij eerder uit met hun Wereldvrede serie omdat zij, met 
hun cabareteske stijl, maar serieuze thema’s en soms 
provocerende uitspraken, aansluiten bij ons publiek vanaf 
14 jaar. Ze bewezen in de voorstelling Woestijnjasmijntjes dat 
ook een jonger publiek bij hen in goede handen is. Het thema, 
armoede onder gezinnen, belooft een maatschappelijk 
probleem op een toegankelijke manier voor iedereen vanaf 
8 jaar te brengen. Tot die tijd zullen ze regelmatig te zien zijn 
in onze zaal.

Het Krakeling Festival
Het eerste Krakeling Festival in 2018 met meer dan 
70 voorstellingen was een droom die uitkwam. Het 
jeugdtheaterfestival met als thema Toekomst bood de 
beste Nederlandse en internationale voorstellingen, 
randprogrammering en cross-overs. Het is onze ambitie om 
vanaf 2020 het Krakeling festival jaarlijks te organiseren 
in de herfstvakantie. In 2020 wordt het thema de Wereld 
en Ik met veel premières van de Nederlandse top zoals 
Theater Artemis, Houten Huis en Toneelmakerij, maar ook 
inspirerend internationaal aanbod uit Italië, Schotland, 
België en Frankrijk. De komende periode werken we toe 
naar hét jeugdtheaterfestival, passend bij onze positie 
als het jeugdtheater, passend bij Amsterdam en niet meer 
weg te denken zal zijn uit de (theater) festivalagenda. 
We werken sinds dit jaar samen met De Betovering in Den 
Haag waardoor we gezamenlijk nog meer internationale 
voorstellingen naar Nederland kunnen halen en op een 
duurzame manier internationale voorstellingen kunnen 
programmeren.

Internationaal
De afgelopen jaren is onze internationale positie versterkt. 
De artistiek directeur onderhoudt – mede als voorzitter van 
Assitej NL – een uitgebreid internationaal netwerk, bezoekt 
internationale festivals, van Iran tot Philadelphia, van 
Edinburgh tot Linz. Op deze manier doen we inspiratie op, 
kunnen we blijven vernieuwen, aansluiten en zorgen dat 
De Krakeling internationaal bekendheid verwerft. Juist voor 
De Krakeling als “het nationaal huis voor een jong publiek” is 
deze internationale positie van belang. De Krakeling verzorgt 
iedere twee jaar samen met Assitej NL en Dutch Performing 
Arts de showcase voor buitenlandse programmeurs in het 
Krakeling Festival. Zo’n 60 programmeurs van over de hele 
wereld komen naar Amsterdam om het beste buitenlandse 
aanbod te zien. Het afgelopen festival werden bijvoorbeeld 
de Spaanse peutervoorstelling Loo van Ponten Pie (ES) en 
9 van Cas Public uit Canada vertoond. Het Krakeling Festival 
en Pop Arts zijn bij uitstek gelegenheden om nog meer 
voorstellingen naar Nederland te halen.

Toekomstbestendig
Als hét theater van en voor de toekomst zit vernieuwing in ons 
DNA. We houden altijd in ons achterhoofd of de voorstellingen 
zich verhouden tot de maatschappij van nu en van later. Wij 
hebben bewondering voor de makers en de voorstellingen 
die zij produceren. Door hen kunnen wij het huis voor jeugd-
theater zijn. Maar we blijven aanjagen en vernieuwing in 
de theatersector stimuleren om te zorgen dat die klaar is 
voor de toekomst. Naast het maken van eigen producties, 
organiseren we ook vaker inspiratie bijeenkomsten zoals 
tijdens het Krakeling Festival voor professionals.
Ook zetten wij in om innovatiever te werken, om te durven. 
We draaiden recent een pilot met Theaterbeleving en namen 
de theatercodes onder de loep. Om drempels te verlagen en 
beter aan te sluiten bij de wensen van het publiek, testten we 
bijvoorbeeld, in overleg met onze bespelers, met zitplaatsen 
voor laatkomers en drinken mee de zaal in. Bezoekers 
reageerden positief op de test. Voor de Krakeling reden om 
deze ontwikkelingen de komende tijd voort te zetten.

‘Op zoek naar het nieuwe 
publiek in Amsterdam zien wij 
in De Krakeling de natuurlijke 
partner met een groot hart 
voor diversiteit en inclusie, 
in de samenwerking van de 
komende jaren kunnen wij veel 
van elkaar leren.’

Jorgen Tjon a Fong, 

artistiek leider Urban Myth

‘Als jonge gast die opgroeide in 
Amsterdam was De Krakeling mijn eerste 
kennis making met theater. Ik wist dat 
daar mooie verhalen verteld werden die 
ik ook nog begreep. Als ik ooit iets zou 
willen maken dan wist ik dat het in De 
Krakeling terecht moest komen. Hoe fijn is 
het nu, jaren later, samen te werken met 
De Krakeling om het prachtige verhaal te 
vertellen over Het Olifantje Abu Abbas. 
Het oogappeltje van het AAO, omdat dit 
verhaal de link tussen wereldmachten uit 
het Oosten en Westen symboliseert.’

Mohamed Aadroun, artistiek leider AAO
‘De Krakeling geeft ruimte en stem aan nieuwe 
verhalen, vormen en vertellingen. Het theater schuwt 
het binnenlaten van de soms harde buitenwereld 
niet. Verhalen krijgen op een kleurrijke, liefdevolle 
en fantasierijke manier een plek in het aanbod. Een 
samenwerking die naar veel meer smaakt.’

George & Eran
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2.3
Educatie en participatie integreren 
en versterken
Een eerste theaterervaring vindt niet alleen in de theaterzaal plaats, 
maar ook tijdens een festival, in een tent of op school. Educatie is niet 
langer een middel om de programmering over te laten komen, maar net als 
de voorstelling een artistiek product. We maken impact op onze bezoekers 
door onze voorstellingen, onze festivals, workshops én lessen.

Terugblik
De Krakeling verzorgt al jaren het grootste Theatereducatieproject van 
Amsterdam voor het primair onderwijs. Met de schoolvoorstellingen 
bereiken we alle 180 verschillende nationaliteiten. De afgelopen jaren 
groeide het aantal deelnemers aan het Krakeling Theatereducatieproject. 
Gaandeweg zijn we educatie en programmering steeds meer gaan 
integreren. We hechten evenveel waarde aan een schoolvoorstelling als 
aan een voorstelling voor ‘het vrije publiek’ in de avonden en de weekenden. 
Scholen krijgen meer keuzemogelijkheden, het vrije publiek kan inmiddels 
ook schoolvoorstellingen bezoeken. Op ons initiatief organiseerden we 
met partners Bijlmerparktheater, Podium Mozaïek, De Meervaart en ITA de 
gezamenlijke inschrijving van scholen uit het basisonderwijs. Een succesvolle 
samenwerking – mede dankzij het aanschaffen en implementeren van 
het programma Planned Culture – waardoor de procedure voor scholen 
overzichtelijker is geworden. Dit systeem wordt gecontinueerd en met 
verschillende partners ook voor het Voortgezet Onderwijs toegepast.

Ambities educatie 
en participatie

  Volledig integreren 
van afdelingen 
educatie en 
programmering

 Meer verdiepende 
projecten die impact 
maken voor zowel 
school- als vrij 
publiek

 Sterk aanbod voor 
primair onderwijs 
behouden

 Groter bereik 
voortgezet onderwijs

Van, voor en door jonge Amsterdammers
Juist door de combinatie van school en vrije voorstellingen 
bereiken wij ons zeer brede publiek, professionals, pers 
en gezinnen uit heel de stad. We merken dat educatie 
snel wordt gezien als een dienst om de voorstelling te 
versterken of een middel om publiek te bereiken. We hebben 
gemerkt dat de impact van theater groter wordt naarmate 
de betrokkenheid van de kinderen en jongeren groter is. 
Daarom nemen we vanaf 2021 de schotten tussen deze twee 
afdelingen weg. Wij laten het publiek kennis maken met 
theater als toeschouwer én als deelnemer. Onze educatieve 
activiteiten staan niet (meer) alleen in het teken van het 
kijkplezier. Een voorstelling, een coproductie, een festival 
die een Krakeling docent op school geeft, worden gezien 
als een zelfstandig artistiek product. Waar voorheen de 
participatieprojecten uitsluitend op scholen gericht waren, 
gaan we de komende periode meer inzetten op projecten die 
een actieve deelname vragen van zowel scholen als een vrij 
publiek. Allemaal projecten om jonge Amsterdammers met 
elkaar te verbinden.

Primair onderwijs
75 van de 350 voorstellingen per jaar zijn schoolvoorstellingen 
voor het basisonderwijs. Hiermee bereiken we jaarlijks 
13.000 leerlingen. Alleen in De Krakeling maken kinderen, uit 
alle delen van de stad, met alle achtergronden kennis met 
theater. Deze leerlingen krijgen 3 theaterlessen op school 
door zorgvuldig gekozen Krakeling Theaterdocenten en 1 
voorstelling in onze theaterzaal. De scholen kunnen kiezen 
uit 10 verschillende, door ons geselecteerde producties per 
schooljaar. Elke les ontwikkelen we samen met het gezelschap 
van de desbetreffende voorstelling. In de lessen ervaren 
leerlingen hoe het is om zelf toneel te spelen, te presenteren, 
te kijken en te luisteren naar elkaar en hierover te leren 
reflecteren. Deze lessen gaan altijd verder dan enkel het 
behandelen van de thema’s uit de voorstelling. Ze zorgen 
voor het publiek van de toekomst. Naar aanleiding van een 
onderzoek door Paul Collard kiezen wij voor langer lopende 
verdiepende projecten in plaats van enkele lessen. Ook 
kiezen wij er bewust voor om jaarlijks 13.000 leerlingen te 
bereiken. Dit aantal is uitdagend, maar haalbaar.

Bereik Amsterdamse 
vrij publiek

 Centrum 23%
 Noord 6%
 Zuid 22%
 West 23%
 Oost 17%
 Zuidoost 2%
 Nieuw-West 7%

Bereik Amsterdamse 
basisscholen

 Centrum 3%
 Noord 8%
 Zuid 21%
 West 21%
 Oost 8%
 Zuidoost 10%
 Nieuw-West 29%

We kiezen er bewust voor om enkel 
het bereik onder basisscholen te 
tonen, dit geeft de meest accurate 
informatie over het publieksbereik 
in de verschillende delen van de 
stad. In het voortgezet onderwijs 
zegt de plaats van de school 
minder, aangezien leerlingen 
grotere afstanden afleggen van 
huis naar school.
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Voortgezet onderwijs
Door het jaar heen zijn er 70 jongeren-
voorstellingen te zien. Het publiek bij 
deze voorstellingen bestaat zowel uit 
vrij publiek als schoolpubliek. Het gros 
van de 7.000 middelbare scholieren 
bezoekt enkel een voorstelling, zonder 
bijbehorende lessen. Dit is voor De 
Krakeling een gemiste kans. Om nog 
meer impact te maken, gaan we deze 
leerlingen – net als in het primair 
onderwijs – een combinatie aanbieden. 
De komende jaren ontwikkelen we 
een sterker en verdiepend aanbod 
voor het voortgezet onderwijs. Het 
uitgangspunt is een programma met 
altijd een combinatie van Krakeling 
lessen en een voorstelling. We 
ontwikkelen dit programma met een 
VO-docentenredactieraad om te 
zorgen dat dit programma aansluit 
bij hun wensen, financieel en in 
tijdsinvestering.

Nieuwe scholen
84 Amsterdamse scholen bezoeken 
jaarlijks De Krakeling. Met deze 
scholen versterken we de komende 
jaren de band door ze meer stem 
te geven in het aanbod en door ze 
meer verdiepende projecten aan te 
bieden (zie kolom hiernaast). Er zijn 
ook scholen die de weg minder goed 
weten te vinden naar ons theater. 
Voor deze basisscholen ontwikkelen 
we een instapprogramma Een kleine 
brief aan de grote stad gebaseerd op 
het project dat Maas theater en dans 
in Rotterdam heeft uitgevoerd. Met 
dit project gaan we naar scholen toe 
om de klas in het lokaal met 1 acteur 
kennis te laten maken met theater en 
met heel de stad Amsterdam.

Projecten 2021-2024

Ieder jaar in de meivakantie maakt De Krakeling met een divers samen-
gestelde groep jongeren een voorstelling op basis van interviews met 
ouderen die WO II hebben meegemaakt.

Krakeling
Theaterdocenten

Theater 
Na De Dam

Ieder jaar

We nemen samen met Priscilla Vaudelle de eetgewoontes van de 
Amsterdamse kinderen onder de loep en stimuleren gezonde voeding.

Lost ProjectFOOD2021

Groep 7 en 8 krijgen op school een theatrale interventie. Krakelingdocenten 
leggen de leerlingen theatraal duurzaamheidsdillema’s voor. In dit project 
worden de leerlingen bewust gemaakt van de duurzaamheidsuitdaging die 
voor ons ligt en komen zij zelf met een actieplan voor hun klas en school.

Wereld Natuur Fonds en 
Krakeling Theaterdocenten

En...Actie!Ieder jaar

De stad vertelt over de geschiedenis en het heden van de cacaohandel in 
de stad. Gericht op Westpoort. Van voor en door de jonge Amsterdammers.

De Toneelmakerij en 
Krakeling Theaterdocenten

Sjakie en de 
Chocoladefabriek2021

Leerlingen beleven een voorstelling en werken vervolgens onder 
leiding van een Krakelingregisseur toe naar een eigen versie van deze 
voorstelling. Deze spelen ze voor familie en vrienden in De Krakeling. De 
komende jaren staat er jaarlijks een versie van Van Toeschouwer naar 
Speler gepland i.s.m. een wisselend theatergezelschap.

Krakeling Theaterdocenten 
en een partnergezelschap

Van toeschouwer 
naar speler

Scholen

Vrij publiek

Vrij publiek

Ieder jaar

Kinderen en jongeren gekoppeld aan theaterprofessionals maken voor-
stellingen over Gender. Over buitengesloten worden, religie en verdwenen 
vluchtelingen. De jaren daarna kiezen we andere thema’s die aansluiten 
bij de belevingswereld van jongeren.

Studio 52ndGender2021

1 acteur in de klas vertelt over een duif die over Amsterdam vliegt en 
brengt zo de gehele stad de klas in en draagt hiermee bij aan burger-
schap. Het boek wordt aan de klas cadeau gegeven en laat zo ‘een stukje’ 
Krakeling als eerste kennismaking achter op een school.

De Toneelmakerij

Een kleine brief 
aan  de grote stadIeder jaar

Vrij publiek

Vrij publiek

Scholen

Scholen
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Een weekprogramma van 
Theater De Krakeling

 Theaterzaal  Souterrain  Broedplaats LELY  Trailer op locatie
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3
Theater De Krakeling 
en het publiek

Terugblik
De afgelopen jaren zette De Krakeling grote stappen in het 
verbreden van het publiek, versterken van de branding en het 
verbinden van programmering en marketing. Dat heeft onder 
andere geresulteerd in meer voorstellingen voor peuters en 
meer toegankelijk aanbod. Deze lijn willen we de komende 
periode voortzetten.
De nieuwe marketingstrategie die samen met Bravoure is 
ontwikkeld, heeft geresulteerd in een sterk logo, een nieuwe 
website en een socialmediastrategie. We hebben de stap 
gemaakt van publiciteit per voorstelling naar enkel promotie 
van Theater De Krakeling als geheel. Want in De Krakeling 
kun je altijd terecht voor een kwalitatief goede voorstelling 
én een middag/avond uit.

Huis voor iedereen
De Krakeling is het enige theater in Nederland met een 
constante aanwas van nieuw, jong publiek. Omdat we 
zowel school- als vrije voorstellingen programmeren, 
bereiken we ook jongeren voor wie kunst en cultuur thuis 
niet vanzelfsprekend is. Ons publiek is dé Amsterdammer 
van nu en van de toekomst. Dat betekent dat we daar het 
beeld en de taal op richten, toegankelijk voor iedereen. 
Wat niet verward moet worden met ‘alle doelgroepen 
op één hoop gooien’. Binnen de superdiversiteit van de 
stad kiezen we regelmatig voor projecten die dan wel de 
Surinaamse (Pavements of Gold van de Toneelmakerij 
of Het Knippameisje van Yahmani Blackman), de 
Marokkaanse (Noumi, zusje zeven van Rose Stories) 
of de Turkse (Ayse en de Verliefde Wolk van Rast) 
Amsterdammers aanspreken. De marketing sluit hier ook 
bij aan, met als bovenliggende doelstelling: De Krakeling 
biedt een welkom huis voor iedereen, en iedere voorstelling 
is een bezoek waard. We hebben niet de illusie dat bij elke 
voorstelling een afspiegeling van de stad in het publiek 
zit, daar is de stad te gecompliceerd voor. Juist door ons 
totaalpakket van programmering en activiteiten bereiken 
we de gehele stad.

Doelgroepen
— Kinderen en jongeren van 2 tot 16 jaar
— (Groot)ouders van kinderen van 2 tot 16 jaar
— Onderwijs (leerlingen en docenten)
— Theaterprofessionals nationaal en internationaal

Ambities publiek

 De Krakeling voor álle jonge Amsterdammers

 Merk Theater De Krakeling versterken

 Vergroten van ons publieksbereik door focus op 
toegankelijkheid

 Bezoekersbeleving verbeteren
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Toegankelijkheid
Uit genoemde voorbeelden blijkt dat de afdeling marketing 
en de afdeling programmering steeds nauwer samenwerken. 
Waar publieksdoelstellingen vroeger enkel op het bord van 
marketing lagen is dit nu de taak van de gehele organisatie. 
Om te zorgen dat de juiste doelgroepen ons weten te vinden is 
onze programmering inclusief, zijn de publieksservices gastvrij 
en toegankelijk en is het aan de marketeers om te zorgen 
dat zij het publiek met de juiste verwachtingen koppelen 
aan de juiste voorstelling. De komende tijd richten we ons 
op toegankelijkheid. Zowel in onze (beeld)communicatie 
als in onze programmering. Door in elke leeftijdscategorie 
laagdrempelige voorstellingen aan te bieden, kunnen 
onze bezoekers op elke leeftijd instappen. Naast deze 
instapvoorstellingen kiezen we ook voor meer peuteraanbod 
op tijden die voor jonge ouders aantrekkelijk zijn. Op deze 
manier maken we jonge ouders al bekend met een Krakeling 
uitje en geven we kinderen zo vroeg mogelijk hun eerste 
theaterervaring mee. Wij zorgen ervoor dat we aanbod 
hebben voor alle leeftijdsgroepen tussen de 2 en 16 jaar, in al 
deze leeftijdscategorieën brengen we een combinatie van 
toegankelijke voorstellingen en voorstellingen voor de jonge 
bezoekers die al bekend zijn met theater.

Nieuwe doelgroep
Met het oog op eventuele uitbreiding in de toekomst moeten 
we onze positie als hét jeugdtheater van Nederland nog 
duidelijker maken bij ons bestaande en potentiële publiek. 
De nieuwe website, de nieuwsbrief en andere online 
uitingen dragen bij aan de boodschap dat De Krakeling hét 
jeugdtheater van Nederland is.
We gaan ons richten op een nieuwe (brede) doelgroep: 
het Amsterdamse gezin dat graag naar Artis, Nemo 
of de bioscoop gaat, maar voor wie theater nog geen 
vanzelfsprekende keuze is. Dit gezin heeft behoefte aan 
een leuke middag of avond uit, maar heeft nog wat uitleg 
nodig over wie we zijn, wat we doen en wat je van ons kunt 
verwachten. Voor dit gezin is het belangrijk om vanuit het 
merk te communiceren in plaats van uit de inhoud van de 
voorstelling. De keus van dit gezin wordt niet de voorstelling 
Meneer Monster, maar een middagje Krakeling, het uitje waar 
gezinnen – naast Artis en Nemo – aan denken op een vrije 
zaterdag of in de schoolvakanties.
De Krakeling heeft al jaren een zaalbezetting van 80 procent, 
een prachtig cijfer. Op de korte termijn behouden we dit 
percentage, maar door de focus op dit gezin en de focus 
op branding zullen we een betere afspiegeling van de stad 
terugzien en bereiken we op de lange termijn (als we ook 
meer kunnen programmeren) een nog groter publiek.

Bezoekersbeleving
Om te zorgen dat we deze brede doelgroep bereiken is de 
bezoekersbeleving belangrijker dan ooit. Een bezoek aan 
De Krakeling – en dan niet alleen de voorstelling, maar ook 
alles eromheen – moet een beleving zijn. Van ontvangst bij 
de kassa, inrichting en bewegwijzering tot het drankje aan 
de bar; alles moet bijdragen aan de bezoekersbeleving. 
Hier gaan we de komende jaren mee aan de slag door ons 
personeel te trainen en onze service en diensten doorlopend 
te evalueren.
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4
Theater De Krakeling 
van morgen

Terugblik
De afgelopen periode hebben we de zakelijke en financiële 
positie van het theater verder verstevigd. De zakelijke kant 
van de organisatie kreeg meer prioriteit met het aanstellen 
van een zakelijk manager en later het wijzigen van het 
model met één bestuurder naar een model met één artistiek 
directeur-bestuurder en één zakelijk directeur-bestuurder. 
Hiermee verwierf de organisatie een financieel stabiele en 
sterkere positie. Er kwam meer aandacht voor een duurzame 
en prettige werkomgeving voor medewerkers; zowel in 
personeelsbeleid als in inrichting van het pand. We breidden 
de financieringsmix uit waardoor we onze doelstellingen 
ten aanzien van inkomsten haalden, en ontwikkelden 
nieuwe plannen voor sponsoring. De tijd is rijp voor het 
verwezenlijken van al onze ambities. We zien de toekomst 
voor ons. Nu kunnen we het heden daarop aanpassen.

Ambities organisatie

 Toekomstbestendige 
huisvesting voor Theater 
De Krakeling

 Organisatie -
veranderingen voor 
vernieuwde Krakeling

 Naar minimaal 35% 
eigen inkomsten

Huisvesting
In alles zijn wij van de toekomst. Maar ons beeldbepalende 
pand is niet toekomstbestendig, loopt niet voor, blijft 
niet bij, houdt ons juist tegen. Vanwege de aangetaste 
fundering is een grootschalige verbouwing van het huidige 
pand onontkoombaar. Een nieuw huis voor De Krakeling is, 
ook vanwege de wens om uit te breiden, noodzakelijk. In 
samenspraak met de huidige eigenaar van het pand aan 
de Nieuwe Passeerdersstraat en de Gemeente Amsterdam 
is De Krakeling zelf op zoek gegaan naar een vervangende 
plek voor tijdelijk dan wel permanente huisvesting voor De 
Krakeling. De verbouwing  zou vanwege de ernst van de 
bouwkundige staat van het pand en vanwege de dwingende 
vergunning via Monumentenzorg al per 1 juli 2021 moeten 
plaatsvinden. Verschillende plekken in de stad hebben de 
revue gepasseerd. Op het moment van schrijven is er 1 zeer 
concrete optie. De Krakeling naar het Westergastheater 
(het voormalige MC theater). Het is de locatie waar 
het theater voldoet aan onze eisen, een plek die veel 
Amsterdammers al weten te vinden en waar er op den duur 
uitbreidingsmogelijkheden zijn om het ultieme jeugdtheater 
mogelijk te maken met meerdere zalen, repetitieruimtes en 
kantoorplekken. Bovendien is het een veilige plek in de stad 
waar bussen met schoolkinderen nog gewoon voor de deur 
kunnen stoppen, dit in tegenstelling tot onze huidige plek. 
Zowel Westergas als De Krakeling hebben hun intentie 
uitgesproken om tot een huurovereenkomst te komen voor 
langere tijd.
We gaan uit van tenminste 5 jaar met ingang van 1 juli 2021 
met zicht op verlenging, dat betekent dat De Krakeling 
definitief weg zal gaan uit het monumentale pand in het 
centrum. Het zoeken naar permanente andere huisvesting 
is bijna onontkoombaar gebleken. Het huurcontract van 
de Nieuwe Passeerdersstraat loopt eind 2021 af, tijdens de 
verbouwingen. De indicatie van het huurbedrag per m2 bij 
eventuele verlenging van het huurcontract na afloop van 
de verbouwing en huidige huurcontract aan de Nieuwe 
Passeerdersstraat ligt bijna € 85 per m2 op jaarbasis hoger 
(€ 90.000 per jaar) dan de huidige huur. Dit bedrag is ook 
€ 53 per m2 hoger dan het huurvoorstel bij Westergas. Terwijl 
het Westergastheater geheel aan onze wensen voldoet. De 
Nieuwe Passeerdersstraat zal na de herfundering vanbinnen 
nog in dezelfde staat zijn als nu (dat betekent bijvoorbeeld 
een toneelvloer die verre van waterpas is).



‘Wie het heden wil 
veranderen, dient eerst de 
toekomst te veranderen’
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De Krakeling is al 41 jaar gevestigd in het huidige monumentale 
pand bij de Koekjesbrug. Een pand met vele herinneringen, 
maar de fundering van De Krakeling zit echter niet in dit pand. 
Die zit in onze mensen, onze activiteiten en in alles waar wij 
voor staan. De plannen voor een grotere Krakeling overstijgen 
de periode 21-24, deze verhuizing is een belangrijke eerste stap 
om meer jonge Amsterdammers te kunnen bereiken. De eerste 
jaren door meer activiteiten, bijvoorbeeld in de zomerperiode 
te programmeren, daarna wellicht door uit te breiden. Wij 
vragen het AFK om deze toekomstplannen mogelijk te maken. 
In de begroting is de huur van Westergas vanaf juli 2021 
opgenomen. (In de bijlage meer informatie over deze situatie)

Interne organisatie
Waar eerst de focus lag op verstevigen en stabiliseren, 
richten we ons de komende tijd op vernieuwen van de 
organisatie; het volledig benutten van ieders potentieel en de 
organisatie aanvullen met nieuw talent. Om dit te realiseren 
richten we de afdeling marketing opnieuw in. De artistieke 
kant van de organisatie wordt passend gemaakt bij de 
integratie van programma en educatie. Aan de zakelijke kant 
van de organisatie voegen we productioneel talent toe om 
de coproducties en festivals mogelijk te maken. Daarnaast 
creëren we een nieuwe afdeling fondsenwerving en sales. 
Met deze nieuwe afdeling halen we de sponsor doelstellingen 
en zorgen we dat de festivals en coproducties worden 
medegefinancierd. Tot slot richten we de publieks services 
opnieuw in zodat we meer publiek kunnen ontvangen. Om 
te zorgen dat wij bij blijven en klaar zijn voor de toekomst 
zijn opleidingen en persoonlijke ontwikkeling een belangrijk 
punt van aandacht voor De Krakeling. Zowel de directie 
als medewerkers krijgen jaarlijks coaching aangeboden 
en opleidingen worden sterk gestimuleerd en ook (deels) 
betaald door De Krakeling. We organiseren een paar keer 
per jaar inspiratiesessies voor zowel onze medewerkers als 
medewerkers van gezelschappen of andere theaters.

Duurzaam en eerlijk
De Krakeling is de toekomst en staat altijd aan het begin van 
een nieuwe toekomst. Duurzaamheid zit in ons DNA. Wij zijn 
er voor de toekomst in organisatie, product, maar ook in onze 
manier van werken. Onze horeca wordt compleet plasticvrij, 
ons aanbod duurzaam geproduceerd, onze theatertechniek 
zoveel mogelijk voorzien van nieuwe duurzame materialen 
zoals ledverlichting, medewerkers reizen met openbaar 
vervoer of met de fiets, we werken zoveel mogelijk samen met 
duurzame organisaties en gebruiken zo min mogelijk papier. 
De marketingafdeling is bijvoorbeeld gestopt met brochures 
produceren. Duurzaam personeelsbeleid betekent dat we 
extra gaan investeren in scholing. We betalen iedereen volgens 
de CAO Nederlandse Podia. En we houden ons vanzelfsprekend 
aan de fair practice codes. Dat wil zeggen dat we onze 
medewerkers, ook zzp’ers, altijd op cao-niveau betalen, maar 
ook dat we onze gezelschappen een eerlijke prijs betalen.

Naar een financieringsmix passend bij hét 
jeugdtheater van Nederland
Zoals hierboven beschreven creëren we een nieuwe afdeling 
fondsenwerving, relatiebeheer en sales. Hierdoor maken we 
de jaarlijkse coproductie en festivals mede mogelijk. Samen 
met Van Dooren Advies formuleerden we nieuwe ambitieuze 
doelstellingen voor sponsoring. Sponsoren noemen we 
‘partners’, omdat we niet alleen om financiering vragen maar 
ook om expertise en uitwisseling. Deze partners betalen een 
relatief laag bedrag van rond de tweeduizend euro per jaar. 
Dit heeft twee belangrijke voordelen:
1. we verzamelen meer partners om ons heen en
2. partners zullen dit bedrag sneller honoreren.
Direct vanaf 2021 verwachten we dat de particuliere donaties 
zullen stijgen. Gezien de huidige stijgende lijn in de donaties 
bij het kopen van toegangskaarten. Ook verwachten we 
door de inspanningen en aanpassingen in 2020 een stijging 
van de periodieke donaties aan de steunstichting van De 
Krakeling. In 2021 zijn zowel de activiteiten als bezoekers 
en recette voorzichtig gehouden vanwege de verhuizing. 
Vanaf 2022, op de nieuwe locatie, zien wij een stijging in 
activiteiten, door bijvoorbeeld zomerprogrammering, recette 
en verhuurinkomsten. Ook door meer te differentiëren in prijs 
zullen deze recettes in de loop van de jaren stijgen. Hierdoor 
werken we in de komende jaren toe naar een eigen inkomsten 
percentage van minimaal 35%. Om vanuit daar verder te 
gaan naar een financieringsmix passend bij het ideale 
theater dat wij voor ons zien. 
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voor alle Amsterdammers

Voortgezet Onderwijs 26
4e gymnasium / AICS  / Amsterdams Lyceum / Barlaeus / 
Berlage Lyceum / Caland Lyceum  / Cartesius Lyceum / 
Damstede College / Gerrit van der Veen College / Hervormd 
Lyceum Zuid / Het Plein  / Ignatius gymnasium / Ir. Lely Lyceum / 
IVKO / Luca Praktijkschool / Mentis College / Montessori 
Lyceum Amsterdam / Orion College Noord / OSB / Spinoza / 
Spinoza20first / St. Nicolaas Lyceum / SVPO Amsterdam / 
Tobiasschool / Vossius / Vox-klassen

Partners 21
Toneelmakerij / Studio 52nd / Podium Mozaiek / De Meervaart / 
Bijlmerparktheater / AYA / George & Eran / Andalusisch 
Orkest / Urban Myth / ITA / Theater Bellevue / Lost Projects / 
Broedplaats LELY / Stichting Het Stenen Hoofd / 
Westergas theater / NTF / DEGASTEN / AJTS / De Brakke 
Grond / Theater Na De Dam / UvA Theaterwetenschap

Primair Onderwijs 58
1e Openluchtschool / 2e Daltonschool / 7e montessorischool / 
 10e Montessorischool de Meidoorn / 15e montessorischool 
Maas en Waal / Alexander Roozendaalschool / Alphons 
Laudy SO / Basisschool Catamaran Landlust / Basisschool 
de Achthoek / Basisschool de Poseidon / Basisschool de 
Wereldburger / Basisschool Oostelijke Eilanden / Brede 
School De Kinkerbuurt / Brede School de Springplank / 
Burgerschool / De Archipel / De Notenkraker / De Odyssee / 
De Rozemarn / De Visserschool / De Waterkant / De 
Weidevogel / De Zeeheld / Dongeschool / Einsteinschool / 
Europaschool / Geert Grooteschool 1 / Goeman 
Borgesius school / Huibers / Immanuelschool / Joop 
Westerweelschool / Kopklas Comenius / Lidwinaschool / 
Louis Bouwmeesterschool / Lycée français Vincent van Gogh / 
Merkelbachschool / Multatulischool / Nicolaas Maesschool / 
OBS de Klimop / OBS de Piramide / OBS De Punt / Obs 
Gaasperdam – 16e Montessori / OBS Holendrecht / 
OBS Twiske / Olympiaschool / Openbare daltonbasischool 
de Horizon / Openbare Daltonschool Nellestein / Osdorpse 
Montessorischool / Pieter Jelles Troelstraschool / Rosj Pina / 
SBO de Hasselbraam / School of Understanding / Shri Laksmi / 
St. Catharina / Tijl Uilenspiegelschool / Timotheusschool / 
Van Houteschool / VSO Alphons Laudyschool 

Noord

Zuidoost

PO × 6

VO × 2

Partners × 1

PO × 4

VO × 2

Partners × 1

PO × 13

VO × 12

PO × 17

VO × 2

Partners × 4

PO × 4

VO × 4

Partners × 1

PO × 12 VO × 2

Partners × 8

Zuid

Oost

West

Nieuw-West

PO × 12 VO × 2

Partners × 7

Centrum


