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theater, dans, beeldend,
muziek, workshops,
straattheater, film,
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.
festivalcentra en meer…

DEN HAAG

Betovering heeft een visioen:
de betoverde stad…
De vanzelfsprekendheid dat, als je
kinderen hebt, je in de
herfstvakantie in Den Haag wil zijn.
Een plek voor kinderen om zich
breed te laten inspireren. Een
laboratorium om vrij te
onderzoeken en te ervaren. Een
boomhut van 187 verdiepingen om
te oefenen in het omdenken en in
het uitstellen van oordelen. Een
satelliet waarin ze over de toekomst
mogen fantaseren. Waar de kracht
van de verbeelding voelbaar is en de
verrassing overal op de loer ligt. Het
beste culturele jeugdaanbod van het
moment is te vinden in een trots en
samenwerkend Den Haag. Dat is De
Betovering. Negen dagen lang
Betovering tijdens de leukste
herfstvakantie van Nederland.

De Betovering bedankt…
Via deze weg willen wij eenieder die heeft meegewerkt aan het realiseren van De Betovering hartelijk
danken voor zijn en/of haar bijdrage, in welke vorm dan ook. Ons publiek, de vrijwilligers, de
medewerkers van de theaters, musea en andere locaties, de gezelschappen, de workshopdocenten en
de vele co-financiers zoals de Gemeente Den Haag, het VSB Fonds, het Fonds Podiumkunsten, Fonds
1818, Fonds 21, Stichting Stad aan Zee, Stichting Exploitatie Appel, de ondernemersverenigingen, Dak
kindercentra, Stichting Boschuysen, Stichting Madurodam Steunfonds, de M.A.O.C. Gravin van Bylandt
Stichting, Stichting Spuiplein en het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds.

Stichting De Betovering
Suzanne Verboeket
Den Haag, 15 februari 2019
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1 Algemene informatie
Gegevens
Algemene gegevens van de aanvrager
Statutaire naam instelling:
Statutaire doelstelling:

Stichting De Betovering
De stichting heeft ten doel het organiseren van activiteiten
waardoor kunstuitingen van en voor kinderen en jongeren
gestimuleerd en gepresenteerd worden en voorts al hetgeen met
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Aard van de instelling:

Festival, negendaags, tijdens de herfstvakantie in Den Haag

Bezoekadres:

Van Limburg Stirumstraat 41

Postcode en plaats:

2515 PA Den Haag

Postadres:

Van Limburg Stirumstraat 41

Postcode en plaats:

2515 PA Den Haag

Telefoonnummer:

070 - 364 22 02

Email:

info@debetovering.nl

Website:

http://www.debetovering.nl

Contactpersoon voor de subsidieaanvraag
Naam contactpersoon:

Suzanne Verboeket

Functie contactpersoon:

Directeur

Telefoonnummer contactpersoon:

070 -364 22 02 / 06 - 29 02 60 09

Email contactpersoon:

s.verboeket@debetovering.nl

Financiële gegevens aanvrager
Rekeningnummer:

NL29 INGB 0008 7121 35

Ten name van:

Stichting De Betovering, Den Haag

Rechtsvorm
Rechtsvorm (stichting, vereniging):

Stichting

Jaar van oprichting:

2000

Inschrijving Kamer van Koophandel te:

Den Haag

KvK nummer:

27189663

BTW nummer (BTW-plichtig):

NL 809188776B01

Directie
Naam:

Suzanne Verboeket

In functie sinds:

2005

Benoemingstermijn(en):

Zzp, jaarcontracten
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Samenstelling Bestuur
Functie

aangetreden
sinds

treedt af op

10-sep-15

10-sep-21

herbenoembaar voor 3 jaar

Penningmeester Jan Helderman

12-feb-13

12-feb-22

niet herbenoembaar

Vice voorzitter

Maurice Haak

18-sep-14

18-sep-20

herbenoembaar voor 3 jaar

Algemeen lid

Fouzia Outmany

28-jun-18

28-jun-21

herbenoembaar voor 2 x 3 jaar

Algemeen lid

Michiel Hendrix

28-jun-18

28-jun-21

herbenoembaar voor 2 x 3 jaar

Algemeen lid

Shervin Nekuee

28-jun-18

28-jun-21

herbenoembaar voor 2 x 3 jaar

Voorzitter

naam

Anja Overhoff van der Lem

NB

(volgens geldend
rooster van aftreden)

Totale omvang exploitatie
Totale omvang jaarlijkse exploitatie:

€ 539.818

Huidige meerjarige subsidies
Gemeente Den Haag, Kunstenplan (2017 t/m 2020):

€ 111.689 per jaar

Fonds Podiumkunsten (2017 & 2018):

€ 37.500 per jaar

Fonds 1818 (2018 & 2019):

€ 36.000 per jaar

Ondertekening
Hierbij verklaart ondergetekende, daartoe statutair bevoegd, dit formulier naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld.

Naam:

Suzanne Verboeket

Functie:

Directeur

Plaats:

Den Haag

Datum: 15 februari 2019
Handtekening:
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1.2 Inleiding
De Betovering is het jaarlijkse internationale kunstfestival voor de jeugd (2-12 jaar) dat zich afspeelt in Den Haag op bijna alle
podia, in de musea, bibliotheken en sinds een paar jaar ook buiten culturele instellingen. Dit negendaags publieksfestival
vindt plaats tijdens de herfstvakantie en bestaat uit meer dan 550 voorstellingen en workshops, waarbij de nadruk ligt op de
podiumkunsten. De doelgroep van het festival is breed samengesteld en bevat kinderen (en hun ouders) uit alle delen van de
stad en regio, uit alle lagen van de bevolking, van Nederlandse en buitenlandse herkomst. De Betovering wil zoveel mogelijk
kinderen in hun vrije tijd actief en receptief laten genieten van kwalitatief hoogwaardig werk van professionele kunstenaars
en hen de kracht van de verbeelding laten ervaren. Ze wil hiermee bijdragen aan de ontwikkeling van een zo breed mogelijk
samengestelde groep kinderen. De Betovering staat aan het roer van een uniek samenwerkingsverband dat zo’n vijftig
Haagse culturele organisaties, maatschappelijke instellingen en bedrijven bindt.

De kernwaarden van De Betovering zijn:
•
•
•
•

Kwaliteitsprogrammering,
Het publiek (kinderen) in de vrije tijd als uitgangspunt,
Internationaal en cultureel divers,
Samenwerking en spreiding in de stad.

Deze kernwaarden zijn onderling verbonden.

1.3 Motivatie
Een belangrijke motivatie voor het organiseren van De Betovering is dat we de kunsten een plaats willen
geven in het persoonlijke en sociale leven van zoveel mogelijk kinderen.
Kunst draagt bij aan de ontwikkeling van het gevoel voor esthetiek, persoonlijkheid, visie op de maatschappij en talenten. In
de leeftijd tussen 2 en 9 jaar moet een stevige basis worden gelegd voor latere cultuurparticipatie. Oudere kinderen bepalen
steeds meer hun eigen agenda en zijn, na een introductie in hun jongste jaren, in staat om gemotiveerd zélf te kiezen voor
kunstdeelname in hun vrije tijd. Of om daar bewust (voorlopig) van af te zien. Interesse voor cultuur moet vaak worden
aangewakkerd. Daarom is cultuureducatie een groot goed. Daarmee maken veel kinderen begeleid via school kennis met de
rijkdom van allerlei vormen van cultuur. Cultuurdeelname buiten schooltijd is een essentiële aanvulling op deze
cultuureducatie. Van huis uit de ervaring opdoen om naar het theater te gaan en leren dat cultuurdeelname en reflectie
hierop een vorm van vrijetijdsbesteding is, waarvoor en waarbinnen je individueel kunt kiezen, is van grote waarde. Dit heeft
alles te maken met gewoontevorming, cultuur, identiteitsontwikkeling en zelfbewustzijn. Het merendeel van de Haagse
kinderen komt buiten schooltijd niet vanzelf in aanraking met kunst. De Betovering heeft een belangrijke rol in het slaan van
die brug. We willen de kunsten een plaats geven in het persoonlijke en sociale leven van zoveel mogelijk kinderen.
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1.4 2018 Ambities en resultaten
Onze concrete ambities genoemd en toegelicht in het projectplan 2018, en de resultaten van 2018
1.

Een programmering samenstellen die het publiek met een rapportcijfer van minimaal een 8 beoordeelt. Bij het
programmeren blijven we trouw aan ons doel en aan onze kernwaarden;
Resultaat: Het publiek was tevreden en beoordeelde festivaleditie 2018 in zijn geheel met een 8,4; de afzonderlijke
programmaonderdelen met een gemiddeld rapportcijfer van 8,6 en de bezoeken aan een festivalcentra met een 8,4
gemiddeld. Het is weer gelukt om tot een kwalitatief stevig en uitgebalanceerd programma te komen en met een
breder uitgezet buitenprogramma.

2.

De omvang van het programma ligt minimaal op het niveau van 2016 en maximaal op het niveau van 2017 met 6
extra voorstellingen en 6 extra workshops. Dus het programma van 2018 telt tussen de 263 tot 301 voorstellingen en
250 tot 259 workshops;
Resultaat: In 2018 vonden 609 programmaonderdelen plaats:
▪ 324 voorstellingen, waarvan 18 producties (met 93 speelbeurten) uit het buitenland;
▪ 285 workshops;
▪ 30 overige activiteiten: Het Slipper Flipper eindfeest, de feestelijke Vrekkin middag van Het
Nationale Theater, de installatie Hamertje Tik van Diederike Smits (2 dagen), de Kick-off Zapp
Theaterprijs 2019 van Stichting kijkuit, de onthulling van het kunstwerk Dobberende Schoolflessen
aan Zee bij de Pier van Luuk van Vliet, de schelpeninstallatie van Bruno Doedens bij Muzee, de
installatie Stil.het paviljoen van Hoge Fronten / Lieke Benders (4 dagen), het doorlopend
programma Nansi #AanZee in Theater Vaillant en 18 dagen festivalcentra met een doorlopend
programma in Theater aan het Spui (8 dagen), in Theater Dakota (6 dagen), in De Nieuwe Regentes
(3 dagen) en in Muzee Scheveningen (1 dag).

3.

De programmering bevat meer dan 15 verschillende internationale programmaonderdelen;
Resultaat: 18 producties met 93 speelbeurten uit het buitenland;

4.

Een zaalbezetting van de binnen-programmering van rond de 80%;
Resultaat: we behaalden een gemiddelde bezetting van 81%

5.

Tussen de 22.500 en 25.000 bezoekers voor de binnen-programmering;
Resultaat: we verwelkomden 26.263 bezoekers bij het binnenprogramma

6.

Meer dan 50 locatiepartners;
Resultaat: we werkten samen met 53 locatiepartners (waarbij het “straattheatergebied” welke bestaat uit
verschillende locaties in zowel het centrum als Heeswijkplein en de Leyweg, zijn geteld als 1)

7.

Groei in de aantallen bezoekers die buiten De Betovering nooit of maximaal 2 keer per jaar met kinderen in een
theater of museum komen.
Resultaat: de extra inspanningen die we leverden om publiek te bereiken dat normaal niet of nauwelijks naar het
theater gaat, resulteerden erin dat 6% van ons publiek bestaat uit mensen die eerder nooit in een theater (6%) of
museum (6%) zijn gekomen. We zijn er trots op dat we ook hen hebben weten te verleiden.

8.

En groei in de aantallen bezoekers die een niet-Nederlandse achtergrond hebben (niet-westers/ westers).
Resultaat: van ons publiek in 2018 associeert 32% (2017 was dit 30%) zich met meer dan, of met een andere dan de
een Nederlandse achtergrond (18% westers, 14% niet-westers).
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En verder waren er in het projectplan 2018 als intentie genoemd:
1.

Heeft de organisatie van Feest aan Zee (themajaar Den Haag 2018) ons als samenwerkingspartner uitgenodigd en daar
een budget aan gekoppeld. Dat betekent concreet dat we een additionele programmering aan het strand kunnen doen,
en we gaan hierbij samenwerken met ‘Plastic Circle’. Met kunst als taal dompelen kinderen zich onder in de thematiek
van Plastic Soep en Ocean Cleanup. Dit is in 2018 ook daadwerkelijk gerealiseerd;

2.

Gaan we een pilot opzetten voor jaarlijks terugkerende Culturele Spelen op een vaste dag in het jaar voor de Haagse
basisscholen: een cultuurdag light, met activiteiten die tussen kunsteducatie en kunst in de vrije tijd in liggen. Een
variant op de landelijke (sportieve) Koningsspelen. Deze dag zou dan de vrijdag voor de herfstvakantie zijn, in Den Haag
een logische overgangsdag richting kunst in de vrije tijd. In 2018 willen we deze dag, in het kader van Feest aan Zee,
voor een deel van de kinderen laten resulteren in een gezamenlijke performance op het strand aan het eind van de
middag. Cultuurschakel, de organisatie die onder andere kunsteducatie op school coördineert, heeft aangegeven dit
project met ons te willen coproduceren. Dit is in 2018 ook daadwerkelijk gerealiseerd;

3.

Gaan we verder met het uitbreiden van het programma bereik bijzonder gewenst publiek, waarbinnen extra aandacht
voor kinderen met een beperking. Bijvoorbeeld het programmeren van relax-performances en het maken van
prikkelvrije zones bij een paar festivalcentra, om zo (een deel van) het festival beter toegankelijk te maken voor meer
kinderen uit het autistisch spectrum, het ad(h)d-, of het hoog sensitieve spectrum. Dit is in 2018 ook daadwerkelijk
gerealiseerd;

4.

Jonge versies van ons festival schieten als paddenstoelen uit de grond. De Betovering maakt school en meerdere
partijen werken aan een vergelijkbaar doel. Dit veranderend landschap biedt nieuwe kansen voor onze eigen rol
erbinnen. In 2018 hebben we met een aantal van de organisatoren oriënterende gesprekken gevoerd;

5.

Gaan we intern verder aan de slag met de Code Culturele Diversiteit, de nieuwe Privacywet, met de mogelijkheden en
kosten van centrale kaartverkoop en met Betovering (sjabloon) gezelschapscontracten. Bij een festival met een omvang
als de onze en de daarbij horende enorme hoeveelheid (verschillende) gezelschapscontracten, denken wij met een
eigen sjabloon een efficiency slag te kunnen maken in het controle-gedeelte van dit proces. Aan al deze onderdelen is
verder gebouwd in 2018.

In 2018 is daarnaast
1.

met succes een boost gegeven aan de online-marketing van het festival;

2.

onze kantoorruimte verbouwd van een opslagruimte met tafels tot een echte werkplek.
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1.5 Een cijfermatig beeld van de ontwikkeling van het festival
Cijfers in beeld

2012

2014

2016

2018

groei in 4
jaar

Aantal bezoekers binnenprogrammering

17583

21072

24302

26263

25%

PM

PM

PM

PM

11413

14038

15091

17509

25%

6170

7441

9211

8754

18%

Gemiddeld aantal bezoeken

2,6

2,3

2,3

2,7

17%

Aantal locaties

38

48

52

53

10%

Aantal programmaonderdelen **

247

365

513

609

67%

Voorstellingen

140

196

263

324

65%

Workshops en overige activiteiten

107

168

250

285

70%

Internationale producties

16

14

20

19

36%

Internationale speelbeurten

51

57

88

93

63%

Bezetting

81%

79%

79%

81%

3%

Niet-Nederlandse achtergrond

2975

4004

5346

8929

123%

waarvan een niet-westerse achtergrond

2064

1896

3159

4202

122%

Waarvan een westerse achtergrond

911

2107

2187

4727

124%

Van buiten de gemeente Den Haag

6179

7586

8749

11293

49%

1475

1215

1576

7%

11800

11665

12606

7%

aantal bezoekers straattheater *
Aantal kinderen
Aantal volwassenen

Komt buiten de Betovering nooit met kinderen in een theater
Komt buiten de Betovering 0-2 keer per jaar met kinderen in een theater
Komt buiten de Betovering nooit met kinderen in een museum
Komt buiten de Betovering 0-2 keer per jaar met kinderen in een museum

2107

2187

1576

-25%

10747

10693

10505

-2%

*TOELICHTING BIJ DE TELLING BEZOEKERS STRAATTHEATER:
Het aantal bezoekers aan het straattheater is moeilijk meetbaar. Het aantal mensen dat toevallig aanwezig is in het straat theatergebied, en
daar geconfronteerd wordt met het straattheater is natuurlijk enorm groot. Het deel dat vervolgens blijft staan om te kijken is iets kleiner,
maar nog steeds groot. Het aantal autonome bezoekers dat echt actief op zoek gaat naar het straattheater is weer kleiner. We weten dat
sommige mensen bij De Betovering enkel het gratis straattheaterprogramma zoeken, we weten dat veel Betoveringbezoekers hun betaald
bezoek combineren met ‘ook het straattheater opzoeken’, en we weten dat het straattheaterbezoek erg afhankelijk is van het weer.
De combinatie van straattheater en de binnenprogrammering maakt de totale bezoekersaantallen juist minder weersafhankelijk. Immers,
wanneer het heel mooi weer is, dan komen er minder bezoekers de theaters in, en is het juist heel druk bij het buitenprogramma. Bij slecht
weer zoeken meer mensen de binnenprogrammering op en minder de buitenprogrammering.

**TOELICHTING BIJ DE TELLING PROGRAMMAONDERDELEN:
De 609 programmaonderdelen bestonden uit 324 voorstellingen, 255 workshops en 30 overige activiteiten. De 30 overige activiteiten zijn als
volgt geteld: 1x het Slipper-Flipper Party; 1x De feestelijke Vrekkin middag; 1x de Kick-off van de Z@pp Kinderjury; 1x Dobberende
Schoolflessen aan Zee; 1x Nansi #AanZee; 1x Schelpen bij Muzee Bruno Doedens; 1x Hamertje Tik; 4x Stil.het paviljoen; 18 x festivalcentra
met een doorlopend programma in Theater aan het Spui (8 dagen), in Theater Dakota (6 dagen), in De Nieuwe Regentes (3 dagen) en in
Muzee Scheveningen (1 dag).
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2. Artistieke visie, programmering en publieksbereik
2.1 Programmeringsprofiel in relatie tot onze vier kernwaarden
Kwaliteitsprogrammering
Kwaliteit van de programmering kan zich uiten in vakmanschap en zeggingskracht in de speelstijl, themabehandeling,
vormgevingskeuzes, integratie van disciplines en meer. Wij kiezen voor voorstellingen met kwaliteit van professionele
theatergezelschappen waarbij kinderen niet louter meer van hetzelfde krijgen, maar verwachtingen gedoseerd overtroffen of
onderuit worden gehaald, waarbij kinderen verleid worden tot een lichte inspanning en daar veel voor terugkrijgen. Deze
producties zijn bij voorkeur een beetje schurend, verrassend of verheffend door de thematiek, de mate van abstractie,
wonderlijke of gekke verhalen of vondsten. Hiermee wordt een beroep gedaan op de verbeeldingskracht van kinderen, leren
ze over theaterconventies en ontwikkelen zich voorkeuren en meningen.
Binnen bovenstaand kader programmeren we voorstellingen van BIS-gezelschappen en van jong talent, premières en
voorstellingen die zich al bewezen hebben. Het accent ligt, vanwege de taal, op producties uit Nederland en België. In de
afgelopen jaren zijn ook steeds meer voorstellingen uit andere landen geprogrammeerd waarbij het gesproken woord niet of
van ondergeschikt belang is. Niet de leeftijd van de makers of het verschijningsjaar van een voorstelling, maar de verwachte
impact op ons publiek is onze leidraad.
Er komen steeds meer professionals kijken naar het festival, ook uit het buitenland. Zij zijn bij ons, een publieksfestival,
weliswaar geen eigenlijke doelgroep, maar we ervaren hun bezoek als een (internationale) erkenning van de kwaliteit van
onze keuzes. Bovendien worden de inhoudelijke gesprekken, ook met de programmeurs van onze locaties, door hen verrijkt.
Voor een aantal makers interessant om gezien te worden door (internationale) programmeurs, wat maakt dat het ons net
iets vaker lukt om ‘dat ene’ gezelschap wél te kunnen boeken binnen onze beschikbare budgetten en dagen. Zaken die
bijdragen aan de kwaliteit.

Het publiek (kinderen) in de vrije tijd als uitgangspunt
De Betovering is een publieksfestival. Kinderen, en in tweede instantie hun begeleiders, zijn onze belangrijkste doelgroep. De
Betovering bereikt een breed scala van 2 tot en met 12-jarigen, uit alle lagen van de bevolking, kinderen van
cultuurminnaars, van expats en van ouders voor wie cultuurdeelname minder vanzelfsprekend is, van Nederlandse en
buitenlandse herkomst, bewoners van het centrum, de wijken en van buiten de stad.
Natuurlijk moet het merendeel van onze jonge, soms beginnende, cultuurbezoekers zich kunnen verhouden tot het
programma. We kiezen dus niet snel voorstellingen waarvoor een erg hoge culturele competentie vereist is of die
interessanter zijn voor vakgenoten dan voor kinderen. Met welk en hoeveel publiek kan een voorstelling communiceren? Die
vraag nemen we steeds mee in onze beslissingen. Eenvoudig is dat niet altijd. De doelgroep kinderen is weliswaar minder
divers in culturele bagage dan volwassenen, toch zijn het kinderen met verschillende achtergronden.
Met ingang van 2018 programmeren we bijvoorbeeld bij een paar voorstellingen ook een uitvoering in een ‘relaxte’ versie.
Hierbij zijn de extremen in licht en geluid uit de voorstelling gehaald, blijft het zaallicht een beetje aan tijdens de voorstelling
en hebben kinderen de gelegenheid om zich dusdanig voor te bereiden op de voorstelling en de locatie dat ze geen
verrassingen tegenkomen. Met deze relaxed-programmering maken we het festival beter toegankelijk voor meer kinderen
uit het autistisch spectrum, het ad(h)d-, of het hoog sensitieve spectrum.

Internationaal, cultureel divers
Inmiddels heeft ruim de helft van de Hagenaars een niet-of-meer-dan-alleen-Nederlandse achtergrond en heel Nederland
wordt cultureel meer divers. Ongeveer een derde van onze bezoekers heeft een niet-of-meer-dan-alleen-Nederlandse
achtergrond en een deel van ons publiek is de Nederlandse taal niet machtig.
In de afgelopen jaren zijn steeds meer voorstellingen uit het buitenland geprogrammeerd waarbij het gesproken woord niet
of van ondergeschikt belang is. Hiermee zijn deze voorstellingen interessant voor hen die de Nederlandse taal (nog) niet
beheersen: migranten, expats en ook slechthorenden, allemaal bijzonder gewenst publiek.
De bovengemiddeld goed bezochte buitenlandse voorstellingen geven een artistieke meerwaarde aan het festival. Dit
aanbod is gemaakt binnen andere kunstwerelden en culturen en vertoont soms een bijzondere aanpak of heeft een
atypische uitwerking op het (jonge) publiek. Juist deze invalshoeken onderschrijven onze programmeringsdoelstellingen.
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Het kunnen programmeren van aanbod uit het buitenland, draagt bij aan onze kwaliteitsontwikkeling en aan die van de
deelnemende podia. Hierdoor groeit ook de aandacht van programmeurs en pers. Dit heeft als neveneffect dat het voor
gezelschappen interessanter wordt om op De Betovering te spelen en onze mogelijkheden om het best mogelijke binnen het
beschikbare budget te programmeren worden vergroot.
Indien beschikbaar en van geschikte kwaliteit geven we voorrang aan voorstellingen die passen bij de (culturele) diversiteit
van de maatschappij. Deze keuze is echter altijd ook gebaseerd op kwaliteit en niet op enkel op het onderwerp (thema) of de
(etnische) herkomst van de makers en/of spelers.

Samenwerking en spreiding in de stad - programmeren met en op vijftig locaties
Het bijzondere aan De Betovering is de verbinding. De Betovering voert de regie van een bijzonder samenwerkingsverband
van zo´n zeventig Haagse partners: ca. vijftig culturele instellingen, de welzijnssector, winkels, bedrijven, scholen en
organisaties voor kinderopvang. Via intensieve, langdurige samenwerkingsverbanden proberen we een brug te slaan tussen
kwalitatieve kunst en kinderen. In de herfstvakantie is het jeugdtheater tot in de vezels van de stad voelbaar.
De Betovering werkt samen met de locaties bij het samenstellen van het programma, waarbij De Betovering
verantwoordelijk is voor de kwaliteit en de samenhang van de programmering. Het team van De Betovering stuurt, bewaakt,
programmeert, organiseert, zorgt en stimuleert. Via factsheets houden we partners betrokken en op de hoogte van de
gezamenlijke focus en successen. Dit samenwerkingsverband is sterk en vruchtbaar.
Een voorstelling of workshop kan alleen in het Betovering-programma terechtkomen als zowel de betreffende locatie als de
festivalorganisatie erachter staan. Beide partijen hebben een vetorecht in de programmering. Uitkoopsommen en recettes
worden in de regel gedeeld tussen De Betovering en de locatie, waardoor beide partijen een belang hebben bij het inzetten
van hun programmeringskennis en marketingapparaat. De eindregie ligt bij De Betovering, als organisator en eigenaar van
het festival.
Door deel te nemen aan het festival kan een podium vaak die éne bijzondere voorstelling wél boeken, die in de rest van het
jaar niet lukt. Tijdens De Betovering wordt het financiële risico gedeeld en de publiciteit verdubbeld. Ook dit komt de
kwaliteit van de programmering en het publieksbereik ten goede. Heel soms wordt er zelfs iets geprogrammeerd waarvan we
verwachten dat maar een heel klein publiek het aandurft om ernaar toe te gaan, maar waarvan we vinden dat dit toch in
Nederland of in Den Haag getoond moet worden.
Door het grote aantal locaties kunnen we overkoepelend beter, slimmer en ondernemender programmeren. Het
programmeren op vijftig locaties geeft ruim gelegenheid om elk programmaonderdeel op de meest passende plaats te
programmeren, zowel inhoudelijk, technisch als qua verwachte publieksomvang. De vijftig verschillende speellocaties
verdeeld over Den Haag zijn ook gunstig bij het bereiken van een breed publiek. We kunnen steeds beter voorspellen welke
producties ons publiek op de door ons gewenste manier aanspreken, welke het meest geschikt zijn voor welke locatie en
hoeveel en welk publiek erop afkomt.
Tegelijkertijd voeden de deelnemende theaters en musea ons met waardevolle input. Hierdoor, door de inhoudelijke,
financiële en publicitaire samenwerking biedt het collectief op meerdere fronten een enorme gezamenlijke kracht.
De afgelopen jaren hebben we in de programmering ook met ondernemers samengewerkt. Zo zijn er partijen die belang
hebben bij en iets over hebben voor een buitenprogrammering die de binnenstad verlevendigt. Samenwerking met
ondernemers bij de programmering heeft voor beiden publicitaire voordelen en draagt bij aan de economische spin-off in de
stad. De omringende ondernemersverenigingen dragen bijvoorbeeld bij aan het straattheaterprogramma. Dit is, net als bij de
meeste theaters, circa 50% van de uitkoopsommen. Publicitair wordt er ook samen opgetrokken met de betrokken
winkeliers. Dit is voor ons heel prettig. Door de samenwerking liggen onze flyers ineens heel vanzelfsprekend op hun
toonbanken en onze affiches in hun etalages. De organisatorische verantwoordelijkheid van het straattheater ligt sinds 2017,
op basis van het advies in het meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur van Den Haag, bij onze (locatie)partner Marketing
Haagse Binnenstad. De Betovering behoudt de artistieke supervisie.
Met Kinderopvang DAK is er al jarenlang een publicitaire en inhoudelijke samenwerking. DAK kindercentra krijgt van ons als
eerste de brochures en hun kunstvakdocent mag, na onze inhoudelijke goedkeuring, een gratis toegankelijke activiteit
aanbieden in het festivalcentrum met zichtbaarheid voor henzelf.
Bovenstaand zijn voorbeelden van ondernemers en organisaties waarmee we de afgelopen jaren in de programmering
hebben samengewerkt. Andere vormen van samenwerking worden later beschreven. We geloven in krachtenbundeling en
samenwerking, dat zit in ons bloed.
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Locatie- en programmapartners - Inhoudelijk, financieel & publicitaire samenwerking
PODIA

MUSEA & GALERIES

BIBLIOTHEKEN

OVERIGE WORKSHOPLOCATIES

STRAATTHEATER LOCATIES
Grote Ma rkts tra a t

Thea ter a a n het Spui

Gemeentemus eum

Bi bl i otheek Centrum

Koni nkl i jk Cons erva tori um

Koni nkl i jke Schouwburg

Gra fi s che Werkpl a a ts

Bi bl i otheek Es ca mp

Koorenhui s

Spui (s tra a t)

Korzo Thea ter

Ha a gs Hi s tori s ch Mus eum

Bi bl i otheek Ha a gs e Hout

Ai ght (Ha a g Hi p Hop Centrum)

Vl a mi ngs tra a t

La a kthea ter

Mus eum Meerma nno

Bi bl i otheek La a kkwa rti er

Muzi eka ca demi e Den Ha a g

Pa s s a ge

Kooma n's Poppenthea ter

Na ti ona a l Archi ef

Bi bl i otheek Ni euw Wa l deck

Nederl a nds Da ns Thea ter

La nge Poten

Thea ter Da kota

Pa nora ma Mes da g

Bi bl i otheek Scheveni ngen

Boekha ndel va n Stockum

Het Pl ei n

Thea ter Ludens

Ma uri ts hui s

Bi bl i otheek Segbroek

Nes t

De Grote Ma rkt

Thea ters chool Ra ba rber

Mus eum Beel den a a n Zee

Bi bl i otheek Tra ns va a l kwa rti er

New Da nce Center

Spui pl ei n

Zui ders tra ndthea ter

Muzee Scheveni ngen

Bi bl i otheek Wa teri ngs e Vel d

Boul eva rd Scheveni ngen

Hees wi jkpl ei n*

Atri um

Mus eum de Geva ngenpoort

Leyweg*

Bi bl i otheek Lei ds chenveen

Ki l kenny School of Iri s ch Da nce

Fi l mhui s

Bi bl i otheek Ypenburg

Za a l 3 (Thea ter a a n het Spui )

De Ni euwe Regentes

Bi bl i otheek Loos dui nen

* a ddi ti onel e l oca ti es i vm bi jzonder
gewens t

Thea ter de Va i l l a nt

Bi bl i otheek Bomenbuurt

publ i ek (ni et opgenomen

Ha venhoofd Zui ders tra nd

Bi bl i otheek Schi l ders wi jk

i n het progra mma boekje)

Va dercentrum Ada m

samenwerkingspartners
2018

Commerciële partners
SPONSORING

COMMERCIËLE LOCATIEPARTNERS - inhoudelijk, financieel & publicitaire samenwerking

Da k ki ndercentra

Ondernemers vereni gi ng Grote Ma rkts tra a t

Sti chti ng Sta d a a n Zee

Pa the Spui ma rkt Den Ha a g

Sti chti ng expl oi ta ti e

BIZ Spui s tra a t, Vl a mi ngs tra a t, Venes tra a t, Wa gens tra a t

FACILITEREN RELATIES BEDRIJFSLEVEN

Ma rketi ng Ha a gs e Bi nnens ta d

De Pa s s a ge

Appel thea ter

Ondernemers vereni gi ng Spui ma rktcompl ex
Spui pl ei n Progra mmeri ng

Subsidiënten en fondsen

Sociale Partners - Gezamenlijke doelgroepenbenadering

SUBSIDIËNTEN
Fonds Podi umkuns ten

PUBLICITEITSPARTNERS
PARTNERS BIJZONDER GEWENST PUBLIEK Overkoepelende maatschappelijke
organisaties

Gemeente Den Ha a g – OC&W
Gemeente Den Ha a g – DSO

PRIVATE FONDSEN

PARTNERS BIJZONDER GEWENST PUBLIEK
Den Ha a g Ma rketi ng
Etos

Buurthui s 03
Buurts chool 03

Voeds el ba nk

NS

Centrum voor Jeugd en Gezi n

Ki ds week

Boerenpl ei n

Den Ha a g i n Tra ns a cti e

Ra i l TV

Buurthui s De Mus s en

Ooi eva a rs pa s

Sta ds s chermen Nouvel l e Medi a .

Centrum de Ba ri o
Treftpunt Vl i ethge

Fonds 1818

Sti chti ng MOOI

Ki ds proof

VSBfonds

Sta ds deel Centrum

DISTRIBUTIE BROCHURE

Avra s ya

Fonds 21

Sta ds deel Es ca mp

Al l e ba s i s s chol en i n Den Ha a g

Jeugdwerk Sa mSa m

Sti chti ng Bos chuys en

Zebra Wel zi jn

Veel ba s i s s chol en i n de ra ndgemeenten

IMC Weekends chool
Burenda g Leyweg

Sti chti ng Ma duroda m ki nderfonds

Jeugdwerk

Rel eva nte HBO-opl ei di ngen

Mr. Augus t Fentener va n Vl i s s i ngen
Fonds

Sti chti ng Vl uchtel i ngenwerk

Bui tens chool s e opva ng

Es ca mp Fes ti va l

M.A.O.C. Gra vi n va n Byl a ndt Sti chti ng

SAMENWERKINGEN VRIJWILLIGERS

Vri je ti jds i ns tel l i ngen

Wi jkcentrum Bouwl us t

- Bijzonder gewenst publiek

Inburgeri ng- en ta a l i ns ti tuten

Wi jkcentrum Moerwi jk

The Bri ts h School - The Ha gue

Expa torga ni s a ti es

de Ki nderwi nkel

Mi ddi n

Buurthui zen

Sti chti ng MOOI/Morgens tond

Jeugdthea ters chol en

De in dit overzicht
genoemde partners zijn
enkel organisaties en
instellingen die zelf een
bijdrage doen (in geld
en/of menskracht) aan
het festival.
Medewerkers,
gezelschappen en andere
instellingen / organisaties
die een vergoeding
ontvangen (ook wanneer
hier een korting op wordt
gegeven door de
betreffende organisatie
of persoon) zijn om deze
reden niet opgenomen in
dit overzicht.

YMCA
Buurtcentrum Kommuni ka
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2.2 Programma-opbouw en programmering 2018
Het is weer gelukt om tot een kwalitatief stevig en uitgebalanceerd programma te komen en met een breder uitgezet
buitenprogramma. Voor de programmering van De Betovering hebben we weer de mooiste voorstellingen uit binnen- en
buitenland naar Den Haag gehaald waarbij het accent lag op producties van nationaal gesubsidieerde jeugdtheater – en
dansgezelschappen. De workshops werden voor het overgrote deel speciaal voor het festival ontwikkeld en altijd gegeven
door professionele vakdocenten en kunstenaars en sloten veelal aan bij een voorstelling of een rondleiding in het museum of
de galerie. De randprogrammering bestaat uit het buitenprogramma, de festivalcentra en de pilot van het nieuwe initiatief
De Culturele Spelen.

Kernprogramma
Van de 19 verschillende voorstellingen (93 uitvoeringen) uit het buitenland beleefden er 7 hun officiële Nederlandse première:
Bounce (de openingsvoorstelling) van Cie Arcosm (FR) in de Schouwburg, Taama van La Guimbarde (BE/BF) in Theater Dakota,
Entre le zist et le geste van Content Pour Peu (FR) in Theater Ludens, De Kleine One man band (Les intimités de l’homme
Orchestre) van Cie La Mue//tte (FR/IT) in Theater aan het Spui, Stip (Dot) van Cie Maduixa (ES) in het Zuiderstrandtheater en
de Vlaamse producties Lampionaio van Sprookjes enzo en De Roofkes van Tal en Thee, beiden in Theater Dakota. Daarbij
kenden twee producties een ‘onofficiële’ première: 9/Neuf van Cas Public (CA) en LOO van Ponten Pie (ES) welke we beiden in
samenwerking met Jeugdtheater de Krakeling voor het eerst naar Nederland brachten.
Het publiek beoordeelde de gehele podiumprogrammering met een gemiddeld schoolcijfer van 8,6. Van de internationale
producties werden Les intimités de l‘homme Orchestre (FR), Entre le zist et le geste (FR), Ahoi (Pl), Plock (BE) en De Avonturen
van Luc (SE) het beste beoordeeld met gemiddelde schoolcijfers liggend tussen de 8,9 en de 9,3.
Van de Nederlandse producties kregen de Koning van Katoren, In de kelder staat een huis, Drie, Legends en Eendje de hoogste
cijfers, gemiddeld tussen 8,9 en de 9,2. Ook Eureka dat in première ging tijdens De Betovering, behaalde een mooi resultaat
met het schoolcijfer van 9,2.

NIEUW
Primeur voor De Betovering én voor Nederland waren de relax-performances. Dit zijn reguliere voorstellingen, waarbij één
van de speelbeurten enigszins wordt aangepast zodat deze aangenamer wordt voor kinderen die niet goed tegen veel
prikkels kunnen. Lichteffecten, stroboscooplicht, geluiden of knallen worden verzacht of eruit gehaald. Ook wordt het
zaallicht een beetje aangelaten, zodat het niet helemaal donker is. En als een kind om een bepaalde reden tijdens de
voorstelling de zaal uit moet of wil, dan is dat geen probleem. We zijn in 2018 begonnen met 3 uitvoeringen (een 2+, 4+ en
een 6+ variant) van deze zogeheten relax-performances, bedoeld voor kinderen met bepaalde vormen van autisme, AD(H)D
of binnen het hoog sensitieve spectrum én voor regulier publiek dat het leuk en belangrijk vindt dat alle kinderen samen naar
het theater kunnen.
Bij de foyers van Theater aan het Spui, het Korzo theater en Theater Dakota, waar de relax-performances
geprogrammeerd stonden, creëerden we daarnaast een prikkelarme zone; een rustige plek waar een kind zich even kan
terugtrekken uit alle drukte.
Omdat het voor sommige kinderen belangrijk is om heel goed voorbereid te zijn op hun theaterbezoek hebben we
fotoboekjes laten maken van deze drie festivalallocaties met de kassa, de garderobe, de fyer, het toilet, de zaal e.d. Deze
fotoboekjes waren te vinden op De Betovering-website.
Via social media en e- mail krijgen we enthousiaste publieksreacties op dit programma. Bijvoorbeeld: “Vandaag
waren mijn 2 neefjes (6 en 8 jaar) in Theater aan het Spui. Ze zijn alle twee autistisch en hadden af en toe wel wat moeite met
alle prikkels. Ik heb ze meegenomen naar de prikkelarme zone en dat was echt geweldig! Ook al was het maar klein en simpel
ingericht, voor de jongens voelde het als een soort vangnet wanneer het teveel werd. Na de voorstelling (de Jokkebrokker – in
relax performance uitvoering) zijn we hier ook nog even heen gegaan om rustig na te praten en alles te verwerken. Super
fijn!” (bezoeker voorstelling De Jokkebrokker in Theater aan het Spui).
Festival de Betovering wil dat alle kinderen mee kunnen doen en zoekt naar mogelijkheden voor kinderen waarbij
bewegen, stilzitten, horen, zien, betalen, prikkels verwerken, of een kunstinstelling bezoeken, niet zo vanzelfsprekend is.
We horen dat andere organisaties na het festival ook een voorzichtige start hebben gemaakt met deze vorm van
programmeren. Dat juichen we uiteraard enorm toe en we zijn er trots op dat ons initiatief een spin-off binnen de sector
teweegbrengt.
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Voor workshops konden de kinderen in o.a. Het Mauritshuis, het Nederlands Dans Theater, Museum Meermanno,
Haags Hip Hop Centrum, het Koninklijke Conservatorium, Nest, Boekhandel Van Stockum en zelfs, in kader van Feest aan Zee,
bij de Pier in Scheveningen terecht. Verscheidene disciplines kwam aan bod; van hiphop tot Ierse dans, van het maken van
inktmonsters tot animaties met schubben, van het ontwerpen van afvalmode tot dieren etsen, van P-bone tot drums
bespelen én van eigen gedichten schrijven tot het maken van een voorstelling binnen één weekend. In de workshop
Paperplanes in het Atrium leerden de kinderen op traditionele Japanse wijze vliegtuigjes van papier vouwen waarmee ze
deelnamen aan een vliegwedstrijd. In 2018 continueerden we de samenwerking met de Z@pp Theaterprijs, waardoor de
overdracht van de kinderjury wederom plaatsvond tijdens De Betovering in de feestelijke setting van de première van De
Vrekkin in de Schouwburg. Annette Embrechts gaf voorafgaand een workshop recensie schrijven aan de kinderen.

Randprogramma
We kijken ook terug op een prachtig straattheateraanbod met dagelijks 6 acts in het centrum. Naast De Grote Markt, de
Grote Marktstraat, de Spuistraat, de Venestraat, de Vlamingstraat, de Wagenstraat, de Passage, het Spuimarktcomplex en
het Spuiplein, sloten dit jaar ook de Lange Poten en het Plein aan. Voorbijgangers werden o.a. getrakteerd op een
ontmoeting met de verterende Klug; een kleine, mechanische robot, die met twee zeer expressieve en nieuwsgierige ogen
zijn publiek volgt en contact maakt. Dat vormde een mooi contrast met de Stone-age-rocks, twee imposante rotsformaties,
die als machtige reuzen het Centrum van Den Haag verkenden. En wanneer het publiek een ritje maakte in de Canta XL, het
alom 45km per uur wagentje, stond hun wereld even helemaal op zijn kop. Naast walking-acts waren er deze editie ook
installaties die veel bekijks trokken. Publiekslieveling DJ Frietmachine was weer op zijn vaste plek op de Grote Markt te
vinden. In Headspace, kon het publiek zich, met een reusachtig hoofd op de schouders, 2 minuten aan de stadsdrukte
onttrekken. Hoewel ze zelf deze andere wereld omschreven als ‘een echt levende cartoon’ komt er in werkelijkheid geen
millimeter film aan te pas. Headspace is ‘Non-Virtual-Reality’ en alle geluiden worden ter plekke akoestisch gegenereerd.
Heel anders dan de hightech virtual reality rollercoaster The Fair Grounds in de vorm van de zogenaamde ‘kiddy rides’ op het
Spuipleintje. Met de hulp van Feest aan Zee is er speciaal voor De Betovering, een Haagse versie van The Fair Grounds
gemaakt: met VR-bril op en met één druk op een grote rode knop maakten kinderen én ouders binnen 90 seconden een ritje
door Scheveningen alsof ze in een achtbaan terecht waren gekomen, in 360 graden én in stereo-beeld.

NIEUW De Culturele Spelen
In kader van themajaar Feest aan Zee verzorgden zo’n 500 kinderen de kick-off van De Betovering met de theatervoorstelling
Feest aan Zee: Geen Zee te Hoog op het Scheveningse strand, onder de artistieke leiding van Willem van Baarssen (van de
Wëreldbänd). In deze voorstelling waren de kinderen, na een voorbereidingsochtend op school, zowel speler als
toeschouwer. We sloegen hiermee een brug van kunst op school (de voorbereidingen), naar kunst in de vrije tijd (de kinderen
werden onderdeel van Festival De Betovering). De voorstelling ging deels over de geschiedenis van 200 jaar geleden en deels
over Plastic Soep. De 500 handgemaakte vlaggetjes, gemaakt voor de voorstelling, werden later tijdens de festivalweek
hergebruikt bij het maken van waterwezens door de kinderen in het festivalcentrum. Met de leerlijn Op zoek naar De
Betovering, ontwikkeld door CultuurSchakel, konden docenten de kinderen op school voorbereiden op hun Betovering.
Zowel de leerlijn als Geen Zee te Hoog vielen onder het nieuwe initiatief Culturele Spelen, die plaatsvonden op de laatste
schooldag vóór de herfstvakantie. Een samenwerking van Festival De Betovering met CultuurSchakel en Feest aan Zee. Dit
was een pilot in 2018, waar we in 2019 mee doorwillen.
Door de samenwerking met en de eenmalige bijdrage van Feest aan Zee konden we ook extra activiteiten organiseren
bij de Pier, voorstellingen en workshops programmeren binnen het thema, en kwam er extra aandacht voor kunstprogramma’s
rondom (de bewustwording van) Plastic Soep, in co- productie met Plastic Circle en Sea Sights Festival. Zo werd er tijdens het
eerste weekend het kunstwerk Dobberende Schoolflessen, menshoge flessen gevuld met plastic doppen en deksels verzameld
door leerlingen, onthuld bij de Pier. Het publiek kon haar hoofd steken in Plastorama, een 5D installatie in de vorm een
reusachtige berg van 4000 plastic zakjes en Plastic Circle verzorgde beide dagen de workshop Afvalmode, waarbij kinderen hun
eigen kledingstuk van plastic afval ontwierpen en daar ook trots mee op de foto gingen. Het eerste weekend op de Pier stond
helemaal in het teken van plastic soep, duurzaamheid en circulaire economie, waarbij kinderen leren dat je ook van plastic
afval nuttige en leuke dingen kan maken.
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De festivalcentra
De festivalcentra van De Betovering zijn de plekken waar in een doorlopend programma naar hartenlust wordt gebouwd,
verzonnen en gemaakt. Met de mobieltjes uit en de fantasie aan. In 2018 kende het festival één groot festivalcentrum in
Theater aan het Spui, en drie kleinere- de zogeheten satellietcentra (in Theater Dakota, Muzee Scheveningen en De Nieuwe
Regentes). Uiteraard gingen kinderen ook hier aan de slag rond het jaarthema en creëerden hun eigen onderwaterwerelden
inclusief waterwezens, zee fossielen en lichtkwallen. We sloten het festival feestelijk af met een heuse Slipper-Flipper-Party
compleet met disco, lasertentakeles en zwemmende popcorn. Kinderen kwamen massaal - met de slippers of flippers aan naar Theater aan het Spui en leerden Zuid-Koreaanse Bokko-dance moves van Karel van Laere en namen in zwemkleding een
duik in de overheerlijke Kinderbouillon installatie van Cirk.
Een volledig overzicht van de programmering van dit jaar staat in bijlage II.

2.3 Publieksbereik en prijsstelling
Om het grote publiek te bereiken voeren we een generieke marketing- en publiciteitscampagne waarbinnen de verspreiding
van onze programmaboekjes, vooral via scholen, en onze website de belangrijkste instrumenten zijn. Dat alle basisscholen in
Den Haag bereid waren om het programmaboekje te verspreiden onder hun leerlingen is bijzonder en waardevol. Ook
citydressing heeft een belangrijke rol bij het wakker maken van ons grote potentieel publiek. Dit jaar is de reguliere
citydressing aangevuld met baniertorens in de binnenstad en rugzakjes met Betoveringvlaggen bij het straattheater. Pathé
speelde ons promotiefilmpje af in de voorvertoning bij alle kinderfilms vanaf 10 dagen voor aanvang van het festival. Ook de
lokale media hielpen ons: Den Haag FM besteedde zelfs dagelijks aandacht aan het festival. Deelnemende locaties en vaste
publiciteitspartners als Den Haag Marketing en de VVV zetten hun eigen marketingapparaat in voor De Betovering. Tot slot
spelen onze aanwezigheid op een aantal kinderevenementen en stadsschermen een additionele publicitaire rol. Dit zijn zaken
die ons niet alleen helpen bij het bereiken van meer en divers publiek, maar ons ook helpen bij onze B2B marketing.
Buiten Den Haag is online marketing essentieel voor onze generieke campagne. In 2018 hebben we extern expertise
ingehuurd om, met succes, een boost te geven aan de online-marketing van het festival; een freelance marketeer hielp ons
met het formuleren van een strategie, met de bijbehorende social-media acties en met corresponderende nieuwe
landingspagina’s voor onze website. Het INTK maakte voor ons bijpassende Google-ads, tekst-gebaseerde zoekadvertenties,
die we via Google Grants sponsoring kosteloos kregen. Wij kochten daarnaast pre-rolls in bij Ster&Cultuur Junior. Deze
werden uitgezonden op Uitzendinggemist.nl, voorafgaand aan programma’s zoals het Jeugdjournaal en Het Klokhuis. Deze
programma’s worden ook vaak op school klassikaal teruggekeken, de pre-rolls hebben daardoor een extra groot bereik. Railtv gunde ons gratis uitzendingen van een reclamefilmpje op de perrons van alle Nederlandse treinstations. Landelijk kregen
we meer gratis publiciteit, bijvoorbeeld via de Etos-zomerfestival-actie en we zijn tweemaal met een spread opgenomen in
de Kidsweek.
Met gerichte publiciteit proberen we ons bijzonder gewenst publiek te bereiken. Dat zijn de kinderen en ouders voor wie
theater- of museumbezoek in de vrije tijd minder vanzelfsprekend is. Want De Betovering wil dat álle kinderen mee kunnen
doen.
- In samenwerking met de Ooievaarspas communiceerden we met de doelgroep met een kleine beurs dat bezoek
mogelijk is met 50% korting op de toegangsprijzen en welke programmaonderdelen gratis te bezoeken zijn.
Voedselbank uitgiftepunten communiceerden over De Betovering aan hun cliënten, die in het weekend gratis
naar een Betovering- voorstelling naar keuze mochten en er is promotiemateriaal naar Vluchtelingenwerk
gestuurd, om de maatjes in Den Haag erop te attenderen dat festivalbezoek een gezamenlijke activiteit kan
zijn.
-

Met het oog op kinderen met een lichamelijke beperking:
o communiceerden wij middels gerichte persberichten en via onze eigen website over de toegankelijkheid
van onze locaties voor mensen met een beperking, zoals de aanwezigheid van rolstoeltoiletten, reliëftegels,
ringleidingen, speciale zitplaatsen of de wijze waarop hulphonden gefaciliteerd worden;
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o

o
o
o
o

communiceerden wij middels specifiek hierop gerichte persberichten en via onze eigen website over de
toegankelijkheid van onze activiteiten. Taalarme activiteiten werden duidelijk als zodanig aangeduid, wat
relevante informatie biedt voor dove en slechthorende kinderen. Ook de mogelijkheid van de inzet van een
gebarentolk werd via de brochure en persberichten gecommuniceerd;
werd de bewegwijzering in het festivalcentrum in hoogte en kleurstelling aangepast om deze beter leesbaar
te laten zijn voor slechtzienden en rolstoelgebruikers;
vroegen we aan onze locaties om informatie over hun toegankelijkheid duidelijk zichtbaar te maken, ook
bij hun kassa’s, en gaven hen tools hiervoor. Drempels werden zoveel mogelijk weggehaald;
maakten we onze medewerkers en vrijwilligers bewust van bejegenings-normen;
bleven we, onderzoekend en wervend, in gesprek met organisaties die werken met kinderen met een
lichamelijke beperking.

-

Ook informeerden we scholen en organisaties die werken met kinderen met een verstandelijke handicap.
Samen met Middin zochten we naar extra mogelijkheden en zijn er bijvoorbeeld enkele vrijwilligers met een
verstandelijke beperking ingezet in onze festivalorganisatie. Zo willen we zichtbaar het signaal afgeven dat ook
kinderen met een verstandelijke beperking erbij horen.

-

Er was extra aandacht voor de kinderen uit de wijken: Schilderswijk en stadsdeel Escamp. In deze wijken is de
participatie in de vorm van theater- of museumbezoek in de vrije tijd door kinderen, erg laag. Voor deze twee
wijken is elk een eigen wijkflyer gemaakt en gedistribueerd met het festival-aanbod in de betreffende wijk en
een plattegrond van de wijk. Daarnaast is deze groep actief, en op persoonlijk wijze, benaderd met het doel om
mogelijke drempels te verlagen/weg te nemen. De hiervoor aangestelde projectmedewerker deed dit o.a. door
moeders van kinderen in De Betovering-leeftijd voorafgaand aan het festival in groepen rond te leiden in een
van festivallocaties en hen daar ook te informeren over het festivalaanbod; door maatwerkprogramma’s te
maken voor groepen van wijk- en buurtcentra; door ouders voorlichting te geven over het festival tijdens hun
eigen koffie-ochtenden en taallessen; door te communiceren via de welzijnsorganisaties en wijkgerichte
mediakanalen; en door op voor de wijk belangrijk plekken kleinschalig extra workshops en straattheater
voorafgaand in de wijk te programmeren als parade voor de hoofdprogrammering van het festival.

-

Nieuw is de aandacht voor kinderen met bepaalde vormen van autisme, AD(H)D of binnen het hoog sensitieve
spectrum. Onze opgedane ervaring m.b.t. relax-programmering in het buitenland resulteerde tijdens
festivaleditie 2018 in het reeds beschreven programma met relax-performances, prikkelarme ruimtes en
fotoboekjes. Met een gericht persbericht, informatie hierover in onze brochure en op de website én via onze
aangestelde projectmedewerker die communiceert met de sleutelorganisaties die ons hierin kunnen helpen,
proberen we ook deze kinderen en hun ouders te bereiken.

-

Voor anderstaligen maakten en verspreidden we ook een Engelstalige brochure met daarin een selectie uit het
festivalaanbod waarbij gesproken taal niet van belang is. Ook maakten en verspreidden we en een Engelstalig
persbericht. Deze informatie was ook op de website te vinden. Verscheidene buurthuizen, maar ook
internationale organisaties en bedrijven, betrokken ambassades en STET (Stichting The English Theatre Den
Haag) hielpen ons bij het benaderen van hun anderstalige achterban.

Prijsstelling
We weten uit publieksonderzoek dat de lage entreeprijzen een belangrijke factor zijn voor een deel van ons publiek en dus
de toegankelijkheid vergroten. Aan de andere kant willen we publiek dat het kán betalen een reële entreeprijs rekenen.
Daarom hanteren we een gedifferentieerd prijsbeleid. Voor de meeste producties en workshops hanteren we in een
standaardprijs van 7 euro. Voor enkele dure (internationale) producties, een meerdaags workshoptraject worden hogere
prijzen gerekend. Voor bezoekers van de wijkbibliotheken in de minder welgestelde wijken is de entreeprijs een heel
belangrijk criterium om te kunnen komen. De toegang daar is gratis. Dat is ook te verantwoorden omdat de
publieksomstandigheden er het minst gunstig zijn. Tot slot zijn er een aantal kortingsregelingen voor minder draagkrachtigen.
Zie hiervoor het hoofdstuk gerichte publiciteit.
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2.4 Inspanningen online marketing en resultaten
Online marketing dient bij te dragen aan:
-

meer kaartverkoop (t.o.v. 2017)
groei aantal bezoekers die buiten het festival nooit een theater bezoekt
groei aantal bezoekers niet-Nederlandse achtergrond
Meer bekendheid met positieve associatie bij, grotere groepen betrokken maken. Dit is ons festival.

Route Het bureau INTK vragen om de Google Grants opnieuw te activeren, bij te houden en strategisch met ons mee te
denken, en een online marketeer vragen om strategisch met ons mee te denken en te helpen met een plan van aanpak.

Doelstellingen voor de website
-

Groei van verkeer naar de website met 30%
Groei per kanaal: Organisch: 32%, direct: 10%, referral 32%, social 30%, e-mail 20%.

Plan van aanpak
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lijst met doelgroepen definiëren (baby-dreumes-peuter, kleuters, stoere-jongens-meisjes, kleinkind-activiteiten,
kinderfeestjes, maak-kennis-met-theater-en-kunst, dagje Den Haag in herfstvakantie)
Bestaande website laten scannen en verbeteren en landingspagina’s maken voor de gedefinieerde doelgroepen.
SEA: Doelgroepen, keywords en landingspagina’s aangeven, INTK laten aansluiten met de google-ads
Social berichten en advertenties: agenda maken, ook passend bij de gekozen doelgroepen. – Filmpjes, Posts delen.
Linkbuilding: Links vragen van websites/ festival locaties/blogs/etc.
Nieuwsbrief: aanmeldformulier middels pop-up op website.

Resultaat 2018
De bezoekersaantallen zijn, zoals eerder beschreven, behoorlijk gestegen, ook die van de subdoelgroepen. Het plan van
aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen. De doelstelling is ruimschoots gehaald: 99,5% meer verkeer! Waarvan 73,5% vanuit
de kanalen organisch, direct, social en e-mail en 26% verkeer vanuit Google Adwords.
•

•
•

•

Groei per kanaal: Organisch: 24%, direct: 42%, referral 135%, social 203%, e-mail -48%. Vrijwel alle kanalen tonen
meer groei dan de doelstelling waarvan het kanaal social de meeste groei laat zien. De Facebookpagina heeft bijna
30% meer likes ontvangen.
Organisch verkeer toont minder groei dan de doelstelling. Dit kan liggen aan de inzet van paid search. Gebruikers
klikken bij zoekresultaten in Google eerder op advertenties.
Het effect van het vergroten van het verkeer naar de website vanuit e-mail (nieuwsbrief) is komend jaar pas
zichtbaar. Door de AVG begonnen we opnieuw met het opbouwen van ons nieuwsbrieven-adressenbestand.
Voor een meer gedetailleerde verslaglegging verwijs ik u naar bijlage VI.

Website en andere digitale media

eenheid

2012

2014

2016

2018

Website bezoeken totaal aantal

aantal

27843

51041

63800

82812

Website unieke bezoekers totaal (IP-adres)

aantal

15675

27284

36036

54194

Ontvangers digitale nieuwsbrieven

aantal

1958

2823

4152

1589*

Adwords kliks

aantal kliks

5258

7520

9900

AdWords CTR (Click-Through-Ratio)

CTR

0,81%

2,05%

6,08%

Facebook likes

aantal

1647

2324

2893

twitter volgers

aantal

664

Instagram volgers

aantal

719

703

* In het kader van de nieuwe AVG/privacywetgeving zijn wij opnieuw begonnen met het vergaren van geinteresseerde nieuwsbrief ontvangers.
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3. Positionering en ondernemerschap
3.1 Positionering
Het merk De Betovering
De Betovering is onderscheidend. Door vast te houden aan onze vier kernwaarden, doelen en ons visioen blijft ons concept
helder. Hierdoor worden theatergezelschappen soms teleurgesteld als we hen geen plek in het programma geven, maar we
blijven onze duidelijke lijn naar ons publiek uitstralen.
Het merk De Betovering innoveert ook. Mogelijk nieuwe onderdelen worden afgewogen tegen de vier kernwaarden, doelen
en ons visioen. Nieuwe onderdelen moeten het merk verder tot leven brengen en bijdragen aan de herkenbaarheid en
aantrekkelijkheid voor ons publiek. Zodat het (landelijk) bekend blijft dat je bij De Betovering moet zijn om
kwaliteitsprogrammering te zien, waarbij verwachtingen gedoseerd worden overtroffen of onderuit worden gehaald, waarbij
kinderen verleid worden tot een lichte inspanning en daar veel voor terugkrijgen en waarbij een beroep wordt gedaan op
hun verbeeldingskracht. We willen het vertrouwen van het publiek de komende jaren verder vergroten.
Het bijzondere aan De Betovering is de verbinding. De hele stad doet mee met het festival; van culturele instellingen,
openbaar vervoer, welzijnssector, winkels en bedrijven tot bibliotheken, scholen en organisaties voor kinderopvang. In de
herfstvakantie is het jeugdtheater tot in de vezels van de stad voelbaar. De Betovering is vanzelfsprekend in zijn
bijzonderheid geworden.

Positionering bij het publiek
Wij positioneren De Betovering bij het publiek als de leukste herfstvakantie van Nederland! Ruim de helft (57%) van ons
publiek komt uit Den Haag. Voor veel Hagenaars met kinderen staat de herfstvakantie te boek als cultuurvakantie. Juist
omdat de hele stad doordrongen is van voorstellingen, workshops, installaties en een mogelijke verrassing om elke hoek is er
nauwelijks een Hagenaar met kinderen te vinden die De Betovering niet kent. Ongeveer 30% ons publiek komt uit de regio en
13% van buiten de regio Haaglanden. Landelijk publiek ervaart een bezoek aan De Betovering als een vakantie-uitje, zoals
een bezoek aan de Efteling. De Betovering wordt vaak als citytrip gecombineerd met winkelen of familiebezoek.

Positionering binnen het vakgebied
Lokaal: in Den Haag heeft De Betovering een centrale en verankerde rol op het terrein van cultuur voor kinderen in de vrije
tijd. De Betovering is een van de grootste meerdaagse samenwerkingsprojecten van cultureel Den Haag. Het binden en
mobiliseren van verschillende partijen in dienst van het geheel is de kwaliteit van De Betovering. Samenwerking, spreiding en
verankering in de stad zit in ons DNA. Daarbij zoeken we naar - soms niet voor de hand liggende - partners, die eenzelfde
(sub)doel voor ogen hebben en met wie we samen cultureel kunnen ondernemen om tot een versterking te komen in
programma, publiciteit of uitstraling.
Landelijk: De Betovering heeft bij de theatermakers en de collega-festivals in het land het imago van een groeiend
publieksfestival met een toonaangevend programma, dat sterk is in het realiseren van volle zalen en ook kinderen bereikt die
zelden of nooit buiten school met cultuur in aanraking komen. De erkenning van landelijke vakgenoten uit zich bijvoorbeeld
in de vraag van KijkUit of we bereid waren om met hen samen te werken bij de Z@pp theaterprijzen. Er is ook een positieve
intentie uitgesproken door jeugdtheaterpodium De Krakeling in Amsterdam (als partner) en door Dutch Performing Arts (als
initiator en financier) om samen op te trekken bij de grote tweejaarlijkse Dutch Showcase Jeugdtheater voor internationale
programmeurs. Die gaat dan achtereenvolgens twee dagen bij ons en twee dagen in Amsterdam plaatshebben.
De Betovering is inmiddels een van de belangrijkste jeugdtheaterfestivals in Nederland. Festival 2 Turven Hoog in Almere en
Festival Tweetakt in Utrecht zijn andere belangrijke spelers in dit veld. 2 Turven Hoog is kleiner, richt zich op peuters en
kleuters en op de ontwikkeling van het aanbod voor deze doelgroep. Tweetakt programmeert tegenwoordig voorstellingen
voor kinderen vanaf 2 jaar, voor jongeren, voor 16+, dus ook volwassenen en voor vakgenoten. Ook zet Tweetakt zwaarder in
op het programmeren van beeldende kunst en muziek en kiest dus op die fronten minder specifiek dan De Betovering.
Internationaal was De Betovering enkele jaren geleden nog niet bekend. Door onze bezoeken aan internationale festivals,
gesprekken met buitenlandse collega’s en gezelschappen en door het uitnodigen van steeds meer gezelschappen uit het
buitenland, is onze bekendheid over de grens ieder jaar toegenomen. We zijn steeds meer een Nederlands podium geworden
voor buitenlandse jeugdgezelschappen en een samenwerkingspartner voor vergelijkbare festivals. Met de programmering
van buitenlandse voorstellingen profileert De Betovering zich inhoudelijk ten opzichte van de reguliere programmering en
collega-festivals. Nederland lijkt veel meer jeugdtheater te exporteren dan te importeren.
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De Betovering denkt met haar uitnodigingsbeleid een bijdrage te leveren aan het in balans brengen van de internationale
samenwerking en daarmee aan het verduurzamen ervan. Deze functie die De Betovering gaandeweg is gaan vervullen, is
relevant voor het Nederlandse theaterbestel.

Evaluaties
Evaluaties met ons publiek en onze locaties zijn essentieel. Al vele jaren worden onder het volwassen publiek ongeveer 1000
enquêtes afgenomen. Omdat deze onderzoeken een lange periode betreffen, kunnen wij tendensen signaleren en
ontwikkelingen volgen. Wij verzamelen belangrijke informatie over bijvoorbeeld veranderingen in de achtergrond van ons
publiek, over hun beleving van het door ons geprogrammeerde aanbod en de effectiviteit van de verschillende
publiciteitsuitingen. Ook toetsen wij bij sleutelfiguren (zoals begeleiders van bezoekende buitenschoolse opvang of
buurthuis) of dat wat we met onze programmering ambiëren ook als resultaat wordt neergezet. Dat blijkt veelal het geval.
Daarnaast evalueren we jaarlijks inhoudelijk met de deelnemende locaties over de gepercipieerde publiekssamenstelling en
publiekservaring. Het publiek was tevreden en beoordeelde het festival in zijn geheel met het rapportcijfer 8,4, de
festivalcentra met het rapportcijfer 8,3 en de losse programmaonderdelen gemiddeld met het rapportcijfer 8,6.

3.2 Bedrijfsvoering: organisatie en financiën
Organisatie
Het festival is georganiseerd in samenwerking met 53 kunst- en cultuurinstellingen in Den Haag onder directie van Suzanne
Verboeket, hierbij ondersteund door projectmedewerkers Chantal Hompe, Jana Mol en Suzanne Prosman. De maanden
rondom en tijdens het festival worden zij ondersteund door meerdere freelancers en vrijwilligers. Het gehele team werkt op
freelancebasis. De directie werkt op contractbasis en huurt de andere teamleden in. De interne organisatie bestaat nu uit 1,9
fte aan zzp-ers die het hele jaar door aan het festival werken en 0,5 fte aan zzp-ers die gedurende een deel van het jaar
meewerken.
De dynamiek van een festival als De Betovering vraagt om een efficiënte en flexibele bedrijfsvoering. De Betovering heeft
geen personeel in dienst. De directie werkt op contractbasis en huurt de andere teamleden in. Het gehele team werkt op
freelance basis. Dit geeft ons de mogelijkheid om de formatie aan te passen aan de actualiteit. Dit kan omdat alle
medewerkers, buiten de drukste fase, ook voor andere culturele organisaties werken. Dit draagt bij aan het uitwisselen van
expertise en versterking van netwerken. Bij alle voorbereidende en uitvoerende taken kijken we kritisch naar de
prijs/kwaliteitverhouding van het kernteam. Afhankelijk van de taak, beschikbare budgetten en werkomvang werkt het
kernteam meer of minder uren en kunnen taken gedelegeerd worden aan vrijwilligers of juist aan specialistische freelancers.

Bestuur
De samenstelling van het bestuur op 15/2/2019:
1. Anja Overhoff van der Lem (voorzitter)
Aangetreden: 10-09-2015
Datum van aftreden: 10-09-2021
2. Jan Helderman (penningmeester)
Aangetreden: 12-02-2013
Datum van aftreden: 12-02-2022
3. Maurice Haak (vicevoorzitter)
Aangetreden: 18-09-2014
Datum van aftreden: 18-09-2020
4. Fouzia Outmany
Aangetreden: 28-06-2018
Datum van aftreden: 28-06-2021
5. Michiel Hendrix
Aangetreden: 28-06-2018
Datum van aftreden: 28-06-2021
6. Shervin Nekuee
Aangetreden: 28-06-2018
Datum van aftreden: 28-06-2021

(NB herbenoembaar voor 3 jaar)
(NB niet herbenoembaar)
(NB herbenoembaar voor 3 jaar)
(NB herbenoembaar voor 2*3 jaar)
(NB herbenoembaar voor 2*3 jaar)
(NB herbenoembaar voor 2*3 jaar)

In het bestuur zijn in 2018 twee mutaties geweest. Karin Lucet is per 1 maart 2018 afgetreden en Ton van de Langkruis per 24
september. Hun beider maximale zittingstermijn van drie maal drie jaar zat erop. Ik dank hen hierbij, ook namens het team,
voor de negen jaar waarin ze ons met hun betrokkenheid en kunde en hart voor de zaak, met raad en daad bijstonden. Op
zoek naar 2 nieuwe bestuursleden vonden we 3 mensen die zo mooi in onze profielen pasten dat we hebben gekozen voor
de uitbreiding van ons bestuur met 1 persoon. Dit bestuur geeft veel vertrouwen voor een stabiele toekomst met meer
kansen voor diversiteit.
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Bestuur en directie werken zo veel mogelijk overeenkomstig de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur
wordt nageleefd en verantwoord. In 2015 zijn de statuten aangepast zodat ook deze Governance “proof” zijn. Binnen het
bestuur en de directie wordt jaarlijks opnieuw aandacht aan dit onderwerp gegeven. In een aparte bijlage in het jaarverslag is
toegelicht op welke wijze de code actief wordt nageleefd.

Financiële toelichting
Het jaar 2018 is financieel goed afgesloten. Begroot was een nadelig resultaat van €10.000. Het gerealiseerde resultaat
bedraagt € 8.886 negatief.
In 2017 is uit het voordelige resultaat van dat jaar een bestemmingsreserve van € 10.000 gevormd voor de voorgenomen
uitgaven voor de huisvesting en de aanschaffing benodigdheden voor aankleding locaties. Deze zijn in 2018 volledig besteed.
We verbouwden onze kantoorruimte van een opslagruimte met tafels tot een echte werkplek en huren nu een opslagruimte
voor onze spullen. Voor een van onze grootste locaties, het Zuiderstrandtheater, hebben we grote lichtbollen laten maken als
extra festivalaankleding.
De bestemmingsreserve van € 10.000 is daarom in 2018 vervallen waardoor eind 2018 € 1.114 (€ 10.000- € 8.886 = € 1.114)
is toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Eind 2018 bedraagt het eigen vermogen € 58.642. Dit vermogen is bedoeld als
buffer voor tegenvallende resultaten. Bij de jaarrekening is een controleverklaring van de accountant opgenomen.
De opbouw van onze financiën bestond uit circa:
• 35% inkomsten van publiek en sponsors (o.m. ondernemersverenigingen en Dak kindercentra);
• 39% uit subsidies (van de gemeente Den Haag en het Fonds Podiumkunsten);
• 29% uit private fondsen (waarvan de belangrijkste het VSB Fonds, Fonds 1818 en Fonds 21 zijn).
We hebben de Culturele ANBI-status, wat ruimte geeft voor fiscaal aantrekkelijke giften. Ook vermelden we graag de
‘verborgen, in de jaarcijfers niet-zichtbare’ product- en dienstensponsoring, bijvoorbeeld van de vrijwilligers.
In 2018 hebben we € 75.000 aan eenmalige gelden mogen ontvangen en kunnen besteden. Van Toneelgroep de Appel
kregen we, na hun sluiting, € 15.000 ten behoeve van de Culturele Spelen. Van Stichting Stad aan Zee kregen we € 35.000 in
het kader van het themajaar Feest aan Zee, ten behoeve van de Culturele Spelen en programmering op het strand. In 2019 is
er in Den Haag geen themajaar met programmabudgetten. We kregen ook € 25.000 extra van de Dienst Stedelijke
Ontwikkeling om het straattheatergebied in 2018 eenmalig uit te breiden richting de Lange Poten en het Plein, in het kader
van een compensatieregeling voor dat gebied. Daarnaast besteedden we in 2018 de in 2017 hiervoor gereserveerde € 10.000
voor huisvesting en aanschaffing benodigdheden voor aankleding locaties. In totaal ging dit om ca 15% van de totale
exploitatie. Dit extra geld en de bijbehorende mogelijkheden was heel fijn. Tegelijkertijd vormt ook een uitdaging voor 2019.
Niet alles wat we in 2018 van dit geld deden, hoeft ook in 2019 te gebeuren. Maar sommige zaken zoals de Culturele Spelen,
de marketingslag, de relax-performances en het hebben van een opslag hopen we wel te continueren. Daarvoor zullen we in
2019 op zoek gaan naar additionele inkomsten.
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4. SWOT
Krachten
▪

Het festival staat inhoudelijk stevig en bereikt veel
(ook bijzonder gewenst) tevreden publiek;

▪

De breedte van het programma met
voorstellingen en workshops, het grote aantal
internationale voorstellingen, het straattheater,
de festivalcentra, het openen in de Koninklijke
Schouwburg, de Z@pp theaterprijs, relaxperformances en de culturele spelen;

▪

Alle partners van afgelopen jaar hebben
aangegeven weer te willen samenwerken, en er
hebben zich al nieuwe gemeld;

▪

Kernteam goed, geëngageerd, prettig, efficiënt,
lean & mean, zich door-ontwikkelend;

▪

Lokale profilering (iig) bij publiek.

Wat ons minder goed afgaat
▪

Landelijke profilering. We beginnen inmiddels best
wat te worden, maar niemand buiten onze eerste
kring weet dit;

▪

Goed Cultureel divers programmeren blijft
moeilijk;

▪

We willen meer aandacht aan duurzaamheid gaan
besteden dan we nu doen. Zowel personeel als
materieel;

▪

Formatie en Fair practice waren weer op orde,
maar het festival groeit weer ‘onder ons weg’. En
er is weinig tijd voor lange termijn zaken. Hoe
houden we het team gezond, én kan het festival
zich duurzaam blijven ontwikkelen.

Bedreigingen
▪

Het belang van externe partijen om deel te willen
zijn van De Betovering, legt druk op het beheren
van onze goede relaties enerzijds en het behouden
van onze integriteit, artistieke inhoudelijkheid en
tijd anderzijds;

▪

Incidentele financiering. In 2018 ontvingen we
75K eenmalig geld. Waar halen we in 2019
vervangende financiële middelen vandaan?

Kansen
▪

Jonge versies van ons festival. De Betovering
maakt school en meerdere partijen werken aan
een vergelijkbaar doel. Dit veranderend landschap
biedt nieuwe kansen voor onze eigen rol erbinnen.
Nu onderzoeken en daarna gaan vastleggen in
meerjaren beleidsplan;

▪

Veel nieuwe partijen die willen samenwerken;

▪

Landelijk enthousiasme voor De culturele Spelen
en de Oktober kindercultuurmaand;

▪

Code Fair Practice helpt ons om financiers te
engageren bij het behouden van een gezond, zich
ontwikkelend en financieel eerlijk gehonoreerd
team.
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5. De toekomst
De kernwaarden van De Betovering blijven:
-

Kwaliteit van de programmering;
Het publiek (zoveel mogelijk kinderen in hun vrije tijd) als uitgangspunt;
Internationaal en cultureel divers;
Samenwerking en spreiding in de stad.

We blijven ook de komende editie prioriteit geven aan onderstaande onderdelen van onze meerjarige
strategie:
-

-

Programmering en bereik: we blijven kiezen voor kwaliteit, toegankelijkheid & internationalisering, en we blijven
ons inzetten voor kinderen met lage cultuurparticipatie en kinderen van niet-Nederlandse afkomst, ook in de wijken,
ook met relaxperformances;
B2B marketing: het vinden en behouden van partners die de groei mee mogelijk maken, cultureel ondernemend
denken.

En verder:
-

-

Kiezen we voor een-pas-op-de-plaats qua programmering en publieksbereik om gezonde groei in de toekomst weer
mogelijk te maken;
Ambitie voor ’19-’20 is om ruimte te geven voor training/ bijscholing en een eerlijke beloning van de medewerkers
te bewaken;
We onderzoeken de best mogelijke strategie voor de beleidsperiode ’21-’24 d.m.v. gesprekken, inspiratie- en
strategiesessies en wellicht enkele pilots indien hiervoor nodig. We gaan schrijven aan ons meerjarenbeleidsplan;
Zoeken we naar financiering om, na een succesvolle pilot in 2018, de Culturele Spelen in 2019 regulier maken;
Willen we een duurzaamheidsscan van ons festival laten maken. We verwachten in 2019 geen nieuwe gadgets aan
te schaffen, en de oude gadgets op te maken;
Willen we, nadat we vorig jaar de online-marketing extra aandacht gaven, dit jaar met behulp van een externe pradviseur, onderzoeken hoe het festival het beste geprofileerd kan worden en hoe we meer positieve landelijke
aandacht voor het festival kunnen genereren;
Gaan we de mogelijkheden en kosten van centrale kaartverkoop opnieuw onderzoeken;
Blijven we heel graag van ieders ideeën, wensen, idealen en mogelijkheden horen!

We bouwen de komende jaren verder aan onze doelstelling om zoveel mogelijk kinderen in hun vrije tijd kennis te laten
maken met kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk werk van professionele kunstenaars uit zowel binnen- als buitenland en
hen zo de kracht van de verbeelding te laten ervaren. Dit doen we door de artistieke kwaliteit te borgen en te ontwikkelen,
door intensief te communiceren met onze partners en ons publiek, en door goed cultureel ondernemerschap. Door ook in de
wijken en op straat te programmeren weet De Betovering vele kinderen te bereiken die beperkt tot geen contact hebben
met podia en musea. Stichting De Betovering wil hiermee bijdragen aan het genieten van kunst en cultuur door, en aan de
ontwikkeling van, een zo breed mogelijk samengestelde groep kinderen.
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Nawoord
Als we een rijke voedingsbodem willen bieden om kunst een plaats te geven in het hart van ieder kind, om zo een
waardevolle bijdrage te leveren aan zijn of haar ontwikkeling, zijn inspanningen nodig. Daarvoor doen we een beroep op u.
De vraag van onze doelgroep is groter dan ons huidige aanbod aankan, dus de kansen liggen voor het grijpen. Juist voor
kinderen moet je alles uit de kast halen om hen te laten deelnemen aan kunst en cultuur, ook buiten schooltijd. Als we die
groep bereiken, is er veel gewonnen. Wanneer kinderen de leeftijd van 12 jaar bereiken hebben ze vaak heel andere zaken
aan hun hoofd. Als we ze voor die tijd waardevolle bagage meegeven, hebben ze daar de rest van hun leven plezier van. Onze
samenleving heeft de creatieve talenten van de kinderen van nu later hard nodig. Durf er met ons voor te blijven kiezen dat
kinderen het beste verdienen als het om kunst en cultuur gaat.

“Creativity is contagious. Pass it on!”
- Albert Einstein -
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Bijlage I:

Evaluatie programma bijzonder gewenst publiek

Inleiding
Het Programma Bijzonder gewenst publiek heeft tot doel om ouders en kinderen die niet uit zichzelf theater of musea
bezoeken te betrekken bij en te enthousiasmeren voor het festival.
We proberen binnen dit programma drempels te constateren en die te verlagen of weg te nemen voor de beoogde
doelgroepen. We doen dat door naar de doelgroep toe te gaan, door gesprekken te voeren met buurthuizen, wijkcentra en
andersoortige buurtorganisaties. We hopen zo dichterbij de doelgroep te komen en in hun eigen omgeving willen we ze
kennis laten maken met De Betovering. We geven bijvoorbeeld voorlichting over het festival, bieden rondleidingen in
samenwerkende theaters aan en stellen op aanvraag een programma op maat op voor de buurtorganisaties. Dit jaar lag onze
focus op de volgende wijken: Schilderswijk, Transvaal, Rivierenbuurt, Stationsbuurt en Escamp.
De samenwerkingen met de organisaties van vorig(e) ja(a)r(en) zijn bijna allemaal behouden en hebben we weten uit te
breiden. Bij het Programma Bijzonder Gewenst Publiek richten we ons naast de wijken ook op een andere doelgroep: (ouders
van) kinderen met een lichamelijke- en/of verstandelijke beperking. We hebben onderzocht hoe we deze groep kunnen
bereiken en vervolgens hoe we ze kunnen bedienen binnen ons festival. Dit jaar zijn we hier een stap verder in gegaan. Primeur
voor De Betovering én voor Nederland waren de relax-performances. Dit zijn reguliere voorstellingen, waarbij één van de
speelbeurten enigszins wordt aangepast zodat deze aangenamer wordt voor kinderen die niet goed tegen veel prikkels kunnen.
We horen dat andere organisaties na het festival ook een voorzichtige start hebben gemaakt met deze vorm van
programmeren. Dat juichen we uiteraard enorm toe en we zijn er trots op dat ons initiatief een spin-off binnen de sector
teweegbrengt. Daarnaast hebben we op drie locaties een prikkelarme zone kunnen verwezenlijken en van deze locaties is er
ook een fotoboekje gemaakt ter voorbereiding op het bezoek. Met dit diverse programma hebben we weer een hoop Haagse
kinderen een onvergetelijke herfstvakantie kunnen geven!

Wijkflyer
Er is zijn dit jaar twee flyers ontwikkeld per wijk met daarin een overzicht van de activiteiten in stadsdeel Centrum en
Escamp. Daarnaast hadden we ook het aanbod van de festivalcentra in Theater aan het Spui en Dakota en de gratis
voorstellingen in beide wijken uitgelicht op de wijkflyer. Het Ooievaarspas logo mocht daarbij natuurlijk niet ontbreken. De
wijkflyer is verspreid in het Centrum en Escamp.

Vergroten van de zichtbaarheid in de wijken voorafgaand aan het festival
Ter voorbereiding op het festival is onze projectleider actief bezig geweest met het benaderen van buurthuizen in
bovengenoemde wijken. Zowel de bestaande contacten als nieuwe contacten werden aangeschreven en er werden
afspraken gemaakt met de organisaties die enthousiast reageerden en graag (weer) wilden samenwerken.
We boden net als de afgelopen jaren rondleidingen en presentaties aan voorafgaand aan het festival om de bezoekers van de
buurthuizen bekend te maken met en te enthousiasmeren voor het festival. Daarnaast boden we een programma op maat
aan zodat de buurthuizen worden geholpen in het maken van een keuze voor hun bezoek aan het festival.

Publiciteit werd o.a. gemaakt via:
-

Escampfestival
Burendag Leyweg
De muurkrant bij Centrum voor Jeugd en Gezin
Verspreiden van flyers bij alle deelnemende buurthuizen
Flyeractie door Stichting Aight Heeswijkplein
Facebookberichten op de facebook van diverse wijkcentra
Nieuwsbrief/informatiemail die werd uitgezonden vanuit de Voedselbank
Betovering persbericht opgenomen in de nieuwsbrief van speciaal onderwijsscholen
Het geven van presentaties tijdens koffie-ochtenden, knutselmiddagen en oudermiddagen in wijkcentra.

Rondleidingen en presentaties voorafgaand aan het festival
Net als voorgaande jaren hebben we dit jaar weer presentaties gegevens in de wijkcentra om ouders en kinderen kennis te
laten maken met De Betovering, een selectie van ons aanbod te tonen en om hun vragen te beantwoorden. Ook is er weer
een rondleiding gegeven in Theater de Vaillant.
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Programma op maat
Het aanbieden van een programma op maat is ideaal voor wijkcentra omdat we hun wensen koppelen aan ons aanbod. In
samenspraak met de wijkcentra zoeken we een passende voorstelling en/of activiteit. De projectleider is vaak mee op pad
met de wijkcentra om het bezoek te begeleiden. Op deze manier krijgen we ook een goed beeld hoe de kinderen het festival
ervaren. We hebben dit jaar programma op maat mogen aanbieden aan verschillende wijkcentra uit het Centrum en Escamp.
Een van de hoogtepunten tijdens het festival was dat er tijdens de voorstelling De Jokkenbrokker in Theater aan het Spui drie
buurthuizen met groepen kinderen in de zaal zaten.

“Het was een topvoorstelling. Niet alleen de kinderen maar ook de vrijwilligsters en ik hebben er enorm
van genoten! Er werd fantastisch goed geacteerde, het zag er heel aantrekkelijk uit en de inhoud van het
stuk de Jokkebrokker was geweldig. Onze kinderen en ook wij zijn een mega ervaring rijker. De reacties
van de kinderen waren heel spontaan, ze zaten op het puntje van hun stoel en deden een uur lang
helemaal mee”.
(medewerker Buurtcentrum Bario, tijdens voorstelling De Jokkenbrokker in Theater aan het Spui).

De festivalcentra
Al jaren is het festivalcentrum in Theater een groot succes, soms zelfs te groot waardoor we besloten het succes van de
festivalcentrumformule te verspreiden over de stad. Bijvoorbeeld al een aantal jaren draait Theater Dakota mee als succesvol
satelliet-festivalcentrum. In 2017 konden we Muzee Scheveningen en Theater de Regentes als nieuwkomers toevoegen.
Theater de Vaillant heeft dit jaar gekozen om niet te fungeren als festivalcentra maar heeft tijdens De Betovering wel een
uitgebreid publieksprogramma neergezet wat volledig was uitverkocht. Dit programma hebben we uiteraard meegenomen in
het aanbod voor ons bijzonder gewenst publiek.
Meer ouders en kinderen vanuit Escamp en de Schilderswijk vinden steeds beter zelf hun weg naar De Betovering. Onze
projectleider komt gedurende het festival steeds vaker kinderen als reguliere bezoeker tegen die bijvoorbeeld eerst
deelnamen aan een programma op maat. Het is natuurlijk goed nieuws dat bijzonder gewenst publiek steeds meer hun eigen
weg weet te vinden naar het festival. Een keerzijde hiervan is dat het resultaat van het programma Bijzonder Gewenst
Publiek lastiger te meten is.
In het festivalcentrum van Theater aan het Spui hebben we dit jaar verschillende groepen kinderen van wijkcentra mogen
ontvangen die kwamen deelnemen aan de workshops. Daarnaast hebben we wederom een prikkelarme ruimte gecreëerd
om kinderen met bijvoorbeeld autisme de gelegenheid te bieden zich terug te trekken. Naast Theater aan het Spui hadden
we ook in het Korzo Theater en in Theater Dakota een prikkelarme ruimte gerealiseerd. We hebben we dit jaar de
samenwerking voortgezet met de organisatie Middin. Vrijwilligers met een beperking kwamen helpen bij de activiteiten in
het festivalcentrum en hebben via ons hun weg gevonden naar het Mauritshuis waar ze werden uitgenodigd om te helpen bij
de workshops.
Bij Theater Dakota hebben we dit jaar weer een fijne samenwerking ervaren. Er zijn weer verschillende wijkcentra en scholen
in Escamp geattendeerd op de activiteiten van het festivalcentrum. We hebben dit jaar een gratis doorlopende activiteit
geprogrammeerd en gezorgd voor meer reuring op het plein voor het theater. Naar aanleiding van onze ervaringen van vorig
jaar hebben we gekozen voor minder dagen festivalcentra bij Theater Dakota. De bezoekers bij Theater Dakota gaan voor
een totaal ervaring waarin ze naast de voorstelling ook de activiteiten in het festivalcentrum willen mee pakken. Vandaar dat
we het festivalcentrum gelijk hebben laten lopen met de dagen dat er voorstellingen stonden geprogrammeerd.
De Nieuwe Regentes en Muzee Scheveningen deden dit jaar voor de tweede keer mee als festivalcentrum. Beide
festivalcentra waren zeer drukbezocht. In Muzee Scheveningen was wederom drukbezocht. Veel kindercentra uit
Scheveningen brachten een bezoek aan het festivalcentrum en de voorstelling. Bij De Nieuwe Regentes was het aantal
festivalcentrum bezoekers aanzienlijk gegroeid ten opzichte van 2017 en waren alle materialen op de laatste dag uitverkocht.

Extra programmering
We hebben tijdens de Burendag op 22 september een straattheater act geprogrammeerd om het winkelend publiek te
verrassen. Er werd ook nog een extra programmering georganiseerd op de Leyweg en het Heeswijkplein. We hebben
gekozen voor een flyeractie in het eerste weekend van het festival. Daarvoor hebben we Stichting Aight gevraagd. Zij gingen
met een breakdance act de aandacht vestigen op De Betovering. Dit werd op de Leyweg en Heeswijkplein gedaan.
De Leyweg was effectiever wat betreft het bereiken van ons publiek. Dit nemen wij mee voor eventuele promotionele acties
volgend jaar.
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De resultaten
We hadden een actieve samenwerking met acht organisaties in de Schilderswijk en met negen organisaties in Escamp.
Daarnaast zijn er een groot aantal organisaties in beide wijken die het festival een warm hart toedragen en hun achterban
aan ouders en kinderen actief informeren over het festival. Denk bijvoorbeeld aan publiek dat, naar aanleiding van onze
wijk-promotionele inzet, nieuwsbrieven en voorlichting geattendeerd zijn op alle activiteiten en ook deel hebben genomen.
Ook kregen we vanuit Scheveningen weer een aanvraag voor een programma op maat. We hebben vanuit het stadsdeel
Scheveningen uiteindelijk 90 kinderen over de vloer gehad tijdens het festival.
We merken dat veel organisaties het nu anders aanpakken en de ouders te motiveren om meer zelf op pad te gaan in plaats
van met een georganiseerde groep. Hierdoor kunnen we niet meten waar ons publiek vandaan komt. Aan de andere kant
kunnen we met trots zeggen dat we steeds dichter bij ons doel komen: ouders en kinderen die eerst niet uit zichzelf theater
of musea bezochten vinden steeds beter hun weg naar het festival.

We hebben dit jaar contact gelegd en onderhouden met de volgende instanties:
Centrum
Buurtcentrum Parada
De Mussen
Art-S-Cool
Buurthuis de Sprong
Buurtcentrum Octopus
Buurtcentrum Bario
Zebra Welzijn (CJG)
Buurthuis Boerenplein
Haage Hopjes
Avarasya
IGN (Islamitisch Nl Genootschap)
MOC
Paraplu DH
Stichting Yasmin
I-shop Gezondheidscentrum Schilderswijk
Dab Der
Bibliotheek Schilderswijk
Buurthuis SamSam
Multicultureel Jongeren Geluid
El Islam Moskee
Fakonahof
Trefpunt Vliethage
Wijkcentrum Julianakerk
Wijkcentrum de Burcht
IMC Weekendschool

Escamp
Wijkcentrum Bouwlust
Wijkcentrum Vredelust
Stichting Mooi Escampade, Vrederust en Moerwijk
Stichting Mooi, Zichtenburglaan
Stichting Mooi Morgenstond
Bibliotheek Escamp
Stek de Kinderwinkel
Kindercentrum Bamboe
Wijkcentrum Wateringseveld, Lage Veld
Bewonersplatform Morgenstond
Stichting Mooi
Den Haag in Transitie
Resto van Harte
Centrum Rumoer
Casper Bouten
Twee Mulders
Centrum Heldenhoek
YMCA Escamp
Eibernest
Made in Moerwijk
Locatie Escampade
Locatie Rustenburg
Locatie Oostbroek
Locatie Leyenburg

Toegankelijkheid
Na ons onderzoek van de afgelopen jaar hebben we een primeur gelanceerd op het gebied van toegankelijkheid namelijk; de
relax-performance. In de drie theaters Korzo theater, Theater Dakota en Theater aan het Spui hebben we tijdens het festival
relax-performances mogen programmeren.
LOO op 22 oktober om 11:00 in Theater aan het Spui
De avonturen van Luc op 24 oktober om 14:00 in het Korzo Theater
Koning van Katoren op 23 oktober om 13:00 in Theater Dakota
Relax-performances zijn voorstellingen waar harde muziek en felle lichten uit worden gehaald, het zaallicht aan blijft en
waarbij publiek in en uit kan gaan. De voorstelling wordt enigszins aangepast zodat het aangenamer wordt voor mensen of
kinderen.
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De relax-performances zijn bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan iets minder prikkels, ook mensen en kinderen met
bepaalde vormen van autisme of AD(H)D, en voor regulier publiek dat, net als wij, het juist leuk vindt dat alle kinderen samen
naar het theater kunnen. Ook al zal het publiek in de zaal misschien wat onrustiger en de voorstelling wat rustiger zijn. We
zijn erg trots op dit resultaat en delen deze succesformule graag met onze partners.

“Vandaag waren mijn 2 neefjes (6 en 8 jaar) in Theater aan het Spui. Ze zijn alle twee autistisch en
hadden af en toe wel wat moeite met alle prikkels. Ik heb ze meegenomen naar de prikkelarme zone en
dat was echt geweldig! Ook al was het maar klein en simpel ingericht, voor de jongens voelde het als een
soort vangnet wanneer het teveel werd. Na de voorstelling (de Jokkebrokker) zijn we hier ook nog even
heen gegaan om rustig na te praten en alles te verwerken”. Super fijn!
(bezoeker De Jokkenbrokker in Theater aan het Spui)
We hebben ons dit jaar gericht op de volgende doelgroepen:
- Middin
- Kinderen met autisme en ADHD

Middin
We hebben, net als vorig jaar, met vrijwilligers van Middin gewerkt die een beperking hebben. Zo maken we niet alleen het
publiek, maar ook onze medewerkers bewust van een inclusieve samenleving. Dit jaar stonden de vrijwilligers van Middin
weer drie dagen in Theater aan het Spui. De wens vanuit Middin was om de vrijwilligers in te zetten bij een van de
deelnemende musea. Het Mauritshuis was erg enthousiast en is een samenwerking met Middin aangegaan. Vanuit Middin
zijn er vrijwilligers komen helpen tijdens verschillende workshops. De Betovering heeft deze samenwerking met alle plezier
gefaciliteerd. Volgend jaar hopen wij dat meer musea het voorbeeld van het Mauritshuis volgen.

Organisaties
We hebben contact opgenomen met diverse organisaties die werkzaam zijn op het gebied van toegankelijkheid: Wattelt,
Komt het zien en Mutesounds. Deze organisaties zijn werkzaam op het gebied van blinde en dove kinderen. Ze hebben ons
aanbod in NDR voorstellingen (voor de dove kinderen) en een aantal activiteiten die voor blinde kinderen geschikt zijn
ontvangen en gedeeld. Ook hebben we contact gezocht met de SBO-scholen in Den Haag. We hebben ze gevraagd om ons
prikkelarm aanbod te delen, met een speciaal gemaakte flyer. Ook was hebben we weer contact gezocht met de speciaal
onderwijs scholen de Piramide en de Strandwacht in Den Haag. De Strandwacht heeft ons aanbod gedeeld in de
oudernieuwsbrief en verspreid bij de ouders van de Eerste Nederlandse Buitenschool.

Autisme en SBO-scholen
We hebben dit jaar een prikkelarme ruimte gerealiseerd in Theater aan het Spui, Theater Dakota en het Korzo Theater. Dit is
een apart hoekje waar de kinderen tot rust kunnen komen en vrij zijn van de drukte om hen heen. Voor het Korzo Theater,
Theater aan het Spui en Theater Dakota hebben we een speciaal fotoboekje met foto’s van de locatie, de kassa, de garderobe
en de zaal, zodat ouders en kinderen goed konden zien wat je daar kunt verwachten. Voor kinderen met autisme is dit een
goed hulpmiddel om zich voor te bereiden op hun bezoek. De boekjes konden ze downloaden op onze website.
Om de prikkelarme zones en de relax-performances onder de aandacht te brengen hebben we de volgende stappen
ondernomen:
- er is contact opgenomen met de speciaal basisonderwijs scholen, zij hebben een flyer gekregen met het aanbod en een
uitleg in de mail.
- alle organisaties in de omgeving van Den Haag die zich specialiseren en bezighouden met mensen en kinderen met autisme
in kaart gebracht. Deze organisaties hebben ook allemaal een e-flyer ontvangen met het aanbod.

Resultaten
We hebben dit jaar een prikkelarm aanbod georganiseerd met drie prikkelarme zones, drie relaxperformances en
informatievoorziening over de locaties vooraf. Ook hebben we de workshopdocenten voorzien van een handleiding en
hebben we een aanspreekpunt (de toegankelijkheidsmedewerker) gecommuniceerd. Het blijft lastig om te meten waar ons
publiek vandaan komt tijdens de relax-performances en of ze via ons programma Bijzonder Gewenst Publiek het festival
hebben weten te bereiken.
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De reacties op de relax-performances en de prikkelarme ruimtes waren veelal positief en we blijven daarom ons onderzoek
voortzetten onder begeleiding van professionele organisaties om volgend jaar nog meer kinderen te bereiken. We hebben dit
jaar al de volgende aanpassingen doorgevoerd om de toegankelijkheid te verbeteren:
-

Meer prikkelarme ruimtes gerealiseerd
Begonnen met het programmeren van relax-performances
Binnen de festivalcentra de bewegwijzering aanpassen
Informatie en fotoboekjes publiceren over de locaties waar prikkelarm wordt geprogrammeerd
We blijven in gesprek met scholen en organisaties die gespecialiseerd zijn op het gebied van toegankelijkheid
We hebben pictogrammen ontwikkeld die aangeven of voorstellingen en/of locaties toegankelijk genoeg zijn voor
kinderen met een beperking

Concrete actiepunten voor volgend jaar
-

We gaan weer samenwerken met Middin, zetten in op samenwerkingen met meerdere musea
We gaan meer relaxperformances programmeren en meer onderzoek doen naar wat het beste werkt voor ons
publiek
We gaan de prikkelarme zones uitbreiden
We gaan meer theaters activeren om prikkelarm te programmeren
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Bijlage II:

Programmering

type

titel - naam gezelschap

aantal

uniek

Internationaal

type

voorstelling - prof

9 (Neuf) - Cas Public (CA)

1

1

1

works hop beel dend

voorstelling - prof

Het ontbrekende licht (The Missing Light) - Make Mend and Do (UK)

1

1

1

voorstelling - prof

OPENINGSVOORSTELLING: Bounce - Cie Arcosm (FR)

1

1

1

voorstelling - prof

De avonturen van Luc - Alioune Diagne / Compagnie Diagn'Art (SN)

2

1

2

voorstelling - prof

Lampionaio - Sprookjes enzo / Cie Lewis (BE)

2

1

voorstelling - prof

Met vallen en opstaan (Entre le Zist et le Geste ) - Cirque Content Pour Peu (FR)

2

voorstelling - prof

Stip (Dot) - Cia. Maduixa (ES)

voorstelling - prof

titel

aantal

uniek

6

1

2

1

works hop beel dend

Works hop Afva l mode: Op de foto i n je ei gen a fva l mode - Ma a i ke
Ui tenbroek
Works hop beel dend met tentoons tel l i ng: Fi l m jouw Atl a nti s ; verha l en ui t
de gezonken s ta d - Nes t

works hop beel dend

Works hop beel dend met tentoons tel l i ng: Pa per Pl a nes - Ma ki Oi s hi

5

1

works hop beel dend

Works hop beel dend: Di eren ets en - Gra fi s che Werkpl a a ts

2

1

2

works hop beel dend

Works hop beel dend: Druktechni eken 3+ - KOO

4

1

1

2

works hop beel dend

Works hop beel dend: Druktechni eken 4+ - KOO

8

1

2

1

2

works hop beel dend

1

Lacrimosa - Bruno Pilz (DE)

3

1

3

voorstelling - prof

Ahoi (Ahoj) - Teatr Malego Widza (PL)

4

1

4

voorstelling - prof

De Roofkes - Tal en Thee (BE)

4

1

4

beel dend: Toveren met ti jd 4+ - KOO
5
met mus eumbezoek: Een da gje s tra nd i n het mus eum - Ha a gs
Mus eum
2
met mus eumbezoek: Gl a ns & Gel uk 4+ - Gemeentemus eum Den
6

voorstelling - prof

Plock! - Grensgeval (BE)

4

1

4

voorstelling - prof

Reis (Taama) - Théâtre de la Guimbarde (BE)

4

1

4

voorstelling - prof

Sweet & Swing - Théâtre de la Guimbarde (BE)

4

1

4

voorstelling - prof

Vliegen & Vallen (Fliegen & Fallen) - Theater o.N. (DE)

4

1

4

voorstelling - prof

Loo - Company PONTEN PIE (ES)

6

1

6

voorstelling - prof

De kleine one-man-band (Les Intimités de l'homme orchestre) - Cie La Mue/tte (FR)

9

1

9

voorstelling - prof

Movo - Brown Field Studio vzw (BE)

24

1

24

voorstelling - prof

Aladdin - Poppentheater Koekla

4

1

nee

voorstelling - prof

Bruno wordt een superheld - MaxTak

1

1

nee

voorstelling - prof

Buurman in de natuur - Plan D-

1

1

nee

Works hop
Works hop
works hop beel dend + mus eumbezoekHi s tori s ch
Works hop
works hop beel dend + mus eumbezoekHa a g

1
1

works hop beel dend + mus eumbezoekWorks hop met mus eumbezoek: Inktmons ters - Mus eum Meerma nno
Works hop met mus eumbezoek: Koppen bi j el ka a r - mus eum Beel den a a n
works hop beel dend + mus eumbezoekZee
works hop beel dend + mus eumbezoekWorks hop met mus eumbezoek: Ma uri ts Mui s - Ma uri ts hui s
works hop beel dend + mus eumbezoekWorks hop met mus eumbezoek: Pa pi er s cheppen - Na ti ona a l Archi ef
works hop beel dend + mus eumbezoekWorks hop met mus eumbezoek: Portreta vontuur - Pa nora ma Mes da g
works hop beel dend + mus eumbezoekWorks hop met mus eumbezoek: Schi l deren - Ma uri ts hui s
Works hop met mus eumbezoek: Verborgen beri chten! - Mus eum de
works hop beel dend + mus eumbezoekGeva ngenpoort

8

1

4
8
8
2
8

1
1
1
1
1

2

1

works hop overi g (ontdekken)

2

1

works hop overi g (Poezi e)

Speurtocht: op zoek na a r Ba dma n - De Ni euwe Regentes
Works hop Poëzi e: Jonge gezi chten s chri jven gedi chten - Boekha ndel va n
Stockum & Hui s va n gedi chten

2

1

works hop overi g (recens eren)

Works hop: Recens i es s chri jven - Annette Embrechts

1

1

works hop overi g (fes ti va l centrum)

FESTIVALCENTRUM: Thea ter a a n het Spui (De za geri j)

8

1

works hop overi g (fes ti va l centrum)

FESTIVALCENTRUM: Thea ter a a n het Spui (Dui k mee met DAK)

8

1

works hop overi g (fes ti va l centrum)

FESTIVALCENTRUM: Thea ter a a n het Spui (Vi l ten)

8

1

voorstelling - prof

Circus Santa Sangre - Plan D-

1

1

nee

voorstelling - prof

De jokkebrokker - Maas theater en dans / WAT WE DOEN

2

1

nee

voorstelling - prof

De kleine vuurtorenwachter - Valentijn productiehuis

2

1

nee

works hop overi g (fes ti va l centrum)

FESTIVALCENTRUM: Thea ter a a n het Spui (Za ndtekenen)

8

1

voorstelling - prof

De koningin van de Zuideroceaan - Barry Emond Wereldverteller

5

1

nee

works hop overi g (fes ti va l centrum)

FESTIVALCENTRUM: Thea ter a a n het Spui (Zeebees tenra ce)

8

1

voorstelling - prof

De Vrekkin - NTjong

2

1

nee

works hop overi g (fes ti va l centrum)

FESTIVALCENTRUM: Thea ter a a n het Spui (Zeefdrukken)

8

1

voorstelling - prof

De Zeehelden - Plan D-

1

1

nee

works hop overi g (fes ti va l centrum)

FESTIVALCENTRUM: Thea ter Da kota (Ode a a n de Bl a uweri ck)

6

1

works hop podi umkuns ten (da ns )

Urba n Ski l l z - Bewei gi i .s .m. het La a kthea ter

1

1

works hop podi umkuns ten (da ns )

Works hop da ns : Conta Ki ds - Li ttl e Dol l Da nce Compa ny

10

1

works hop podi umkuns ten (da ns )

Works hop da ns : Da ns Da ns Da ns ! - New Da nce Center

2

1

works hop podi umkuns ten (da ns )

Works hop da ns : Da ns Decor 5+ - Nederl a nds Da ns Thea ter

1

2

voorstelling - prof

Diep - volDaan

40

1

nee

voorstelling - prof

Drie - Maas theater en dans

4

1

nee

voorstelling - prof

Eendje - Kim van Zeben

2

1

nee

voorstelling - prof

Er was weer... Sneeuwwitje - TG THINK!

4

1

nee

works hop podi umkuns ten (da ns )

Works hop da ns : Hi phopda g - Ha a gs Hi p Hop Centrum

1

1

voorstelling - prof

Eureka! - Theatergroep Knars

1

1

nee

works hop podi umkuns ten (da ns )

Works hop da ns : Iers e Da ns - Ki l kenny School of Iri s h Da nce

2

1

voorstelling - prof

Het Bakbeest - Kooman's Poppentheater

1

1

nee

works hop podi umkuns ten (da ns )

Works hop da ns : Juggl e da nce - Fl orence Ra pa ti

3

1

voorstelling - prof

In de kelder staat een huis - Tg. Winterberg

4

1

nee

works hop podi umkuns ten (ci rcus )

Works hop muzi ek: Ci rcus 4ki ds (4-7) - NME Founda ti on & KOO

3

1

voorstelling - prof

Ka-Blamm - Theater Sonnevanck

2

1

nee

works hop podi umkuns ten (ci rcus )

Works hop muzi ek: Ci rcus 4you (8-12) - NME Founda ti on & KOO

3

1

voorstelling - prof

Koning van Katoren - De Nachtdieren

4

1

nee

works hop podi umkuns ten (fi l m)

Works hop fi l m: (W)onderwa ter - Schi mmens pel - Fl oa ti ng Ki ds

4

1

works hop podi umkuns ten (fi l m)

Works hop fi l m: Ani ma ti es met s chubben -(s top moti on) - Fi l mhui s DH

6

1

works hop podi umkuns ten (fi l m)

Works hop fi l m: Ma a k je ei gen s oundtra ck! - Wa tch Tha t Sound

5

1

works hop podi umkuns ten (muzi ek)

Works hop muzi ek: Ba nd4Ki ds (4-7) - NME Founda ti on & KOO

3

1

works hop podi umkuns ten (muzi ek)

Works hop muzi ek: Ba nd4You (8-12) - NME Founda ti on & KOO

6

1

voorstelling - prof

Legends - BonteHond

1

1

nee

voorstelling - prof

Lunchtrommels! - Club Ghazal i.s.m. De Nieuwe Regentes

1

1

nee

voorstelling - prof

Mijn kleine zeemeermin - Eva van den Bosch

2

1

nee

voorstelling - prof

Niet met de deuren slaan - Klaartje van Veldhoven, Sosha Duysker e.a.

2

1

nee

works hop podi umkuns ten (muzi ek)

Works hop muzi ek: BASIS - Koni nkl i jk Cons erva tori um

1

1

voorstelling - prof

Pim Pam Paars - Theaterstraat / Meboer & Bakker

3

1

nee

works hop podi umkuns ten (muzi ek)

Works hop muzi ek: Drum4Ki ds (4-7) - NME Founda ti on & KOO

3

1

voorstelling - prof

Taart voor tijger - Laros & De Jong Beeldmakerij

6

1

nee

works hop podi umkuns ten (muzi ek)

Works hop muzi ek: Drum4You (8-12) - NME Founda ti on & KOO

3

1

voorstelling - prof

Waar is mijn trommel - 4Beat

1

1

nee

works hop podi umkuns ten (muzi ek)

Works hop muzi ek: Gui ta r4Ki ds (4-7) - NME Founda ti on & KOO

6

1

voorstelling - prof

Wakker - TG Fien

1

1

nee

works hop podi umkuns ten (muzi ek)

Works hop muzi ek: Gui ta r4You (8-12) - NME Founda ti on & KOO

3

1

works hop podi umkuns ten (muzi ek)

Works hop muzi ek: Ha rp4Ki ds (4-7) - NME Founda ti on & KOO

3

1

works hop podi umkuns ten (muzi ek)

Works hop muzi ek: Ha rp4You (8-12) - NME Founda ti on & KOO

3

1

works hop podi umkuns ten (muzi ek)

Works hop muzi ek: Ins trumentenproeveri j - Muzi eka ca demi e DH

1

1

works hop podi umkuns ten (muzi ek)

Works hop muzi ek: Koppi e Onder Concert - Cl ub Gha za l i .s .m. DNR

2

1

works hop podi umkuns ten (muzi ek)

Works hop muzi ek: P-bone4Ki ds (4-7) - NME Founda ti on & KOO

3

1

voorstelling - prof

Wat is er mis met mijn vis? - Stichting KRIJT

2

1

nee

straatheater - prof

BUITEN: Hoofdloos - Dulce Compania (DE)

8

1

8

straatheater - prof

BUITEN: Klug - Morgan Euzenat (FR)

8

1

8

straatheater - prof

BUITEN: Canta XL - Actic

5

1

nee

straatheater - prof

BUITEN: De Caleidoscoop - TG Dapper

8

1

nee

works hop podi umkuns ten (muzi ek)

Works hop muzi ek: P-bone4You (8-12) - NME Founda ti on & KOO

3

1

straatheater - prof

BUITEN: DJ Frietmachine - SuperHallo

12

1

nee

works hop podi umkuns ten (muzi ek)

Works hop muzi ek: Pi a no4Ki ds (4-7) - NME Founda ti on & KOO

6

1

Works hop muzi ek: Pi a no4You (8-12) - NME Founda ti on & KOO

3

1

straatheater - prof

BUITEN: Headspace - Electric Circus

8

1

nee

works hop podi umkuns ten (muzi ek)

straatheater - prof

BUITEN: Kiddy Ride Police Patrol - Actic

3

1

nee

works hop podi umkuns ten (muzi ek)

Works hop muzi ek: Song4Ki ds (4-7) - NME Founda ti on & KOO

3

1

straatheater - prof

BUITEN: Stone-age rocks - KristDoo

8

1

nee

works hop podi umkuns ten (muzi ek)

Works hop muzi ek: Song4You (8-12) - NME Founda ti on & KOO

3

1

works hop podi umkuns ten (muzi ek)

Works hop muzi ek: Vi ol i n4Ki ds (4-7) - NME Founda ti on & KOO

2

1

works hop podi umkuns ten (muzi ek)

Works hop muzi ek: Vi ol i n4You (8-12) - NME Founda ti on & KOO

2

1

works hop podi umkuns ten (thea ter)

Works hop muzi ek: Dra ma 4ki ds (4-7) - NME Founda ti on & KOO

3

1

works hop podi umkuns ten (thea ter)

Works hop muzi ek: Dra ma 4You (8-12) - NME Founda ti on & KOO

3

1

works hop podi umkuns ten (thea ter)

Works hop muzi ek: Mus i ca l 4Ki ds (4-7) - NME Founda ti on & KOO

3

1

works hop podi umkuns ten (thea ter)

Works hop muzi ek: Mus i ca l 4You (8-12) - NME Founda ti on & KOO

3

1

works hop podi umkuns ten (thea ter)

Works hop thea ter: Kopje Onder (voor één da g) - NTjong

1

1

straatheater - prof

PLASTORAMA zaterdag - Bakkie Bike Cinema

2

1

nee

straatheater - prof

THE FAIR GROUNDS - De Koude Kermis

8

1

nee

TOTAAL PROFESSIONELE VOORSTELLINGEN

247

54

93

type

titel film

aantal

uniek

film

Film: Superjuffie - Regie: Martijn Smits

6

1

works hop podi umkuns ten (thea ter)

Works hoptra ject: De Kl ei ne Zeemeermi n - Ra ba rber

1

1

film

Film: Buurman & Buurman - Hebben een nieuw huis!

8

1

works hop podi umkuns ten (thea ter)

Works hoptra ject: Gel d ma a kt gel ukki g! - NTjong

1

1

film

Film: Casper & Emma maken theater

8

1

works hop podi umkuns ten (thea ter)

Works hoptra ject: Speel mee - Ra ba rber

1

1

film

Film: De Buurtspion

8

1

TOTAAL WORKSHOPS

255

66

film

Film: Gordon & Paddy

8

1

film

Film: Het Lied van de Zee

8

1

TOTALEN 2018

aantal

uniek

film

Film: Los Bando

8

1

totaal voorstellingen & films

324

67

film

Film: Mini bioscoop In het diepe

8

1

waarvan professionele podiumkunsten

247

54

waarvan amateurvoorstellingen & films

77

13

totaal workshops

255

66

waarvan workshops beeldend en overig

139

26

waarvan workshops podiumkunsten

116

40

TOTAAL FILMS

62

8

type

titel - naam gezelschap

aantal

uniek

voorstelling - amateur

De ark van Noach - Rabarber

10

1

totaal overige activiteiten

30

12

voorstelling - amateur

Feest aan Zee: Geen Zee te Hoog - o.l.v. Willem van Baarsen van de Wereldband

1

1

totale programmering 2018

609

145

voorstelling - amateur

Presentatie: workshoptraject De Kleine Zeemeermin - Rabarber & de kinderen workshoptraject 1

1

voorstelling - amateur

Presentatie: workshoptraject Geld maakt gelukkig - NTjong & de kinderen workshoptraject

2

1

voorstelling - amateur

Presentatie: workshoptraject Speel mee - Rabarber & de kinderen uit het workshoptraject

1

1

TOTAAL AMATEUR VOORSTELLINGEN

15

5

type

titel activiteit

aantal

uniek

overig ( fes tiva lcentrum)

FESTIVALCENTRUM: Muzee Scheveningen (Wa terwezens )

1

1

overig ( fes tiva lcentrum)

FESTIVALCENTRUM: De Nieuwe Regentes (Wa terwezens )

3

1

overig ( fes tiva lcentrum)

FESTIVALCENTRUM: Thea ter Da kota (Wa terwezens )

6

1

overig ( fes tiva lcentrum)

FESTIVALCENTRUM: Thea ter a a n het Spui (Wa terwezens )

8

1

overig (ins talla tie)

Schelpen bij Muzee Bruno Dodens

1

1

overig (ins talla tie)

Stil.het pa viljoen - Hoge Fronten / Lieke Benders

4

1

overig (kuns twerk)

Dobberende Schoolfles s en a a n Zee - Pla s tic Circle (Luuk va n Vliet)

1

1

overig (a ctiviteitenmidda g)

De fees telijke Vrekkin midda g - Het Na tiona le Thea ter

1

1

overig (a ctiviteitenmidda g)

Na ns i #Aa nZee - Thea ter De Va illa nt

1

1

overig (eindfees t)

SLIPPER-FLIPPER PARTY

1

1

overig (ins talla tie)

Ha mertje Tik - Diederike Smits

2

1

overig (kick off)

Kick-off Za pp Thea terprijs 2019 - Stichting kijkuit

1

1

TOTAAL OVERIGE ACTIVITEITEN

30

12
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Bijlage III:

Governance Code Cultuur

NALEVING GOVERNANCE CODE CULTUUR DE BETOVERING
De 9 principes met daarna de feitelijke situatie:
1.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur
De Betovering heeft de intentie de code integraal toe te passen met waar nodig de beperkingen die bij deze
organisatie passen gegeven de doelstelling, de aard en de kleine omvang. Afwijkingen worden zo goed mogelijk
toegelicht. Het jaarverslag wordt ook op de website gepubliceerd zodat de toepassing van de code ook aan externe
gebruikers wordt toegelicht.

2. Het bestuur kiest het besturingsmodel van de organisatie bewust
De Betovering heeft gekozen voor het bestuur-model. In 2018 heeft het bestuur deze keuze opnieuw besproken en
herbevestigd waarbij is geconcludeerd dat dit model een goede basis is voor het functioneren van directie en
bestuur met ieders eigen verantwoordelijkheid. Dit model is ook vastgelegd in de in 2015 herziene statuten waarin
de taken en bevoegdheden van bestuur respectievelijk directie zijn vastgelegd. De Betovering is een stichting en
heeft deze rechtsvorm ook in de naam opgenomen.

3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. Het bestuur is in- en extern duidelijk over de
taken, bevoegdheden en werkwijze
Bestuur en directie opereren vanuit een missie en met doelstellingen die elke vier jaar worden vastgesteld door
middel van het beleidsplan dat wordt opgesteld ter verkrijging van de structurele subsidie van de gemeente. Dit plan
is in 2015/2016 door bestuur en directie opgesteld voor de periode 2017-2020. Op basis van dit plan is subsidie
toegekend voor 2017-2020 en worden de activiteiten uitgevoerd.
Statutair is bepaald dat binnen het bestuur de volgende functies zijn te onderscheiden:
o
o

Voorzitter
Plaatsvervangend voorzitter (m.i.v. 8 maart 2017)
Feitelijk is daarnaast een bestuurslid als penningmeester aangewezen.

Een schriftelijke vastlegging in de vorm van een directiereglement en een bestuursreglement wordt op dit moment,
ook gezien de omvang van de organisatie, niet noodzakelijk geacht.
Daar De Betovering geen personeelsleden in vaste dienst heeft is geen sprake van een medezeggenschapsorgaan.
Werkaangelegenheden worden waar nodig door de directie met het bestuur besproken.
Het bestuur bewaakt verder ook de goede omgang met partners waarbij in relevante situaties, zoals met belangrijke
subsidiënten, het bestuur ook direct wordt betrokken.
Een meldpunt onregelmatigheden wordt gezien de kleine organisatie niet nodig geacht.
In het kader van risicobeheersing onderscheidt De Betovering de volgende risico’s:
-

Imago
Organisatorisch
Financieel
Juridisch
Politiek
Bestuurlijk

Het bestuur bespreekt jaarlijks deze risico’s aan de hand van een overzicht met aandachtspunten bij deze risico’s.
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4. Het bestuur stelt rechtspositie en bezoldiging van de directie zorgvuldig vast en is hierover zo
open mogelijk
Het bestuur stelt het honorarium van de directeur vast. Dit honorarium met een variabele component wordt
vastgelegd in de overeenkomst met de directeur die niet in vaste dienst is. Het definitieve honorarium wordt na
afloop van het boekjaar vastgesteld en goedgekeurd. In de jaarrekening wordt geen informatie over het honorarium
verstrekt omdat geen sprake is van een dienstverband. Dit honorarium blijft overigens onder de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector [WNT].

5. Het bestuur legt zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast en handelt daarnaar
Het bestuur laat zich leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van de organisatie waarbij
de belangen worden afgewogen van degenen die bij De Betovering zijn betrokken. Het bestuur vervult daarbij een
stimulerende en een kritische rol. Het bestuur adviseert de directie op actieve wijze, zowel anticiperend als
reflecterend op beslissingen.
Het bestuur beslist over de aanstelling, beoordeling, honorering, schorsing en ontslag van de directeur. De directeur
functioneert sinds 2005. Er was geen recente aanleiding voor het opstellen van een actuele profielschets.
Naast de statutaire bepalingen wordt geen apart bestuursreglement nodig geacht.
Naast het uitgebreide inhoudelijke jaarverslag is een financieel jaarverslag opgesteld waarin naast de jaarrekening
ook de verslagen van bestuur en directie zijn opgenomen. Beide verslagen worden opgenomen op de website en zijn
te vinden bij https://www.debetovering.nl/betovering/achtergrond.
Het bestuur vergadert zo vaak als directie of een van de bestuursleden dit nodig acht [statutair vastgelegd]. In 2018
is vijfmaal vergaderd. Eenmaal is er deels zonder de directie vergaderd in verband met de jaarlijkse beoordeling van
de directeur. Meerjarenbeleidsplan, Jaarplan, Begroting en Jaarverslag inclusief Jaarrekening worden door het
bestuur vastgesteld. Vaste agendapunten zijn: realisatie van doelstellingen, strategie, risicobeheer, financiën en
bezetting. Het bestuur heeft in 2018 het eigen functioneren besproken.

6. Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling: het waarborgt deskundigheid, diversiteit
en onafhankelijkheid
Het bestuur bestaat uit 6 onafhankelijke leden. De samenstelling voldoet aan de gewenste diversiteit in achtergrond
en deskundigheid:

Anja Overhoff van der Lem
(voorzitter)
Maurice Haak (vice-voorzitter)
Jan Helderman (penningmeester)
Fouzia Outmany
Michiel Hendrix
Shervin Nekuee

vrouw - 1953

theater / openbaar bestuur

man - 1975
man - 1949
vrouw - 1980
man - 1982
man - 1968

marketing / kunsten
financiën / podia
sociologie / antropologie
beleid / politiek / internationalisering
sociologie / niet-westerse kunst / literatuur

Suzanne Verboeket is sinds 2005 directeur van De Betovering.
In 2018 waren er vacatures in het bestuur. Bij de invulling daarvan is zoveel mogelijk rekening gehouden met de
code-bepalingen. Overige vacatures waren in 2018 niet aan de orde.
Voor het bestuur is een aftreedrooster opgesteld waarbij statutair is bepaald dat een bestuurslid maximaal drie
periodes van drie jaar kan functioneren. Dit rooster wordt in het jaarverslag opgenomen.
Bijzondere acties om bestuursleden verdieping/verbreding van hun kennis te geven zijn niet noodzakelijk geacht.
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7.

Het bestuur geeft tevoren aan welke inzet van de leden wordt verwacht en welke eventuele
vergoeding daar tegenover staat
De leden van het bestuur hebben voldoende tijd om hun functie naar behoren te vervullen. Zij ontvangen geen
vergoeding. Zij hebben ook geen financiële belangen zoals ontvangen leningen.
De voorzitter is het belangrijkste aanspreekpunt voor de directeur als het gaat om de voorbereiding van
vergaderingen, de onderlinge contacten en eventuele contacten met externe stakeholders in bijzondere situaties.
In 2018 was geen sprake van tijdelijke, gedelegeerde taken bij bestuursleden.

8. Bestuur en directie vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. Het bestuur ziet hierop toe
Bij de bestuursleden is geen sprake van tegenstrijdige belangen. Het bestuur ziet hierop toe. Relevante
nevenfuncties van directeur en bestuursleden worden vooraf gemeld en goedgekeurd in het bestuur.
Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer door sluitende interne procedures en externe
controle.

9. Het bestuur is verantwoordelijk voor de opgemaakte financiële verslagen
Statutair is bepaald dat het bestuur een accountant opdracht geeft tot onderzoek van de jaarrekening.
De accountant verstrekt een controleverklaring bij de jaarrekening en, waar nodig, bij bijdragen van fondsen en
subsidienten. De accountant rapporteert eenmaal na afloop van het boekjaar. De schriftelijke rapportage wordt
besproken met de penningmeester en de directeur. Zij brengen verslag uit aan het bestuur.
De accountant heeft geen andere opdrachten uitgevoerd. De accountant Lucro Accountancy BV functioneert sinds
2005. De hogere subsidie vanaf 2017 alsmede de bestaande duur van de relatie leidde in 2017 tot herziening van de
opdracht aan de accountant. Vanaf 2017 wordt de controle uitgevoerd door een andere functionaris bij Lucro.
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Bijlage IV:

Culturele diversiteit

NALEVING CODE CULTURELE DIVERSITEIT DE BETOVERING
In dit jaarverslag is op diverse plaatsen de diversiteit in onze activiteiten besproken. Samenvattend kan de naleving van de
code door De Betovering als volgt worden samengevat:

Programma
- Indien beschikbaar en van geschikte kwaliteit gaven we voorrang aan voorstellingen die passen bij de culturele diversiteit
van Den Haag. Deze keuze is echter altijd gebaseerd op kwaliteit en niet alleen op de etnische herkomst van de makers.

Publiek
- De Betovering is een publieksfestival. We bereiken een breed scala van 2 t/m 12-jarigen, uit alle lagen van de bevolking.
Kinderen van cultuurminnaars, van expats en van ouders voor wie cultuurdeelname minder vanzelfsprekend is, van
Nederlandse en buitenlandse herkomst, bewoners van het centrum, de wijken en van buiten de stad.
- We investeerden met onze gerichte publiciteit en met het programma ‘bereik bijzonder gewenst publiek’ in het bereik van
internationaal en cultureel divers publiek. Dat vinden we belangrijk. In de bijlage (1) wordt dit toegelicht. Binnen deze groep
richtten we ons afgelopen jaar op kinderen met een beperking, op families met andere culturele of financiële achtergronden
uit de wijken Kortenbos en Schilderswijk (centrum) en uit het stadsdeel Escamp.
- Door ook het beste uit het buitenland op de Haagse podia te programmeren werd de gemiddelde kwaliteit van ons aanbod
hoger. Vaak was het gesproken woord niet of van ondergeschikt belang bij de voorstellingen die we uit het buitenland haalden.
Hiermee waren deze voorstellingen ook interessant voor hen die de Nederlandse taal (nog) niet beheersen; migranten, expats
en ook slechthorenden, allemaal bijzonder gewenst publiek.
- Ook de lage entreeprijzen (veelal 7 euro, Ooievaarspas 50% korting), het gratis (en) toegankelijke straattheater en de gratis
(en) toegankelijke voorstellingen in de (wijk-)bibliotheken, dragen bij aan het wegnemen van mogelijke drempels voor een
divers publiek.

Personeel
- Het vrijwilligersbestand suggereert met namen en huidskleuren zichtbaar een cultureel diverse achtergrond. Bij het
kantoorteam is dat minder zichtbaar. Tegelijkertijd heeft de meerderheid hiervan minimaal een ouder, partner of grootouder
die niet uit Nederland afkomstig is. We hebben even overwogen om, in het kader van dit schrijven, allemaal een ‘my
heritage-dna test’ te laten doen. Matige privacy-bescherming hierbij, heeft ons hiervan doen afzien.

Bestuur
- Er wis in 2018 gezocht naar 2 nieuwe bestuursleden. Daarbij streefden we ernaar om het bestuur, qua culturele diversiteit,
een betere afspiegeling te laten zijn van de samenleving, door hier expliciet op te wijzen in de advertentie en door de
advertentie ook te publiceren in gremia als Binoq Atana. Uiteindelijk vonden we 3 mensen die zo mooi in onze profielen
pasten dat we hebben gekozen voor de uitbreiding van ons bestuur met 1 persoon. Twee van de drie nieuwe bestuurders
associëren zich heel nadrukkelijk ook met een andere dan de Nederlandse achtergrond, namelijk Marokkaans en Iranees. Dit
bestuur geeft veel vertrouwen voor een stabiele toekomst met meer kansen voor diversiteit.

Partners
- De diversiteit van de locatiepartners biedt ook een culturele diversiteit. Na jarenlang deze sector, makers en gezelschappen
gevolgd te hebben, weten we steeds beter te voorspellen welke producties ons publiek aanspreken, welke het meest
geschikt zijn voor welke locatie en hoeveel publiek erop afkomt.
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Bijlage V:

Mediabereik

DE BETOVERING - ACTIES
Etos actie: Van 18 juni t/m 26 augustus 2018 ontvang je bij iedere besteding van € 10 een voucher t.w.v. € 2,50. De
vouchers zijn alleen in de Etos filialen te verkrijgen.
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Kidsproof: Winactie op de website en social media

Kidsweek:
Kom ook naar Festival De Betovering van 19 tot 27 oktober! Hou jij ook zo veel van theater of lijkt het je leuk
om te leren hoe je een voorstelling moet recenseren voor een krant of tijdschrift? Doe mee en win kaartjes voor
Festival De Betovering!
De Vrekkin is een hilarische familiekomedie over een schaamteloze familie met te veel geld en te weinig
realiteitsbesef. Voor iedereen die er weleens van droomt heel erg rijk te zijn!
Onder strakke regie van moeder en haar personal assistent leidt deze moderne familie met zoon, dochter en life
coach een uitzinnig leven. Moeders mode-imperium lijkt een onuitputtelijke bron van geld voor haar kinderen die
zich tot brutale en inhalige mormels hebben ontwikkeld. Als ze zich realiseert dat iedereen van haar profiteert, gooit
ze de kluis dicht. Niemand wil tenslotte een levende creditcard zijn. Ondertussen leven haar kinderen zich uit in
geheimen, stiekeme verlangens en foute vriendjes. De gezinschaos is compleet. De Vrekkin laat zien dat je je gezin
niet kunt runnen als een bedrijf en dat geld niet hetzelfde
is als oprechte aandacht.
Annette Embrechts is theaterrecensent voor onder meer de Volkskrant en jurybegeleider van de Zapp Theaterprijs.
In deze workshop geeft ze tips bij het kijken naar voorstellingen en het
schrijven van een recensie. Waar kun je op letten en hoe schrijf je zo goed mogelijk op wat je van een voorstelling
vond? Als je deze workshop gevolgd hebt, weet je straks nóg beter hoe je naar voorstellingen kunt kijken en vooral
hoe je na afloop kunt vertellen wat je ervan vond.
Als Kidsweek-lezer maak je nu kans op twee kaartjes voor première van de voorstelling De Vrekkin en twee kaartjes
voor de workshop recensies schrijven van Annette Embrechts. Het enige wat je hoeft te doen is je naam, leeftijd
en emailadres achter te laten en in één zin vertellen jij juist deze kaartjes wilt winnen!
Zondag 21 oktober 2018 Koninklijke Schouwburg in Den Haag
2 x Workshop recensies schrijven om 12:30 uur
2 x 2 De Vrekkin om 15.00 uur
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DE BETOVERING - NIEUWSBRIEVEN
De Betovering 2018 - Nieuwsbrieven
Publicatiebron
Item
Nieuwsbrieven van diverse podia
divers
en gezelschappen
Kidsproof
Divers + Betovering special
Kidsweek
Aankondiging met beeld (meerdere mailings)
HNT
Aankondiging met beeld (meerdere mailings)

Datum
divers
September
Oktober
Oktober

Advertentiewaarde
PM
PM
PM
PM

Bereik
PM
40.000
30.000
45.000

totaal

115.000

Nieuwsbrief – Kidsweek

Nieuwsbrief – Kidsproof

Nieuwsbrief – Zuiderstrand

Nieuwsbrief – Feest aan Zee

Nieuwsbrief – CultuurSchakel

Nieuwsbrief – HNT
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DE BETOVERING – IN DE PERS
De Betovering 2018 - Print artikelen
Publicatiebron

Datum

Item

Titel

Advertentiewaarde Oplage

Den Haag Centraal bijlage

30-aug-18

Aankoniging

Toneel is en blijft hoofdmoot

PM

12.500,00

Den Haag Centraal bijlage

30-aug-18

Aankoniging met beeld

Toneel is en blijft hoofdmoot

PM

12.500,00

De Scheveninger

25-sep-18

Agenda

De Betovering - diverse theaters in de stad

€ 438,00

26.000,00

Stadskrant Den Haag.nl

26-sep-18

Aankoniging met beeld

Kunst voor kinderen in de herfstvakantie

PM

270.000,00

AD Haagse Courant ed. Den Haag Stad

01-okt-18

Aankoniging met beeld

Prikkelarme zones op kindertheaterfestival

€ 256,00

39.583,00

De Scheveninger

09-okt-18

Agenda

De Betovering - diverse theaters in de stad

€ 219,00

26.000,00

Posthoorn ed. Laak

10-okt-18

Vermelding ivm Sea Sights

Festival helemaal in teken van innovatie langs de kust

€ 72,00

17.800,00

Den Haag Centraal

11-okt-18

Aankondiging & achtergrond info

Doldwaze dagen voor de kinderen op De Betovering

€ 1.067,00

12.500,00

Den Haag Centraal

12-okt-18

Aankondiging met beeld

De voorstelling 'Jokkebrokker' gaat over goochelen

€ 1.067,00

12.500,00

AD Haagse Courant ed. Den Haag Stad

13-okt-18

Aankondiging met beeld

Festival de Betovering

€ 167,00

39.583,00

Telegraaf Vrij Magazine

13-okt-18

Aankoniging met beeld

Magie in het theater

€ 5.067,00

515.728,00

de Scheveningsche Courant 17-10-2018

17-okt-18

Vermelding ivm Sea Sights

Praat mee over de Noordzee in Scheveningen

€ 438,00

23.000,00

Posthoorn ed. Laak

17-okt-18

Agenda met beeld

Vrijdag 19 oktober - Festival De Betovering

€ 72,00

17.800,00

HaagWestNieuws

17-okt-18

Vermelding ivm Sea Sights

Praat mee over de Noordzee in Scheveningen

€ 527,00

28.500,00

Posthoorn ed. Leidschenveen/Ypenburg

17-okt-18

Aankondiging

Festival de Betovering

€ 34,00

17.000,00

Den Haag Centraal

18-okt-18

Agenda

Vrijdag 19 oktober

€ 800,00

12.500,00

Den Haag Centraal

18-okt-18

Agenda

Zaterdag 20 oktober

€ 1.067,00

12.500,00

Den Haag Centraal

18-okt-18

Agenda

Zondag 21 oktober

€ 1.067,00

12.500,00

Den Haag Centraal

18-okt-18

Agenda

Maandag 22 oktober

€ 533,00

12.500,00

Den Haag Centraal

18-okt-18

Agenda

Exposities

€ 1.800,00

12.500,00

Den Haag Centraal

18-okt-18

Agenda

Dinsdag 23 oktober

€ 1.067,00

12.500,00

Kidsweek

18-okt-18

Aankondiging met beeld

De Betovering

€ 2.725,00

63.000,00

AD Haagse Courant ed. Den Haag Stad

18-okt-18

Aankondiging & achtergrond info met beeld

Betovering' zet stad in beweging

€ 667,00

39.583,00

Troskompas

19-okt-18

Agenda

Tips

€ 1.617,00

225.333,00

Ouders van Nu

23-okt-18

Aankondiging & achtergrond info met beeld

Kunst voor kids

€ 830,00

50.418,00

Kek Mama

31-okt-18

Aankoniging

500 workshops e voorstellingen

€ 803,00

32.191,00

Scenes

30-nov-18

Aankoniging met beeld

Levensgrote stolpen

€ 1.125,00

15.000,00

Scenes

30-nov-18

Aankondiging & achtergrond info met beeld

Internationaal kunstfestival in de herfstvakantie

€ 1.000,00

15.000,00

€ 24.269,00

1.157.136

Vermelding Sea Sights (totaal): 3
Agenda (totaal): 10

Aankondiging (totaal): 15
Totaal aantal artikelen: 28

Kidsweek: in week 41 en week 42 een spread in de kidsweek.
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AD Haagsche Courant ed. Den Haag Stad: 18 oktober 2018

Telegraaf Vrij Magazine: 13 oktober 2018

Kek mama: 21 oktober 2018

Ouders van Nu: 23 oktober 2018

AD Haagsche Courant ed. Den Haag Stad: 13 oktober

Kidsweek: 18 oktober 2018
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DE BETOVERING - WEBSITES
De Betovering 2018 - website vermeldingen (inclusief advertentie waarde en bereik)
Publicatiebron
erickorsten134.wordpress.com
www.perssupport.nl
dagblad070.nl
www.denhaagdirect.nl
www.ad.nl
bewonersorganisatie.blogspot.com
www.denhaagdirect.nl
www.museumkidsweek.nl
www.followmyfootprints.nl
headlines.nl
denhaagfm.nl
dagblad070.nl
www.telegraaf.nl
dagblad070.nl
www.msn.nl
www.msn.nl
www.denhaagdirect.nl
www.ad.nl
www.followmyfootprints.nl
descheveningschecourant.nl
www.deposthoorn.nl
www.oozo.nl
hillegom.nieuws.nl
dansmagazine.nl
www.denhaagdirect.nl
www.vvv.nl
sanderjanssens.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.ad.nl
Koo.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.deposthoorn.nl
www.nu.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.dagblad070.nl
www.denhaag.com
www.indebuurt.nl
www.info-nederland.nl
www.vakantie-met-kinderen.com
www.ranjaenrose.nl
www.opstapmetlisa.nl
www.denhaag.nl
www.dagjeweg.nl

Datum
08-sep-18
10-sep-18
11-sep-18
26-sep-18
30-sep-18
01-okt-18
02-okt-18
03-okt-18
03-okt-18
11-okt-18
11-okt-18
11-okt-18
15-okt-18
15-okt-18
15-okt-18
15-okt-18
16-okt-18
17-okt-18
19-okt-18
19-okt-18
19-okt-18
19-okt-18
21-okt-18
22-okt-18
22-okt-18
23-okt-18
23-okt-18
23-okt-18
23-okt-18
23-okt-18
23-okt-18
23-okt-18
23-okt-18
23-okt-18
23-okt-18
23-okt-18
23-okt-18
23-okt-18
23-okt-18
23-okt-18
23-okt-18
23-okt-18
23-okt-18
23-okt-18
23-okt-18
24-okt-18
24-okt-18
24-okt-18
24-okt-18
24-okt-18
24-okt-18
24-okt-18
24-okt-18
24-okt-18
25-okt-18
25-okt-18
25-okt-18
25-okt-18
25-okt-18
25-okt-18
25-okt-18
26-okt-18
26-okt-18
27-okt-18
27-okt-18
27-okt-18
27-okt-18
27-okt-18
27-okt-18
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Titel
Advertentiewaarde (ex.
Breik
doorplaatsingen)
Toneel is en blijft hoofdmoot
€ 37,20
928
NTjong pakt groots uit met familiekomedie De Vrekkin
€ 22,50
3.500
De Vrekkin in première in Den Haag
€ 32,94
3.500
Activiteiten en evenementen in Den Haag oktober 2018
€ 39,96
3.500
Prikkelarme zones op kindertheaterfestival
€ 2.035,00
570.500
Nieuwsbrief Vadercentrum Adam 1 oktober 2018
€ 3.574,69
1.088
Festival de Betovering 2018 – 19 t/m 27 oktober
€ 19,44
3.500
Gek formaat: museumbezoek met schilderworkshop
€ 22,68
PM
Herfstvakantie Den Haag: uitjes en activiteiten
€ 212,76
PM
David Middeldorp en Firma MES in Kunstlicht op Den Haag
€ 22,80
PM
David Middeldorp en Firma MES in Kunstlicht op Den Haag
€ 41,22
3.500
Veel activiteiten tijdens de Betovering
€ 20,34
PM
Dit zijn leukste uitjes tijdens de herfstvakantie
€ 12.267,33
812.000
Internationaal kunstfestival voor de jeugd
€ 34,38
PM
Dit zijn leukste uitjes tijdens de herfstvakantie
€ 11.552,26
1.512
Dit zijn leukste uitjes tijdens de herfstvakantie
€ 11.553,29
1.512
Herfstvakantie in Den Haag 2018: de leukste activiteiten
€ 39,78
PM
Buitengewone herfstvakantie
€ 4.074,86
570.500
Naar scheveningen in de herfstvakantie
€ 84,66
PM
Een zeewens van Stichting Noordzeevis uit Scheveningen
€ 32,58
PM
Wat is er te doen in Den Haag?
€ 125,64
PM
De Betovering
€ 761,03
45.500
Festival De Betovering betovert!
€ 6,60
35.000
ContaKids: dieper contact tussen ouder en kind
€ 44,01
PM
Festival de Betovering 2018
€ 8,46
PM
Verborgen berichten!
€ 15,21
3.500
Van slapstick naar verstild beeldtheater onder water
€ 20,64
PM
De Ark van Noach (5+)
€ 36,54
3.500
De Betovering: Maurits Muis
€ 29,97
3.500
Workshop Inktmonsters
€ 38,34
3.500
De Buurtspion
€ 25,92
3.500
Stil. Het Paviljoen
€ 34,56
3.500
Stip (4+)
€ 30,06
3.500
Festivalcentrum a/h spui
€ 22,59
3.500
Mini-bioscoop: in het diepe
€ 26,46
3.500
Plock! (3+)
€ 30,96
3.500
Aladdin (4+)
€ 20,52
3.500
Slipper-Flipper Party
€ 23,31
3.500
Workshop beelden
€ 25,92
3.500
De Betovering dag 5
€ 28,80
3.500
Workshops Betovering
€ 40,32
3.500
Festivalcentrum DNR
€ 42,48
3.500
De Ark van Noach (5+)
€ 34,92
3.500
Betovering aan zee!
€ 31,68
3.500
Betoverende Films!
€ 34,74
3.500
Betoverende staatacts bij Festival De Betovering
€ 327,11
570.500
Workshop KOO tijdens festival De Betovering
€ 18,00
PM
Pim Pam Paars (2+)
€ 23,97
3.500
Ahoj (2+)
€ 23,94
3.500
Het lied van de zee
€ 31,32
3.500
Workshop Dans Contakids
€ 20,34
3.500
Los Bando (6+)
€ 27,72
3.500
De Betovering dag 6
€ 27,18
3.500
Buurman en Buurman
€ 32,76
3.500
Pelikanen strijken neer in Den Haag zuidwest
€ 10,80
PM
weekend in Den Haag
€ 11.958,62
1.095.500
Workshop Inktmonsters
€ 38,34
3.500
Mini-bioscoop: in het diepe
€ 26,46
3.500
Casper en Emma maken theater
€ 36,00
3.500
Gordon en Paddy
€ 30,24
3.500
De Betovering: Maurits Muis
€ 29,97
3.500
Workshop Inktmonsters
€ 38,34
3.500
De Betovering dag 8
€ 34,11
3.500
De Betovering: Maurits Muis
€ 29,97
3.500
De Betovering dag 9
€ 32,31
3.500
Casper en Emma maken theater
€ 36,00
3.500
Taart voor tijger
€ 36,00
3.500
Gordon en Paddy
€ 30,24
3.500
De Betovering: Maurits Muis
€ 29,70
3.500
Gratis op de foto met de Stone-age Rocks
PM
PM
Straattheater binnenstad Den Haag - Festival De Betovering
PM
PM
Deze leuke activiteiten deze herfstvakantie in Den Haag
PM
PM
Festival de Betovering in Binnenstad Den Haag
PM
PM
Uitjes in de herfstvakantie
PM
PM
Festival de Betovering: laat je 'Betovering' tijdesn de herfstvakantiePM
PM
Straattheater festival De Betovering
PM
PM
Straattheater tijdens Festival De Betovering
PM
PM
Betoverend straattheater in de Binnenstad Den Haag
PM
PM
Totaal € 60.189,79

3.858.540
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www.dansmagazine.nl 22 oktober

www.deposthoorn.nl 25 oktober

www.nu.nl 25 oktober

wwww.denhaagdirect.nl 22 oktober

www.ad.nl 17 oktober

www.telegraaf.nl 15 oktober
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DE BETOVERING – PERS
Betovering 2018
Publicatiebron
Omroep West - Radio
Den Haag FM
Den Haag FM
www.AD.nl
Den Haag FM - Muijs in de Morgen
Den Haag FM - Muijs in de Morgen
Den Haag FM - Muijs in de Morgen
Den Haag FM - Muijs in de Morgen
Den Haag FM - Muijs in de Morgen
Nouvelle Media
Rail TV
Kidsweek
Kidsproof
Etos

Item
UIT Tips - Interview Suzanne Verboeket
Online item - Interview Suzanne Prosman + beeld theater aan het spui
Live item - Interview Suzanne Prosman
Online item - Interview Jana Mol + Beeld op straat
Live item - Interview Karin Lucet (theaterschool Rabarber)
Live item - Interview SuperHallo (Gezelschap)
Live item - Interview Stichting marketing binnenstad (Straattheater)
Live item - Interview Jay (Bezoeker)
Live item - Interview Francis Broekhuijzen (Presentator)
Stadschermen
NS stations: Den Haag Centraal, Leiden, Utrecht, Rotterdam Centraal,
Amersfoort, Zwolle, Breda, Eindhoven, Den Bosch, Amsterdam Zuid Oost.
Online winactie
Online winactie
Etos actie magicalsummer

Datum
14-okt
22-okt
21-okt
25-okt
22-okt
23-okt
24-okt
25-okt
26-okt
oktober
eind sep/begin okt

Link
Presentator
MP3 op aanvraag
Rogier van der Zanden
https://denhaagfm.nl/2018/10/22/de-betovering-tovert-de
Redactie Den Haag FM
https://denhaagfm.nl/2018/10/22/de-betovering-tovert-de
Rob Kemperman
https://www.ad.nl/den-haag/straatartiesten-betoveren-de
Redactie Den Haag
https://www.omroepwest.nl/radio/programma/270233379/
Bas Muijs
https://www.omroepwest.nl/radio/programma/270233379/
Bas Muijs
https://www.omroepwest.nl/radio/programma/270233379/
Bas Muijs
https://www.omroepwest.nl/radio/programma/270233379/
Bas Muijs
https://www.omroepwest.nl/radio/programma/270233379/
Bas Muijs
nvt
nvt

Oktober
Oktober
juni/augustus

nvt
nvt
https://etosmagicalsummer.nl/
nvt

www.AD.nl 25 oktober 2018

www.denhaagfm.nl 22 oktober 2018

45

DE BETOVERING – SOCIAL MEDIA: FACEBOOK
Facebook vind-ik-leuk 2018
Totaal
Facebook likes sep - nov 2018
Totaal
Facebook bereik sep - nov 2018
Totaal
Organisch
Betaald

2.893
1.320
144608
88225
59708

Facebook bereik:

Facebook reacties:
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Facebook volgers:

Facebook berichten:
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FACEBOOKBERICHTEN – Betovering 2018
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DE BETOVERING – SOCIAL MEDIA: Instagram
Instagram volgers 2018
Totaal
Instagram vind ik leuk
Totaal
Instagram weergaven
Totaal

717
1213
20474

INSTAGRAMBERICHTEN - Betovering 2018
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DE BETOVERING – SOCIAL MEDIA: Twitter
Twitter volgens 2018
Totaal
Twitter weergaven 2018
Totaal
Twitter bezoeken 2018
Totaal

544
7.077
664

Weergaven in november 2018

Weergaven in oktober 2018

Weergaven in september 2018
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Twitterberichten – Betovering 2018
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Bijlage VI: Details resultaten online marketing
Analytics - resultaten 2018
De website www.debetovering.nl is voorafgaand aan het festival gemeten middels Google Analytics in de festivalperiode
1 sept - 1 nov 2017. Vervolgens is de website in de festivalperiode 1 sept - 1 nov 2018 geanalyseerd. Verkeer naar de website
vanuit Den Haag gestegen met 45%!

Verkeer naar de website

2017

2018

Groei

Doelstelling (vooraf bepaald)

Gebruikers

14.299

28.537

99,5%

20.000 (30%)

Gebruikers uit Den Haag

6592

9588

45%

Paid search

0

7768

Verkeer organisch

7396

9178

24%

10.900 (32%)

Direct

4982

7074

42%

5500 (10%)

Referral

1251

2943

135 %

1800 (32%)

Social

813

2463

203%

1200 (30%)

E-mail

499

259

-48%

600 (20%)
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www.debetovering.nl

www.debetovering.nl
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Bounce: betekent dat de gebruiker maar op 1 pagina kijkt. Je wil dus een lage bounce. Deze is in 2018 erlaagd op bijna alle
kanalen. Gebruiker klikt door na het bekijken van 1 pagina op de website. Bij paid search en e-mail is de bounce hoger.
Gebruiker verlaat de website na 1 pagina. Sessieduur is iets verlaagd per kanaal. Laagste sessieduur bij paid search. Dit is van
invloed op het gemiddelde. 98% van het verkeer van het kanaal Social komt vanaf Facebook.
Verkeer naar website

Bounce 2017

Bounce 2018

Sessieduur 2017

Sessieduur 2018

Gebruikers

30%

16%

5.26

3.59

Paid search

52%

1.49

Verkeer organisch

50%

31%

6.13

5.58

Direct

33%

26%

4.36

3.38

Referral

33%

29%

4.20

3.37

Social

46%

34%

2.22

2.11

E-mail

29%

38%

6.21

6.50

Vanuit Facebook is de bounce verlaagd. Gebruiker klikt vaker door na het bekijken van 1 pagina op de website:
Bezoeken vanuit facebook naar
de website

Bounce 2017

Bounce 2018

Sessieduur 2017

Sessieduur 2018

Facebook

46%

34%

2.22

2.22

INKT - resultaten
Resultaten van oktober:
•
•

•
•

Het totaal aantal website bezoeken is met meer dan 76% gestegen in vergelijking met oktober 2017! Ook vergeleken
met de resultaten in oktober 2016 is er een stijging te zien in het aantal online bezoeken, namelijk ruim 30%.
De website ontving afgelopen oktober meer dan 33.500 bezoeken. Google Ads was als derde grootste kanaal
verantwoordelijk voor meer dan 17% van de bezoeken, na de kanalen 'Organisch' (40%) en 'Direct' (24%). Daarop
volgen de Referrals (10%) en Social (6%).
De website werd het vaakst bezocht vanuit Den Haag, en daarna vanuit Amsterdam, Rotterdam, Voorburg en Delft.
In de top 10 meest bekeken pagina's komen na de Homepagina verschillende URLs met filters van het programma
terug, zoals filters voor de verschillende data. Na het programma kregen de pagina's van 'Theater aan het Spui',
'BUITEN: De Caleidoscoop', 'Diep', 'Kleurplaten' en 'Film: Buurman en Buurman' de meeste bezoeken.
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Doel in clicks
Voorafgaand aan het festival hadden we in overleg ons ten doel gesteld om in oktober 3.700 clicks te behalen. Heel fijn dat
het gelukt is om dit te behalen, en zelfs om het ruimschoots te overtreffen. Afgelopen oktober werden er 5.564 clicks op de
advertenties behaald! In oktober 2016 zijn er 4.729 clicks op de advertenties geweest. Ik ben blij dat er een mooie stijging in
het aantal clicks heeft plaatsgevonden, zeker gezien het nieuwe Google Grants beleid dat per dit jaar is ingesteld.
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Bezoekers quotes 2018

Jullie zijn goed bezig! Het is een verrijking.
Ik ben heel blij dat dit festival
wordt georganiseerd. Het mag
van mij wel vaker per jaar.

Just would like to thanks De
Betovering for making it happen.

Alleen maar complimenten van ons!
Wij genieten ieder jaar
weer van De Betovering!

De Betovering is een leuke
afwisseling van theater, muziek,
dans, kijken en doen. Ga vooral
zo door.

Ik vind het festival geweldig en
neem elk jaar speciaal vrij om met
m'n kindjes te komen genieten.
Voor ons een aanwinst;
leuk, leerzaam, goed voor
algemene ontwikkeling en
vooral de fantasie.
De Betovering is een leuke
afwisseling van theater,
muziek, dans, kijken en doen.
Ga vooral zo door.

Vooral doorgaan! Mijn zonen geciteerd:
"Ook voor grote mensen is het leuk!"

Betovering moet langer
dan een week blijven.

Fantastisch breed palet.
Het aanbod is groot en goed dat
het bestaat zodat kinderen hun
wereld kunnen verbreden, ook
voor als je een klein budget hebt.
De geluk week: Veel
leuker dan op vakantie
gaan tijdens de
herfstvakantie.
De prikkelarme voorstellingen
zijn een grote meerwaarde!

Bewondering voor de inzet van alle vrijwilligers.
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