PROJECTPLAN

DE BETOVERING 2018

De 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. Een luchtballonvaart om het
goede in het leven te vieren. 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.
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1 Algemene informatie
1.1 Gegevens
1.1 a) 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

1.1 b) 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

1.1 c) Financiële gegevens aanvrager
Rekeningnummer:

NL29 INGB 0008 7121 35

Ten name van:

Stichting De Betovering, Den Haag

1.1 d) Rechtsvorm
Rechtsvorm (stichting, vereniging):

Stichting

Jaar van oprichting:

2000

Inschrijving Kamer van Koophandel te:

Den Haag

KvK nummer:

27189663

BTW nummer (BTW-plichtig):

809188776B01

1.1 e) Directie
Naam:

Suzanne Verboeket

In functie sinds:

2005

Benoemingstermijn(en):

Zzp, jaarcontracten
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1.1 f) Samenstelling Bestuur
Functie

naam

in functie sinds

Voorzitter

Anja Overhof

10-9-2015

treedt af op
(volgens geldend rooster van aftreden)

10-sep-21
herbenoembaar voor 1 x 3 jaar

Secretaris

Vacature

Penningmeester

Jan Helderman

12-2-2013

12-feb-19
herbenoembaar voor 1x 3 jaar

Algemeen lid

Ton van den Langkruis

24-9-2009

24-sep-18

Algemeen lid

Maurice Haak

18-9-2014

18-sep-20
herbenoembaar voor 1 x 3 jaar

1.1 g) Totale omvang exploitatie
Totale omvang jaarlijkse exploitatie:

€ 484.500

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

€ 106.000 per jaar

Fonds Podiumkunsten (2017 & 2018):

€ 37.500 per jaar

Fonds 1818 (2016 & 2017):

€ 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: 13 maart 2018
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 voor de 19e keer plaats tijdens de herfstvakantie van 19 tot en met 27 oktober 2018. Het festival bestaat uit zo’n 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 editie 2017 telde 20.777 bezoekers voor de binnen-programmering en een
veelvoud hiervan voor het straattheater. 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 kunst bijdraagt 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.

1.4 2018 Concreet
Onze concrete ambities voor 2018 zijn:
•
•

•
•
•
•

•
•

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;
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;
De programmering bevat meer dan 15 verschillende internationale programmaonderdelen;
Een zaalbezetting van de binnen-programmering van rond de 80%;
Tussen de 22.500 en 25.000 bezoekers voor de binnen-programmering;
Meer dan 50 locatiepartners;
Groei in de aantallen bezoekers die buiten de Betovering nooit of maximaal 2 keer per jaar met kinderen in een
theater of museum komen.
En groei in de aantallen bezoekers die een niet-Nederlandse achtergrond hebben (niet-westers/ westers).
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En verder, nieuw in 2018:
▪

▪

▪

▪

▪

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;
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;
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;
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;
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.
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1.5 Een cijfermatig beeld van de ontwikkeling van het festival

Cijfers in beeld

2009

2011

2013

2015

2017

Aantal bezoekers binnenprogrammering

10300

14800

20723

22852

20777

aantal bezoekers straattheater

PM

PM

PM

PM

PM*

Aantal kinderen

7225

9867

13552

15053

13613

Aantal volwassenen

3075

4933

7171

7799

7164

Gemiddeld aantal bezoeken

2

2

2,7

2,8

3

Aantal locaties

36

40

36

50

53

Aantal programmaonderdelen **

171

218

296

423

548

Voorstellingen

80

122

185

214

295

Workshops en overige activiteiten

91

96

111

209

253

2

10

12

14

18

Internationale producties
Internationale speelbeurten

6

34

49

59

93

Bezetting

81%

81%

80%

80%

71%

Niet-Nederlandse achtergrond

2575

2516

3316

4518

6649

waarvan een niet-westerse achtergrond

2060

1628

1865

2811

2909

515

888

1451

1707

3740

Van buiten de gemeente Den Haag

3090

5032

8082

7313

8726

Komt zelden tot nooit in een theater en/of museum met kinderen

4120

6216

9740

721

1184

1658

3399

5032

8082

Waarvan een westerse achtergrond

Komt nooit in een theater en/of museum met kinderen
Komt zelden in een theater en/of met kinderen
Komt bui ten de Betoveri ng nooit met kinderen in een theater

3553

2078

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

11821

11220

Komt bui ten de Betoveri ng nooit met kinderen in een museum

3940

2078

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

10165

9557

* Een gl oba l e i ndi ca ti e: 185.000 bezoekers . Het wa s ti jdens de eers te 3 da gen va n de Betoveri ng 2017 bui tengewoon mooi weer
(gemi ddel d bi jna 8 gra den hoger da n norma a l ). Di t heeft de bi nnenprogra mmeri ng ni et gehol pen, ma a r er wa ren hi erdoor wel
bedui dend meer bezoekers voor het bui tenprogra mma da n norma a l . We s cha tten i n da t di t er i n 2017 10.000 meer wa ren da n de
regul i ere 175.000 mens en di e het s tra a tthea ter zi en. Deze regul i ere s cha tti ng va n 175.000 bezoekers i s geba s eerd op 32 mi l joen
mens en di e ja a rl i jks de bi nnens ta d bezoeken (bron: Bi nnens ta ds moni tor). Teruggerekend na a r 8 da gen (n.b. di t zi jn da gen di e ni et
opva l l end drukker of rus ti ger zi jn da n de res t va n het ja a r, er zi tten wel dri e week-end da gen i n deze peri ode) kom je op 700.000
bezoekers . Stel da t 25% hi erva n i n de s tra ten komt wa a r het s tra a tthea ter i s (Grote Ma rks tra a t, Spui s tra a t, Wa gens tra a t,
Vl a mi ngs tra a t, Venes tra a t en de Pa s s a ge), da n zi jn da t gemi ddel d 175.000 bezoekers .

** De 548 progra mma onderdel en bes tonden ui t 295 voors tel l i ngen, 229 works hops en 24 overi ge a cti vi tei ten. De 24 overi ge
a cti vi tei ten zi jn a l s vol gt getel d: 1 x het Woogi e Boogi e ei ndfees t; 1x de Ki ck-off va n de Za pp Ki nderjury; 1x vri j da ns en op
Rol l ers ka tes i n het Atri um en 21 x fes ti va l centra met een doorl opende progra mma i n Thea ter a a n het Spui (8 da gen), i n Thea ter
Da kota (8 da gen), i n De Ni euwe Regentes (3 da gen) en i n Muzee Scheveni ngen en i n thea ter De Va i l l a nt (bei den 1 da g).
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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 dan 50% van de Hagenaars een meer dan alleen Nederlandse achtergrond en heel Nederland wordt
cultureel meer divers. Van onze bezoekers heeft 32% een niet-of-meer-dan-alleen-Nederlandse achtergrond (14% nietWesters, 18% Westers). 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.
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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. 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. Voorbeelden van dit soort cultureel brede programmering tijdens de editie
van 2017 zijn Blauw Gras van Wie Walvis, Bizar van Tmg De Kolonie en Botje van Kwatta (over de vreemdeling/de
nieuwkomer) en het Afrikaans-Surinaams georiënteerde programma “Feest bij Nansi” in Theater De Vaillant.

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: 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. Voor de festivaleditie 2017 hebben de omringende ondernemersverenigingen en de Grote Markt zo’n € 19.000,- aan het
straattheaterprogramma bijgedragen. 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 Stichting Marketing Haagse Binnenstad. Deze samenwerking werd vanuit
beide partijen als zeer prettig ervaren en het straattheater zelf was enorm succesvol. In 2018 zullen we wederom het
straattheater coproduceren met Stichting Marketing Binnenstad. De Betovering behoudt de artistieke supervisie.

Pagina 10 van 22

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. Ook voor 2018 geloven we in
krachtenbundeling en samenwerking, dat zit in ons bloed.
Nieuwe partners zijn bijvoorbeeld de organisatie van Feest aan Zee (themajaar Den Haag 2018) op uitnodiging waarvan we
een additionele programmering aan het strand zullen doen, en waarbij we gaan samenwerken met de organisatie ‘Plastic
Circle’. Met kunst als taal laten we samen kinderen zich onderdompelen in de thematiek van Plastic Soep en Ocean Cleanup.
We gaan daarnaast een pilot opzetten voor jaarlijks terugkerende Culturele Spelen op een vaste dag in het jaar voor de
Haagse basisscholen. Cultuurschakel (de organisatie die in Den Haag onder andere kunsteducatie op school coördineert)
heeft aangegeven dit project met ons te willen coproduceren.
Locatie- en programmapartners - Inhoudelijk, financieel & publicitaire samenwerking
PODIA
Thea ter a a n het Spui

MUSEA & GALERIES
Gemeentemus eum

BIBLIOTHEKEN
Bi bl i otheek Centrum

STRAATTHEATER LOCATIES
Grote Ma rkts tra a t

LOCATIE-ONAFHANKELIJKE
WORKSHOPPARTNERS

Koni nkl i jke Schouwburg

Gra fi s che Werkpl a a ts

Bi bl i otheek Es ca mp

Spui (s tra a t)

Stroom

Korzo Thea ter
Di l i genti a

Ha a gs Hi s tori s ch Mus eum
Mus eum Meerma nno

Bi bl i otheek Ha a gs e Hout
Bi bl i otheek La a kkwa rti er

Vl a mi ngs tra a t
Pa s s a ge

Kooma n's Poppenthea ter
Thea ter Da kota

Na ti ona a l Archi ef
Pa nora ma Mes da g

Bi bl i otheek Ni euw Wa l deck
Bi bl i otheek Scheveni ngen

Thea ter Ludens

Ma uri ts hui s

Bi bl i otheek Segbroek

NB Grote Markt en Spuipleintje
(Theater a/h Spui) staan al bij podia
genoemd

NT Jong
Thea ters chool Ra ba rber
Da k ki ndercentra
Art-s -cool

Thea ters chool Ra ba rber
Zui ders tra ndthea ter

Mus eum Beel den a a n Zee
Muzee Scheveni ngen

Bi bl i otheek Tra ns va a l kwa rti er
Bi bl i otheek Wa teri ngs e Vel d

OVERIGE WORKSHOPLOCATIES

Atri um
Fi l mhui s

Mus eum de Geva ngenpoort

Bi bl i otheek Lei ds chenveen
Bi bl i otheek Ypenburg

LOCATIES BIJZONDER GEWENST
PUBLIEK (niet opgenomen in
programmaboekje)

De Ni euwe Regentes

Bi bl i otheek Loos dui nen

Koni nkl i jk Cons erva tori um
Koorenhui s
Fa Fa Da nce Aca demy

Thea ter de Va i l l a nt
La a kthea ter

Bi bl i otheek Bomenbuurt
Bi bl i otheek Schi l ders wi jk

Muzi eka ca demi e Den Ha a g
Nederl a nds Da ns Thea ter

Buurthui s de Mus s en
Centrum de Ba ri o

Da ns a ca demi e Den Ha a g
Za a l 3 (Thea ter a a n het Spui )

Va dercentrum Ada m
Wi jkcentrum de Octopus

De Grote Ma rkt

Commerciële partners
COMMERCIËLE LOCATIEPARTNERS - inhoudelijk, financieel &
publicitaire samenwerking

FACILITEREN RELATIES
BEDRIJFSLEVEN

Novotel Ci ty Centre
Novotel Sui tes

Ondernemers vereni gi ng Grote Ma rkts tra a t

Sti chti ng Ma rketi ng Ha a gs e
Bi nnens ta d

Hotel Mercure Den Ha a g
Ibi s Hotel Den Ha a g

Bi z Ci ty Centre
De Pa s s a ge

Da k Ki ndercentra

Ondernemers vereni gi ng Spui ma rktcompl ex
Sti chti ng Spui pl ei n

SPONSORING

Sti chti ng Evenementen Grote Ma rkt

Subsidiënten en fondsen Sociale Partners - Gezamenlijke doelgroepenbenadering
SUBSIDIËNTEN
Fonds Podi umkuns ten

PARTNERS BIJZONDER GEWENST
PUBLIEK - Overkoepelende

PUBLICITEITSPARTNERS
Den Ha a g Ma rketi ng

Gemeente Den Ha a g – Di ens t
OC&W

maatschappelijke organisaties

VVV Den Ha a g

Buurthui s 03

Voeds el ba nk

NS

Ha a gs e Hopjes

Gemeente Den Ha a g – DSO

Centrum voor Jeugd en Gezi n
Den Ha a g i n Tra ns a cti e

Ki ds week

Boerenpl ei n
Buurthui s De Mus s en
Centrum de Ba ri o
Wi jkcentrum De Octopus
Avra s ya
Jeugdwerk Sa mSa m

PRIVATE FONDSEN

Ooi eva a rs pa s

Fonds 1818

Sti chti ng MOOI

Ra i l TV
Sta ds s chermen nouvel l e
Medi a .

VSB Fonds
Fonds 21

Sta ds deel Centrum
Sta ds deel Es ca mp

DISTRIBUTIE BROCHURE

Sti chti ng Bos chuys en
Sti chti ng Ma duroda m
ki nderfonds

Mi ddi n
5D

Sti chti ng Za ba wa s
M.A.O.C. Gra vi n va n Byl a ndt
Sti chti ng

PARTNERS BIJZONDER GEWENST
PUBLIEK

Sti chti ng Vl uchtel i ngenwerk

Al l e ba s i s s chol en i n Den Ha a g
Veel ba s i s s chol en i n de
ra ndgemeenten

Bl ended Fes ti va l
Art-s -cool
Bi bl i otheek Schi l ders wi jk

Jeugdwerk
Zebra Wel zi jn

Rel eva nte HBO-opl ei di ngen
Bui tens chool s e opva ng

Wi jkpl a tform Morgens tond
Stek Ki nderwi nkel

Vri je ti jds i ns tel l i ngen
Inburgeri ng- en ta a l i ns ti tuten

Wi jkcentrum Moerwi jk
Ei bernes t
buurthui s de Kronkel

Ei bernes t
Buurtcentrum 03

samenwerkings
partners 2017
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
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2.2 Programma-opbouw en programmering 2018
Het festivalprogramma van De Betovering bestaat uit een kernprogrammering een randprogrammering en de in 2018 nieuwe
(pilot) Culturele Spelen.
De kernprogrammering bestaat uit voorstellingen en workshops. Bij de voorstellingen kiezen we voor (deels internationale)
bestaande, kwalitatief sterke producties van professionele theater- en dansgezelschappen voor de jeugd. Daarnaast
presenteert het festival een uitgebreid workshopprogramma. De workshops, vaak op maat voor het festival gemaakt, zijn
meestal inhoudelijk gekoppeld aan voorstellingen of aan begeleid museum- of galeriebezoek. Ze zorgen voor verdieping en
reflectie.
De Betovering programmeert uitsluitend voorstellingen van professionele makers. Ook de workshops worden gegeven onder
leiding van professionele kunstenaars of kunstvakdocenten.
Ten behoeve van een onderscheidende programmering kan het interessant zijn om eigen professionele producties te maken.
Hiervoor kiezen we niet. Wij programmeren liever voorstellingen (van gezelschappen) die zich al bewezen hebben, dan dat
we het experiment aangaan door zelf nieuwe professionele voorstellingen te laten maken voor het festival. Wij besteden tijd
en geld liever aan het zoeken naar goed aanbod in binnen- en buitenland en aan het slaan van een brug tussen hen en een
groter publiek.
Dit jaar kiezen we er weer voor om de opening van het festival te vieren in De Koninklijke Schouwburg (Het Nationale
Theater). Hierdoor kunnen we net als in 2017 inhoudelijk met een grote zaal productie openen, zodat we meer publiek de
opening mee laten maken en financieel hebben we meer armslag omdat er bijna tweemaal zoveel kaarten voor verkocht
kunnen worden. De grote zaal van de Koninklijke Schouwburg zorgt voor een extra feestelijk festivalgevoel. De magnifieke
danschoreografie Bounce van het Franse Arcosm is reeds in optie voor de opening.
Naast de (internationale) NDR voorstellingen die veelal ook geschikt zijn voor doven en slechthorenden, hebben we voor
2018 de ambitie om 9/Neuf van het Canadese dansgezelschap Cas Public naar Nederland te halen. Bijzonder aan dit werk, is
dat de Choreografe een atypische danser als vertrekpunt heeft genomen: Cai Glover. Cai is namelijk doof. Hoe bevat je een
muzikaal meesterwerk zonder gehoor? Hoe ervaar of begrijp je de wereld wanneer één van je zintuigen het laat afweten?
Met deze voorstelling hopen we ook dove kinderen en- kinderen met een gehoorbeperking aan te spreken. Het is zeer
uitzonderlijk, en dat vinden wij een bijzonder gegeven, dat iemand met een beperking aan de artistieke kant van een
productie staat.
In 2018 zullen we wederom inzetten op cultureel brede programmering met bijvoorbeeld Noumi, zusje van 7 van Rosestories
of Waar is mijn trommel van 4 beat en Taama van Guimbarde (Wallonië/Burkina Faso), de Javaanse mythe Koningin van de
Zuiderzee, gespeeld door een van origine Aziatische acteur. Maar ook een kwalitatief sterke Koning van Katoren van de
Nachtdieren heeft een cultureel-diverse meerwaarde voor ons door de zichtbaar Surinaams-Afrikaanse afkomst van één van
de belangrijkste spelers. In theater de Vaillant wordt traditiegetrouw een Afrikaans/Zuid-Amerikaans georiënteerd
doorlopend programma van workshops en vertellingen geprogrammeerd.
Om het festival beter toegankelijk te maken voor meer kinderen uit het autistisch spectrum, het ad(h)d-, of het hoog
sensitieve spectrum gaan we met ingang van 2018 bij een paar voorstellingen ook een uitvoering ‘relaxed’ laten zijn. Hierover
is eerder al geschreven. Onze medewerker bijzonder gewenst publiek is, in dialoog met twee locaties en drie gezelschappen,
dit mogelijk aan het maken.
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Over de volgende voorstellingen zijn we in gesprek met de makers en/of impresariaten ten behoeve van de
programmering 2018:
titel optie

gezelschap

land

Legends

Bontehond

Nederl a nd

leeftijd discipline
8+

thea ter

De Jokkebrokker

MAAS thea ter en da ns

Nederl a nd

6+

thea ter

Drie/ 3

MAAS thea ter en da ns

Nederl a nd

3+

thea ter

Ka-Blamm!

Thea ter Sonneva nck

Nederl a nd

4+

muzi ekthea ter

Suza's wereld

Da vi d Mi ddendop

Nederl a nd

7+

mul timedi a /i ntera ctief

De Vrekkin {premiere}

NTjong

Nederl a nd

8+

thea ter

Bruno wordt een superheld

Ma xTa k

Nederl a nd

6+

muzi ekthea ter

STIL

Li eke Benders / Hoge fronten

Nederl a nd

AL

i ns tal l a tie, onderzoek na a r s til te

Waar is mijn trommel?

4Bea t

Nederl a nd

4+

werel dmuzi ek

De koningin van de Zuideroceaan

Ba rry Emond

Nederl a nd

7+

vertel thea ter (Ja va a ns )

In de kelder staat een huis

Tg. Wi nterberg

Nederl a nd

2+

poppen/fi guren thea ter

Noumi zusje 7

Ros es tori es

Nederl a nd

5+

thea ter

Koning van Katoren

De Na chtdi eren

Nederl a nd

4+

kl ei nkuns t/thea ter

Aan Tafel

TG Loca l s

Nederl a nd

2+

thea ter

Pim pam paars

Thea ters tra a t | Meboer & Ba kker

Nederl a nd

2+

thea ter/mi me

Woestzoekers

Artemi s /Antigoné

Nederl a nd/ Bel gi ë

8+

thea ter

Operatie BFF

DefDef

Bel gi ë

6+

i ntera ctief mus eumbezoek

Plock!

Grens geva l

Bel gi ë

4+

da ns

De Roofkes

Ta l en Thee

Bel gi ë

5+

fi gurenthea ter

Cache-Cache

Compa gni e La Gui mba rde

Bel gi ë (Wa l l oni ë)

2+

ci rcus /da ns

Taama

Compa gni e La Gui mba rde

Bel gi ë (Wa l l oni ë) / Burki na Fa s o

1+

muzi ek

9/Neuf

Ca s Publ i c & de Kopergi etery

Ca na da

9+

da ns

Lacrimosa

Bruno Pi l z

Dui ts l a nd

6+

mul timedi a /poppenthea ter

Bounce

Ci e a rcos m

Fra nkri jk

7+

da ns (openi ngs how)

Les Intimités de l'homme orchestre

Ci e La Mue/tte

Fra nkri jk

6+

muzi ek (one ma n s how)

Entre le ziste et le geste

Content pour Peu

Fra nkri jk

5+

ci rcus thea ter

Naughty Pigs

Ma ri bor Compa ny

Sl oveni e

2+

fi gurenthea ter

El Libre Imaginari (Imaginary Book)

LA BALDUFA

Spa nje

6+

thea ter

Pinocchio

LA BALDUFA

Spa nje

6+

thea ter/comedi a del a rte

DOT

Ma dui xa

Spa nje

4+

da ns /mul timedi a

A strange new space

Tes s a Bi de

Groot Bri tta ni e

4+

thea ter

De randprogrammering bestaat uit buitenprogrammering, festivalcentra met een slotfeest en incidentele overige
activiteiten. De randprogrammering is er voor de festivalsfeer en de zichtbaarheid in de stad. Ze is deels gratis en biedt
voorbijgangers en voorzichtig geïnteresseerden een zeer laagdrempelige ingang richting het kernprogramma. Daarnaast
biedt het randprogramma ruimte voor additionele programmaonderdelen die qua artistiek profiel meer bij de
kernprogrammering passen, maar door hun vorm beter in een festivalcentrum of op straat tot hun recht komen, zoals
installaties, performances en korte acts.
De buitenprogrammering bestaat met name uit straattheater maar ook uit beeldende interventies op straat en
voorstellingen bij bedrijven. In 2017 hebben we vier tot vijf totaal verschillende buitenacts per dag geprogrammeerd. Dat
leverde een rijk palet aan verwondering, ontregeling en glimlachen op. Op straat was de Betovering echt voelbaar en
zichtbaar, op een heel positieve manier kon niemand er meer omheen dat dit de week van de Betovering was. Die ambitie
hebben we voor 2018 weer!
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Afgelopen jaren hebben we de randprogrammering uitgebreid met extra festivalcentra. Enerzijds omdat het in het eerste
festivalcentrum te druk werd en anderzijds omdat het mogelijk begon te worden om het festivalgevoel meer te spreiden over
de stad. Van de vier festivalcentra staat er nu één in het centrum en staan er drie in de wijk, namelijk in Scheveningen,
Escamp en in het Regentessenkwartier. Op die plekken kan het publiek meerdere dagen van 12 tot 17 uur terecht voor een
doorlopend programma en een drankje. We willen zo steeds meer de verbinding leggen tussen de verschillende delen van de
stad. In meerdere (satelliet)centra wordt aan een vergelijkbaar of gezamenlijk project gewerkt. Daarbij heeft elke satelliet
haar eigen betoverende kleur. Die satellieten komen tijdens of aan het eind van het festival samen. Dat kan op verschillende
manieren, bijvoorbeeld met een overkoepelend thema. De techniek ontwikkelt zich snel. Zo kunnen kinderen VR-filmpjes
opnemen op de locaties, die filmpjes opslaan op een gedeelde digitale plek, via Google-cardboard-brillen bij elkaar kijken en
zo bij elkaar informatie ophalen. Ook denkbaar is een optocht, zoals de Duinenmars, vanuit alle satellieten met de gemaakte
kunstwerken naar het centrum. Of juist naar de zee voor een gezamenlijk slotevenement.
Om dit samenkomen te bewerkstelligen hebben we er in 2017 voor gekozen om het festival een dag in te korten zodat we
plaats konden maken voor een groot slotfeest. Op dit Betovering Woogie Boogie eindfeest kwamen de zelfgemaakte outfits,
decorstukken en kunstwerken vanuit de festivalcentra, verspreid over de stad, samen.
In 2018 zal ‘Kind aan zee, Feest aan Zee’ het overkoepelende thema zijn in vormgeving en inhoud van de festivalcentra. Niet
voor elk kind is de Noordzee ‘zijn of haar zee’. Wat betekent ‘onderwater’, wat is en kan de zee voor ons en wij voor haar? De
Betovering zal wederom knallend afsluiten met een waterfeest op de tweede zaterdag, waarin de resultaten uit alle
satelliet(centra) een plek krijgen.
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De Culturele Spelen: sinds een aantal jaar kent Nederland de Koningsspelen; een landelijke sportdag light. De Betovering
speelt al een tijd met het idee om daarvan, hier in Den Haag, een culturele tegenhanger van te maken: De Culturele Spelen.
De vrijdag voorafgaand aan de Betovering vinden we hier een mooi moment voor, als een overgangsrite van (kunsteducatie
op) school naar (kunst in de Betovering in) de vrije tijd. Feest aan Zee 2018 biedt een mooie aanleiding om dit jaar een pilot
te initiëren voor jaarlijks terugkerende Culturele Spelen in Den Haag.
In grote lijnen het idee:
- De Betovering en Cultuurschakel maken samen de Haagse basisscholen warm voor het concept De Culturele Spelen.
De vrijdag voorafgaand aan de herfstvakantie wordt op heel veel basisscholen tegelijkertijd een dag aan kunst
besteed. Een deel van de deelnemende kinderen komt in de middag, tussen half 2 en half 3 met behulp van bussen,
bij elkaar op het strand. Al die kinderen geven op het strand een (openbare) gezamenlijke performance. Aan dat
optreden wordt dan uitgebreid aandacht gegeven via de Betovering-uitingen en het kan het startschot van Festival
de Betovering zijn.
- We gaan voor 2018 Willem van Baarsen vragen om, als regisseur, een artistiek concept te maken voor een
performance/optreden door een paar honderd kinderen tegelijkertijd op het Scheveningse strand. Onderdeel van de
opdracht is dat de regisseur een lesbrief schrijft of laat schrijven, waarmee de docenten van groepen 7 en 8, van
zoveel mogelijk Haagse scholen, hun eigen klassen tijdens de Culturele Spelen kunnen voorbereiden op het
gezamenlijk optreden. De regisseur wordt ook gevraagd om mee te denken over hoe we deelname voor heel veel
scholen extra aantrekkelijk kunnen maken: bijvoorbeeld door de inzet van een kinderheld die ook meedoet aan de
uitvoering. Wij vinden het soort werk van Willem van Baarsen passen bij wat we ongeveer willen. Mocht hij niet
kunnen, dan wordt gekeken naar een krachtig Haags alternatief.
- Samen met Cultuurschakel (de organisatie die in Den Haag onder andere kunsteducatie op scholen coördineert)
schrijven we een programma dat scholen kunnen gebruiken voor de leerlingen die op school blijven. Bij voorkeur
een programma dat meerdere jaren te gebruiken is, en een structurele opmaat vormt van kunst op school naar
kunst in de vrije tijd, in dit geval naar De Betovering. Cultuurschakel heeft aangegeven deze samenwerking met de
Betovering aan te willen gaan.
NB De culturele spelen hoeven overigens niet noodzakelijkerwijs jaarlijks te resulteren in een gezamenlijke performance,
maar dit kan wel. E.e.a. is ook afhankelijk van de ervaringen dit eerste jaar.
Partners bij de Culturele Spelen zijn: Cultuurschakel heeft toegezegd te willen coproduceren. Zij zien het programma De
Culturele Spelen (even los van het deel met de regisseur op het strand) als een mogelijk project binnen hun programma
‘Cultuuronderwijs op z’n Haags’. In 2018 sluit het aan bij het thema ‘Mijn stad’ en de discipline multidisciplinair. Zij willen
zichzelf verantwoordelijk maken voor het samenstellen van een lesbrief/ een format voor een programma op scholen, en
voor het informeren en enthousiasmeren van scholen. Feest aan Zee heeft positief gereageerd op het plan en ziet het als een
middel om veel stadskinderen naar zee te krijgen. Ze hebben aan de Betovering gevraagd het plan verder te onderzoeken en
geven aan maximaal €25.000 beschikbaar te hebben voor dit project. Uit een andere hoek is ook eenmalig €15.000 voor dit
deelproject toegezegd. Het Zuiderstrandtheater is de back-up locatie voor het slecht-weer scenario. Daarnaast hebben we
hen gevraagd of zij dit locatieproject technisch willen omarmen en ondersteunen. Hierop hebben we nog geen antwoord.
Ellen Geertse heeft aangegeven vanuit de Betovering als zzp-er de productieleider te willen zijn voor dit project. Zij doet ook
de technisch productie bij het Zuiderstrandtheater.
De rol van de Betovering is die van producent. De Betovering onderhoudt nauw contact met partners zoals Feest aan Zee en
CultuurSchakel. De Betovering kiest (in samenspraak met Feest aan Zee) de regisseur, bewaakt (in samenspraak met de
regisseur) de inhoud van de strandproductie en de voorbereiding ervan op scholen, en controleert de inhoud van de
lespakketten die CultuurSchakel samenstelt ten behoeve van de Culturele Spelen. De Betovering is ook verantwoordelijk voor
de productie van de performance op het strand. Financieel kan dit programma zich in omvang aanpassen aan de beschikbare
budgetten. We streven ernaar iets moois en stevigs neer te zetten, waarbij de kans reëel is dat we een volgend jaar verder
kunnen met De Culturele Spelen. Met andere financiers, die we enthousiast hebben kunnen maken met deze editie.
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2.3 Publieksbereik
We willen dat zoveel mogelijk kinderen, met een zo divers mogelijke achtergrond, de kracht van de verbeelding ervaren. We
maken hiertoe keuzes in ons programma en programmeren hiertoe op verschillende locaties. Daar is reeds veel over
geschreven. In deze paragraaf worden de publiciteit, het programma bereik bijzonder gewenst publiek en de prijsstelling
besproken.

Generieke publiciteit
Voor het bereiken van het grote publiek zetten we generieke publiciteit in. Belangrijk hierbinnen zijn onze website en de
stadsbrede verspreiding van de programmaboekjes. Alle 160 basisscholen in Den Haag verspreiden het programmaboekje
onder hun leerlingen. Dat is bijzonder en waardevol. Ook veel scholen in de randgemeenten verspreiden ze inmiddels.
Daarnaast versturen we nieuwsbrieven, persberichten en voeren we publiciteit via social media, stadsschermen, citydressing
en zijn we aanwezig op een aantal kinderevenementen voorafgaand aan het festival. Daarnaast zetten deelnemende locaties
hun eigen marketingapparaat in en vaste publiciteitspartners als Den Haag Marketing en de VVV zetten zich ook in voor De
Betovering.
Ook in de publiciteit is samenwerking evident. Eerder benoemden we al de winkeliers in de binnenstad en Dak Kindercentra.
Bij hotel Novotel mogen onze internationale gasten tegen kostprijs overnachten, en wij informeren ons publiek dat kinderen
bij Novotel gratis welkom zijn. Er is samenwerking met de horeca die tijdens het festival De Betovering prominent op haar
menu’s zet. Wij laten een buitenactiviteit bijvoorbeeld juist bij restaurant de Boterwaag eindigen, waar de Boterwaag haar
clientèle attendeert op hun heerlijke Bio-Betovering-Pannenkoek.
We willen dat de publieksgroep van buiten Den Haag mee blijft groeien, zodat niet alleen Haagse kinderen zich
onderdompelen in al het moois. Van ons publiek komt 42% van buiten de stad. We bereiken hen allereerst door het festival
goed, leuk en groot genoeg te maken. Het buitenprogramma helpt ook, net zoals de speciale Betovering-lunches en overnachtingen die we met partners aanbieden. Ook geven we via onze website praktische en toeristische informatie aan
onze bezoekers van buiten de stad. We proberen dagjesmensen en toeristen te motiveren om het bezoek aan het festival én
aan de stad te verlengen.
Ook zetten wij gericht in op landelijke publiciteit voor het festival. Landelijke distributie van affiches en de
programmaboekjes loopt via het City-dogs netwerk op de kinderrijke adressen in de grote steden. Wanneer op
Uitzendinggemist.nl kinderprogramma’s van Z@pp bekeken worden, zien de kijkers vaak eerst een reclamefilmpje van De
Betovering. Landelijke media geven aandacht aan het festival. Op de perrons van alle Nederlandse treinstations ziet men een
filmpje via Rail-tv. En in samenwerking met Z@pp organiseren we de kick off van de landelijke Z@pp theaterprijs.

Programma bereik bijzonder gewenst publiek
We zien de kinderen en ouders voor wie theater- of museumbezoek in de vrije tijd minder vanzelfsprekend is als specifiek
gewenste doelgroep. Binnen deze groep richtten we ons afgelopen jaar op kinderen uit stadsdeel Escamp en de
Schilderswijk, op mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn (migranten en expats) en op kinderen met een handicap.
In 2017 bestond een substantieel deel van ons publiek uit bezoekers die buiten De Betovering nooit (10%) of 0-2 keer per jaar
(54%) naar een theater en nooit (10%) of 0-2 keer per jaar (46%) naar een museum gaan. Dit publiek bereiken we met het
programma ‘bereik bijzonder gewenst publiek’ en met gerichte publiciteit.
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In het programma ‘bereik bijzonder gewenst publiek’ zijn we al jaren, in samenwerking met verschillende organisaties, bezig
met het steeds meer toegankelijk maken van ons festival. Inmiddels hebben we netwerk opgebouwd van
welzijnsinstellingen, belangenorganisaties, scholen, wijkcentra en (buurt)verenigingen waar we ons ‘bijzonder gewenst
publiek’ beter leren kennen en kunnen bereiken.
Elk jaar maken meer kinderen met hun (groot)ouders van deze doelgroep kennis met de Betovering. Ook deze editie zal onze
projectleider Bijzonder Gewenst Publiek de reeds gelegde contacten en lopende samenwerkingen oppakken en nieuwe
ingangen vinden om meer bijzonder gewenst publiek aan het festival te binden.
Dit leidt tot concrete acties. Bijvoorbeeld door in onze brochure en website duidelijk te communiceren over de
toegankelijkheid voor mensen met een beperking van onze locaties en programmaonderdelen. We letten op de leesbaarheid
voor slechtzienden bij het bouwen van onze nieuwe website en bij het maken van de informatieborden voor het
festivalcentrum. We maken onze locaties ervan bewust wat zij kunnen doen om bezoekers in een rolstoel beter te faciliteren.
We maken onze medewerkers en vrijwilligers bewust van bejegenings-normen. We creëren prikkelarme ruimtes waar
kinderen met bijvoorbeeld autisme zich even kunnen terugtrekken.
We betrekken mensen met een handicap bij het vrijwilligersteam en we blijven de dialoog opzoeken met organisaties binnen
deze doelgroep, zoals het speciaal onderwijs, MuteSounds, Komt het Zien! Wattelt! Stichting 5D en Middin om zo slim
mogelijk te kiezen bij het doen van grote en kleinere aanpassingen.
Ouders en kinderen, voor wie theater- of museumbezoek minder vanzelfsprekend is, worden binnen dit programma actief,
en op persoonlijke wijze, benaderd met het doel om mogelijke drempels te verlagen/weg te nemen. Dit doen we o.a. door
moeders van kinderen in de Betovering-leeftijd voorafgaand aan het festival via welzijnsorganisaties in groepen rond te
leiden in een van de 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 koffieochtenden en taallessen; en door extra (straat)theater in de wijk te programmeren als parade voor de hoofdprogrammering
van het festival.

Gerichte publiciteit
Het programma ‘bereik bijzonder gewenst publiek’ leidt regelmatig ook tot meer gerichte publiciteit. Met gerichte publiciteit
richten we ons op kleinere publiekssegmenten die we willen bereiken.
Voor anderstaligen maken en verspreiden we een Engelstalige brochure met daarin het taalarme festivalaanbod.
Deze informatie is ook op de website te vinden. Verscheidene internationale organisaties en bedrijven, betrokken
ambassades en STET (Stichting The English Theatre Den Haag) helpen ons bij het benaderen van hun anderstalige achterban,
door middel van een Engelstalig persbericht;
In samenwerking met de Ooievaarspas communiceren we met de doelgroep met een kleine beurs dat bezoek
mogelijk is met 50% korting op de toegangsprijzen. Ons programmaboekje en een voucher voor twee Betovering-vrijkaarten
verspreiden we via de voedselbank pakketten in Den Haag en Rijswijk. Via Stichting Vluchtelingenwerk attenderen we alle
maatjes in Den Haag erop dat festivalbezoek een gezamenlijke gesponsorde activiteit kan zijn;
Voor de aandachtswijken wordt een wijkflyer gemaakt en gedistribueerd. Hierin staat een selectie uit het
Betovering-aanbod dat in die specifieke wijk plaatsvindt, en een plattegrond van de wijk met daarop de culturele instellingen.
Tevens communiceren we het aanbod in de betreffende wijk via de welzijnsorganisaties en de wijkgerichte mediakanalen;
We voeren we gerichte publiciteit over toegankelijke programmaonderdelen richting organisaties die met groepen
kinderen werken met een verstandelijke of lichamelijke beperking of stoornis.

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 gratis toegang blijft daar in 2018 gehandhaafd. Dat is ook te verantwoorden
omdat de publieksomstandigheden er het minst gunstig zijn. Ooievaarspashouders (de minder draagkrachtige Hagenaars)
krijgen 50% korting op alle voorstellingen en workshops en via de voedselbanken worden vouchers voor vrijkaartjes
verspreid.
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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!
Ongeveer twee derde 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 een
derde van ons publiek komt van buiten Den Haag en 11% 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 in 2017.
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 en richt zich op peuters en
kleuters. 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. 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.
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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 beoordeelde het festival in 2017 met een 8,6 en de afzonderlijk bezochte voorstellingen en/of
workshops gemiddeld met een 8,5.

3.2 Bedrijfsvoering: organisatie en financiën
Organisatie
Het festival wordt georganiseerd in samenwerking met ruim 50 kunst- en cultuurinstellingen in Den Haag onder directie van
Suzanne Verboeket, hierbij ondersteund door projectmedewerkers Chantal Hompe, Jana Mol en Suzanne Prosman.
De vaste kern van Stichting De Betovering die het hele jaar door aan het festival werkt ziet er in 2018 als volgt uit:
• Directeur: 0,7 fte Taken: zakelijke en artistieke leiding – Suzanne Verboeket
• Medewerker 1: 0,5 fte Taken: allround/ programmering – Chantal Hompe
• Medewerker 2: 0,3 fte Taken: allround/ productie – Jana Mol
• Medewerker 3: 0,4 fte Taken: allround/ ondersteuning – Suzanne Prosman
Vier maanden rondom het festival wordt het kernteam bijgestaan door ca. 0,5 fte aan freelancers. We verwachten daarnaast
ook in 2018 zo’n vijftig vrijwilligers te betrekken bij de organisatie en de uitvoering van het festival.
De krappe bemensing zorgde in toenemende mate voor organisatorische druk. In het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 van
de Gemeente Den Haag, dat in oktober 2016 is vastgesteld, is de noodzaak van een organisatorische inhaalslag erkend. Er is,
specifiek voor de versteviging van onze interne organisatie, een subsidieverhoging van € 20.000,- per jaar toegekend zonder
dat hier additionele prestatie-eisen aan gekoppeld zijn. We hebben hiermee in 2017 onder meer een extra parttime
medewerker kunnen aannemen. 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 omvang van de organisatie
verhoudt zich nu weer goed tot de huidige programmeringsomvang en biedt nu zelfs soms ruimte voor training of bijscholing.
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 8/3/2018:
• Anja Overhoff-van der Lem (voorzitter). Datum van aftreden: 10-09-2018 NB herbenoembaar voor 2*3 jaar.
• Ton van de Langkruis (voorzitter tot 10-09-2015, sindsdien lid). Datum van aftreden: 24-09-2018.
• Jan Helderman (penningmeester). Datum van aftreden: 12-02-2019 NB herbenoembaar voor 3 jaar.
• Maurice Haak (lid). Datum van aftreden: 18-09-2020 NB herbenoembaar voor 3 jaar.
Karin Lucet is per 1 maart 2018 afgetreden. De maximale zittingstermijn van drie maal drie jaar zat erop. Ook Ton van de
Langkruis is in de loop van 2018 door zijn maximaal aantal termijnen heen. Er wordt op dit moment gezocht naar vervanging.
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Daarbij streven we ernaar om het bestuur, qua culturele diversiteit, een betere afspiegeling te laten zijn van de samenleving.
Het bestuur komt in de regel drie tot vier keer per jaar bij elkaar. 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 aandacht aan dit
onderwerp gegeven.

Financiële toelichting
De opbouw van onze financiën bestaat uit circa:
• 1/3 inkomsten van publiek en sponsors (o.m. ondernemersverenigingen en Dak kindercentra);
• 1/3 uit subsidies (van de gemeente Den Haag en het Fonds Podiumkunsten);
• 1/3 uit private fondsen (waarvan de belangrijkste het VSB Fonds, Fonds 1818 en Fonds 21 zijn).
We verwachten weer een financieel partnerschap met onder andere:
• Lokaal: Gemeente Den Haag, Fonds 1818, Novotel City Centre Den Haag, DAK kindercentra en de
ondernemersverenigingen in de binnenstad.
• Nationaal: Fonds Podiumkunsten, VSB Fonds, Fonds21, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Stichting Zabawas,
Stichting Boschuysen, Stichting en Madurodam Steunfonds.
• Internationaal: we krijgen bij internationale programmering incidenteel direct, of indirect via de gezelschappen
bijdragen van ambassades of van Art-Councils die de transportkosten en/of de séjours van een gezelschap betalen.
Van het NFPK internationalisering krijgen we regelmatig een subsidie voor de reis- en transportkosten van een
aantal internationale gezelschappen.
We zullen daarnaast blijven zoeken naar nieuwe financiële partners en het vergroten van onze eigen inkomsten. We hebben
de Culturele ANBI status, wat ruimte geeft voor fiscaal aantrekkelijke giften. De veilige spreiding van inkomsten is een kracht.
Tegelijkertijd vergt deze arbeidstijd.
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De Betovering kent een hoog percentage eigen inkomsten. Daarnaast is er nog ‘verborgen sponsoring’ van product- en
dienstensponsoring, zoals de inzet van vrijwilligers en de hotelkamers die we bij het Novotel tegen kostprijs krijgen. Deze
vormen van sponsoring zijn niet in de jaarrekeningen terug te vinden maar bedragen naar schatting tienduizenden euro’s per
jaar.
Een aantal onderdelen van ons dekkingsplan zijn al schriftelijk toegekend. Stichting De Betovering ontvangt structurele
subsidie van € 109.000 per jaar van de gemeente Den Haag in het kader van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur
2017-2020.
Voor de jaren 2017 en 2018 ontvangt het festival ook een tweejarige festivalsubsidie van het Fonds Podiumkunsten van
€37.500 per jaar. Feest aan Zee heeft reeds € 10.000 toegekend voor programmering op Scheveningen. Daarnaast hebben
we mondelinge intentieverklaringen van nieuwe financiers met een gezamenlijke hoogte € 40.000 euro voor de Culturele
Spelen.
In de begroting is een ontwikkeling van zo’n 3% in de kosten opgenomen. Daarnaast verdient een aantal onderwerpen wat
extra toelichting.
De pilot Culturele Spelen brengen € 50.000 extra in de begroting, terug te vinden bij programmering € 15.000, locatiekosten
€ 12.000, publiciteit € 10.000, productiemedewerker € 8.000 en vervoer € 5.000.
We verwachten extra kosten te maken aan het verouderd kantoor en de opslag. Daarom is de post ‘huur kantoor en
bureaukosten’ € 8.000 hoger. Hiervoor is in 2017 een reservering gemaakt. Ook voor eenmalige extra kosten van € 2.000
voor materialen om grote locaties beter aan te kleden, is in 2017 een reservering gemaakt.
We gaan de publiciteitskosten (na een bezuiniging in 2017) weer terugbrengen naar het niveau van 2016. We verwachten
uiteraard dat dat van invloed is op de recette-inkomsten. De recette inkomsten zijn begroot, rekening houdend met het
niveau van het jaar 2016, toen bedroeg deze post € 117.302 en rekening houdend met 2400 meer betalende bezoekers *€ 7
bruto in 2018 dan in 2017.
De programmakosten stijgen ook enigszins op basis van de beoogde 6 extra voorstellingen en 6 extra workshops. De dekking
hiervan is geborgd door Feest aan Zee.

Risicobeheersing
We maken jaarlijks een analyse van risico’s vanuit verschillende invalshoeken zoals imago, organisatie, financieel, juridisch,
politiek en bestuurlijk. Vanuit deze invalshoeken kunnen risico’s worden onderkend waaraan vervolgens prioriteiten kunnen
worden toegekend. Het is niet zo dat aan alle soorten risico’s evenveel aandacht moet worden geschonken. Soms zal een
risico bewust moeten worden genomen. Bij de beoordeling gaat het als regel om een kwalitatieve analyse omdat voor veel
elementen niet met exacte bedragen of kansen kan worden gewerkt.
De Betovering heeft een aansprakelijkheidsverzekering, een inventaris- en voorraadverzekering en een additionele
verzekering voor de vrijwilligers tijdens het festival. Het risico van een regulier programmaonderdeel dat niet doorgaat is te
dragen vanuit het eigen vermogen. Omdat de Betovering geen personeel in dienst heeft, zijn de financiële risico’s die
hiermee verband houden verwaarloosbaar. Indien programmaonderdelen in de openlucht plaatsvinden en het financiële
risico van een eventuele afgelasting voor de Betovering te groot is, wordt een additionele verzekering afgesloten.

Investeringen
Er staan geen investeringen gepland in 2018.
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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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