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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. Avontuur. Een
boomhut van 187 verdiepingen om te
oefenen in het omdenken en in het uitstellen
van oordelen. Een satelliet waarin je over de
toekomst gaat 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. Negen dagen lang de leukste
herfstvakantie voor álle kinderen. Dat is de
Betovering.
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www.debetovering.nl
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1 Algemene informatie
1.1 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

Voorzitter

naam

Anja Overhoff van der Lem

aangetreden
sinds

treedt af op

NB

(volgens geldend
rooster van aftreden)

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

Totale omvang exploitatie
Totale omvang jaarlijkse exploitatie:

€ 531.400

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

€ 111.689 per jaar

Fonds Podiumkunsten (2019 & 2020):

€ 39.375 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 maart 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.

Ambities 2019

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 nietNederlandse 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.

Onze concrete ambities voor 2019 zijn:
-

Een programmering samenstellen die het publiek met een rapportcijfer van minimaal een 8
beoordeelt. Bij het programmeren blijven we trouw aan ons doel, artistieke visie 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 2019 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;
En groei in de aantallen bezoekers die een niet-Nederlandse achtergrond hebben (niet-westers/
westers).

En verder, nieuw in 2019:
-

We kiezen 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 aan 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;
We zoeken naar financiering om, na een succesvolle pilot in 2018, de Culturele Spelen in 2019
regulier te maken;
We willen een duurzaamheidsscan van ons festival laten maken;
We willen, nadat we vorig jaar de online-marketing extra aandacht gaven, dit jaar met behulp van
een externe pr-adviseur, onderzoeken hoe het festival het beste geprofileerd kan worden en hoe we
meer positieve landelijke aandacht voor het festival kunnen genereren;
We gaan de mogelijkheden en kosten van centrale kaartverkoop opnieuw onderzoeken;
We gaan meer aanbod voor de oudere kinderen (8+) programmeren;
We blijven 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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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

aantal bezoekers straattheater *
Aantal kinderen
Aantal volwassenen

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%

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
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heel Nederland wordt cultureel meer divers. Ongeveer een derde van onze bezoekers heeft een niet-ofmeer-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. 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
cultureel brede programmering tijdens de editie van 2019 zijn de voorstellingen Sira en de MicMac studio en
Wiegelied (met wiegeliedjes van over de hele wereld) uit België, Ayse en de verliefde Wolk van BEER
muziektheater, en het Afrikaans-Surinaams georiënteerde programma rondom de spin 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: 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.
We zien zelf, in vergelijking tot onze collega’s, erg veel voorstellingen door het jaar heen. In de praktijk gaat
de programmering als volgt. De Betovering heeft een gesprekje met elk van de podia om te toetsen of de
ambities van het podium nog hetzelfde zijn. Denk hierbij aan genres, beleid publieksbereik en omvang van
deelname. De Betovering doet de locatie vervolgens programmerings-voorstellen gebaseerd op de overlap
van de ambities van de locatie en die van de Betovering. Dit programmeringsvoorstel is voorzien van
informatie over de inhoud, doelgroep, technische voorwaarden, kosten en verwacht publieksbereik. De
locatie kiest uit dit aanbod. Incidenteel (<5%) vraagt een podium ons om een bepaalde voorstelling in
overweging te nemen. Denk hierbij aan een Nationaal Theater die graag een eigen voorstelling in het festival
ziet. Of een podium dat zo graag eens die éne bijzondere voorstelling in huis wil hebben, die normaliter niet
haalbaar is, maar tijdens de Betovering wél zou kunnen, omdat dan het financiële risico wordt gedeeld en de
publiciteit verdubbeld. Soms deelt een van de programmeurs iets moois met ons dat niet in hun eigen huis,
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maar binnen de Betovering elders wellicht mooi zou passen. Dit soort voorstellen worden ook door ons
onderzocht. Ze kunnen, mits ze in ons artistiek profiel passen en bijdragen aan de balans van ons totale
programma, ook in de programmering terechtkomen. De programmering in de musea en het Filmhuis gaat
veelal juist andersom.
Wij vertellen aan de musea en het Filmhuis globaal onze ambities. Zij doen programma-voorstellen aan ons,
waar wij weer een keuze uit maken. Incidenteel (<5%) vragen wij aan een locatie om een bepaalde workshop
in overweging te nemen. Als zij daarmee akkoord gaan, dan komt die workshop ook in het programma.
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. 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. Dan kost het wel eens meer tijd om een locatiepartner hiervoor te vinden. 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. Hieronder een overzicht van de samenwerkingspartners tijdens de
vorige editie in 2018. Andere vormen van samenwerking worden later beschreven.
We geloven in krachtenbundeling en samenwerking, dat zit in ons bloed.
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SAMENWERKINGSPARTNERS 2018
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.

LOCATIE-EN PROGRAMMAPARTNERS Inhoudelijk, financieel & publicitaire samenwerking

COMMERCIËLE PARTNERS

PODIA

MUSEA & GALERIES

SPONSORING

* Theater aan het Spui

* Gemeentemuseum

* Dak kindercentra

* Koninklijke Schouwburg

* Grafische Werkplaats

* Stichting Stad aan Zee

* Korzo Theater

* Haags Historisch Museum

* Stichting exploitatie Appeltheater

* Laaktheater

* Museum Meermanno

* Kooman's Poppentheater

* Nationaal Archief

* Pathé
COMMERCIËLE LOCATIEPARTNERS -

* Theater Dakota

* Panorama Mesdag

inhoudelijk, financieel & publicitaire samenwerking

* Theater Ludens

* Mauritshuis

* Ondernemersvereniging Grote Marktstraat

* Theaterschool Rabarber

* Museum Beelden aan Zee

* Pathe Spuimarkt Den Haag

* Zuiderstrandtheater

* Muzee Scheveningen

* BIZ Spuistraat, Vlamingstraat, Venestraat

* Atrium

* Museum de Gevangenpoort

* Filmhuis

STRAATTHEATER LOCATIES

* De Passage

* De Nieuwe Regentes

* Grote Marktstraat

* Ondernemersvereniging Spuimarktcomplex

* Theater de Vaillant

* Spui(straat)

* Spuiplein Programmering

* Havenhoofd Zuiderstrand

* Vlamingstraat

* Vadercentrum Adam

* Passage

FACILITEREN RELATIES BEDRIJFSLEVEN

BIBLIOTHEKEN

* Lange Poten

* Marketing Haagse Binnenstad

* Bibliotheek Centrum

* Het Plein

* Bibliotheek Escamp

* De Grote Markt

* Bibliotheek Haagse Hout

* Spuiplein

* Bibliotheek Laakkwartier

* Heeswijkplein*

SUBSIDIËNTEN

* Bibliotheek Nieuw Waldeck

* Fonds Podiumkunsten

* Bibliotheek Scheveningen

* Leyweg*
OVERIGE WORKSHOPLOCATIES

* Bibliotheek Segbroek

* Koninklijk Conservatorium

* Gemeente Den Haag – DSO

* Bibliotheek Transvaalkwartier

* Koorenhuis

* Bibliotheek Wateringse Veld

* Aight (Haag Hip Hop Centrum)

PRIVATE FONDSEN

* Bibliotheek Leidschenveen

* Muziekacademie Den Haag

* Fonds 1818

* Bibliotheek Ypenburg

* Nederlands Dans Theater

* VSBfonds

* Bibliotheek Loosduinen

* Boekhandel van Stockum

* Fonds 21

* Bibliotheek Bomenbuurt

* Nest

* Stichting Boschuysen

* Bibliotheek Schilderswijk

* New Dance Center

* Stichting Madurodam kinderfonds

* Boulevard Scheveningen

* Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds

* Kilkenny School of Irisch Dance

* M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

en Wagenstraat

SUBSIDIËNTEN & FONDSEN

* Gemeente Den Haag – OC&W

* Zaal 3 (Theater aan het Spui)

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

(ni et opgenomen i n het progra mma boekje)

SOCIALE PARTNERS - Gezamenlijke doelgroepenbenadering
PARTNERS BIJZONDER GEWENST PUBLIEK - (verkoepelende) organisaties

DISTRIBUTIE BROCHURE

* Voedselbank

* Centrum de Bario

* Alle basisscholen in Den Haag

* Centrum voor Jeugd en Gezin

* Treftpunt Vliethge

* Veel basisscholen in de randgemeenten

* Den Haag in Transactie

* Avrasya

* Relevante HBO-opleidingen

* Ooievaarspas

* Jeugdwerk SamSam

* Buitenschoolse opvang

* Stichting MOOI

* IMCWeekendschool

* Vrije tijdsinstellingen

* Stadsdeel Centrum

* Burendag Leyweg

* Inburgering- en taalinstituten

* Stadsdeel Escamp

* Escamp Festival

* Expatorganisaties

* Zebra Welzijn

* Wijkcentrum Bouwlust

* Buurthuizen

* Jeugdwerk

* Wijkcentrum Moerwijk

* Jeugdtheaterscholen

* Stichting Vluchtelingenwerk

* de Kinderwinkel

PUBLICITEITSPARTNERS

* Buurthuis 03

* Stichting MOOI/Morgenstond

* Den Haag Marketing

* Buurtschool 03

* YMCA

* Etos

* Boerenplein

* Buurtcentrum Kommunika

* NS

* Buurthuis De Mussen

* Kidsweek

SAMENWERKINGEN VRIJWILLIGERS - Bijzonder gewenst publiek

* RailTV

* The Britsh School - The Hague

* Stadsschermen Nouvelle Media.

* Middin

* Kidsproof
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2.2

Programma-opbouw en programmering 2019

Het festivalprogramma van De Betovering bestaat uit een kernprogramma met voorstellingen en workshops
en een randprogramma waar sinds de succesvolle pilot tijdens de afgelopen editie ook de Culturele Spelen
toebehoren.

Kernprogramma

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 en altijd gegeven door professionele vakdocenten en kunstenaars, zijn
meestal inhoudelijk gekoppeld aan een voorstelling 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. Er wordt één uitzondering gemaakt op het
professionaliteitscriterium. Dit betreft de jaarlijkse voorstelling van Jeugdtheaterschool Rabarber.
Dit jaar kiezen we er wederom voor om de opening van het festival te vieren in De Koninklijke Schouwburg
(Het Nationale Theater). Hierdoor kunnen we 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.
Cultureel brede programmering is én blijft een aandachtspunt. De Betovering zoekt naar
kwaliteitsvoorstellingen met helden en verhalen uit alle windstreken, met een gemeenschappelijk verhaal als
een verbindend element waar onze diverser wordende samenleving nood aan heeft. Met bijvoorbeeld een
Ayse en de verliefde Wolk, gebaseerd op het zeer bekende Turks Sprookje, met een Turks Duitse actrice op
de vloer. West-Afrikaanse en Zuid-Amerikaans verhalen worden traditiegetrouw in Theater de Vaillant
verteld en gecomplementeerd met passende workshops. Met Sira en de MicMac Studio brengt gezelschap
ZEBARBAR verhalen uit Afrika en Azië voor de kinderen van vandaag, herkenbaar voor kinderen van andere
origines, maar ook aansluitend bij de leefwereld van álle kinderen. Voor het Vlaamse Wiegenlied
verzamelden zangeres Esmé Bos en muzikant Bart Voet de eerste liedjes die speciaal gezongen worden voor
de jongste kindjes door vaders en moeders van over de hele wereld.
Om het festival beter toegankelijk te maken voor meer kinderen uit het autistisch spectrum, het ad(h)d-, of
het hoog sensitieve spectrum zijn we met ingang van 2018 gestart met het programmeren van de
zogenoemde relax-performances. 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 foyer,
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
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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.
Onze medewerker bijzonder gewenst publiek zal in 2019 opnieuw de dialoog aangaan met de gezelschappen
die we hiervoor gaan selecteren. In 2019 zullen we net als in 2018 inzetten op minimaal 3 uitvoeringen in
passende locaties en de bijhorende randvoorwaarden creëren om volwaardig aan te sluiten op de behoeften
van deze doelgroep.
In 2019 gaan we meer aanbod voor de oudere kinderen (8+) programmeren. Dit is risicovol omdat
voorstellingen voor deze doelgroep in de vrije tijd, in de regel veel minder goed bezocht worden dan
voorstellingen voor jongere kinderen. Toch gaan we de uitdaging aan, vertrouwen gekregen omdat hier in de
enquêtes van 2018 meermaals om gevraagd is. Misschien kan het intussen in Den Haag wel.
Over de volgende voorstellingen zijn we in gesprek met de makers en/of impresariaten ten behoeve van de
programmering 2019 (en 2020):
titel

g ezels chap

land

leeftijd

d is cip line

Joy

Jos hua Monten

Zwi ts erl a nd

9+

da ns

Woestzoeker

Anti goné

Bel gi e

8+

thea ter

Gebroeders Leewenhart

Ntjong

Nederl a nd

8+

thea ter

Hoe Mieke mom haar maffe moeder vindt

Thea ter WEI & thea ter Gna ffel

Nederl a nd

8+

poppens pel /thea ter

Ruimtevlucht

Het Houten Hui s / Hol l a nd Opera

Nederl a nd

8+

thea ter/opera

Something very far and away

Ma ke Mend a nd Do

Uni ted Ki ngdom

8+

mul ti medi a /poppens pel

Suza's wereld

Da vi d Mi ddendorp

Nederl a nd

7+

i ntera cti ef/mul ti medi a

Homo Deus Frankenstein

Kopergi etery & Kl a ra fes ti va l

Bel gi e

6+

muzi ekthea ter

Sira en de Mic Mac studio

Zeba rba r & Vi l l a nel l a

Bel gi e

6+

muzi ekthea ter/a ni ma ti es

Sol Bemol

Di rque & Fi en

Bel gi e

6+

ci rcus thea ter

O Temps D'O

Ba rol os ol o

Fra nkri jk

6+

ci rcus

Plus Haut

Ba rol os ol o

Fra nkri jk

6+

ci rcus

Ayse en de verliefde wolk

Beer muzi ekthea ter

Nederl a nd

6+

vertel l i ng/thea ter

Jabber

Kwa tta

Nederl a nd

6+

muzi ekthea ter/opera

Nachtwaker

Het Fi l i a a l

Nederl a nd

6+

thea ter

Oorlog

Artemi s

Nederl a nd

6+

thea ter

Släpstick

Werel dbä nd

Nederl a nd

6+

muzi ek/concert/s how

Filobal

K-Bes tan

Fra nkri jk

5+

ci rcus thea ter

Nesten

Fa bul eus

Bel gi e

4+

da ns

Boef

Ma a s thea ter en da ns

Nederl a nd

4+

thea ter

Dag Donker

Pl a n D-

Nederl a nd

4+

da ns

Hip Hop Hoera de remix

Don't hi t ma ma & Frontaa l producti es

Nederl a nd

4+

da ns

Sticks

Oorka a n & Percos s a

Nederl a nd

4+

muzi ekthea ter

TimTim

Si mone de Jong

Nederl a nd

4+

thea ter/mi me

Pluche

De Speel ma n

Bel gi e

3+

poppen/fi guren thea ter

Stip / Wolk

4hoog

Bel gi e

3+

thea ter

Zoom dada / Jongle

Ba s cul e Thea tre

Fra nkri jk

3+

da ns / ci rcus thea ter, jongl eren

Block

Boi te a s el

Fra nkri jk

3+

objectthea ter

Galaxy Tour

Frozen Cha rl otte

Uni ted Ki ngdom

3+

thea ter

Stick by me / Nightlight

Andy Ma nl ey

Uni ted Ki ngdom

3+

thea ter

Cache Cache

La Gui mba rde

Bel gi e (Wa l l oni e) 2+

ci rcus /da ns

Kluizelaar

Si mone de Jong

Nederl a nd

2+

thea ter/mi me

Ssst!

Ros e Stori es / Studi o Fi gur

Nederl a nd

2+

thea ter

Wiegenlied

Es mé Bos & Ba rt Voet

Bel gi e

2,5+

muzi ekthea ter
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Randprogramma

De randprogrammering bestaat uit het buitenprogramma, de festivalcentra, het eindfeest, de Culturele
Spelen 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.
Het buitenprogramma bestaat met name uit straattheater maar ook uit beeldende interventies op straat en
voorstellingen bij bedrijven. In 2018 hebben we zes totaal verschillende buitenacts per dag
geprogrammeerd. Van veterend tot imposant, bestaande uit walking acts, installaties en een heuse high-tech
virtual reality rollercoaster. 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 2019 weer!
De festivalcentra van De Betovering zijn de plekken waar in een doorlopend programma naar hartenlust
wordt gebouwd, verzonnen en gemaakt. Om het festivalgevoel te spreiden kent De Betovering meerdere
festivalcentra. Van de vier festivalcentra staat er nu één in het centrum en staan er drie in de wijken,
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 eindfeest. Na een Woogie-Boogie Party in 2017 sloten
we de 2018-editie 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. In 2019 zal ‘SPACE’ het overkoepelende thema zijn in
vormgeving en inhoud van de festivalcentra. De Betovering zal knallend afsluiten met de All-Aliens-Welcome
Party waarin de resultaten uit alle satelliet(centra) een plek krijgen.
De Culturele Spelen, een initiatief van De Betovering in samenwerking met CultuurSchakel, is een nieuw
project in Den Haag met een grote ambitie; zoveel mogelijk kinderen enthousiasmeren voor kunst en cultuur
in hun vrije tijd via school. Door gezamenlijk de laatste schooldag (donderdag of vrijdag) voor de
herfstvakantie, in Den Haag een logische overgangsdag richting kunst in de vrije tijd, te wijden aan het vieren
van de kunsten. Een cultuurdag ‘light’, met activiteiten die tussen kunsteducatie en kunst in de vrije tijd
liggen.
Na een succesvolle pilot in 2018, in het kader van het themajaar Feest aan Zee en met in totaal 2500
deelnemende basisschoolleerlingen, willen we in 2019 door en groeien. In kader van het huidige Rembrandt
jaar laat deze editie zich inspireren door deze Hollandse meester van het licht: scholen kunnen er onder
andere voor kiezen hun leerlingen mee te laten doen aan het project Rembrandt op De Betovering: kinderen
gaan op school aan de slag met het voorbereiden van een theaterinterventie ‘BlackOut’ die ze kunnen
uitvoeren tijdens De Betovering. Of de kinderen bereiden op school Nachtwacht uit de Toekomst voor, die
ook tijdens het Festival terugkomt.
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Om zoveel mogelijk basisschoolkinderen te enthousiasmeren voor kunstdeelname in hun vrije tijd, maken we
gebruik van de Haagse scholen waar alle Haagse kinderen zijn, de scholen met hun cultuureducatietaken, de
breed gedragen wens om de verbinding tussen school en vrije tijd sterker te maken en onszelf aan te bieden
als een belangrijke speler in Den Haag op het gebied van kunstparticipatie van kinderen in de vrije tijd.
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2.3

Publieksbereik en prijsstelling

Generieke publiciteit

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.
Binnen Den Haag: 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, de bioscoop aan het Spui,
toonde kosteloos, vanaf 10 dagen voor het festival, het Betovering Reclamefilmpje op het witte doek,
voorafgaand aan alle kinderfilms. 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. Rail-tv gunde ons gratis uitzendingen van een reclamefilmpje op de perrons van alle
Nederlandse treinstations. Landelijk kregen we meer gratis publiciteit, bijvoorbeeld via de Etoszomerfestival-actie en we zijn tweemaal met een spread opgenomen in de Kidsweek.

We willen, nadat we vorig jaar de online-marketing extra aandacht gaven, dit jaar met behulp van een
externe pr-adviseur, onderzoeken hoe het festival het beste geprofileerd kan worden en hoe we meer
positieve landelijke aandacht voor het festival kunnen genereren.

Programma bereik bijzonder gewenst publiek en gerichte publiciteit

De Betovering wil dat álle kinderen mee kunnen doen. We zien de kinderen en ouders voor wie theater- of
museumbezoek in de vrije tijd minder vanzelfsprekend is als specifiek gewenste doelgroep. Dit publiek
bereiken we met het programma ‘bereik bijzonder gewenst publiek’ en met gerichte publiciteit.
We zijn 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. Jaarlijks pakken we de reeds gelegde contacten en lopende
samenwerkingen op, en vinden we nieuwe ingangen om meer bijzonder gewenst publiek aan het festival te
binden.
•

In samenwerking met de Ooievaarspas communiceren 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 communiceren over De Betovering aan hun
cliënten, die in het weekend gratis naar een Betovering- voorstelling naar keuze mogen en er is
promotiemateriaal naar Vluchtelingenwerk gestuurd, om de maatjes in Den Haag erop te attenderen
dat festivalbezoek een gezamenlijke activiteit kan zijn;
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•

Met het oog op kinderen met een lichamelijke beperking
o Communiceren 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;
o communiceren wij middels specifiek hierop gerichte persberichten en via onze eigen website
en brochure over de toegankelijkheid van onze activiteiten. Taalarme activiteiten worden
duidelijk als zodanig aangeduid, wat relevante informatie biedt voor dove en slechthorende
kinderen. Ook de mogelijkheid van de inzet van een gebarentolk wordt via de brochure en
persberichten gecommuniceerd;
o wordt de bewegwijzering in het festivalcentrum in hoogte en kleurstelling aangepast om deze
beter leesbaar te laten zijn voor slechtzienden en rolstoelgebruikers;
o vragen we aan onze locaties om informatie over hun toegankelijkheid duidelijk zichtbaar te
maken, ook bij hun kassa’s, en geven hen tools hiervoor. Drempels worden zoveel mogelijk
weggehaald;
o maken we onze medewerkers en vrijwilligers bewust van bejegenings-normen;
o blijven we, onderzoekend en wervend, in gesprek met organisaties die werken met kinderen
met een lichamelijke beperking zoals het speciaal onderwijs, MuteSounds, Komt het Zien! En
Wattelt!;

•

Ook informeren we scholen en organisaties die werken met kinderen met een verstandelijke
handicap. Samen met Middin zoeken 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 is extra aandacht voor 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 wordt elk een eigen wijkflyer gemaakt en gedistribueerd met het festivalaanbod in de betreffende wijk en een plattegrond van de wijk. Daarnaast wordt deze groep actief,
en op persoonlijk wijze, benaderd met het doel om mogelijke drempels te verlagen/weg te nemen.
De hiervoor aangestelde projectmedewerker doet 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 belangrijke plekken kleinschalig extra workshops
en extra straattheater te programmeren als parade voor de hoofdprogrammering van het festival;

•

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

Prijsstelling
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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 en via de voedselbanken
worden vouchers voor vrijkaartjes verspreid. In 2019 gaan we gaan de mogelijkheden en kosten van centrale
kaartverkoop opnieuw onderzoeken.
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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 voor alle kinderen. 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 KijkUit die de kickoff van de Z@pp theaterprijzen bij ons wil
houden. Of de uitnodiging van Assitej Nederland om toe te treden tot hun bestuur. Er is ook een positieve
intentie uitgesproken door Dutch Performing Arts (als initiator en financier) en door jeugdtheaterpodium De
Krakeling in Amsterdam (als partner) 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.
Met onze collega’s van Cine-kid onderzoeken we de mogelijkheid om samen met de Museumvereniging en
het CPNB de maand oktober landelijk tot kinder-cultuurmaand te pitchen.

Van onze Nederlandse collega-programmeurs horen we dat ze tijdens ons festival de gelegenheid aangrijpen

22

om naast de nationale, ook de internationale producties, die ze normaal gesproken niet zien, te bezoeken.
Door ook te kijken naar werk van buiten de landsgrenzen, verbreden ze hun blik op het Nederlandse
theaterbestel. Daarbij zeggen ze dat ze een bezoek aan De Betovering als een “inspirerend uitje” ervaren,
waar ze jaarlijks naar uitkijken.
De Betovering is inmiddels een van de belangrijkste jeugdtheaterfestivals in Nederland. Festival 2 Turven
Hoog in Almere/Haarlem 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 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.
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.
Inmiddels bezoeken jaarlijks meerdere internationale programmeurs ons festival om voorstellingen te zien
en in te kopen. Internationaal zijn we ook 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.

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 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
een 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.

3.2

Bedrijfsvoering: organisatie en financiën

Organisatie

Het festival wordt georganiseerd in samenwerking met ruim 50 kunst- en cultuurinstellingen in Den Haag.
De vaste kern van Stichting De Betovering die het hele jaar door aan het festival werkt bestond begin 2019
uit 1,9 fte. Vier maanden rondom het festival wordt het kernteam bijgestaan door ca. 0,5 fte aan freelancers.
We verwachten daarnaast zo’n vijftig vrijwilligers te betrekken bij de organisatie en de uitvoering van het
festival.
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.
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Fair Practice: ambitie voor ’19-’20 is om ruimte te geven aan training/ bijscholing en aan een eerlijkere
beloning van de medewerkers door enerzijds meer te kijken naar daadwerkelijk gewerkte uren, en anderzijds
hun vergoedingen per uur te gaan relateren aan passende CAO salarisschalen.

We onderzoeken in 2019 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. We willen ook een duurzaamheidsscan van ons festival laten maken.

Bestuur
Samenstelling Bestuur
Functie

naam

aangetreden
sinds

treedt af op

NB

(volgens geldend
rooster van aftreden)

Voorzitter

Anja Overhoff van der Lem

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

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.

Financiële toelichting

De opbouw van onze financiën bestaat uit circa:
• 30% inkomsten van publiek en sponsors (o.m. ondernemersverenigingen en Dak kindercentra);
• 40% uit subsidies (van de gemeente Den Haag en het Fonds Podiumkunsten);
• 30% uit private fondsen (waarvan de belangrijkste het VSB Fonds, Fonds 1818 en Fonds 21 zijn).
De Betovering kent een hoog percentage eigen inkomsten. Daarnaast is er nog ‘verborgen sponsoring’ van
product- en dienstensponsoring, zoals de inzet van vrijwilligers, de hotelkamers die we bij het Novotel tegen
kostprijs krijgen, gratis publiciteit via Pathé en gratis Adwords via Google Grants. Deze vormen van
sponsoring zijn niet in de jaarrekeningen terug te vinden maar bedragen tienduizenden euro’s per jaar.
We zullen 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 vergt arbeidstijd en is tegelijkertijd een kracht.
In 2018 hebben we € 75.000, - aan eenmalige gelden mogen ontvangen en kunnen besteden. Van een
stichting in liquidatie kregen we ook € 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
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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.
Een aantal onderdelen van ons dekkingsplan is al schriftelijk toegekend. Stichting De Betovering ontvangt
structurele subsidie van ca € 111.000 per jaar van de gemeente Den Haag in het kader van het
Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020, ze ontvangt, € 36.000 per jaar van Fonds 1818 (20182019) en € 39.375 via de festivalregeling (2019-2020) van het Fonds Podiumkunsten.
We vragen in 2019, met name bij onze grote financiële partners het VSB Fonds en Fonds 21, meer aan dan dat
we voorgaande jaren kregen. Dit wordt onderbouwd met extra benodigde middelen t.b.v. de reguliere (prijs-)
ontwikkeling van het kernprogramma, toepassing van de fair practice code, het maken van een slag in de
landelijke profilering en het kunnen behouden van de Culturele Spelen.
Bij de Gemeente Den Haag hebben we geld gevraagd bij Culturele Projecten ten behoeve van een deel van de
dekking van de Culturele Spelen. Fonds 1818 ondersteunt ons tweejarig, dus zij kunnen pas bij de editie 2020
helpen met additionele middelen. Ze hebben hier wel een positieve intentie over uitgesproken. De resterende
benodigde €17.000 hopen we te vinden bij nieuwe financiële partners.

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 2019.

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

FESTIVAL
DE BETOVERING

2019
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