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FESTIVAL DE BETOVERING 
 

Via deze weg willen wij een ieder die heeft meegewerkt aan het realiseren van De Betovering hartelijk 

danken voor zijn en/of haar bijdrage, in welke vorm dan ook. Ons publiek, de vrijwilligers, de 

medewerkers van de theaters, musea en andere locaties, de gezelschappen, de workshopdocenten en 

de vele cofinanciers zoals de Gemeente Den Haag, het VSB Fonds, het Fonds Podiumkunsten, Fonds 

1818, Fonds 21, de ondernemersverenigingen en DAK kindercentra, Stichting Boschuysen, Stichting 

Madurodam Steunfonds, De Janivo Stichting en de MAOC Gravin van Bylandt Stichting. 

 

Stichting De Betovering 

Suzanne Verboeket 

Den Haag, februari 2017 
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INLEIDING – DE BETOVERING ALGEMEEN 
 

 

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 en bibliotheken en op straat. Dit publieksfestival vindt plaats tijdens de herfstvakantie en duurt tien 

dagen. De doelgroep van het festival is breed samengesteld en bevat kinderen (en 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.  

 

Een belangrijke motivatie voor 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. Via Cultuureducatie 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. In een stad met kinderen afkomstig uit meer dan honderd landen hebben de kunsten de kracht om drempels 

te slechten. Ze bieden een uitgelezen mogelijkheid voor een bijzondere gemeenschappelijke ervaring. 

 

De kernwaarden van De Betovering zijn:  

 kwaliteit van de programmering; 

 het publiek - zoveel mogelijk kinderen in hun vrije tijd - als uitgangspunt; 

 internationaal en cultureel divers; 

 samenwerking en spreiding in de stad. 

 

Een visioen: 

De betoverde stad… De vanzelfsprekendheid dat, als je kinderen hebt, je in de herfstvakantie een paar dagen in Den Haag wil 

zijn. De stad als een balzaal of als een immense boomhut vol dromen en verhalen. Waar de kracht van de verbeelding op straat 

voelbaar is en de verrassing overal op de loer ligt. Een collectieve verankering, een gezamenlijk trots Den Haag, waarin de wijken 

met het centrum verbonden zijn. In de culturele instellingen is het beste culturele jeugdaanbod van het moment te vinden. Tien 

dagen lang Betovering tijdens de leukste herfstvakantie van Nederland.  
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2016 IN EEN NOTENDOP 
 

 

Van vrijdag 14 t/m zondag 23 oktober 2016 ademde elke hoek van Den Haag De Betovering. Voor het zeventiende jaar stond de 

herfstvakantie volledig in het teken van kunst voor kinderen. Met 513 voorstellingen en workshops op 52 Haagse locaties, 20 

verschillende buitenlandse voorstellingen en 24.302 bezoekers, waarvan 7% aangaf nooit buiten De Betovering met hun 

kinderen in een theater of museum te komen, zinderde de stad van toneel, dans, muziek, beeldende kunst, film, workshops en 

veel meer. De Betovering blijft gestaag groeien. 

 

 
Toelichting bij de telling 2016:  
De 513 programmaonderdelen bestonden uit 263 voorstellingen, 228 workshops en 22 overige activiteiten. De 22 overige activiteiten zijn 
als volgt geteld: 9 dagen Festivalcentrum in Theater aan het Spui, 7 dagen Festivalcentrum in Theater Dakota, 4 dagen Festivalcentrum in 
het Laaktheater, 1 dag Nansi Wonderland in Theater de Vaillant en 1 nachtje logeren in Het Kinderboekenmuseum. De bezoekers van de 
negen dagen gratis toegankelijk straattheater zijn niet meegeteld, want deze zijn niet meetbaar. 
 
 

Het is weer gelukt om tot een kwalitatief stevig en uitgebalanceerd programma te komen en met een breder uitgezet 

buitenprogramma. Het publiek was tevreden en beoordeelde zowel het festival in zijn geheel als de losse 

programmaonderdelen gemiddeld met het rapportcijfer 8,4. 

 

In 2016 is er extra aandacht gegeven aan de festivalcentra, aan de brochure, aan kinderen met een handicap en aan de 

Governance Code Cultuur. Voor een nieuwe invulling van het festivalcentrum en haar satellieten is een pitch uitgeschreven, 

waarop ruim 40 kunstenaars en theatervormgevers reageerden. Dit heeft de centra een inhoudelijke impuls gegeven. Er is een 

satellietcentrum bijgekomen in de wijk, in het Laakkwartier. Samen met onze vormgever is gewerkt aan een andere opmaak van 

onze brochure die overzichtelijker is. Met het advies van Bureau 5D is de hand is het festival toegankelijker gemaakt voor 

kinderen met een beperking. We hebben de dialoog opgezocht met deze doelgroep en mensen met een verstandelijke 

beperking kwamen helpen in het festivalcentrum. Tot slot zijn bestuur en directie samen aan de slag gegaan om te controleren 

of ze nog Code-proof bezig waren, en daar waar nodig zijn acties ondernomen.  

 

Een cijfermatig beeld van de ontwikkeling de afgelopen jaren 2008 2010 2012 2014 2015 2016

Aantal bezoekers 5600 12750 17583 21072 22852 24302

Aantal kinderen 3953 9158 11413 14038 15053 15091

Aantal volwassenen 1647 3592 6170 7034 7799 9211

Gemiddeld aantal bezoeken 2 2 2,6 2,3 2,8 2,3

Aantal locaties 29 37 38 48 50 52

Aantal programmaonderdelen 103 179 247 365 423 513

Voorstellingen 38 92 140 197 214 263

Workshops en overige activiteiten 65 87 107 168 209 250

Internationale producties 2 8 16 14 14 20

Internationale speelbeurten 2 29 51 57 59 88

Bezetting 92% 79% 81% 79% 80% 79%

Niet-Nederlandse achtergrond 784 2423 2975 4003 4518 5346

Waarvan een niet-westerse achtergrond 560 1785 2064 1896 2811 3159

Waarvan een westerse achtergrond 224 638 911 2107 1707 2187

Van buiten de gemeente Den Haag 1288 4080 6179 7586 7313 8749

Komt zelden tot nooit in een theater met kinderen 2464 4845 7209

Komt nooit in een theater met kinderen 784 893 1582

Komt zelden in een theater met kinderen 1680 3953 5627

Komt buiten De Betovering 0 tot 2 keer per jaar met kinderen in een theater 11800 11821 11665

Komt buiten De Betovering nooit met kinderen in een theater 1475 3553 1215

Komt buiten De Betovering 0 tot 2 keer per jaar met kinderen in een museum 10747 10165 10693

Komt buiten De Betovering nooit met kinderen in een museum 2107 3940 2187
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Het bezoekersaantal van De Betovering groeide met 1.450 bezoekers tot 24.302. Van ons publiek in 2016 kwam 36% van buiten 

Den Haag (27% uit de regio Haaglanden en 9% van buiten de regio). Zo’n 46% geeft aan maximaal 2 keer per jaar naar een 

theater (48%) of museum (44%) met de kinderen te gaan. Van ons publiek heeft 22% een niet-(enkel-) Nederlandse achtergrond 

(9% westers, 13% niet-westers). De extra inspanningen die we leverden om publiek te bereiken dat normaal niet of nauwelijks 

naar het theater gaat, resulteerden erin dat 7% van ons publiek bestaat uit mensen die verder nooit in een theater (5%) of 

museum (9%) komen. We zijn er trots op dat we ook hen hebben weten te verleiden.  
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EEN VERHAAL ACHTER DE CIJFERS 
 

 

Kwaliteit van de programmering 

We bieden een festivalprogramma dat bestaat uit voorstellingen, workshops en een randprogrammering die bestaat uit zowel 

de festivalcentra als de buitenprogrammering. Bij de voorstellingen kiezen we voor bestaande, kwalitatief sterke producties van 

professionele theater- en dansgezelschappen voor de jeugd. Deze zijn veelal afkomstig uit Nederland en België, maar steeds 

meer ook uit andere landen. Daarnaast presenteert het festival een uitgebreid workshopprogramma. De workshops, vaak op 

maat voor het festival gemaakt, zijn meestal inhoudelijk gekoppeld aan voorstellingen of begeleid museum- of galeriebezoek. Ze 

zorgen voor verdieping en reflectie. Festivalcentra en de buitenprogrammering zijn er voor de festivalsfeer, voor additionele 

programmaonderdelen en voor reflectie. Deze gratis toegankelijke plekken geven mensen die toevallig voorbij komen of die 

misschien nog huiverig zijn om een theater of museum binnen te stappen, een zeer laagdrempelige toegang tot het 

kernprogramma.  

 

De organisatie van De Betovering is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de programmering. Kwaliteit kan zich uiten in 

vakmanschap en zeggingskracht in de speelstijl, themabehandeling, vormgevingskeuzes, integratie van disciplines en meer. Wij 

kozen voorstellingen 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 en leren 

ze over theaterconventies. Wij besloten om het avontuur van het maken van eigen producties aan ons voorbij te laten gaan. 

Onze tijd en geld besteedden we aan het zoeken naar goed aanbod in binnen- en buitenland en aan het slaan van een brug naar 

nieuw en meer publiek.  

 

Jonge cultuurbezoekers 

We hanteren als uitgangspunt dat het merendeel van de jonge, soms beginnende, cultuurbezoekers zich moet kunnen 

verhouden tot het programma. We kiezen dus niet snel voor 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 namen we steeds mee in onze beslissingen. Eenvoudig is dat niet. De doelgroep kinderen is weliswaar 

minder divers in culturele bagage dan volwassenen, toch zijn het kinderen met verschillende achtergronden. We toetsten bij ons 

publiek, sleutelfiguren en organisaties voor buitenschoolse opvang of hetgeen we met onze programmering ambiëren ook 

daadwerkelijk was aangekomen. En dat bleek het geval. Als methode gebruikten we enquêtes en gesprekken.  

 

Programmeren met vijftig locaties  

Een voorstelling of workshop kan alleen in het Betovering-programma terechtkomen als zowel de locatie als de 

festivalorganisatie erachter staan. Van de meeste podia kregen we voor een aantal dagen de ruimte tot onze beschikking. 

Vervolgens deden we het podium een programmavoorstel en na overleg en akkoord werd de programmering daar definitief. 

Podia kwamen incidenteel ook zelf met een voorstel, dat wij vervolgens beoordeelden en al dan niet een plek gaven in het 

festival. Soms moesten we locatiepartners afremmen of aanjagen. Bij de musea vroegen wij hén om passend aanbod, toetsten 

dat aan onze criteria, en namen het vervolgens wel of niet op in ons programma. 

 

Door het grote aantal locaties konden we slimmer en ondernemender programmeren. We konden de grootte van de zaal min of 

meer kiezen bij de verwachte omvang van de publieksvraag. Omdat de financiële constructie veelal is dat de uitkoopsommen en 

de recettes beide gedeeld worden tussen de locatie en De Betovering, hebben beide partijen vetorecht en een belang bij het 

inzetten van hun programmering kennis en hun marketingapparaat.  

Na jarenlang deze sector, makers en gezelschappen gevolgd te hebben, weten we steeds beter te voorspellen welke producties 

ons publiek aanspreken, welke het meest geschikt zijn voor welke locatie en hoeveel publiek erop afkomt. Tegelijkertijd voeden 

de deelnemende theaters en musea ons met waardevolle input.  
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De programmering van 2016 

Van de 20 verschillende voorstellingen (88 uitvoeringen) uit het buitenland beleefden er 7 hun Nederlandse première: InTarsi 

(de openingsvoorstelling) van Compagnia Circo de Eia (Es) in Theater aan het Spui, Aan het Einde van alles van Make Mend and 

Do (UK) in theater aan het Spui, Schommelstoel van UnOeufIsUnOeuf (BE) in Theater Dakota, Vlinders van Compagnia TPO (IT) in 

het Zuiderstrandtheater, Bizar van De Kolonie Mt (BE) in het Laaktheater, Speel van Compagnie Boîte a Sel (FR) in De Nieuwe 

Regentes, Huiswaarts van Teatro Distinto (IT) in De Koninklijke Schouwburg en Evolution (de slotvoorstelling) van Circulation 

Locale (BE) in Atrium Den Haag, het stadhuis.  

 

De drie voorstellingen Aan het einde van alles, Vlinders en Speel werden tijdens hun première gerecenseerd en kregen alle drie 

een waardering van vier ****sterren in Theaterkrant. Van de Nederlandse voorstellingen ging Breien van het Friese Tryater bij 

ons in Nederlandse première in Theater aan het Spui. 

 

Het publiek beoordeelde de gehele podiumprogrammering met een gemiddeld schoolcijfer van 8,4. At the end of everything 

else, A Mano, InTarsi, Farfalle, Mali Modri in Mali Rumeni , Bizar, Verfie, Peer, Farfalle uit het buitenland én De Fantastische 

Meneer Vos, De Kracht van Trommels, Er was weer…Roodkapje, Klucht, Foutje, Onbekend Land, Wij redden de wereld, Het 

geheim van de liefde, Zebra Zebra en Zeehelden van eigen bodem behoorden tot de favorieten van ons publiek. 

 

We kijken ook terug op een prachtig straattheateraanbod met dagelijks vier straattheateracts in het centrum. Velen pakten hun 

camera wanneer de twee elegante, maar hoofdloze, mannen van Dulce Compania (DE) hun krant lazen, de winkeletalages 

bekeken of gewoon een beetje rondstruinden in het centrum. Spannend vonden ze het zeker, de drakenslak van Ulik (DE). Maar 

de kinderen hadden al gauw door dat ze niks te vrezen hadden voor dit lieve en grappige babydraakje. Ook de kleine verbouwde 

Citroën, de Ami6 van de Exoot, had over aandacht niks te klagen: hij steeg op tot maar liefst 2 meter hoog om vervolgens z’n 

deuren open te klappen en met z’n glinsteroogjes te flirten met het publiek. Bij publiekslieveling Knol D’Amour op de Grote 

Markt zijn wederom vele kinderen en hun ouders verliefd geworden op de aardappel. 

 

Bij de workshops konden kinderen bijvoorbeeld een selfie gutsen in linoleum in de Grafische werkplaats, een poppenhuis 

meubel ontwerpen voor in de tentoonstelling van Het Haags Historisch Museum, hun Minecraft-kennis inzetten voor een Pixel-

kunstwerk in Museum Meermanno, met de voetjes van de vloer bij peuterdans, kidsdance, streetdance, modern dance, musical 

of urban dance, het unieke geluid van een saxofoon ontdekken, tape plakken tot een ritmisch kunstwerk op de klanken van 

muziek uit de voorstelling in De Nieuwe Regentes, de vloer op met Improkids of schaduwtheater maken met hun zelfgemaakte 

Droomfiguren. Stoere jongens en meisjes konden hun hart ophalen bij het bouwen van elektrische nesten in de werkplaats van 

De Besturing.  

 

De festivalcentra van De Betovering zijn de plekken waar in een doorlopend programma naar hartenlust wordt gebouwd, 

verzonnen en gemaakt. Met de mobieltjes uit en de fantasie aan. In 2016 kende het festival 1 groot festivalcentrum, twee 

kleinere- de zogeheten satelliet- centra en Nansi wonderland. Na het uitzetten van een pitch met ruim 40 reacties van 

kunstenaars en vormgevers, won het campingthema. Een ideale camping, waar je voor altijd vakantie viert, ziet er voor iedereen 

anders uit. Daarom begonnen sommige Betovering kinderen in Theater aan het Spui een grote camping (Camping Met), met 

voor elk wat wils, anderen startten een avonturencamping in schutkleuren (met Dino’s) in Theater Dakota, en de dromers 

maakten een Duizend-en-één-nacht camping in het Laaktheater. Ook in theater De Vaillant in de Schilderswijk konden kinderen 

1 dag doorlopend aan de slag, maar met een ander thema: in ‘Nansi wonderland’ konden kinderen dans –en muziekworkshops 

volgen, naar verhalen luisteren en eigen kriebelbeesten maken. Alles in het teken van de avonturen van Nansi de spin.  

Het Festivalcentrum in het Spui, de satellieten in Dakota en Nansi wonderland in theater De Vaillant waren succesvol. De 

satelliet in het Laaktheater niet. We hebben geëvalueerd met het Laaktheater over mogelijke oorzaken en oplossingen, maar 

gezamenlijk is besloten volgend jaar het Laaktheater niet weer in te zetten in deze rol. Het Laaktheater blijft wel een reguliere 

Betovering festivallocatie.  

 

Het publiek – zoveel mogelijk kinderen in hun vrije tijd - als uitgangspunt 

De Betovering is een publieksfestival. We bereiken een breed scala van 2- t/m 12-jarigen, uit alle lagen van de bevolking. 

Kinderen van cultuurminnaars, van expats en van ouders voor wie cultuurdeelname minder vanzelfsprekend is, van Nederlandse 

en buitenlandse herkomst, bewoners van het centrum, de wijken en van buiten de stad.  
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Bij voorstellingen zijn ook (begeleidende) volwassenen van harte welkom. Bij de workshops wordt de ouders veelal juist 

gevraagd om de kinderen niet te begeleiden, zodat ruimte gegeven kan worden aan de kinderen en hun vrije expressie. Voor 

sommige volwassenen is een Betoveringbezoek met de kinderen ook voor henzelf een eerste gang naar een culturele instelling. 

Dit vinden we waardevol. 

 

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 met een handicap, op bewoners van Laak, 

de Schilderswijk en Escamp en op mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn (migranten en expats). Dit publiek bereiken 

we met gerichte publiciteit en met het programma ‘bereik bijzonder gewenst publiek’, welke later in dit jaarverslag worden 

toegelicht. 

 

Programma, locaties en prijsstelling 

Keuzes in het programma, de locaties en prijsstelling zijn van invloed op de publiekssamenstelling en de publiekservaring. Eerder 

is geschreven over de samenstelling van het programma en over de locaties. Ook de prijsstelling van het festival vroeg om 

nuancering. 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. 

Voor bezoekers van de wijkbibliotheken in de minder welgestelde wijken is de entreeprijs een heel belangrijk criterium om te 

kunnen komen. We hebben besloten daar de gratis toegang te handhaven. Dat is ook te verantwoorden omdat de 

publieksomstandigheden er het minst gunstig zijn. Ook het feestelijke gezamenlijke slotevenement in het Atrium Den Haag bleef 

gratis. Voor de meeste producties en workshops hanteerden we een standaardprijs van € 6,00-. Voor enkele dure 

(internationale) producties, een meerdaags workshoptraject of bijvoorbeeld de Night at the Museum werden hogere prijzen 

gerekend. Ooievaarspashouders kregen 50% korting op alle voorstellingen en workshops.  

Al jaren hanteren we een standaardprijs van € 6,00-. Door de grote publieksvraag, de aantrekkende economie en het 

continueren van een aantal gratis activiteiten en de kortingsmogelijkheid voor Ooievaarspashouders, vinden we het moment rijp 

om de standaard entreeprijs in 2017 te verhogen naar € 7,00-. 

 

Communicatie met ons publiek 

Om het grote publiek te bereiken voeren we een generieke publiciteitscampagne waarbinnen de verspreiding van onze 

programmaboekjes, vooral via scholen, en onze website de belangrijkste instrumenten zijn. Door de honorering van Google-Ad-

Grants konden wij kosteloos AdWords plaatsen op internet ter waarde van $10.000,- per maand. Wij kochten prerolls in bij 

Ster&Cultuur Junior. Deze werden uitgezonden op Uitzendinggemist.nl, voorafgaand aan programma’s zoals het Jeugdjournaal 

en Het Klokhuis. Rail-tv gunde ons gratis uitzendingen van een reclamefilmpje op de perrons van alle Nederlandse treinstations. 

Deelnemende locaties en vaste publiciteitspartners als Den Haag Marketing en de VVV zetten hun eigen marketingapparaat in 

voor De Betovering. Tot slot spelen social media, free publicity, onze aanwezigheid op een aantal kinderevenementen, 

stadsschermen en andere citydressing-uitingen een 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.  

 

 

 

 

Website en andere digitale media eenheid 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Website bezoeken totaal aantal aantal 19380 22231 27843 41241 51041 60950 63800

Website unieke bezoekers totaal (IP-adres) aantal 13073 13021 15675 24891 27284 40059 36036

Website gemiddelde duur van een bezoek seconde 264 324 324 571 423 370 463

Ontvangers digitale nieuwsbrieven aantal 1145 1836 1958 2384 2823 3708 4152

Facebook likes aantal 48 197 703 1244 1647 2034 2324

AdWords Google Ad Grants

aantal 

vertoningen 646378 504759 366965

Adwords  kliks aantal kliks 5258 6939 7520

AdWords CTR (Click-Through-Ratio) CTR 0,81% 1,38% 2,05%

Overige media toepassingen w elke

Flick-r, 

Youtube

Flick-r, 

Youtube

Youtube, 

Tw itter

Youtube, 

Tw itter

Tw itter, 

Instagram

Tw itter, 

Instagram

Tw itter, 

Instagram
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Gerichte publiciteit 

Met gerichte publiciteit proberen we ons bijzonder gewenst publiek te bereiken. Dat zijn de kinderen en ouders voor wie 

theater- of museumbezoek in de vrije tijd minder vanzelfsprekend is.  

- Voor anderstaligen maakten en verspreidden we een Engelstalige brochure met daarin het taalarme festivalaanbod. 

Deze informatie was ook op de website te vinden. Verscheidene internationale organisaties en bedrijven, betrokken 

ambassades en STET (Stichting The English Theatre Den Haag) hielpen ons bij het benaderen van hun anderstalige 

achterban, door middel van een Engelstalig persbericht;  

- In samenwerking met de Ooievaarspas communiceerden we met de doelgroep met een kleine beurs dat bezoek 

mogelijk is met korting op de toegangsprijzen. Ons programmaboekje en een voucher voor twee Betovering-vrijkaarten 

verspreidden we via de voedselbank pakketten in Den Haag en Rijswijk. Via Stichting Vluchtelingenwerk attendeerden 

we alle maatjes in Den Haag erop dat festivalbezoek een gezamenlijke activiteit kan zijn;  

- In 2015 lieten we onze toegankelijkheid voor kinderen met een handicap onderzoeken door Bureau 5D. In 2016 hebben 

we op basis hiervan enkele aanpassingen gedaan, en we zijn, onderzoekend en wervend, gaan praten met organisaties 

die met deze groepen werken. Wij communiceerde middels specifiek gerichte persberichten en via onze eigen website 

over de toegankelijkheid van onze locaties voor lichamelijk gehandicapten. Bij een voorstelling is in de editie van 2016 

gewerkt met een doventolk en samen met Middin zijn een paar vrijwilligers met een verstandelijke beperking ingezet in 

de organisatie.  

 

Met het ‘programma bereik bijzonder gewenst publiek’ werden ouders en kinderen voor wie theater- of museumbezoek minder 

vanzelfsprekend is, actief, en op persoonlijk wijze, benaderd met het doel om mogelijke drempels te verlagen/weg te nemen. De 

hiervoor aangestelde projectmedewerker deed dit o.a. door moeders van kinderen in de Betovering-leeftijd voorafgaand aan 

het festival in groepen rond te leiden in een van festivallocaties en hen daar ook te informeren over het festivalaanbod; door 

maatwerkprogramma’s te maken voor groepen van wijk- en buurtcentra; door ouders voorlichting te geven over het festival 

tijdens hun eigen koffie-ochtenden en taallessen; door te communiceren via de welzijnsorganisaties en wijkgerichte 

mediakanalen; door het samenstellen en distribueren van een wijkflyer (met het aanbod en een plattegrond van de wijk); en 

door extra (straat)theater in de wijk te programmeren als parade voor de hoofdprogrammering van het festival. 

 

In 2016 hebben we, samen met onze vormgever, gezocht naar een andere opmaak van onze brochure, waarbij de 

overzichtelijkheid toe moest nemen zonder dat dit ten koste ging van de kinderlijke toon en het efficiënt papiergebruik. Dat is 

goed gelukt. Komende editie willen we op een vergelijkbare manier aan de slag met onze website.  

 

Internationaal en cultureel divers 

We investeerden met onze gerichte publiciteit en met het programma ‘bereik bijzonder gewenst publiek’ in het bereik van 

internationaal en cultureel divers publiek. Dat vinden we belangrijk. Inmiddels heeft meer dan 50% van de Hagenaars een niet-

Nederlandse, of een meer dan alleen Nederlandse achtergrond.  

 

Door ook het beste uit het buitenland op de Haagse podia te programmeren werd de gemiddelde kwaliteit van ons aanbod 

hoger. Vaak was het gesproken woord niet of van ondergeschikt belang bij de voorstellingen die we uit het buitenland haalden. 

Hiermee waren deze voorstellingen ook interessant voor hen die de Nederlandse taal (nog) niet beheersen; migranten, expats 

en ook slechthorenden, allemaal bijzonder gewenst publiek.  

De buitenlandse voorstellingen werden bovengemiddeld goed bezocht. Ze gaven De Betovering ook een mogelijkheid om zich 

inhoudelijk te profileren ten opzichte van reguliere programmering en collega-festivals. Hierdoor groeide de aandacht van 

programmeurs en pers en werd het voor gezelschappen interessanter om op De Betovering te spelen. Nu is er aan aanbod geen 

gebrek, maar dit belang voor gezelschappen vergroot wel onze mogelijkheden om het best mogelijke binnen het beschikbare 

budget te programmeren. Indien beschikbaar en van geschikte kwaliteit gaven we voorrang aan voorstellingen die passen bij de 

culturele diversiteit van Den Haag. Deze keuze is echter altijd gebaseerd op kwaliteit en niet alleen op de etnische herkomst van 

de makers. 

 

Samenwerking en spreiding in de stad  

Via intensieve, langdurige samenwerkingsverbanden proberen we samen met anderen een brug te slaan tussen kwalitatieve 

kunst en kinderen. Via gesprekken, enquêtes, evaluaties en brainstormsessies zoeken we steeds naar overlappende belangen. 
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We zetten in de stad een beweging in gang, die ook doorklinkt buiten de festivalperiode. Door niet alleen in het centrum maar 

ook in de wijken te programmeren, weet De Betovering een breed scala aan publiek en partners aan zich te binden.  

 

Samenwerking met de locaties en communiceren met ons publiek 

Met de 50 festivallocaties betalen we samen de programmering, voeren er samen de publiciteit voor en delen we de recettes. 

De organisatie van De Betovering levert toegevoegde waarde met de internationalisering en de kwaliteitsontwikkeling van het 

aanbod. Ook de omvang, samenhang en het evenwicht binnen het aanbod, de betaalbare entreeprijzen, de koppelingen van 

workshops met voorstellingen/museumbezoek en de grote diversiteit aan locaties en disciplines geven een meerwaarde. 

Hiermee onderscheidt het festival zich van (een publicitaire bundeling van) het reguliere aanbod. De afgelopen jaren heeft De 

Betovering aangetoond dat hier veel publiek voor is. Het kernteam van De Betovering voert binnen het netwerk de 

samenwerking aan en heeft de eindregie. Het team 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. 

 

De 52 deelnemende locaties in 2016 waren: Het Atrium Den Haag, Bibliotheek Bomenbuurt, Bibliotheek Centrum, Bibliotheek 

Escamp, Bibliotheek Haagse Hout, Bibliotheek Laakkwartier, Bibliotheek Leidschenveen, Bibliotheek Loosduinen, Bibliotheek 

Nieuw Waldeck, Bibliotheek Scheveningen, Bibliotheek Schilderswijk, Bibliotheek Segbroek, Bibliotheek Transvaalkwartier, 

Bibliotheek Wateringse Veld, Bibliotheek Ypenburg, Buurthuis Sam Sam, Dansacademie Den Haag, De Besturing, De Grote 

Markt, De Nieuwe Regentes, het DiamantTheater, Diligentia, het Filmhuis Den Haag, het Gemeentemuseum Den Haag, de 

Grafische Werkplaats, het Haags Historisch Museum, Heden, het Kinderboekenmuseum, het Koninklijk Conservatorium, de 

Koninklijke Schouwburg, Kooman’s Poppentheater, het Koorenhuis, het Korzo theater, het Laaktheater, het Mauritshuis, 

Museum Beelden aan Zee, Museum Meermanno, Muzee Scheveningen, de Muziekacademie Den Haag, het Nationaal Archief, 

het Nederlands Danstheater, de Nieuwe Kerk, Panorama Mesdag, het Straattheatergebied in de binnenstad, Theater aan het 

Spui, Theater Dakota, theater De Vaillant, Theater Ludens, Theater PePijn, Theaterschool Rabarber, Vadercentrum Adam en het 

Zuiderstrandtheater (Dr. Anton PhilipsZaal en het Lucent Danstheater).  

 

Evaluaties met ons publiek en onze locaties zijn essentieel. Al vele jaren worden onder het volwassen publiek ongeveer 1000 

enquêtes afgenomen. Deze onderzoeken voeren wij met een eigen programma uit. Omdat de 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 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.  

 

Samenwerking met andere partners  

Samenwerking met ondernemers heeft voor beiden publicitaire voordelen en draagt bij aan de economische spin-off in de stad. 

De afgelopen jaren hebben we met veel ondernemers samengewerkt. Er zijn partijen die belang hebben bij en iets over hebben 

voor een buitenprogrammering die de binnenstad verlevendigt. Voor de festivaleditie 2016 hebben de omringende 

ondernemersverenigingen en de Grote Markt zo’n € 17.000,- 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. 

We willen de organisatorische en financiële verantwoordelijkheid wel, op basis van het advies in het Kunstenplan van Den Haag, 

in de nabije toekomst meer bij de locatiepartners gaan leggen. 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. Bij hotel Novotel mogen onze internationale gasten tegen kostprijs 

overnachten, en wij informeren ons publiek dat kinderen bij Novotel gratis welkom zijn. Met de Kindervakantiepas hebben we 

een publiciteitsbarter. 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 het publiek attendeert 

op hun heerlijke Bio-Betovering-Pannenkoek.  
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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, die kinderen een intensieve verdiepende beleving geven. 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 als de leukste herfstvakantie van Nederland!  

Ongeveer ⅔ 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 10% 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 

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 het grootste meerdaagse samenwerkingsproject 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.  

 

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 een vraag KijkUit of we 

bereid zijn om met hen samen te werken bij de Z@pp theaterprijzen. Wij staan hier zeker positief tegenover. Omdat wij een 

publieksfestival zijn en het om publieksprijzen gaat, denken wij dat dit een feestelijke aanvulling is die inhoudelijk past. Ook 

extra aandacht voor recenseren door kinderen vinden we een interessante inhoudelijk aanvulling op ons programma. Publicitair 

kan het ons ook wat opleveren. 

 

De Betovering is inmiddels een van de belangrijkste jeugdtheaterfestivals in Nederland. 2Turven Hoog in Almere en Tweetakt in 

Utrecht zijn andere belangrijke spelers in dit veld. 2Turven 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.  
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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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ZAKELIJK EN ORGANISATORISCH 
 

 

In 2016 is een positief resultaat behaald van ongeveer € 5.500,- dat is toegevoegd aan het eigen vermogen dat daarna bijna        

€ 50.000,- bedraagt en bestemd is om als buffer eventuele tegenvallende resultaten op te vangen. We hebben de Culturele ANBI 

status, wat ruimte geeft voor fiscaal aantrekkelijke giften. Ook vermelden we graag de ‘verborgen, in de jaarcijfers niet-

zichtbare’ product- en dienstensponsoring, bijvoorbeeld van de vrijwilligers en Novotel Den Haag City Centre.  

 

De opbouw van onze financiën bestond uit circa:  

 1/3 (33%) uit inkomsten van publiek en sponsors (o.m. ondernemersverenigingen, DAK kindercentra en Novotel); 

 1/3 (38%) uit subsidies (van de gemeente Den Haag en het Fonds Podiumkunsten);  

 1/3 (29%) uit private fondsen (waarvan de belangrijkste het VSB Fonds, Fonds 1818 en Fonds 21 zijn). 

We hadden 62% aan eigen inkomsten. De twintig verschillende inkomstenbronnen boden een veilige spreiding en vergden 

arbeidstijd.  

 

Onze organisatie is compact: we werken met een vast klein team van 1,9 FTE, dat ten tijde van het festival wordt ondersteund 

door onder meer 50 vrijwilligers. 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 wordt 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. De interne organisatie 

verhoudt zich dan weer tot de huidige programmeringsomvang. 

 

Bestuur en directie werken volgens de principes van good governance. 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 is in 
2016 opnieuw aandacht aan dit onderwerp gegeven naar aanleiding van aanpassing van de code in 2016.  
 

De samenstelling van het bestuur:  

 Anja Overhoff van der Lem (voorzitter), aangetreden 10-09-2015. 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 

 Karin Lucet (secretaris). Datum van aftreden: 01-03-2018. 

 Maurice Haak (lid). Datum van aftreden: 18-09-2017 NB herbenoembaar voor 2*3 jaar 

 

De organisatie: 

Het festival is georganiseerd in samenwerking met ongeveer 55 kunst- en cultuurinstellingen in Den Haag onder directie van 

Suzanne Verboeket, hierbij ondersteund door projectmedewerkers Chantal Hompe, Sarah de Bruin en stagiaire Julie Prosman. 

De maanden rondom en tijdens het festival worden zij ondersteund door meerdere freelancers en vrijwilligers. Het gehele team 

werkt op freelance basis. De directie werkt op contractbasis en huurt de andere teamleden in.  
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SWOT 
 

 

Successen 

- Het festival staat inhoudelijk stevig, bereikt veel bijzonder gewenst publiek en blijft groeien. De groei heeft ook effect 

op de kwaliteit; 

- Het grote aantal internationale voorstellingen. In 2015 waren er nog 14 verschillende internationale voorstellingen. In 

2016 waren dat er 20. Hiervan zijn er drie gerecenseerd door de Theaterkrant. Alle drie kregen ze 4 sterren; 

- De Betovering heeft eind 2015 haar beleidsplan opgesteld voor de periode 2017-2020. Op basis van dit plan is De 

Betovering opgenomen in het Kunstenplan van de gemeente Den Haag met een toegekende subsidie van  

- € 106.000,- per jaar voor de jaren 2017-2020. Dat is € 20.000,- per jaar meer dan in de vorige kunstenplanperiode. Deze 

additionele € 20.000,- mogen we gebruiken voor het verstevigen van onze organisatie. Ook het Fonds Podiumkunsten 

heeft beschikt en gaat ons in 2017 en 2018 met € 37.500,- per jaar financieel ondersteunen; 

- De toegankelijkheid van het festival voor mensen met een beperking is verbeterd. Aanpassingen zijn gedaan op basis 

van het aan Bureau 5D gevraagde advies hierover. Ook een eerste samenwerking met Middin, waarbij er een paar 

vrijwilligers met een verstandelijke beperking ingezet werden in de organisatie, werkte goed.  

- De opmaak van de brochure is sterk verbeterd; 

 

Wat minder goed ging 

- De festivalcentra kregen een inhoudelijke impuls via de hiertoe uitgeschreven pitch. Organisatorisch gaf deze 

vernieuwing ruis. In het Laaktheater is het niet gelukt om van het satellietcentrum een succes te maken;  

- Het festival is toegankelijker gemaakt voor kinderen met een lichamelijke handicap en er is veel tijd gestoken in het 

communiceren met deze specifieke doelgroep. Uiteindelijk heeft dit echter nog nauwelijks extra kinderen met een 

handicap naar het festival doen komen.  

 

Bedreigingen 

 Het belang van externe partijen om deel te willen zijn van De Betovering, legt druk op het beheren van onze goede 

relaties enerzijds en het behouden van onze integriteit, artistieke inhoudelijkheid en tijd anderzijds; 

 De jaarlijkse organisatiecyclus van een jaar wordt te kort. Programmering dient steeds eerder vastgelegd te worden. Dit 

creëert een spanningsveld tussen het moment waarop wij ons budget helder hebben en het moment dat wij de 

programmering vast moeten leggen. Meerjarige toekenningen, en langer dan een jaar van tevoren mogen aanvragen, 

zijn de meest voor de hand liggende oplossingen hiervoor. Deze stroken echter niet met het beleid van een paar 

fondsen die voor ons van essentieel belang zijn. 

 

Kansen 

- Er is nu budget om de interne organisatie in 2017 te verstevigen met een extra medewerker, waardoor er duurzamer 

gewerkt kan gaan worden; 

- In 2017 bouwen we een nieuwe website, wat publicitair kansen biedt; 

- De organisatie van de Z@pp theaterprijs wil met ons samenwerken. Dit biedt publicitair en inhoudelijk kansen;  

- De Koninklijke Schouwburg (Het Nationale Theater) verwelkomt ons om in hun grote zaal De Betovering 2017 te 

openen. Hierdoor kunnen we inhoudelijk met een grote zaal productie openen. Financieel hebben we meer armslag 

omdat er bijna tweemaal zoveel kaarten voor verkocht kunnen worden. Organisatorisch geeft dit ons de gelegenheid 

om het festivalcentrum in Theater aan het Spui vrijdag overdag al op te bouwen zodat het zaterdagochtend meteen 

open kan;  

- De Stichting Marketing Haagse Binnenstad is genegen om het straattheater te coproduceren met De Betovering. Dit 

kan een financiële en organisatorische verlichting opleveren. De Betovering blijft wel de programmeur van het 

straattheater. 
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DE TOEKOMST 
 

 

De kernwaarden van De Betovering zijn en blijven:  

- kwaliteit van de programmering; 

- het publiek - zoveel mogelijk kinderen in hun vrije tijd - als uitgangspunt; 

- internationaal en cultureel divers; 

- samenwerking en spreiding in de stad. 

 

Wij geven prioriteit aan onderstaande onderdelen van onze meerjarige strategie: 

- Programmering en bereik: blijven kiezen voor kwaliteit, toegankelijkheid & internationalisering en een blijvende inzet 

voor kinderen met lage cultuurparticipatie en kinderen van niet-Nederlandse afkomst, ook in de wijken; 

- B2B marketing: Blijvende aandacht voor samenwerking en spreiding in de stad, het vinden en behouden van partners 

die de groei mede mogelijk maken, cultureel ondernemend denken; 

- Gedoseerde groei: na de explosieve groei van de afgelopen jaren, willen we in de periode 2017-2020 de groei, mits we 

er additionele financiering voor vinden, gedoseerd doorzetten. We gaan dan uit van gemiddeld 4 extra voorstellingen 

en 4 extra workshops per jaar. Zo verwachten we dat we de organisatie- en de festivalgroei gelijkwaardig op kunnen 

laten gaan.  

 

En verder: 

- Gaan we begin 2017 een extra medewerker aannemen; 

- Zullen we komende editie groots openen in de grote zaal van de Koninklijke Schouwburg; 

- Gaan we ons straattheaterprogramma De Betovering naar Buiten coproduceren met de Stichting Marketing Haagse 

Binnenstad; 

- Verhogen we de standaard entreeprijs naar € 7,00,-; 

- Gaan we een samenwerking aan met de organisatie van de Z@pp Theaterprijs: de overdracht van de kinderjury vindt 

plaats op De Betovering en er komt extra aandacht voor het recenseren door kinderen; 

- Gaan we het festival in2017 knallend afsluiten met een feest op (de tweede) zaterdagavond; 

- Hierdoor komt de -vaak wat rustige- laatste zondag van het festival te vervallen en zal het festival negen dagen duren; 

- Bouwen we een nieuwe website; 

- Zoeken we een nieuw satelliet-festivalcentrum in de wijk. In de verschillende (satelliet) festivalcentra wordt gewerkt 

aan een vergelijkbaar of gezamenlijk project. Mogelijk wordt er gewerkt aan elementen voor het slotfeest (eigen outfits 

maken, decorstukken, acts, lichtplannen etc.); 

- Kijken wij enorm uit naar de volgende editie: vrijdag 13 t/m zaterdag 21 oktober 2017! 

 

 

 

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. 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.  

 
“Als je wilt dat je kinderen intelligent zijn, lees ze dan sprookjes voor.  

Wil je dat ze briljant zijn, lees ze dan meer sprookjes voor.” 
- Albert Einstein – 
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FESTIVAL DE BETOVERING 
 

 
 

 

 

BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1: EVALUATIE PROGRAMMA BEREIK BIJZONDER GEWENST PUBLIEK 
 

 

Het Programma bereik bijzonder gewenst publiek heeft tot doel om ouders en kinderen die niet uit zichzelf theater of musea 

bezoeken te betrekken bij en te enthousiasmeren voor het festival. Al drie jaar proberen we door een actieve en persoonlijke 

benadering eventuele drempels van deze doelgroep boven water te krijgen, te verlagen dan wel weg te nemen. De basis van het 

Programma bereik bijzonder gewenst publiek is de dialoog, persoonlijke voorlichting aan ouders en programma’s op maat voor 

buurthuizen en wijkcentra. Net als vorig jaar, hebben wij ons dit jaar gefocussed op 3 aandachtsgebieden: Stadsdeel Laak, 

Centrum (met name in Schilderswijk, Stationsbuurt en de Rivierenbuurt) en Escamp (Moerwijk, Morgenstond en Bouwlust in het 

bijzonder). De samenwerkingen met de organisaties van vorig ja(a)r(en) zijn allen behouden en hebben we weten uit te breiden 

wat heeft geleid tot een nog groter bereik binnen de doelgroep.  

 

Daarnaast hebben we dit jaar de eerste stappen ondernomen om ook een (vaak vergeten) nieuwe doelgroep te benaderen: 

(ouders van) kinderen met een lichamelijke- en/of verstandelijke beperking. Hierover kunt u lezen in het tweede deel van deze 

bijlage, ‘Toegankelijkheid voor mensen met een beperking’.  

 

Wijkflyer 

De dialogen uit eerdere jaren leerden ons dat het programmaboekje van de Betovering voor een deel van de doelgroep te 

uitgebreid en te ingewikkeld is. Ook zijn we er vorig jaar achter gekomen dat veel mensen niet weten waar in hun wijk het 

theater of de bibliotheek is. Om hierop in te spelen hebben we toen een wijkflyer gemaakt wat een goede zet bleek. 

Voorstellingen en workshops in de drie aandachtswijken werden erin uitgelicht samen met de plattegronden van de wijken. Dit 

jaar hebben we deze flyer aangescherpt door nog eenvoudiger en beknopter de activiteiten te omschrijven en daarnaast de 

gratis voorstellingen en de Ooievaarspas-korting een prominentere rol te geven in het ontwerp.  

 

Vergroten van de zichtbaarheid in de wijken voorafgaand aan de het festival 

In de maanden voorafgaand aan Festival de Betovering is de projectleider van het Programma bereik bijzonder gewenst publiek 

actief bezig om buurthuizen en wijkcentra te benaderen. In samenspraak met de kinderwerkers van verschillende organisaties 

worden passende herfstvakantieprogramma’s samengesteld en wordt de ouderparticipatie besproken. Daarnaast worden 

buurtactiviteiten in kaart gebracht om extra promotie op in te zetten en worden de wijkmedia kanalen aangeschreven.  

 

Publiciteit werd gemaakt via o.a.: 

- Nieuwsbrieven en andere wijkmedia; 

- De muurkrant bij Centrum voor Jeugd en Gezin; 

- Een Betovering stand tijdens de opvoedweek in Vrederust; 

- Verspreiden van flyers met begeleidende brieven onder ouders van de peuterspeelzalen in Laak en Escamp, uiteraard 

gericht op de programmering voor de allerkleinsten; 

- Vouchers en programmaboekjes naar gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd via de Voedselbank (maar liefst 

750); 

- Uitdelen van flyers tijdens wijk evenementen (o.a. bij Keep it Clean in het Zuiderpark en het Kleurenfestival in 

Spoorwijk); 

- Het geven van presentaties tijdens koffie-ochtenden, Nederlandse lessen en oudermiddagen in wijkcentra. 

 

Rondleidingen en presentaties voorafgaand aan het festival 

Het geven van voorlichting tijdens koffie-ochtenden of informatiebijeenkomsten in wijkcentra is een van de beste manieren op 

ons bijzonder gewenst publiek te bereiken. Dit is altijd hét moment om één op één contact te krijgen met de doelgroep. Nóg 

beter is het als deze voorlichting plaatsvindt in een van de theaters. De ouders zijn dan letterlijk al over de drempel, krijgen een 

uitgebreide rondleiding en vervolgens een heldere uitleg wat daar te doen zal zijn tijdens de herfstvakantie. Dit werkt direct 

drempelverlagend én uitnodigend. 

 

 

In samenwerking met Ouder- en School Plus (een organisatie die Nederlandse lessen geeft aan ouders op basisscholen) hebben 

wij vorig jaar veel rondleidingen in theaters georganiseerd voorafgaand aan de Betovering. Deze organisatie is in een jaar tijd 
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praktisch helemaal wegbezuinigd (van de 21 lesgroepen zijn er nog 5 over) waardoor we een belangrijke samenwerkingspartner 

dit jaar hebben moeten missen. Desalniettemin hebben er ook dit jaar rondleidingen plaatsgevonden, en wel in: Theater Vaillant 

en Theater Dakota. Tijdens de presentaties gegeven in wijkcentra en bij Nederlandse lessen zijn in totaal 154 ouders bereikt. 

Hiervan hebben 53 ouders een rondleiding in een theater gekregen. 

 

Vergroten van de zichtbaarheid in de wijken tijdens het festival 

Uit ervaring weten wij dat het niet altijd mogelijk is om ouders en kinderen naar het (nog onbekende) theater of museum te 

krijgen. Mensen gaan toch graag naar plekken die ze al kennen. Vorig jaar zijn we dan ook begonnen om tijdens het festival 

meer activiteiten naar de mensen en de wijken toe te brengen in de hoop dat dit een brugfunctie zou kunnen hebben naar de 

andere activiteiten. Zo hebben we toen geëxperimenteerd met straattheater op de Leyweg, een minifestivalhart met 

doorlopende activiteiten in Theater Dakota en een korte voorstelling bij Eibernest (Moerwijk) tijdens hun sportevenement in de 

herfstvakantie. Dit jaar is dit nog verder uitgebreid. 

 

De Satelliet-locaties 

Vorig jaar vond het satelliet-festivalcentrum alleen plaats in Theater Dakota. Dit is dermate goed bevallen dat we dit jaar het 

Laaktheater daaraan hebben toegevoegd. In Theater Dakota was het wederom een enorm succes. Gedurende 8 dagen konden 

kinderen daar van 11u tot 17u terecht om o.a. tenten te bouwen. In het Laaktheater was er gekozen om slechts 4 dagen de 

deuren open te zetten voor de extra activiteiten. In Laak viel de opkomst helaas tegen. Waarom het in Theater Dakota al vanaf 

moment een succes werd, en weer was, en het niet werkte in het Laaktheater bleek lastig om te duiden. Na evaluatie met het 

Laaktheater is, in samenspraak met hen, besloten dat zij komende editie weer een ‘gewone’ festivallocatie worden. Theater 

Dakota wil volgend jaar , zonder twijfel, wel weer satelliet zijn. De festivalsfeer is daar door het hele gebouw voelbaar en 

gezinnen met meerdere kinderen van verschillende leeftijden kunnen gelijktijdig aan de slag wat voor deze doelgroep een 

absolute pré is. 

 

Extra programmering 

 

De voorstelling Panama (3+) 

Niet alleen in de Haagse bibliotheken is de gratis toegankelijke voorstelling ‘Panama (2+)’ dit jaar te zien geweest, maar ook in 

Vadercentrum Adam (Laak) en Buurthuis SamSam (Schilderswijk). Dit vanuit de gedachte dat een stukje van de Betovering naar 

de mensen toebrengen, voor hen als een brug kan functioneren richting de overige activiteiten van het festival. Op deze twee 

locaties is de voorstelling dan ook in het begin van de vakantie geprogrammeerd om het publiek na afloop uitgebreid te 

informeren over de andere activiteiten van de Betovering. De voorstelling is op beide locaties zeer goed bezocht en wat ons 

betreft voor herhaling vatbaar.  

 

Kunstproject ‘Stadsreparaties’  

Een straattheater-project onder leiding van twee Vlaamse kunstenaars waar kinderen geprikkeld worden om op een andere 

manier naar hun straat en/of wijk te kijken. Dit project heeft los van de reguliere programmering plaatsgevonden en speciaal 

voor het Programma bereik bijzonder gewenst publiek ontworpen. In samenwerking met Theater Dakota, het Laaktheater (waar 

dit project zou plaatsvinden) en Stichting MOOI heeft de publiekswerving plaatsgevonden. Zowel over de publieksaantallen als 

over het project inhoudelijk zijn wij niet enthousiast. Uiteindelijk is gebleken dat dit een te arbeidsintensief project is geweest 

met een teleurstellend resultaat. Het idee van de kunstenaars was om samen met de kinderen uit de wijk de wijk aan te pakken 

en met andere ogen te bekijken. De idee van de Vlaamse kunstenaars klonk mooi op papier maar bleek nog niet goed genoeg 

uitgedacht en, in onze ogen, weinig verrassend. Daarnaast heeft de werving in Laak slechts vier kinderen opgeleverd. In Escamp 

verliep dit wel goed maar de inspiratietocht die wij ons voorstelde op voorhand viel inhoudelijk dus helaas tegen.  

Met een beetje pijn in het hart moeten we toegeven dat dit project niet succesvol was.  

 

Randprogramma – Workshops ‘City of Sounds’ 

In het voorjaar werden wij benaderd door Slagwerk Den Haag i.v.m. hun project ‘City of Sounds’. Dit beslaat onder andere een 

workshop waar de slagwerkers met kinderen aan de slag gaan om van stadsgeluiden muziek te maken.  

Zij zochten plekken om deze workshops te geven, wij vonden het een mooi project en konden dit zo als een kosteloos 

randprogramma aan ons bijzonder gewenst publiek op locatie aanbieden. Wederom zijn deze workshops ingezet als bruggetje 

en niet om nóg meer te programmeren.  
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Zo hebben zij o.a. 210 kinderen bereikt bij het sportspektakel in Eibernest (Moerwijk), zijn er workshops gegeven op de Haagse 

Hopjes locatie in de Schilderswijk en konden de oudere kinderen in Vadercentrum Adam terwijl hun kleine broertjes of zusjes 

naar ‘Panama’ aan het kijken waren ook zelf aan de slag. Uiteraard met uitgebreide informatie achteraf over wat ze nog meer in 

de vakantie konden ondernemen tijdens Festival de Betovering.  

 

We zijn trots op de resultaten. In totaal zijn er meetbaar: 

- 780 kinderen bereikt met het Programma bereik bijzonder gewenst publiek: 

o 318 kinderen die via wijk- en buurtcentra deelgenomen hebben aan het festival. 

o In totaal 150 mensen bij de voorstelling Panama in Buurthuis SamSam en Vadercentrum Adam. 

o 293 kinderen die meegedaan hebben aan de workshop City of Sounds van Slagwerk Den Haag (de korte of 

lange workshop). 

o 29 kinderen die deelgenomen hebben aan het project Stadsreparaties. 

- Aan 101 ouders van kinderen in de Betovering leeftijd voorlichting en informatie gekregen tijdens koffie-ochtenden en 

taallessen. 

- 53 ouders rondgeleid in een van de theaters voorafgaand aan de Betovering. 

 

Samenvattend 

Het uitbreiden van de programmering en activiteiten heeft bij ‘Panama’ en ‘City of Sounds’ een positieve uitwerking gehad. Het 

project Stadsreparaties, daarvan zijn de resultaten teleurstellend en de input weegt niet op tegen de resultaten. Na evaluatie 

zijn wij dan ook van mening dat een dergelijke productie niet past binnen dit programma. De arbeidsuren dienen ingezet te 

worden voor voorlichting en het bereiken van de doelgroep. Het produceren en werven van publiek voor 1 specifiek project wat 

buiten de reguliere programmering valt hier dus gewoonweg buiten.  Echter, is het wel goed om geprobeerd te hebben. Ieder 

jaar leren we weer beter hoe we ons kunnen en willen profileren in de wijken en hoe we de mensen het beste kunnen 

betrekken. Op veel vlakken zijn we weer een stuk wijzer en het merendeel van de ondernomen acties voor herhaling vatbaar.   

 

TOEGANKELIJKHEID VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING 

 

Om mensen met een beperking nog beter te kunnen verwelkomen op Festival De Betovering is gewerkt aan de volgende 

doelstellingen:  

1. Het organiseren van twee pilots op twee verschillende locaties met twee verschillende doelgroepen. 

2. Het opstarten van gesprekken met mensen, organisaties en deze gaande houden. 

3. In de basis van de organisatie van Festival De Betovering een aantal stappen zetten om het festival toegankelijker te 

maken. 

De volgende pilots zijn opgestart: 

 
1a.  Het tolken van een voorstelling, in dit geval de voorstelling Verfie door DEFDEF & Wing Nuts Decor (BE). Het idee was 

om twee verschillende voorstellingen te tolken maar het gezelschap van de andere voorstelling bleek, na lang en intensief 

contact te hebben gehad, toch af te zien van het tolken omdat dit te veel inbreuk had op de artistieke inhoud. Ondanks de 

enorme publicitaire inspanningen en de zichtbaarheid van de getolkte voorstelling in de voor de doelgroep bestemde kanalen is 

er heeft geen enkel doof- of slechthorend persoon de voorstelling bezocht. 

1b.  Met Middin, een zorg- en welzijnsorganisatie (die ondersteuning en zorg levert aan kinderen, jeugdigen, volwassenen 

en ouderen met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige beperking, niet-aangeboren hersenletsel of een beperking 

als gevolg van ouderdom), is overlegd hoe we kinderen met een verstandelijke beperking of volwassenen met een cognitief 

vermogen vergelijkbaar met die van een kind, konden betrekken bij het festival. Wij dachten in eerste instantie aan hen als 

nieuwe bezoekers. Middin zag meer kansen in hen betrekken in de organisatie. Een pilot opgestart om een aantal mensen met 

een verstandelijke beperking als vrijwilliger te verbinden aan het festival en dan door hen taken te laten vervullen binnen het zo 

genaamde festivalcentrum (Theater aan het Spui).  
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Voor beide partijen is de pilot succesvol, de vrijwilligers vanuit Middin waren zeer enthousiast over hun dagbesteding tijdens 

Festival De Betovering. Het vergt wel wat van de overige vrijwilligers en medewerkers. De Betovering kan op dit moment 

dagelijks maximaal drie vrijwilligers voor ongeveer vier uur achter elkaar aan, dan is er nog voldoende aandacht voor hen.  

1c.  Er is onderzocht of de voorstellingen die mogelijk getolkt zouden worden ook via audiodescriptie toegankelijk zouden 

worden gemaakt voor blinden en slechtzienden. Dit was wel gedaan tijdens Festival Boulevard. Audiodescriptie blijkt dermate 

kostbaar (€2000,- per voorstelling ongeveer) en organisatorisch ingewikkeld te zijn dat we dit niet doorgezet hebben.  

Om toch blinde- en slechtziende kinderen specifiek te bereiken is er contact geweest met een aantal organisaties (o.a. met 

Koninklijke Visio en de Oogvereniging). Koninklijke Visio heeft een nieuwsbrief gestuurd naar de doelgroep in de regio Den Haag 

met de mededeling dat we op zoek zijn naar blinde- of slechtziende kinderen die een aantal workshops willen testen tijdens het 

festival. Hier is geen enkele reactie op gekomen. Graag hadden we aan de hand van een festivalervaring van een blind of 

slechtziend kind meer te weten willen komen over de behoeftes die leven bij deze doelgroep.  

2.  Er zijn gesprekken gevoerd met de volgende personen en organisaties: Mutesounds, de Koetsveldschool (school voor 

kinderen met een verstandelijke beperking), Anne Broeren (medewerker toegankelijkheid Festival Boulevard), Stichting Komt 

het zien!, Tolknet, Middin, Koninklijke Fysio, Oogvereniging, Kentalis Zoetermeer en uiteraard 5D. Festival De Betovering was 

ook vertegenwoordigd tijdens de toegankelijkheidsbijeenkomst van 5D op 26 oktober tijdens Festival Circolo. Er is intensief 

contact geweest met festival Mutesounds; we hebben naar elkaar verwezen in diverse communicatie uitingen, Djimmie de 

mascotte van Festival De Betovering was aanwezig tijdens de opening van Mutesounds en Festival De Betovering mocht 

voorafgaand aan het festival aansluiten bij een klankbordsessie met een achttal dove jongeren.  

3.  De volgende stappen zijn gezet om toegankelijkheid verder in te bedden in de organisatie van Festival De Betovering: 

alle vrijwilligers van het festival zijn geïnformeerd over de gewenste bejegening van mensen met een handicap en de 

toegankelijkheid van hun locatie. De bewegwijzering is onder de loep genomen en er is een afstandstabel gemaakt om duidelijk 

te maken hoe groot de afstand van andere festivallocaties ten opzichte van het festivalcentrum is. Tevens is er meer aan 

informatievoorziening over toegankelijkheid op onze website geplaatst. Opmerkelijk was het dat er bij navraag geen 

standaardicoontjes bleken te zijn voor de verschuilende vormen van toegankelijkheid.  

 

Conclusies en aanbevelingen 
Het begin is gemaakt, het werken aan toegankelijkheid zit nog steviger in de vezels van Festival De Betovering. Voor een 

volgende editie is in ieder geval nog meer gesprek en onderzoek van belang om uit te wat de daadwerkelijke behoefte is van 

kinderen met een beperking uit Den Haag en omstreken en op basis daarvan aanpassingen te doen. Daarnaast is het aan te 

bevelen om de communicatie anders en iets tijdiger aan te pakken. In plaats van het werken met een persbericht bijvoorbeeld 

een filmpje maken dat begrijpelijk is voor de doelgroep. Het inzetten van audiodescriptie is dermate kostbaar dat dit voor 

Festival De Betovering niet haalbaar is, maar eerst is het van belang uit te vinden hoe groot de groep blinde- en slechtziende 

kinderen binnen de regio Den Haag is en hoe deze bereikt kunnen worden.  

De diverse deelnemende locaties zijn zich over het algemeen goed bewust van hun toegankelijkheid, vanuit Festival De 

Betovering kunnen wij ze een (door 5D in de toekomst) samengestelde checklist overhandigen waarop zij hun locatie kunnen 

checken. 5D heeft aangegeven standaardicoontjes te gaan maken die wij dan op onze website kunnen plaatsen.  

Tijd, aandacht, een lange adem zijn nodig om alle kinderen met een beperking waarvoor Festival De Betovering voorstellingen 

en workshops programmeert op de hoogte te brengen van het bestaan van het festival, hun behoeftes te onderzoeken en het 

festival hierop daar waar ‘het klopt’ aan te passen. Allemaal om ook hen op pad te laten gaan, zodat ze zich onder kunnen 

dompelen in het beste werk van theatermakers, kunstenaars, musici én van henzelf.  
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Overige activteiten: aantal 

Avonturencamping 7

Duizend-en-een-nacht-camping 4

Nansi Wonderland 1

Festivalcentrum CAMPING MÉT 9

Night at the Museum 1

totaal overige activiteiten: 22

uniek: 5

BIJLAGE 2: PROGRAMMERING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstellingen: straattheater & installaties aantal
STRAATTHEATER: Rimski Piano 6

STRAATTHEATER: Ulik Robotik 3

STRAATTHEATER: Ami6 7

STRAATTHEATER: Hoofdloos 9

STRAATTHEATER: Circ Poubelle 5

INSTAlLLATIE- VOORSTELLING: Knol D'Amour 12

STADSREPARATIE ESCAMP DEEL 1 1

STADSREPARATIE ESCAMP DEEL 2 1

DANSPARCOURS: Murikamification 12

STADSREPARATIE Centrum 5

totaal aantal uitvoeringen 61

waarvan uniek 10

Voorstellingen: films aantal 

Film: Casper en Emma op Safari 9

Film: Jij en Ik 9

Film: Meester Kikker 8

Film: Siv gaat logeren 9

Film: Uilenbal 9

Film: Vampierzusjes 2 9

totaal aantal films 53

uniek: 6

Voorstellingen: regulier aantal
Katom op zoek naar de toverbloem 14

Er w as w eer... Roodkapje 10

Boom 9

Moes 9

Panama 7

Breien 6

Verfie 6

Aan het einde van alles (At the end of everything else) 4

Bij de hand (A mano) 4

Brrr 4

Huisw aarts (Verso Casa) 4

Joep! 4

Klein Blauw  en Klein Geel (Mali Modri in Mali Rumeni) 4

Koro Koro 4

Peer 4

Schommelstoel 4

Speel (Play) 4

Vlinders (Farfalle) 4

Fantastische meneer Vos 3

Foutje 3

Wij redden de w ereld 3

Bizar 2

Buurman en Buurman w orden beroemd 2

De Vis op het Droge 2

Duimelijntje 2

Flopnik 2

Hip Hop Hoera! 2

Klucht 2

Oma, mag ik mijn pop terug? 2

Zebra Zebra 2

Cello! Cello! Ma non troppo... 1

De kracht van de trommels 1

De Scharrelaar 1

Evolution 1

Het geheim van de liefde 1

Hoe de grote mensen w eggingen en w at er daarna gebeurde 1

Spoor, roadmovie van een hond 1

Zeehelden 1

ZOO doen ze de dingen 1

inTarsi 2

Karsu 1

Onbekend land 1

Radio West Concert (met koekjes) 1

Rimpelw als 3

totaal aantal uitvoeringen: 149

waarvan uniek: 44

Workshops aantal uniek
festivalcentrum De Kampeerw inkel 9 1

festivalcentrum Droomfiguren 9 1

festivalcentrum Één met de Elementen (Dak) 9 1

festivalcentrum Vogelhuisje,boompje, beestje 9 1

festivalcentrum Workshop Reinvention Of Dinosaurs 6 1

beeldend Museumbezoek met w orkshop Ben jij een echte Picasso? 6 1

beeldend Museumbezoek met w orkshop Camera obscura 4 1

beeldend Museumbezoek met w orkshop De w ereld in miniatuur 2 1

beeldend Museumbezoek met w orkshop Je eigen fotoboekje maken 3 1

beeldend Museumbezoek met w orkshop Maurits Muis 2 1

beeldend Museumbezoek met w orkshop Papier scheppen 3 1

beeldend Museumbezoek met w orkshop Pixel Art! 6 1

beeldend Museumbezoek met w orkshop Super Self ie 3 1

multimedia Videotour Koninklijke Schouw burg 8 1

beeldend Workshop animatie Stop Motion 5 1

beeldend Workshop beeldend Aquariumdoosje 6 1

beeldend Workshop beeldend Klei beelden! 4 1

beeldend Workshop beeldend Maak een self ie in linoleum 2 1

beeldend Workshop beeldend Nest Gezocht! 3 1

beeldend Workshop beeldend Out of the box 4+ 3 1

beeldend Workshop beeldend Out of the box 6+ 2 1

beeldend Workshop beeldend Pret Portret 3 1

beeldend Workshop beeldend Tape it! 3+ 4 1

beeldend Workshop beeldend Tape it! 6+ 1 1

beeldend Workshop beeldend Taste of Waste 5 1

multimedia Workshop film Maak je eigen soundtrack 5 1

multimedia Workshop film Wat is Film? 4 1

podiumkunsten Toneelatelier Vreemdedingen in zw art-w it 1 1

podiumkunsten Urban Dance & Improkids  (9+ en 11+) 4 2

podiumkunsten Workshop dans Kidsdance / Modern / Musical / Streetdance  4 4

podiumkunsten Workshop dans Peuterdans 2 1

podiumkunsten Workshop dans Schat...w aar ben je? 9 1

podiumkunsten Workshop muziek Blaasinstrumenten voor kinderen 1 1

podiumkunsten Workshop muziek Cello4Kids 3 1

podiumkunsten Workshop muziek Cello4You 3 1

podiumkunsten Workshop muziek City of sounds 1 1

podiumkunsten Workshop muziek DJ4You 2 1

podiumkunsten Workshop muziek Drum4You 3 1

podiumkunsten Workshop muziek Flute4You 2 1

podiumkunsten Workshop muziek Guitar4Kids 6 1

podiumkunsten Workshop muziek Guitar4You 3 1

podiumkunsten Workshop muziek Harp4Kids 3 1

podiumkunsten Workshop muziek Harp4You 3 1

podiumkunsten Workshop muziek Instrumentenproeverij 1 1

podiumkunsten Workshop muziek Musical4Kids 3 1

podiumkunsten Workshop muziek Musical4You 3 1

podiumkunsten Workshop muziek Piano4Kids 6 1

podiumkunsten Workshop muziek Piano4You 3 1

podiumkunsten Workshop muziek Rhythm4Kids 3 1

podiumkunsten Workshop muziek Sax4Kids 3 1

podiumkunsten Workshop muziek Sax4You 3 1

podiumkunsten Workshop muziek Song4Kids 3 1

podiumkunsten Workshop muziek Song4You 3 1

podiumkunsten Workshop muziek Trumpet4Kids 3 1

podiumkunsten Workshop muziek Trumpet4You 3 1

podiumkunsten Workshop muziek Ukkieconcert 2 1

podiumkunsten Workshop muziek Violin4Kids 2 1

podiumkunsten Workshop muziek Violin4You 2 1

podiumkunsten Workshop theater Samen de vloer op 4+ 4 1

podiumkunsten Workshop theater Samen de vloer op 6+ 2 1

podiumkunsten Workshop theater Samen de vloer op 8+ 2 1

podiumkunsten Workshoptraject Choreograaf voor één dag 1 1

totaal aantal workshops 228 66

waarvan podiumkunsten 102 39

waarvan overig/beeldend: 126 27
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BIJLAGE 3: GOVERNANCE CODE CULTUUR 

 

 

NALEVING GOVERNANCE CODE CULTUUR DE BETOVERING 

De 9 principes met daarna de feitelijke situatie: 

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur 
 
De Betovering heeft de intentie de code integraal toe te passen met waar nodig de beperkingen die bij deze organisatie 

passen gegeven de doelstelling, de aard en de kleine omvang. Afwijkingen worden zo goed mogelijk toegelicht.  Het 

jaarverslag wordt ook op de website gepubliceerd zodat de toepassing van de code ook aan externe gebruikers wordt 

toegelicht. 

2. Het bestuur kiest het besturingsmodel van de organisatie bewust 
 
De Betovering heeft gekozen voor het bestuur-model. In 2016 heeft het bestuur deze keuze opnieuw besproken en 

herbevestigd waarbij is geconcludeerd dat dit model een goede basis is voor het functioneren van directie en bestuur 

met ieders eigen verantwoordelijkheid. Dit model is ook vastgelegd in de in 2015 herziene statuten waarin de taken en 

bevoegdheden van bestuur respectievelijk directie zijn vastgelegd. De Betovering is een stichting en heeft deze 

rechtsvorm ook in de naam opgenomen. 

3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. Het bestuur is in- en extern duidelijk over de taken, 
bevoegdheden en werkwijze 
 
Bestuur en directie opereren vanuit een missie en met doelstellingen die elke vier jaar worden vastgesteld door middel 

van het beleidsplan dat wordt opgesteld ter verkrijging van de structurele subsidie van de gemeente. Dit plan is in 

2015/2016 door bestuur en directie opgesteld voor de  periode 2017-2020. Op basis van dit plan is subsidie toegekend 

voor 2017-2020 en worden de activiteiten uitgevoerd. 

Statutair is bepaald dat binnen het bestuur de volgende functies zijn te onderscheiden: 

o Voorzitter 

o Plaatsvervangend voorzitter (m.i.v. 8 maart 2017) 

Feitelijk is daarnaast een bestuurslid als penningmeester en een bestuurslid als secretaris aangewezen.  

Een schriftelijke vastlegging in de vorm van een directiereglement en een bestuursreglement wordt op dit moment, ook 

gezien de omvang van de organisatie, niet noodzakelijk geacht.  

Daar de Betovering geen personeelsleden in vaste dienst heeft is geen sprake van een medezeggenschapsorgaan. 

Werkaangelegenheden worden waar nodig door de directie met het bestuur besproken. 

Het bestuur bewaakt verder ook de goede omgang met stakeholders waarbij in relevante situaties, zoals met 

belangrijke subsidiënten, het bestuur ook direct wordt betrokken. 

Een meldpunt onregelmatigheden wordt gezien de kleine organisatie niet nodig geacht. 

In het kader van risicobeheersing onderscheidt de Betovering de volgende risico’s: 

- Imago 

- Organisatorisch 

- Financieel 

- Juridisch 

- Politiek 

- Bestuurlijk 
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Het bestuur bespreekt jaarlijks deze risico’s aan de hand van een overzicht met aandachtspunten bij deze risico’s.  

4. Het bestuur stelt rechtspositie en bezoldiging van de directie zorgvuldig vast en is hierover zo open mogelijk 
 
Het bestuur stelt het honorarium van de directeur vast. Dit honorarium met een variabele component wordt vastgelegd 

in de overeenkomst met de directeur die niet in vaste dienst is.  Het definitieve honorarium wordt na afloop van het 

boekjaar vastgesteld en goedgekeurd. In de jaarrekening wordt geen informatie over het honorarium verstrekt omdat 

geen sprake is van een dienstverband. Dit honorarium blijft overigens onder de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector [WNT]. 

5. Het bestuur legt zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast en handelt daarnaar 
 
Het bestuur laat zich leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van de organisatie waarbij de 
belangen worden afgewogen van degenen die bij de Betovering zijn betrokken. Het bestuur vervult daarbij een 
stimulerende en een kritische rol. Het bestuur adviseert de directie op actieve wijze, zowel anticiperend als 
reflecterend op beslissingen. 
 

Het bestuur beslist over de aanstelling, beoordeling, honorering, schorsing en ontslag van de directeur. De directeur 

functioneert sinds 2005. Er was geen recente aanleiding voor het opstellen van een actuele profielschets. 

 

Naast de statutaire bepalingen is er geen apart bestuursreglement. Dit onderwerp zal in 2017 nader worden besproken. 

 

Het jaarverslag bevat een verslag van directie en een verslag van het bestuur. 

 

Het bestuur vergadert zo vaak als directie of een van de bestuursleden dit nodig acht [statutair vastgelegd]. In 2016 is 

vier maal vergaderd. Eenmaal is er deels zonder de directie vergaderd. Meerjarenbeleidsplan, Jaarplan, Begroting en 

Jaarverslag inclusief Jaarrekening worden door het bestuur vastgesteld. Vaste agendapunten zijn: realisatie van  

doelstellingen, strategie, risicobeheer, financiën en bezetting. Het bestuur heeft in 2016 ook het eigen functioneren 

besproken. 

 

6. Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling: het waarborgt deskundigheid, diversiteit en 
onafhankelijkheid  
 
Het bestuur bestaat uit 5 leden met de volgende achtergronden/diversiteit:  
 

Voorzitter  - vrouw  - 1953  - theater / openbaar bestuur 

Secretaris  - vrouw    - 1958  - jeugdtheater  

Penningmeester  - man  - 1949  - financiën / podia 

Lid                        - man        - 1957  - literatuur / festivals 

Lid                      - man        - 1975  - marketing / kunsten 

 

De etnische achtergrond van alle bestuursleden is Nederlands. In 2018 zijn er twee vacatures in het bestuur. Bij de 

invulling daarvan zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de code-bepalingen. 

 

Suzanne Verboeket is sinds 2005 directeur van de Betovering. 

 

Voor het bestuur is een aftreedrooster opgesteld waarbij statutair is bepaald dat een bestuurslid maximaal drie 

periodes van drie jaar kan functioneren. Dit rooster wordt in het jaarverslag opgenomen.  

 

Vacatures waren in 2016 niet aan de orde. 

 

Bijzondere acties om bestuursleden verdieping/verbreding van hun kennis te geven zijn niet noodzakelijk geacht. 
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7. Het bestuur geeft tevoren aan welke inzet van de leden wordt verwacht en welke eventuele vergoeding daar 
tegenover staat 
 
De leden van het bestuur hebben voldoende tijd om hun functie naar behoren te vervullen. Zij ontvangen geen 
vergoeding. Zij hebben ook geen financiële belangen zoals ontvangen leningen. 
 

De voorzitter is het belangrijkste aanspreekpunt voor de directeur als het gaat om de voorbereiding van vergaderingen, 

de onderlinge contacten en eventuele contacten met externe stakeholders in bijzondere situaties. 

 

In 2016 was geen sprake van tijdelijke, gedelegeerde taken bij bestuursleden. 

 

8. Bestuur en directie vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. Het bestuur ziet hierop toe 
 
Bij de bestuursleden is geen sprake van tegenstrijdige belangen. Het bestuur ziet hierop toe. Relevante nevenfuncties 
van directeur en bestuursleden worden vooraf gemeld en goedgekeurd in het bestuur. 
 

Naast de statutaire bepalingen is er geen apart bestuursreglement. Dit onderwerp zal in 2017 nader worden besproken. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer door sluitende interne procedures en externe 

controle. 

 

9. Het bestuur is verantwoordelijk voor  de opgemaakte financiële verslagen 
 
Statutair is bepaald dat het bestuur een accountant opdracht geeft tot onderzoek van de jaarrekening. 
 

De accountant verstrekt een samenstellingsverklaring bij de jaarrekening en waar nodig een controleverklaring bij 

bijdragen van fondsen en subsidiënten. De accountant rapporteert eenmaal na afloop van het boekjaar. De schriftelijke 

rapportage wordt besproken met de penningmeester en de directeur. Zij  brengen verslag uit aan het bestuur. 

 

De accountant heeft geen andere opdrachten uitgevoerd. De accountant Lucro Accountancy BV functioneert sinds 

2005. De hogere subsidie vanaf 2017 alsmede de bestaande duur van de relatie noodzaakt in 2017 tot herziening van 

de opdracht aan de accountant. 
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BIJLAGE 4: MEDIABEREIK 

 

Mediawaarde 

€ 80.134,- 

Mediabereik 

# 5.753.185 
 

 

 

 

DE BETOVERING - 2016 - PRINT  ARTIKELEN                                                   

Publicatiebron Datum Item Titel

Advertentiew

aarde Oplage
AD editie Zuiden 29/09/2016 Aankondiging Rapper Umit-C opent jeugdfestival                                                                                                                                                                                                                               701,13€              64 220

AD editie Zuiden 13/10/2016 Aankondiging Mobieltjes uit, je fantasie aan'                                                                                                                                                                                                                               701,13€              64 220

AD Haagsche Courant ed. Den Haag Stad 17/10/2016 Aankondiging met beeld Rapper Umit-C is een week lang 'campingbaas' 176,88€              32 891

AD Haagsche Courant ed. Den Haag Stad 17/10/2016 Achtergrondinfo met beeld Schilderen in de herfstvakantie op de plek waar prinses Kate kwam 2 830,00€          32 891

AD Haagsche Courant ed. Den Haag Stad 18/10/2016 Achtergrondinfo met beeld BETOVERING KINDEREN BOUWEN EEN CAMPING A 943,24€              32 891

Den Haag Centraal 1/09/2016 Aankondiging Rock-'n-rollen tijdens sixtiesmiddagen bij Theater Dakota 533,28€              12 500

Den Haag Centraal 1/09/2016 Aankondiging Borsten, Bowie, Betovering en meer in De Nieuwe Regentes 533,28€              12 500

Den Haag Centraal 1/09/2016 Aankondiging FESTIVALS 200,00€              12 500

Den Haag Centraal 1/09/2016 Aankondiging met beeld De Betovering lokt creatieve kinderen naar vijftig festivallocaties 800,00€              12 500

Den Haag Centraal 13/10/2016 Agenda vrijdag 14 oktober 400,00€              12 500

Den Haag Centraal 13/10/2016 Agenda zaterdag 15 oktober 800,00€              12 500

Den Haag Centraal 13/10/2016 Agenda zondag 16 oktober 533,28€              12 500

Den Haag Centraal 13/10/2016 Agenda maandag 17 oktober 400,00€              12 500

Den Haag Centraal 13/10/2016 Agenda dinsdag 18 oktober 400,00€              12 500

Den Haag Centraal 13/10/2016 Agenda woensdag 19 oktober 400,00€              12 500

Den Haag Centraal 13/10/2016 Agenda donderdag 20 oktober 400,00€              12 500

Den Haag Centraal 20/10/2016 Agenda Theater, Muziek & Evenementen 533,28€              12 500

Den Haag Centraal 20/10/2016 Agenda Theater, Muziek & Evenementen 533,28€              12 500

Den Haag Centraal 20/10/2016 Agenda Theater, Muziek & Evenementen 400,00€              12 500

Eendracht Ypenburg 12/10/2016 Aankondiging met beeld Er was weer… Roodkapje 203,00€              33 000

De Filmkrant* 30/11/2016 Agenda Den Haag 146,06€              30 000

Friesch Dagblad* 6/10/2016 Aankondiging ‘Breien’ in première op De Betovering 70,50€                 14 727

Haags Nieuwsblad 29/09/2016 Aankondiging met beeld Met mobieltjes uit en de fantasie aan 458,17€              44 600

Haags Nieuwsblad 13/10/2016 Aankondiging Voor de meeste stranden, uitjes en attracties ineen 662,31€              44 600

Haags Nieuwsblad 13/10/2016 Aankondiging Rabarber speelt in Theater Merlijn 49,73€                 44 600

Haags Nieuwsblad 13/10/2016 Aankondiging met beeld Speelse mix van dans, live muziek, magie en slapstick 253,18€              44 600

Het Krantje pakket 19/10/2016 Aankondiging Festival De Betovering in Theater Ludens                                                                                                                                                                                                                        55,84€                 48 300

Leeuwarder Courant 4/10/2016 Aankondiging Nederlandstalige versie 'Breien' in première                                                                                                                                                                                                                    432,00€              76 200

Libelle* 13/10/2016 Uittip 3XDOEN 15 197,15€       350 855

Margriet* 14/10/2016 Agenda AGENDA 3 730,25€          195 762

Ouders van Nu* 27/09/2016 Uittip AGENDA 4 581,54€          44 436

Posthoorn 28/09/2016 Aankondiging met beeld Kunst voor kinderen in de herfstvakantie                                                                                                                                                                                                                        2 072,10€          247 588

Posthoorn 12/10/2016 Aankondiging UMIT-C opent De Betovering                                                                                                                                                                                                                                      2 072,10€          247 588

Posthoorn 19/10/2016 Aankondiging Vervolg op Roodkapje                                                                                                                                                                                                                                            1 036,06€          247 588

de Scheveningsche Courant 12/10/2016 Aankondiging Er was weer...Roodkapje' 169,68€              23 000

Stadskrant Den Haag.nl 28/09/2016 Aankondiging met beeld Kunst voor kinderen in de herfstvakantie -€                       270 000

Telegraaf Den Haag regio pagina 12/10/2016 Aankondiging RABARBER VOORSTELLINGEN 375,00€              27 773

Telegraaf Den Haag regio pagina 20/10/2016 Achtergrondinfo met beeld BETOVERDE TENTEN 1 999,80€          27 773

Telegraaf Vrij Magazine* 15/10/2016 Aankondiging met beeld Magische week voor kinderen 5 600,00€          582 582

Theatermaker* 31/10/2016 Aankondiging met beeld FESTIVAL DE BETOVERING 337,50€              2 000

Zuidwesterkrant 5/10/2016 Oproep Vrijwilligers gezocht in Dakota                                                                                                                                                                                                                                 203,06€              76 000

Zuidwesterkrant 12/10/2016 Aankondiging met beeld Kinderfestival De Betovering in de herfstvakantie                                                                                                                                                                                                               525,92€              76 000

Totaal aantal artikelen: 42   Totaal doorplaatsingen: 34 Totalen: 52 449,73€    3 201 685

* Landelijke media
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Publicatiebron Datum Titel Advertentiewaarde Bereik

www.ab-magazine.nl 9/10/2016 Herfstvakantie? Tal van attracties in Den Haag 51,39€                                   000

www.denhaag.nl 11/10/2016 Festival 'De Betovering' in de herfstvakantie 177,26€                                42 000

www.denhaagdirect.nl 19/09/2016 14 t/m 23 oktober: De Betovering! Het kunstfestival voor de jeugd 24,30€                                   7 000

www.denhaagdirect.nl 23/09/2016 Activiteiten en evenementen in Den Haag: oktober 2016 54,72€                                   7 000

www.denhaagdirect.nl 29/09/2016 Kleutervoorsteling Foutje (4+) 22 en 23 oktober in Theater aan het Spui 59,58€                                   7 000

www.denhaagdirect.nl 3/10/2016 15 oktober Hello Cello Den Haag in Koninklijk Conservatorium! 41,22€                                   7 000

www.denhaagdirect.nl 3/10/2016 Festival De Betovering 14 t/m 23 oktober in Theater aan het Spui 51,30€                                   7 000

www.denhaagdirect.nl 5/10/2016 Herfstvakantie in Den Haag 2016 – de leukste activiteiten op een rij 40,05€                                   7 000

www.denhaagdirect.nl 17/10/2016 Bekijk de Herfstvakantie Hotspots in Scheveningen 41,67€                                   7 000

www.dichtbij.nl 11/10/2016 Dit mag je deze week niet missen: India Dans Festival, Haagse Popweek en De 294,88€                                38 500

www.dichtbij.nl 11/10/2016 Dit mag je deze week niet missen: India Dans Festival, Haagse Popweek en De 294,88€                                38 500

www.drimble.nl 29/09/2016 Rapper Umit-C opent jeugdfestival 2,88€                                      87 500

www.drimble.nl 29/09/2016 Kleutervoorsteling Foutje (4+) 22 en 23 oktober in Theater aan het Spui 49,06€                                   87 500

www.fabmama.nl 8/10/2016 Festival De Betovering: de leukste herfstvakantie van Nederland! 27,36€                                   3 500

www.goodgirlscompany.nl 3/10/2016 Leuke kinderactiviteiten in de herfstvakantie 132,75€                                3 500

www.laatste-nieuws-online.eu 12/10/2016 Kinderfestival De Betovering in de herfstvakantie 8,64€                                      3 500

www.laatste-nieuws-online.eu 13/10/2016 Festival De Betovering zet Den Haag op z'n kop 8,28€                                      3 500

www.laatste-nieuws-online.eu 13/10/2016 Hoera Herfstvakantie! 15 tips om leuke dingen te doen met je (klein)kind. 10,68€                                   3 500

www.laatste-nieuws-online.eu 17/10/2016 Wacht maar tot ik koning ben: musicalles op festival De Betovering 10,44€                                   3 500

www.literatuurplein.nl 14/10/2016 Festival De Betovering 2016 (2+) (Evenementen) 20,64€                                   7 000

www.literatuurplein.nl 20/10/2016 Night at the Museum met Niki Smit: 100% fashion (Tentoonstellingen) 24,72€                                   7 000

www.margriet.nl 7/10/2016 Agenda: 12 leuke uitjes op een rij 175,87€                                21 000

www.nederland-nieuws.nl 11/10/2016 Dit mag je deze week niet missen: India Dans Festival, Haagse Popweek en De 5,16€                                      000

www.nederland-nieuws.nl 13/10/2016 Festival De Betovering zet Den Haag op z'n kop 4,92€                                      000

www.nederland-nieuws.nl 17/10/2016 Schilderen op de plek waar hertogin Kate kwam 2,52€                                      000

www.nederland-nieuws.nl 17/10/2016 Wacht maar tot ik koning ben: musicalles op festival De Betovering 7,56€                                      000

www.nieuwsmeldingen.nl 11/10/2016 Dit mag je deze week niet missen: India Dans Festival, Haagse Popweek en De 5,28€                                      000

www.nu.nl 15/10/2016 Dit kun je deze zaterdag doen 25 182,71€                         2 044 000

www.omroepwest.nl 13/10/2016 Hoera Herfstvakantie! 15 tips om leuke dingen te doen met je (klein)kind. 425,87€                                31 500

www.omroepwest.nl 13/10/2016 Festival De Betovering zet Den Haag op z'n kop 51,89€                                   31 500

www.omroepwest.nl 17/10/2016 Wacht maar tot ik koning ben: musicalles op festival De Betovering 73,86€                                   31 500

www.theaterkrant.nl 18/10/2016 Een weelderige botanische tuin 26,82€                                   3 500

www.theaterkrant.nl 20/10/2016 Veel moois ontstaat uit chaos 20,04€                                   3 500

www.theaterkrant.nl 21/10/2016 Het leven als een dikke wollen trui 18,60€                                   3 500

www.verkeersbureaus.info 6/10/2016 Den Haag is de ideale plek voor attracties, uitjes en stranden 53,01€                                   3 500

www.versvandedrukpers.nl 15/10/2016 Herfstvakantie in Den Haag 85,41€                                   000

www.versvdpers.nl 12/10/2016 Gemeente Den Haag: Festival 'De Betovering' in de herfstvakantie  Gemeente 117,90€                                000

Totaal aantal artikelen: 37   Totaal doorplaatsingen: 0 Totalen: 27 684,13€                2 551 500

DE BETOVERING - 2016 - WEBSITE VERMELDINGEN (inclusief advertentiewaarde  & bereik)                                                

DE BETOVERING - 2016 - WEBSITE VERMELDINGEN (exclusief advertentiewaarde  & bereik)                                                

Publicatiebron Datum Titel

www.AD.nl Oktober 2016 rapper-umit-c-opent-jeugdfestival

www.Bibliotheekhengelo.nl Oktober 2016 agenda-festival-de-betovering-2016

www.Bibliotheeksalland.nl Oktober 2016 agenda--festival-de-betovering-2016

www.Bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl Oktober 2016 agenda-festival-de-betovering-2016

www.CultuurBarbaartjes.nl Oktober 2016 de-betovering-2016-kunstfestival-voor-jou

www.DagjeWeg.nl Oktober 2016 Festival-de-Betovering

www.DenHaag.com Oktober 2016 de betovering

www.DenHaag.werkcafe.nl Oktober 2016 agenda de-betovering

www.DenHaagFM.nl Oktober 2016 kinderfestival-de-betovering-van-start

www.DenHaagNieuwCentraal.nl Oktober 2016 Nieuws-wat-is-er-in-oktober-te-doen-in-den-haag

www.deypenburgschecourant.nl Oktober 2016 Festival-De-Betovering-in-de-herfstvakantie

www.ErOpUit.blog.nl Oktober 2016 wat-doen-we-met-de-kinderen-tijdens-de-herfstvakantie

www.Evensi.nl Oktober 2016 onbekend-land-festival-de-betovering-den-haag

www.Eventful.com Oktober 2016 events-betovering-cirqulation-locale-met-evolution-den-haag

www.fodok.nl Oktober 2016 Gebarentolk Voorstelling Verfie (6+)

www.FondsPodiumkunsten.nl Oktober 2016 festival_de_betovering_2016

www.gemeentewijzer.nl Oktober 2016 doen

www.Haagmedia.nl Oktober 2016 kinderfestival-betovering-herfstvakantie

www.Headlinez.nl Oktober 2016 Rapper Umit-C opent jeugdfestival

www.IAmExpat.nl Oktober 2016 festival-de-betovering-2016

www.Kaartjes.nl Oktober 2016 de-betovering-2016

www.Kidsproof.nl Oktober 2016 Uitagenda-Stichting-De-Betovering/Festival-De-Betovering-2016

www.KijkUit.nl Oktober 2016 tien-dagen-lang-theater-en-dans-tijdens-festival-de-betovering

www.Kindertheatergids.nl Oktober 2016 festival-de-betovering

www.leesplein.nl Oktober 2016 Festival De Betovering

www.LeesPlein.nl Oktober 2016 Festival De Betovering

www.MamaLiefde.nl Oktober 2016 Festival_de_Betovering_Den_Haag

www.NLData.nl Oktober 2016 herfstsuggesties Festival De Betovering

www.Prins27.nl Oktober 2016 Festival De Betovering

www.publicnow.com Oktober 2016 Festival De Betovering

www.Schilderswijk.nl Oktober 2016 Festival De Betovering

www.Shownieuws.ws Oktober 2016 rapper-umitc-opent-jeugdfestival

www.stichtinghoormij.nl Oktober 2016 festival-de-betovering-in-den-haag-ook-voor-slechthorende-kinderen

www.UenWeb.org Oktober 2016 childrens-art-festival-de-betovering-the-enchantment

www.VandaagOpStap.nl Oktober 2016 Kinderfestival-De-Betovering-Den-Haag

www.Wateringseveld.info Oktober 2016 jouw-herfstvakantie-in-den-haag

www.WatTeDoenIn.nl Oktober 2016 de-betovering

www.WhatTheEve.nl Oktober 2016 Festival De Betovering

www.WN.com Oktober 2016 Children_s_art_culture_festival_De_Betovering_City_of_The_Hague

www.WoJo.nl Oktober 2016 de-betovering-joep-kinderen-4-diamanttheater

www.ZeeheldenNieuws.nl Oktober 2016 festival-betovering-tien-dagen-lang-leukste-herfstvakantie-nederland/

www.ZininBibiliotheek.nl Oktober 2016 festival-de-betovering-2016

www.Zoet.nu Oktober 2016 de betovering

Totaal aantal artikelen: 43
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DE BETOVERING - 2016  - RTV                                                   
Publicatiebron Item Datum link presentator

Omroep West - TV Nieuws 

17/10/2016

Nieuws-Wacht-maar-tot-ik-

koning-ben-musicalles-op-

festival-De-Betovering Renee Rijff

Omroep West - Radio UIT 9/10/2016 MP3 op aanvraag Rogier van der Zanden

Omroep West - Radio Studio Haagsche Bluf 16/10/2016 Studio-Haagsche-Bluf Tjeerd Spoor

DE BETOVERING - 2016  - NIEUWSBRIEF                                                   

Publicatiebron Item Datum advertentiewaarde bereik

Alle theaters, gezelschappen en 

producenten

Theater a/h Spui, KS, Dakota, Tryater, 

Kentalis, Zuiderstrandtheater, 

Meermanno, Koorenhuis, Laaktheater, 

Mauritshuis, Kinderboekenmuseum en 

vele andere gezelschappen, locaties

oktober - -

NS Eropuit aankondiging met actie oktober - 660 000

Kidsproof aankondiging oktober - 4 000

Kidsweek Nieuwsbrief aankondiging oktober - 30 000

Koninklijke Schouwburg aankondiging oktober - -

DE BETOVERING - 2016  - OVERIG                                                   
Publicatiebron Locatie Datum advertentiewaarde bereik

RABO MUSEUMKIDSWEEK digitaal okt/16 - -

Rail TV NS stations Utrecht,  Rotterdam Centraal 

en Den Haag Centraal, Amersfoort, 

Zwolle, Breda, Eindhoven, Den Bosch, 

Leiden, en Amsterdam Zuid Oost.

26 & 27 sept, 

3 & 4 okt.
- -
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Eigenaar Item Datum

Diverse updates van partners/deelnemers en bezoekers 

tdMaas diverse updates oktober

Theaterkrant diverse updates oktober

devaillant diverse updates oktober

MuziekacademiDH diverse updates oktober

VVVDenHaag diverse updates oktober

TheaterDakota diverse updates oktober

MyrddinWay diverse updates oktober

Koorenhuis diverse updates oktober

GroteMarkt diverse updates oktober

Zstrandtheater diverse updates oktober

Laaktheater diverse updates oktober

filosoof diverse updates oktober

kinderboekenmus diverse updates oktober

nieuwsindenhaag diverse updates oktober

omroepwest diverse updates oktober

Haagsnieuws diverse updates oktober

TheaterahSpui diverse updates oktober

voorlichting070 diverse updates oktober

denhaagwest diverse updates oktober

mariahoevetip diverse updates oktober

mutesoundsDH aankondiging oktober

Spoormagazine update 25/07/2016

acrozoo aankondiging 8/09/2016

ACKU aankondiging 12/09/2016

MariskaMoor update 18/09/2016

tgMeneerMonster aankondiging 25/09/2016

ADDenHaag aankondiging 29/09/2016

ADDenHaag aankondiging 29/09/2016

Boerenplein aankondiging 30/09/2016

IamExpat announcement 2/10/2016

DenHaagDirect aankondiging 3/10/2016

Kentalis aankondiging 4/10/2016

najkoelman update 4/10/2016

Mauritshuis aankondiging 6/10/2016

RogiervdZanden aankondiging 7/10/2016

Circuswebnieuws aankondiging 7/10/2016

Leesplein aankondiging 10/10/2016

paptjestweet update 10/10/2016

nultotvier aankondiging 10/10/2016

_DenHaag aankondiging 10/10/2016

Plukkebol aankondiging 11/10/2016

CityMondial aankondiging 11/10/2016

cloggiecentral aankondiging 12/10/2016

versvandepers aankondiging 12/10/2016

DenHaag20G aankondiging 12/10/2016

GemeenteZH aankondiging 13/10/2016

Wijkmariahoeve aankondiging 13/10/2016

Sakoppie aankondiging 13/10/2016

UitburoDenHaag aankondiging 13/10/2016

IRLEMBTHEHAGUE announcement 13/10/2016

DenHaag_NL aankondiging 13/10/2016

DiamantTheater aankondiging 13/10/2016

puurvoorcultuur update 14/10/2016

Dieke update 14/10/2016

YourCashNL aankondiging 14/10/2016

DE BETOVERING - 2016 - SOCIAL MEDIA - TWITTER                                                 
Eigenaar Item Datum

LaakCentraal aankondiging 14/10/2016

Ypenburgtweets aankondiging 14/10/2016

Tryater aankondiging 15/10/2016

YourCashNL aankondiging 14/10/2016

LaakCentraal aankondiging 14/10/2016

Ypenburgtweets aankondiging 14/10/2016

Tryater aankondiging 15/10/2016

wijzijn5d aankondiging 15/10/2016

cursiefjes aankondiging 15/10/2016

meervoormamas aankondiging 15/10/2016

Dutchexplorer aankondiging 15/10/2016

CircoEia aankondiging 15/10/2016

RabarberTheater divers 16/10/2016

Jeroen_vanDriel update 16/10/2016

cbtjes aankondiging 16/10/2016

DanielScheper  update 17/10/2016

schouteninge update 17/10/2016

POL_Morgenstond update 17/10/2016

IETScreatiefs aankondiging 17/10/2016

SterCUltuur aankondiging 17/10/2016

BloeiDelft aankondiging 17/10/2016

WattedoeninNL aankondiging 17/10/2016

mevrouwdevries update 18/10/2016

Fpodiumkunsten aankondiging 18/10/2016

speercatering update 18/10/2016

Marendsio update 18/10/2016

sim1andonly update 18/10/2016

Sjannie75 update 18/10/2016

morenomira aankondiging 18/10/2016

Boerenplein update 18/10/2016

mariekevbijnen update 18/10/2016

NovotelSuitesDH aankondiging 18/10/2016

DaphneShinn update 19/10/2016

RoelWijnants aankondiging 19/10/2016

Heleen_DJT update 20/10/2016

thisisthehague update 20/10/2016

WandersMichelle update 20/10/2016

SolarSkelter update 20/10/2016

dakkindercentra aankondiging 20/10/2016

Warinschool aankondiging 20/10/2016

judkovskaja update 20/10/2016

tdMaas aankondiging 21/10/2016

Pascalle37 update 21/10/2016

MarjonLeertower update 21/10/2016

Gnaffel aankondiging 21/10/2016

KarinBannink update 21/10/2016

JeannetteRoose update 21/10/2016

ozhan_ates update 22/10/2016

CJGDenHaag aankondiging 22/10/2016

Mauritshuis aankondiging 23/10/2016

_lesleeey_ update 23/10/2016

KarendeBoer3 update 24/10/2016

DFelic update 25/10/2016

ArtsCoolDenHaag update 25/10/2016

WendyvMastrigt update 27/10/2016

DE BETOVERING - 2016 - SOCIAL MEDIA - TWITTER                                                 

Eigenaar Datum

oktober

Eigenaar Datum

oktober

DE BETOVERING - 2016 - SOCIAL MEDIA - FACEBOOK                                               

DE BETOVERING - 2016 - SOCIAL MEDIA - INSTAGRAM                                             

Diverse updates van 

partners/deelnemers en bezoekers

Diverse updates van 

partners/deelnemers en bezoekers
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