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9 dagen, 54 locaties, herfstvakantie,
0 t/m 12 jaar, theater, dans, beeldend, muziek,
workshops, straattheater, film, museumbezoek,
festivalcentra en meer…

DEN HAAG
.

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

De Betovering bedankt.
Via deze weg willen wij eenieder die heeft meegewerkt aan het realiseren van De Betovering hartelijk
danken voor zijn en/of haar bijdrage, in welke vorm dan ook. Ons publiek, de vrijwilligers, de medewerkers
van de theaters, musea en andere locaties, de gezelschappen, de workshopdocenten en de vele cofinanciers zoals de Gemeente Den Haag, het VSBFonds, het Fonds Podiumkunsten, Fonds 1818, Fonds
21, de ondernemersverenigingen, Dak kindercentra, Janivo Stichting, Mr. August Fentener van Vlissingen
Fonds, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Novotel City Centre, Stichting Madurodam Kinderfonds,
Stichting Popdistrict, Stichting Sint Nicolaas Gasthuis, Stichting Spuiplein en Stichting Zabawas.

Stichting De Betovering
Suzanne Verboeket
Den Haag, 11 maart 2020
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1 Algemene informatie
1.1 Gegevens
Gegevens van de aanvrager
Algemene gegevens van de aanvrager
Statutaire naam instelling:

Stichting De Betovering

Statutaire doelstelling:

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

Aard van de instelling:

Festival, negendaags, tijdens de herfstvakantie in Den Haag

Bezoekadres:

Van Limburg Stirumstraat 41

Postcode en plaats:

2515 PA Den Haag

Postadres:

Van Limburg Stirumstraat 41

Postcode en plaats:

2515 PA Den Haag

Telefoonnummer:

070 - 364 22 02

Email:

info@debetovering.nl

Website:

http://www.debetovering.nl

Contactpersoon voor de subsidieaanvraag
Naam contactpersoon:

Suzanne Verboeket

Functie contactpersoon:

Directeur

Telefoonnummer contactpersoon:

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

Email contactpersoon:

s.verboeket@debetovering.nl

Financiële gegevens aanvrager
Rekeningnummer:

NL29 INGB 0008 7121 35

Ten name van:

Stichting De Betovering, Den Haag

Rechtsvorm
Rechtsvorm (stichting, vereniging):

Stichting

Jaar van oprichting:

2000

Inschrijving Kamer van Koophandel te:

Den Haag

KvK nummer:

27189663

BTW nummer (BTW-plichtig):

NL 809188776B01

Directie
Naam:

Suzanne Verboeket

In functie sinds:

2005

Benoemingstermijn(en):

Zzp, jaarcontracten

Samenstelling Bestuur
Functie

naam

aangetreden sinds

treedt af* op

NB

Voorzitter

Anja Overhoff van der Lem

10-sep-15

10-sep-21

herbenoembaar voor 3 jaar

Penningmeester

Jan Helderman

12-feb-13

12-feb-22

niet herbenoembaar

Vice voorzitter

Maurice Haak

18-sep-14

18-sep-20

herbenoembaar voor 3 jaar

Algemeen lid

Fouzia Outmany

28-jun-18

28-jun-21

herbenoembaar voor 2 x 3 jaar

Algemeen lid

Michiel Hendrix

28-jun-18

28-jun-21

herbenoembaar voor 2 x 3 jaar

Algemeen lid

Shervin Nekuee

28-jun-18

28-jun-21

herbenoembaar voor 2 x 3 jaar

* volgens geldend rooster van aftreden
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Totale omvang exploitatie
Totale omvang jaarlijkse exploitatie:

€ 531.400

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

112933*

Fonds Podiumkunsten (2020 & 2021):

€ 39.375 per jaar

Fonds 1818 (2019 & 2020):

€ 36.000 per jaar

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

Suzanne Verboeket

Functie:

Directeur

Plaats:

Den Haag

* niveau 2019

Datum: 11 maart 2020
Handtekening:
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1.2 Inleiding
De Betovering is het jaarlijkse internationale kunstfestival voor de jeugd (0 t/m 12 jaar) dat zich afspeelt in Den Haag op bijna
alle podia, in de musea, bibliotheken en sinds een paar jaar ook buiten culturele instellingen. Dit negendaags publieksfestival
vindt plaats tijdens de herfstvakantie en bestaat uit meer dan 550 voorstellingen en workshops, waarbij de nadruk ligt op de
podiumkunsten. De doelgroep van het festival is breed samengesteld en bevat kinderen (en hun (groot) ouders) uit het hele
land en uit alle lagen van de divers samengestelde bevolking. 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 vierenvijftig Haagse culturele
organisaties, maatschappelijke instellingen en bedrijven bindt.
De kernwaarden van De Betovering zijn:
• Kwaliteitsprogrammering,
• Het publiek (kinderen) in de vrije tijd als uitgangspunt,
• Internationaal en cultureel divers,
• Samenwerking en spreiding in de stad.
Deze kernwaarden zijn onderling verbonden.

1.3 Motivatie
Een belangrijke motivatie voor het organiseren van De Betovering is dat we de kunsten
een plaats willen geven in het persoonlijke en sociale leven van zoveel mogelijk kinderen.
Kunst draagt bij aan de ontwikkeling van het gevoel voor esthetiek, persoonlijkheid, visie op de maatschappij en talenten. In
de leeftijd tussen 2 en 9 jaar moet een stevige basis worden gelegd voor latere cultuurparticipatie. Oudere kinderen bepalen
steeds meer hun eigen agenda en zijn, na een introductie in hun jongste jaren, in staat om gemotiveerd zélf te kiezen voor
kunstdeelname in hun vrije tijd. Of om daar bewust (voorlopig) van af te zien. Interesse voor cultuur moet vaak worden
aangewakkerd. Daarom is cultuureducatie een groot goed. Daarmee maken veel kinderen begeleid via school kennis met de
rijkdom van allerlei vormen van cultuur. Cultuurdeelname buiten schooltijd is een essentiële aanvulling op deze
cultuureducatie. Van huis uit de ervaring opdoen om naar het theater te gaan en leren dat cultuurdeelname en reflectie
hierop een vorm van vrijetijdsbesteding is, waarvoor en waarbinnen je individueel kunt kiezen, is van grote waarde. Dit heeft
alles te maken met gewoontevorming, cultuur, identiteitsontwikkeling en zelfbewustzijn. Het merendeel van de Haagse
kinderen komt buiten schooltijd niet vanzelf in aanraking met kunst. De Betovering heeft een belangrijke rol in het slaan van
die brug. We willen de kunsten een plaats geven in het persoonlijke en sociale leven van zoveel mogelijk kinderen.
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1.4 Ambities en resultaten 2019
Onze concrete ambities genoemd en toegelicht in het projectplan 2019, en de resultaten van 2019.
1. Een programmering samenstellen die het publiek met een rapportcijfer van minimaal een 8
beoordeelt. Bij het programmeren blijven we trouw aan ons doel en aan onze kernwaarden;
Resultaat: Het publiek was tevreden en beoordeelde festivaleditie 2019 in zijn geheel met een 8,6; de afzonderlijke
programmaonderdelen met een gemiddeld rapportcijfer van 8,5 en de bezoeken aan een festivalcentra met een 8,5
gemiddeld. Het is weer gelukt om tot een kwalitatief stevig en uitgebalanceerd programma te komen en met een
breder uitgezet buitenprogramma.
2. De omvang van het programma ligt minimaal op het niveau van 2016 en maximaal op het niveau van
2017 met 6 extra voorstellingen en 6 extra workshops. Dus het programma van 2019 telt tussen de 263
tot 301 voorstellingen en 250 tot 259 workshops & overige activiteiten;
Resultaat: in 2019 vonden 553 programmaonderdelen plaats:
279 voorstellingen;
274 workshops en overige activiteiten: 247 workshops en 27 overige activiteiten (1x het ALL ALIENS (welcome)
AFTERPARTY, 1x de Kick-off van de Zapp Kinderjury; 1x Nansi In Space, 2x installatie De Takkeknikkerbaan en 22 x
festivalcentra met een doorlopende programma in Theater aan het Spui (8 dagen), in Theater Dakota (5 dagen), Korzo
Theater (5 dagen) in De Nieuwe Regentes (3 dagen) en in Muzee Scheveningen (1 dag).

3. De programmering bevat meer dan 15 verschillende internationale programmaonderdelen;
Resultaat: 20 producties met 71 speelbeurten uit het buitenland;
4. Een zaalbezetting van de binnen-programmering van rond de 80%;
Resultaat: we behaalden een gemiddelde bezetting van 81%
5. Tussen de 22.500 en 25.000 bezoekers voor de binnen-programmering;
Resultaat: we verwelkomden 24.785 bezoekers bij het binnenprogramma.
6. Meer dan 50 locatiepartners;
Resultaat: we werkten samen met 54 locatiepartners (waarbij het “straattheatergebied” welke bestaat uit
verschillende locaties in zowel het centrum en de Leyweg, zijn geteld als 1)
7. En groei in de aantallen bezoekers die een niet-Nederlandse achtergrond hebben (niet-westers /
westers).
Resultaat: van ons publiek in 2019 identificeert 39% (2018 was dit 32%) zich met meer dan, of met een andere dan
de Nederlandse achtergrond (22% westers, 17% niet-westers).

En verder waren er in het projectplan 2019 als intentie genoemd:
1.

We kiezen voor een-pas-op-de-plaats qua programmering en publieksbereik om gezonde groei in de
toekomst weer mogelijk te maken.
In 2019 geen aandacht gegeven aan groei in de programmering en uitgekomen op het getelde doel van tussen de
22.500 en 25:000 bezoekers aan de binnen programmering.

2.

Ambitie voor ’19-’20 is om ruimte te geven aan training/ bijscholing en een eerlijke beloning van de
medewerkers te bewaken.
Eén medewerker heeft een cursus vormgeving gevolgd, 3 medewerkers volgden een college Duurzaamheid en alle
medewerkers hebben leeruren in “scrum” gestoken, een werkmethode welke verder in 2020 onderzocht/
bestudeerd gaat worden. De vergoedingen van een paar medewerkers op kantoor zijn aangepast.

3. We onderzoeken de best mogelijke strategie voor de beleidsperiode ’21-’24 d.m.v. gesprekken,
inspiratie- en strategiesessies en wellicht enkele pilots indien hiervoor nodig. We gaan schrijven aan
ons meerjarenbeleidsplan.
Dit heeft plaatsgevonden in 2019.
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4.

We zoeken naar financiering om, na een succesvolle pilot in 2018, de Culturele Spelen in 2019 regulier
te maken. Er is in 2019 een kleine financiering gevonden om de Culturele spelen een 2 e keer, zij het in kleinere vorm,
te kunnen organiseren.

5.

We willen een duurzaamheidsscan van ons festival laten maken.
In 2019 heeft Green Events een sessie Duurzaamheid gehouden met 3 mensen uit het Betovering-team en ze hebben
het festival bezocht en een duurzaamheidscan gemaakt.

6.

We willen, nadat we vorig jaar de online-marketing extra aandacht gaven, dit jaar met behulp van een
externe pr-adviseur, onderzoeken hoe het festival het beste geprofileerd kan worden en hoe we meer
positieve landelijke aandacht voor het festival kunnen genereren.
De externe PR adviseur is in 2019 ingezet om ons te helpen bij het profileren van ons festival.

7.

We gaan de mogelijkheden en kosten van centrale kaartverkoop opnieuw onderzoeken;
De centrale kaartverkoop is in 2019 opnieuw getoetst, maar de kosten blijken voor ons zijn nog steeds in verhouding
te hoog waardoor we liever ander keuzes maken binnen het budget.

8.

We gaan meer aanbod voor de oudere kinderen (8+) programmeren.
We hebben in 2019 5x een 8+ voorstelling geprogrammeerd in een midden of grote zaal van een locatie, (in plaats
van kleine zalen en minder vaak).

1.5 Een cijfermatig beeld van de ontwikkeling van het festival
Cijfers in beeld

2011

2013

2015

2017

2019

Groei in
4 jaar

Totaal bezoekers binnen programmering

24785
PM**
16523
8262
2,8
54
553
279
20
71
274
81%
9666
4213
5453
9914
1239
11649
1735
9914

8%

14800

20723

22852

20777

Totaal bezoekers buiten programmering
A) aantal kinderen
A) aantal volwassenen

9867
4933

PM**
13552
7171

PM**
15053
7799

PM**
13613
7164

Gemiddeld aantal bezoeken
Aantal locaties
Aantal voorstellingen en workshops *

2
40
218

2,7
36
296

2,8
50
423

3
53
548

A) voorstellingen
A) waarvan internationale producties
A) aantal internationale speelbeurten
B) workshops en overige activiteiten

122
10
34

185
12
49

214
14
59

295
18
93

96
81%
2516

111
80%
3316

209
80%
4518

253
71%
6649

1628
888
5032

1865
1451
8082

2811
1707
7313
3553

2909
3740
8726
2078

11821
3940
10165

11220
2078
9557

Bezetting
Niet-Nederlandse achtergrond
Niet-Nederlandse achtergrond (niet-Westers)
Niet-Nederlandse achtergrond (Westers)
Van buiten de gemeente Den Haag
Komt buiten de Betovering niet (nul keer) in een theater met kinderen
Komt buiten de Betovering 0 tot 2 keer per jaar In een theater met kinderen
Komt buiten de Betovering niet (nul keer) in een museum met kinderen
Komt buiten de Betovering 0 tot 2 keer per jaar in een museum met kinderen

10%
6%
0%
8%
31%
30%
43%
20%
31%
1%
114%
50%
219%
36%
-65%
-1%
-56%
-2%

* De 553 programmaonderdelen bestonden uit 279 voorstellingen, 247 workshops en 27 overige activiteiten.
De 27 overige activiteiten zijn als volgt geteld: 1x het ALL ALIENS (welcome) AFTERPARTY, 1x de Kick-off van de Zapp Kinderjury; 1x Nansi In
Space, 2x installatie De Takkeknikkerbaan en 22 x festivalcentra met een doorlopende programma in Theater aan het Spui (8 dagen), in Theater
Dakota (5 dagen), Korzo Theater (5 dagen) in De Nieuwe Regentes (3 dagen) en in Muzee Scheveningen (1 dag).
** Het aantal bezoekers aan het straattheater is moeilijk meetbaar. Het aantal mensen dan toevallig aanwezig is in het straattheatergebied, en
daar geconfronteerd wordt met het straattheater is natuurlijk enorm groot. Het deel dat vervolgens blijft staan om te kijken is iets kleiner, maar
nog steeds groot. Het aantal autonome bezoekers dat echt actief op zoek gaat naar het straattheater is weer kleiner. We weten dat sommige
mensen bij de Betovering enkel het gratis straattheaterprogramma zoeken, en we weten dat veel Betoveringbezoekers hun betaald bezoek
combineren met ‘ook het straattheater opzoeken’.
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2. Artistieke visie, programmering en publieksbereik
2.1

Programmeringsprofiel in relatie tot onze vier kernwaarden

Kwaliteitsprogrammering
Kwaliteit van de programmering kan zich uiten in vakmanschap en zeggingskracht in de speelstijl, themabehandeling,
vormgevingskeuzes, integratie van disciplines en meer. Wij kiezen voor voorstellingen met kwaliteit van professionele
theatergezelschappen waarbij kinderen niet louter meer van hetzelfde krijgen, maar verwachtingen gedoseerd overtroffen of
onderuit worden gehaald, waarbij kinderen verleid worden tot een lichte inspanning en daar veel voor terugkrijgen. Deze
producties zijn bij voorkeur een beetje schurend, verrassend of verheffend door de thematiek, de mate van abstractie,
wonderlijke of gekke verhalen of vondsten. Hiermee wordt een beroep gedaan op de verbeeldingskracht van kinderen, leren
ze over theaterconventies en ontwikkelen zich voorkeuren en meningen.
Binnen bovenstaand kader programmeren we voorstellingen van BIS-gezelschappen en van jong talent, premières en
voorstellingen die zich al bewezen hebben. Het accent ligt, vanwege de taal, op producties uit Nederland en België. In de
afgelopen jaren zijn ook steeds meer voorstellingen uit andere landen geprogrammeerd waarbij het gesproken woord niet of
van ondergeschikt belang is. Niet de leeftijd van de makers of het verschijningsjaar van een voorstelling, maar de verwachte
impact op ons publiek is onze leidraad.
Er komen steeds meer professionals kijken naar het festival, ook uit het buitenland. Zij zijn bij ons, een publieksfestival,
weliswaar geen eigenlijke doelgroep, maar we ervaren hun bezoek als een (internationale) erkenning van de kwaliteit van
onze keuzes. Bovendien worden de inhoudelijke gesprekken, ook met de programmeurs van onze locaties, door hen verrijkt.
Voor een aantal makers interessant om gezien te worden door (internationale) programmeurs, wat maakt dat het ons net
iets vaker lukt om ‘dat ene’ gezelschap wél te kunnen boeken binnen onze beschikbare budgetten en dagen. Zaken die
bijdragen aan de kwaliteit.
Het publiek (kinderen) in de vrije tijd als uitgangspunt
De Betovering is een publieksfestival. Kinderen, en in tweede instantie hun begeleiders, zijn onze belangrijkste doelgroep. De
Betovering bereikt een breed scala van 0 tot en met 12-jarigen, uit alle lagen van de bevolking, kinderen van
cultuurminnaars, van expats en van ouders voor wie cultuurdeelname minder vanzelfsprekend is, van Nederlandse en andere
etniciteit, bewoners van het centrum, de wijken en van buiten de stad.
Natuurlijk moet het merendeel van onze jonge, soms beginnende, cultuurbezoekers zich kunnen verhouden tot het
programma. We kiezen dus niet snel voorstellingen waarvoor een erg hoge culturele competentie vereist is of die
interessanter zijn voor vakgenoten dan voor kinderen. Met welk en hoeveel publiek kan een voorstelling communiceren? Die
vraag nemen we steeds mee in onze beslissingen. Eenvoudig is dat niet altijd. De doelgroep kinderen is weliswaar minder
divers in culturele bagage dan volwassenen, toch zijn het kinderen met verschillende achtergronden.
Met ingang van 2018 programmeren we bijvoorbeeld bij een paar voorstellingen ook een uitvoering in een ‘relaxte’ versie.
Dit hebben we doorgezet in 2019. Hierbij zijn de extremen in licht en geluid uit de voorstelling gehaald, blijft het zaallicht een
beetje aan tijdens de voorstelling en hebben kinderen de gelegenheid om zich dusdanig voor te bereiden op de voorstelling
en de locatie dat ze geen verrassingen tegenkomen. Met deze relaxed-programmering maken we het festival beter
toegankelijk voor meer kinderen uit het autistisch spectrum, het ad(h)d-, of het hoog sensitieve spectrum.
Ook hebben we in 2019 met een doventolk via Mutesounds gewerkt. Zij was 1 hele dag in het festivalcentrum in theater aan
het Spui aanwezig om de verschillende workshops te tolken.
Internationaal, cultureel divers
Inmiddels heeft ruim de helft van de Hagenaars een niet-of-meer-dan-alleen-Nederlandse achtergrond en heel Nederland
wordt cultureel meer divers. Ongeveer een derde van onze bezoekers heeft een niet-of-meer-dan-alleen-Nederlandse
achtergrond en een deel van ons publiek is de Nederlandse taal niet machtig.
In de afgelopen jaren zijn steeds meer voorstellingen uit het buitenland geprogrammeerd waarbij het gesproken woord niet
of van ondergeschikt belang is. Hiermee zijn deze voorstellingen interessant voor hen die de Nederlandse taal (nog) niet
beheersen: migranten, expats en ook slechthorenden, allemaal bijzonder gewenst publiek.
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De bovengemiddeld goed bezochte buitenlandse voorstellingen geven een artistieke meerwaarde aan het festival. Dit
aanbod is gemaakt binnen andere kunstwerelden en culturen en vertoont soms een bijzondere aanpak of heeft een
atypische uitwerking op het (jonge) publiek. Juist deze invalshoeken onderschrijven onze programmeringsdoelstellingen.
Het kunnen programmeren van aanbod uit het buitenland, draagt bij aan onze kwaliteitsontwikkeling en aan die van de
deelnemende podia. Hierdoor groeit ook de aandacht van programmeurs en pers. Dit heeft als neveneffect dat het voor
gezelschappen interessanter wordt om op De Betovering te spelen en onze mogelijkheden om het best mogelijke binnen het
beschikbare budget te programmeren worden vergroot.
Indien beschikbaar en van geschikte kwaliteit geven we voorrang aan voorstellingen die passen bij de (culturele) diversiteit
van de maatschappij. Deze keuze is echter altijd ook gebaseerd op kwaliteit en niet op enkel op het onderwerp (thema) of de
(etnische) herkomst van de makers en/of spelers.
Samenwerking en spreiding in de stad - programmeren met en op vierenvijftig locaties
Het bijzondere aan De Betovering is de verbinding. De Betovering voert de regie van een bijzonder samenwerkingsverband
van zo´n zeventig Haagse partners: ca. vijftig culturele instellingen, de welzijnssector, winkels, bedrijven, scholen en
organisaties voor kinderopvang. Via intensieve, langdurige samenwerkingsverbanden proberen we een brug te slaan tussen
kwalitatieve kunst en kinderen. In de herfstvakantie is het jeugdtheater tot in de vezels van de stad voelbaar.
De Betovering werkt samen met de locaties bij het samenstellen van het programma, waarbij De Betovering
verantwoordelijk is voor de kwaliteit en de samenhang van de programmering. Het team van De Betovering stuurt, bewaakt,
programmeert, organiseert, zorgt en stimuleert. Via factsheets houden we partners betrokken en op de hoogte van de
gezamenlijke focus en successen. Dit samenwerkingsverband is sterk en vruchtbaar. Zo kan een voorstelling of workshop kan
alleen in het Betovering-programma terechtkomen als zowel de betreffende locatie als de festivalorganisatie erachter staan.
Beide partijen hebben een vetorecht in de programmering. Uitkoopsommen en recettes worden in de regel gedeeld tussen
De Betovering en de locatie, waardoor beide partijen een belang hebben bij het inzetten van hun programmeringskennis en
marketingapparaat. De eindregie ligt bij De Betovering, als organisator en eigenaar van het festival.
Wij zien zelf, in vergelijking tot onze collega’s, erg veel voorstellingen door het jaar heen. In de praktijk gaat de
programmering als volgt: De Betovering heeft een gesprek met elk van de podia om te toetsen of de ambities van het
podium nog hetzelfde zijn. Denk hierbij aan genres, beleid publieksbereik en omvang van deelname. De Betovering doet de
locatie vervolgens programmerings-voorstellen gebaseerd op de overlap van de ambities van de locatie en die van de
Betovering. Dit programmeringsvoorstel is voorzien van
informatie over de inhoud, doelgroep, technische voorwaarden, kosten en verwacht publieksbereik. De locatie kiest uit dit
aanbod. Incidenteel (<5%) vraagt een podium ons om een bepaalde voorstelling in overweging te nemen. Denk hierbij aan
een Nationaal Theater die graag een eigen voorstelling in het festival ziet. Of een podium dat zo graag eens die éne
bijzondere voorstelling in huis wil hebben, die normaliter niet haalbaar is, maar tijdens de Betovering wél zou kunnen, omdat
dan het financiële risico wordt gedeeld en de publiciteit verdubbeld. Soms deelt een van de programmeurs iets moois met
ons dat niet in hun eigen huis, maar binnen de Betovering elders wellicht mooi zou passen. Dit soort voorstellen worden ook
door ons onderzocht. Ze kunnen, mits ze in ons artistiek profiel passen en bijdragen aan de balans van ons totale
programma, ook in de programmering terechtkomen.
De programmering in de musea en het Filmhuis gaat veelal juist andersom. Wij vertellen aan de musea en het Filmhuis
globaal onze ambities. Zij doen programma-voorstellen aan ons, waar wij weer een keuze uit maken. Incidenteel (<5%)
vragen wij aan een locatie om een bepaalde workshop in overweging te nemen. Als zij daarmee akkoord gaan, dan komt die
workshop ook in het programma.
Door het grote aantal locaties kunnen we overkoepelend beter, slimmer en ondernemender programmeren. Het
programmeren op vijftig locaties geeft ruim gelegenheid om elk programmaonderdeel op de meest passende plaats te
programmeren, zowel inhoudelijk, technisch als qua verwachte publieksomvang. De vijftig verschillende speellocaties
verdeeld over Den Haag zijn ook gunstig bij het bereiken van een breed publiek. We kunnen steeds beter voorspellen welke
producties ons publiek op de door ons gewenste manier aanspreken, welke het meest geschikt zijn voor welke locatie en
hoeveel en welk publiek erop afkomt.
Tegelijkertijd voeden de deelnemende theaters en musea ons met waardevolle input. Hierdoor, door de inhoudelijke,
financiële en publicitaire samenwerking biedt het collectief op meerdere fronten een enorme gezamenlijke kracht.
De afgelopen jaren hebben we in de programmering ook met ondernemers samengewerkt. Zo zijn er partijen die belang
hebben bij en iets over hebben voor een buitenprogrammering die de binnenstad verlevendigt. Samenwerking met
ondernemers bij de programmering heeft voor beiden publicitaire voordelen en draagt bij aan de economische spin-off in de
stad. De omringende ondernemersverenigingen dragen bijvoorbeeld bij aan het straattheaterprogramma.
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Dit is, net als bij de meeste theaters, circa 50% van de uitkoopsommen. Publicitair wordt er ook samen opgetrokken met de
betrokken winkeliers. Dit is voor ons heel prettig. Door de samenwerking liggen onze flyers ineens heel vanzelfsprekend op
hun toonbanken en onze affiches in hun etalages. De organisatorische verantwoordelijkheid van het straattheater ligt sinds
2017, op basis van het advies in het meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur van Den Haag, bij onze (locatie)partner Marketing
Haagse Binnenstad. De Betovering behoudt de artistieke supervisie.
Met Kinderopvang Dak is er al jarenlang een publicitaire en inhoudelijke samenwerking. Dak kindercentra krijgt van ons als
eerste de brochures en hun kunstvakdocent mag, na onze inhoudelijke goedkeuring, een gratis toegankelijke activiteit
aanbieden in het festivalcentrum met zichtbaarheid voor henzelf.
Bovenstaand zijn voorbeelden van ondernemers en organisaties waarmee we de afgelopen jaren in de programmering
hebben samengewerkt. Andere vormen van samenwerking worden later beschreven. We geloven in krachtenbundeling en
samenwerking, dat zit in ons bloed.

Samenwerkingspartners 2019

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

LOCATIE-EN PROGRAMMAPARTNERS (Inhoudelijk, financieel & publicitaire samenwerking)
PODIA

BIBLIOTHEKEN

MUSEA & GALERIES

WORKSHOPLOCATIES

STRAATTHEATER LOCATIES

* Club Lourdes (Lourdeskerk)

* Bibliotheek Bomenbuurt

* Atrium Stadhuis

* Boekhandel De Vries Van Stockum

* Grote Marktstraat

* De Nieuwe Regentes

* Bibliotheek Centrum

* Grafische Werkplaats

* Haag Hip Hop Centrum

* Spuistraat

* Diamant Theater

* Bibliotheek Escamp

* Haags Historisch Museum

* In het Koorenhuis

* Passage

* Filmhuis Den Haag

* Bibliotheek Haagse Hout

* Kunstmuseum Den Haag

* Kilkenny School of Irish Dance

* Vlamingstraat

* Koninklijke Schouwburg

* Bibliotheek Laakkwartier

* Mauritshuis

* Klooiklup Kids in De Kinderwerkplaats

* De Grote Markt

* Kooman's Poppentheater

* Bibliotheek Leidschenveen

* Museon

* Koninklijk Conservatorium

* Spuipleintje

* Korzo

* Bibliotheek Loosduinen

* Museum Beelden aan Zee

* Muziekacademie Den Haag

* Leyweg (een additionele

* Laaktheater

* Bibliotheek Nieuw Waldeck

* Museum Bredius

* Nederlands Dans Theater

locatie ivm bijzonder

* Theater aan het Spui

* Bibliotheek Scheveningen

* Museum de Gevangenpoort

* New Dance Center

gewenst publiek -

* Theater Dakota

* Bibliotheek Schilderswijk

* Museum Meermanno

* Pathé Spuimarkt Den Haag

Niet opgenomen in

* Theater de Vaillant

* Bibliotheek Segbroek

* Muzee Scheveningen

* HNT Studio's

het boekje)

* Theater Ludens

* Bibliotheek Transvaalkwartier

* Nationaal Archief

* Theaterschool Rabarber

* Bibliotheek Wateringse Veld

* Nest

* Vadercentrum Adam

* Bibliotheek Ypenburg

* Zuiderstrandtheater

SUBSIDIËNTEN & FONDSEN

COMMERCIËLE PARTNERS

SUBSIDIËNTEN

SPONSORING

* Fonds Podiumkunsten

* DAK Kindercentra

* Gemeente Den Haag – OC&W

* Pathe Spuimarkt Den Haag

* Gemeente Den Haag – DSO

PRIVATE FONDSEN

SOCIALE PARTNERS - Gezamenlijke doelgroepenbenadering

PUBLICITEITSPARTNERS

PARTNERS BIJZONDER GEWENST PUBLIEK

* Den Haag Marketing

(overkoepelende) organisaties

* Scènes Theater
* NS

Escamp

Overige organisaties

* Kidsweek

* Wijkcentrum Bouwlust

* Stichting Onbeperkt Genieten

* RailTV

FACILITEREN RELATIES BEDRIJFSLEVEN

* Wijkcentrum Moerwijk

* Stichting Aight

* Stadsschermen Nouvelle Media.

* Marketing Haagse Binnenstad

* Stichting Bewoners platfrom

* Middin

* Den Haag FM

Wateringse Veld

* Ooievaarspas

* Radio West
* Kidsproof

* Fonds 1818
* VSBfonds

COMMERCIËLE LOCATIEPARTNERS

* De Kinderwinkel

* Stichting Vluchtelingenwerk

* Fonds 21

inhoudelijk, financieel & publicitaire

* Stichting MOOI / Morgenstond

* Stadsdeel Centrum

* Prins Bernhard Cultuurfonds

samenwerking

* Escampade

* Stadsdeel Escamp

DISTRIBUTIE BROCHURE

* Stichting Madurodam kinderfonds

* Ondernemersvereniging Grote Marktstraat

* De Burendag

* Mutesounds

* Alle basisscholen in Den Haag

* Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds

* Pathe Spuimarkt Den Haag

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

* BIZ City Center (Spuistraat,

Centrum

SAMENWERKINGEN VRIJWILLIGERS

* Relevante HBO-opleidingen

* Janivo Stichting

Vlamingstraat

* Buurtschool 03

Bijzonder gewenst publiek

* Buitenschoolse opvang

* Stichting Sint Nicolaas Gasthuis

Venestraatt & Wagenstraat)

* Buurthuis de Mussen

* Middin

* Vrije tijdsinstellingen

* Stichting Zabawas

* De Passage

* Wijkcentrum de Octopus

* Inburgering- en taalinstituten

* Ondernemersvereniging Spuimarktcomplex

* Buurthuis de Bario

* Expatorganisaties

* Stichting Popdistrict

* Jeugdwerk Samsam

* Buurthuizen

* Spuiplein Programmering

* Buurthuis de Sprong

* Veel basisscholen in de randgemeenten
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2.2 Programma-opbouw en programmering 2019
Het is weer gelukt om tot een kwalitatief stevig en uitgebalanceerd programma te komen en met een breder uitgezet
buitenprogramma. Voor de programmering van De Betovering hebben we weer de mooiste voorstellingen uit binnen- en
buitenland naar Den Haag gehaald waarbij het accent lag op producties van nationaal gesubsidieerde jeugdtheater – en
dansgezelschappen. De workshops werden voor het overgrote deel speciaal voor het festival ontwikkeld en altijd gegeven
door professionele vakdocenten en kunstenaars en sloten veelal aan bij een voorstelling of een rondleiding in het museum of
de galerie. De randprogrammering bestaat uit het buitenprogramma, de festivalcentra en De Culturele Spelen.

Kernprogramma
De kernprogrammering bestaat uit voorstellingen en workshops. Bij de voorstellingen kiezen we voor (deels internationale)
bestaande, kwalitatief sterke producties van professionele theater- en dansgezelschappen voor de jeugd. Daarnaast
presenteert het festival een uitgebreid workshopprogramma. De workshops, vaak op maat voor het festival gemaakt en altijd
gegeven door professionele vakdocenten en kunstenaars, zijn meestal inhoudelijk gekoppeld aan een voorstelling of aan
begeleid museum- of galeriebezoek. Ze zorgen voor verdieping en reflectie.
Voorstellingen
Van de 20 verschillende voorstellingen (70 uitvoeringen) uit het buitenland beleefden er 8 hun officiële Nederlandse
première: Tiny Echoes (de openingsvoorstelling) van Make Mend and Do (UK), Cache Cache van La Guimbarde (BE) én
Concert Magiq van Esmé Bos & Bart Voets (BE) in de Schouwburg, Trip Tout Petit van Audrey Dero (BE) op de Grote markt,
Joy van Joshua Monten (CH) in het Zuiderstrandtheater, Parallel Worlds van Malego Widza (PL) in het Laaktheater, Sira & de
MicMac studio van Zebarbar & Villanella (BE) in Theater Dakota Veel te veel te veel van de Kopergietery (BE) in Theater aan
het Spui. Ook leuk om te benoemen is dat Släpstick van het gezelschap Släpstick (voormalig de Wereldband) op advies van de
betoveringen met een iets kortere versie voor de allereerste keer voor de jeugd vanaf 6 jaar speelde. En met succes want ze
speelden voor een volledig uitverkochte schouwburg. Het publiek beoordeelde het festival met een gemiddeld schoolcijfer
van 8,6 en de gehele podiumprogrammering met een 8,5. Van de internationale producties werden Boks (BE), Manoviva (IT)
en O Temps D’O (FR) het beste beoordeeld met gemiddelde schoolcijfers liggend tussen de 8,7 en de 9,2. Van de
Nederlandse producties kregen Ssst! van ROSE stories & Studio Figur, De Gruffalo van Meneer Monster en Daan Draait de
hoogste cijfers, gemiddeld tussen de 8,7 en 9,2.
Uitgelicht: cultureel brede programmering
Cultureel brede programmering tijdens de editie van 2019 waren de voorstellingen Sira en de MicMac studio en
Concert Magiq (met liedjes van over de hele wereld) uit België, Ayse en de verliefde Wolk van Re-ART ensemble van
BEER muziektheater, en het Afrikaans-Surinaams georiënteerde programma rondom de spin Nansi in Theater De
Vaillant.
Uitgelicht: 8 + programmering
In 2019 zijn we meer aanbod voor de oudere kinderen (8+) programmeren. Dit is risicovol voor ons omdat
voorstellingen voor deze doelgroep in de vrije tijd, in de regel veel minder goed bezocht worden dan voorstellingen
voor jongere kinderen. Toch gingen we de uitdaging aan, vertrouwen gekregen omdat hier in de
enquêtes van 2018 meermaals om gevraagd is. 4 dagen met totaal 5 uitvoeringen van 8+ voorstellingen zijn
geprogrammeerd in de midden- en grote zalen van Theater aan het Spui, Dakota, Het Zuiderstrandtheater en
Theater Ludens Voorburg.
Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt naar het bekende van boek van Guus Kuiers speelde op dinsdag in
Theater Dakota en op donderdag in Theater Ludens. Joy, een stagefight- meets- modern ballet -voorstelling uit
Zwitserland speelden twee keer op maandag in het Zuiderstrandtheater gecombineerd met een stagefight
workshop voor de oudere doelgroep. De voorstelling Ruimtevlucht speelde op woensdag in Theater aan het Spui.
Deze laatst genoemde was volledig uitverkocht. De publieksresultaten van Joy zijn bijzonder te noemen met
respectievelijk 121 en 158 man publiek in de zaal bij uitvoering van modern ballet voor de doelgroep 9 jaar ouder.
Uitgelicht: relax-performances in het kernprogramma
Primeur sinds 2018 voor De Betovering én voor Nederland waren de relax-performances. Dit zijn reguliere
voorstellingen, waarbij één van de speelbeurten enigszins wordt aangepast zodat deze aangenamer wordt voor
kinderen die niet goed tegen veel prikkels kunnen. Lichteffecten, stroboscooplicht, geluiden of knallen worden
verzacht of eruit gehaald. Ook wordt het zaallicht een beetje aangelaten, zodat het niet helemaal donker is. En als
een kind om een bepaalde reden tijdens de voorstelling de zaal uit moet of wil, dan is dat geen probleem.
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We hebben even als in 2018, 3 uitvoeringen geprogrammeerd van deze zogeheten relax-performances, bedoeld
voor kinderen met bepaalde vormen van autisme, AD(H)D of binnen het hoog sensitieve spectrum én voor regulier
publiek dat het leuk en belangrijk vindt dat alle kinderen samen naar het theater kunnen.
Bij de foyers van Theater aan het Spui en Theater Dakota, waar de relax-performances geprogrammeerd stonden,
creëerden we daarnaast een prikkelarme zone; een rustige plek waar een kind zich even kan terugtrekken uit alle
drukte. De zaalwachten van desbetreffende theater en alle vrijwilligers worden geïnstrueerd op deze doelgroep.
Omdat het voor sommige kinderen belangrijk is om heel goed voorbereid te zijn op hun theaterbezoek hebben we
fotoboekjes laten maken van deze drie festivalallocaties met de kassa, de garderobe, de fyer, het toilet, de zaal e.d.
Deze fotoboekjes waren te vinden op De Betovering-website.
Via social media en e-mail krijgen we mooie publieksreacties op dit programma. Bijvoorbeeld dit ontroerende
bericht van een bezoekers bij de installatie- voorstelling Trip Tout petit:
“ADAM EN IK GINGEN VANDAAG EVEN NAAR DE STAD EN NAAR KINDERFESTIVAL DE BETOVERING IN DEN HAAG. ER WAS EEN AARDIGE VROUW
BIJ DE ACT DIE ZELF ALVERTELDE DAT DEZE VOORSTELLING NON-VERBAAL IS EN VAST LEUK WAS VOOR ADAM. ER KWAMEN NOG WAT ANDERE
KINDEREN MET OUDERS AAN DIE ÓÓK IN HETZELFDE TENTJE WILDEN. DAT WERD ADAM TEVEEL. HIJ WILDE NIET MEER. IK MOEST MIJN TRANEN
WEGSLIKKEN. AL ZÓ VAAK GEBEURD. IK VIND ZOVEEL KINDERDINGEN (PRETPARKEN, VOORSTELLINGEN ZO NIET LEUK OM TE DOEN MET ADAM
OM DEZE REDEN. HEEFT HIJ ER LAST VAN? IK WEET HET NIET, MAAR IK VIND HET ECHT NIET LEUK DAT HIJ VAAK BIJ VOORBAAT AL UITGESLOTEN
IS. GOED. WIJ WEG. ADAM WAS OOK GEWOON MOE (DAT LIGT NIET AAN WIENS INCLUSIVITEIT DAN OOK. IEDEREEN WEET: BERG JE GEWOON
VOOR KINDEREN DIE MOE ZIJN). IETS LATER WILDEN WE NAAR HUIS EN TOEN IK ZAG DAT ER NIEMAND BIJ HET TENTJE WAS, GINGEN WE ALS
VANZELF TOCH. DIE TRANEN KWAMEN OPEENS ZONDER AANKONDIGING ALSNOG EN NA UITLEG HADDEN ZE BINNEN ENKELE MINUTEN EEN
PRIVÉ-ACT VOOR ADAM SAMENGESTELD. HOE LIEF! ADAM WILDE ZIJN GEIT IN DE “HELIKOPTER”. DAT WAS DAN OVERIGENS OOK HET ENIGE
WAAR HIJ VERVOLGENS AANDACHT VOOR HAD, MAAR NA AFLOOP SPRONG EN GEBAARDE HIJ IN IEDER GEVAL HEEL BLIJ.”
- Een bezoeker met een doof en niet sprekend kindje

Festival de Betovering wil dat alle kinderen mee kunnen doen en zoekt naar mogelijkheden voor kinderen waarbij bewegen,
stilzitten, horen, zien, betalen, prikkels verwerken, of een kunstinstelling bezoeken, niet zo vanzelfsprekend is. We horen dat
andere organisaties ook een start hebben gemaakt met deze vorm van programmeren. Dat juichen we uiteraard enorm toe
en we zijn er trots op dat ons initiatief een spin-off binnen de sector teweegbrengt.
Workshops
Voor de workshops konden de kinderen in veel verschillende locaties terecht zoals o.a. in Museum Beelden aan Zee, het New
Dance Center, Kunstmuseum Den Haag, Haags Historisch Museum, Pathé aan het Spui, de Muziekacademie, Haags Hip Hop
Centrum en Boekhandel De Vries Van Stockum. Museum Bredius, De Klooiklup en het Museon sloten zich in 2019 als nieuwe
partners binnen het workshopaanbod aan. Er kwamen verscheidene disciplines kwam aan bod; van stage fighting tot Afro
dance, van het mummificeren van je lievelings-barbie tot het ontwerpen van een prototype Space-sneaker, van het bespelen
van de Cajon Drum tot de Ukelele en van decorontwerp tot musicaltheater. In 2019 continueerden we de samenwerking met
de Z@pp Theaterprijs, waardoor de overdracht van de kinderjury wederom plaatsvond tijdens De Betovering in de feestelijke
setting van de première van Gebroeders Leeuwenhart in Theater aan het Spui.

Randprogramma
Straattheater
We kijken terug op een prachtig compact straattheater programma aanbod met 4 dagen gemiddeld 6 acts per dag in het
centrum op de Grote Markt, de Grote Marktstraat, de Spuistraat, de Venestraat, de Vlamingstraat, de Wagenstraat, de
Passage, het Spuimarktcomplex en het Spuiplein.
Het winkelend publiek werden dit jaar o.a. verrast door de mysterieuze SPA-CI-MEN die met een groep van vijf robots op
aarde was geland om het menselijk leven te verkennen. Ook een andere vreemde verschijning dook op in het straatbeeld
namelijk White Stranger. Dit wezen was ook nieuwsgierig naar het leven op aarde en zocht voorzichtig contact met het
publiek. Dat vormde een mooi contrast met de andere walking acts; Scubabianchi en Ami 6. Deze brutale auto’s zette de
Haagse binnenstad op hun kop. De Scubabianchi- een oldtimer omgetoverd tot rijdend aquarium gevuld met goudvissen
bracht samen met zijn compagnon de vliegende Ami 6, het publiek in verwarring en beweging. Maar ook Jochen de Olifant
toerde rond door het centrum en maakte graag een praatje met het publiek. Deze gekke olifant stal een aantal jaar geleden
al ons hart en ook dit jaar bracht hij het publiek weer in verroering. Naast walking-acts waren er deze editie ook installaties
die veel bekijks trokken. Bij de Koning van de Speeltuin op de Grote Marktstraat waren alledaagse meubels omgetoverd tot
grote speeltoestellen. Bedenk wat thuis nooit mag; springen en dansen op stoelen en banken. Nu was het juist de bedoeling
om zoveel mogelijk beweging te creëren. Heel anders dan bij Mechatropolis, een bijzondere, mechanische knikkerbaan van
hout waarbij spelen, visueel ontdekken, praktisch puzzelen en controle centraal stonden. Op het spuipleintje moest je weer
juist weer alle controle loslaten bij het Bumper Ballet. Deze installatie lijkt op een gewone botsautobaan maar wel met een
eigen choreografie. De botsauto’s hadden een eigen wil en lieten zicht niet zomaar besturen.
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Op de Grote Markt kon het publiek er even tussenuit bij Trip Tout Petit. Deze bijzondere installatie verzorgde fungeerde als
een boekingskantoor voor kleine intieme dag-droom-reisjes. De vriendelijke hostesses namen je mee naar een door jou
zelfgekozen bestemming. Via inventief objecttheater kon het publiek op een bijzondere mini ontdekkingsreis.
De Culturele Spelen
De Culturele Spelen vormen de culturele tegenhanger van de sportieve Koningsspelen in april. Met de Culturele Spelen wil De
Betovering kinderen tijdens schooltijd laten ervaren wat er buiten de schoolmuren mogelijk is aan culturele activiteiten en
hen te helpen bij het zélf kiezen uit dat aanbod. De Spelen vinden plaats vlak voor de herfstvakantie. Scholen worden door
De Betovering geholpen met de invulling van de spelen. In 2018 en 2019 vonden de pilotedities van de Culturele Spelen
plaats op een aantal Haagse basisscholen. Een van de onderdelen was het door CultuurSchakel hiervoor ontwikkelde
lesprogramma Op zoek naar de Betovering, waarmee kinderen zich, binnen hun kunsteducatie-lessen op school,
voorbereiden op hun week Betovering. In 2019 was het thema van de Spelen ‘Rembrandt en licht’, in het kader van het
Rembrandtjaar. Onderdeel van deze tweede spelen was een lichtshow die een aantal van de kinderen gaven tijdens de
opening van De Betovering 2019 voor aanvang van de openingsvoorstelling in de Schouwburg. De Spelen worden een vast
onderdeel van de Betovering.
Festivalcentra
In de festivalcentra van De Betovering is geen sky the limit en kan via een doorlopend programma naar hartenlust worden
gebouwd, verzonnen en gemaakt. In 2019 kende het festival één groot festivalcentrum in Theater aan het Spui, en vier
kleinere- de zogeheten satellietcentra- in Theater Dakota, Muzee Scheveningen, De Nieuwe Regentes en deze editie voor het
eerst ook in het Korzo theater. De kinderen gingen aan de slag rond het jaarthema en creëerden samen een nieuwe wereld in
het heelal compleet met ruimtewezens, raketten en een heleboel sterrenstof. We sloten het festival in stijl af met een heuse
ALL-ALIENS (welcome)- AFTERPARTY waar de kinderen een metamorfose ondergingen in de “CirQuematiQue Super3000Kinderverandermachine” om vervolgens met passende partylooks een buitenaardse drumworkshop te volgen onder leiding
van Haagse drummer Koen Herfst. De voetjes gingen massaal van de vloer in de Space disco samen met de Hip-hoppende
oma’s van de Granny HipHopcrew.
Een volledig overzicht van de programmering van dit jaar staat in bijlage III.
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2.3

Publieksbereik en prijsstelling

Generieke publiciteit
Om het grote publiek te bereiken voeren we een generieke marketing- en publiciteitscampagne. Daarvoor blijken onze
website en de stadsbrede verspreiding van de programmaboekjes belangrijk.
Binnen Den Haag: alle Haagse basisscholen, en inmiddels ook veel scholen in de buurtgemeenten, verspreiden het
programmaboekje onder hun leerlingen. Dat is bijzonder en uiterst waardevol. Onze locaties zetten hun eigen
marketingapparaat in en ook vaste publiciteitspartners als de VVV werken mee. Daarnaast voeren we publiciteit via social
media, nieuwsbrieven, persberichten, filmpjes op stadsschermen, aanwezigheid op kinderevenementen en citydressing. De
lokale media zoals Omroep West, Den Haag FM en de Haagsche Courant geven ons weer uitgebreid aandacht. Het
straattheater zelf is programmering en citydressing ineen. Door het straattheater in samenwerking met de
ondernemersverenigingen te programmeren, en het eigenaarschap dat zij voelen, liggen de flyers van het Betoveringstraattheater heel vanzelfsprekend op toonbanken van de Hema, Jamin en Bijenkorf en staan er baniertorens in de Grote
Markstraat. Pathé, de bioscoop aan het Spui, toont kosteloos, vanaf 10 dagen voor het festival, het Betoveringreclamefilmpje, voorafgaand aan alle kinderfilms.
Buiten Den Haag: landelijk verspreidt het Citydogs netwerk onze programmaboekjes op de kinderrijke adressen in de grote
steden. De Volkskrant, Trouw en de Telegraaf geven online en via print aandacht aan het festival. Publiciteit via filmpjes en
online marketing passen bij één van onze duurzaamheidsambities: extra publiciteit zonder extra papier. We kopen
reclamefilmpjes in, voorafgaand aan kinderprogramma’s van Z@pp op Uitzendinggemist.nl. Deze programma’s worden vaak
klassikaal op school bekeken, waardoor deze pre-rolls een extra groot bereik hebben. Rail-tv toont onze filmpjes kosteloos op
de perrons van alle Nederlandse treinstations en NS-Onderweg deed dat, ook kosteloos, in de treinen in Nederland. We
huurden het marketingbureau INTK weer in om ons te helpen om onze Google Grants (gratis AdWords plaatsen ter waarde
van maximaal $10.000 per maand) zo goed mogelijk te gebruiken om (ook landelijk) potentieel publiek naar onze website te
verleiden. We hebben daarnaast een online-marketingspecialist ingehuurd om ons te helpen onze online marketing (m.n.
strategie, social-media acties, SEA, SEO en landingspagina’s) te professionaliseren.

Gerichte publiciteit en programma Bijzonder Gewenst Publiek
Met gerichte publiciteit proberen we ons bijzonder gewenst publiek te bereiken. Festival de Betovering wil dat alle kinderen
mee kunnen doen en zoekt naar mogelijkheden voor kinderen waarbij bewegen, stilzitten, horen, zien, betalen, prikkels
verwerken niet zo vanzelfsprekend is. Kinderen en ouders voor wie theater- of museumbezoek in de vrije tijd minder
vanzelfsprekend is bereiken we met het programma ‘bereik bijzonder gewenst publiek’ en met gerichte publiciteit. In dialoog
met deze doelgroepen zoeken we naar ontwikkelkansen van het festival. We werken al jaren samen met verschillende
organisaties aan het steeds meer toegankelijk maken van ons festival. Inmiddels hebben we een netwerk opgebouwd van
welzijnsinstellingen, belangenorganisaties, scholen, wijkcentra en (buurt)verenigingen waar we ons ‘bijzonder gewenst
publiek’ beter leren kennen en beter kunnen bereiken.
 De prikkelarme relax-performances en de omkadering ervan zijn reeds beschreven.
 Met het oog op kinderen met een lichamelijke beperking:
▪ communiceren wij met gerichte persberichten, en via onze eigen website over de toegankelijkheid van onze
locaties voor mensen met een beperking;
▪ communiceren wij met specifiek hierop gerichte persberichten en via onze eigen website en brochure over de
toegankelijkheid van onze activiteiten. Taalarme activiteiten worden duidelijk als zodanig aangeduid, wat
relevante informatie biedt voor dove en slechthorende kinderen.
▪ organiseren we bij enkele programmaonderdelen de aanwezigheid van een gebarentolk, welke ook
aangevraagd kan worden door publiek;
▪ wordt de bewegwijzering in het festivalcentrum in hoogte en kleurstelling aangepast om deze beter leesbaar te
laten zijn voor rolstoelgebruikers en slechtzienden;
▪ vragen we aan onze locaties om informatie over hun toegankelijkheid duidelijk zichtbaar te maken, ook bij hun
kassa’s, en geven hen tools hiervoor;
▪ maken we onze medewerkers en vrijwilligers bewust van bejegeningsnormen;
▪ blijven we, onderzoekend en wervend, in gesprek met organisaties die werken met kinderen met een
lichamelijke beperking zoals het speciaal onderwijs, Stichting Onbeperkt Genieten en MuteSounds.
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* We informeren scholen en organisaties die werken met kinderen met een verstandelijke handicap. Samen met Middin
zoeken we naar extra mogelijkheden en zijn er bijvoorbeeld jaarlijks volwassen vrijwilligers met een verstandelijke beperking
ingezet in onze festivalorganisatie. Zo willen we aan kinderen zichtbaar het signaal afgeven dat ook mensen met een
verstandelijke beperking erbij horen. In 2019 waren de vrijwilligers van Middin actief tijdens de betovering in het Mauritshuis
en Theater aan het Spui.
 In samenwerking met de Ooievaarspas communiceren we met de doelgroep met een kleine beurs dat bezoek mogelijk is
met 50% korting op de toegangsprijzen en welke programmaonderdelen gratis te bezoeken zijn. Er is promotiemateriaal naar
Vluchtelingenwerk gestuurd, om de maatjes in Den Haag erop te attenderen dat festivalbezoek een gezamenlijke activiteit
kan zijn.
* Er is extra aandacht voor kinderen uit de Schilderswijk en het stadsdeel Escamp. In deze wijken is de participatie in de
vorm van theater- of museumbezoek in de vrije tijd door kinderen, erg laag. Voor deze wijken worden specifieke wijkflyers
gemaakt en gedistribueerd met het festival-aanbod in de betreffende wijk en een plattegrond van de wijk. Daarnaast wordt
deze groep actief, en op persoonlijke wijze, benaderd met het doel om mogelijke drempels te verlagen/weg te nemen. De
hiervoor aangestelde projectmedewerker doet dit o.a. door:
▪ moeders van kinderen in De Betovering-leeftijd voorafgaand aan het festival in groepen rond te leiden in een van
festivallocaties en hen daar ook te informeren over het festivalaanbod;
▪ maatwerkprogramma’s te maken voor groepen van wijk- en buurtcentra;
▪ ouders voorlichting te geven over het festival tijdens hun eigen koffie-ochtenden en taallessen;
▪ te communiceren via de welzijnsorganisaties en wijkgerichte mediakanalen;
▪ op voor de wijk belangrijke plekken kleinschalig extra workshops en extra straattheater te programmeren als parade
voor de hoofdprogrammering van het festival.
 Voor anderstaligen (migranten en expats) maken en verspreiden we ook een Engelstalige brochure met daarin een
selectie uit het festivalaanbod waarbij gesproken taal niet van belang is. Ook maken en verspreiden we een Engelstalig
persbericht. Engelstalige informatie is ook op de website te vinden. Verscheidene buurthuizen, maar ook internationale
organisaties en bedrijven, betrokken ambassades en STET (Stichting The English Theatre Den Haag) helpen ons bij het
benaderen van hun anderstalige achterban.

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

meer kaartverkoop (t.o.v. 2019)
groei aantal bezoekers die buiten het festival nooit een theater bezoekt
groei aantal bezoekers niet-Nederlandse achtergrond
meer bekendheid met positieve associatie bij, grotere groepen betrokken maken. Dit is ons festival.

Route
Het bureau INTK vragen om de Google Grants verder op punt te stellen, bij te houden en strategisch met ons mee te denken,
en een online marketeer vragen om strategisch met ons mee te denken en te helpen met een plan van aanpak.
▪ Doelstellingen voor de website
▪ Groei van verkeer naar de website met 30%
▪ Groei per kanaal: Organisch: 32%, direct: 10%, referral 32%, social 30%, e-mail 20%.

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

Resultaat 2019
De bezoekersaantallen zijn, zoals eerder beschreven, gestegen t.o.v. 2017. Het aantal kwalitatieve gebruikers is gestegen
t.o.v. 2018. Er zijn namelijk gemiddeld meer pagina’s per gebruiker en per sessie bekeken. Daarnaast is de sessieduur
gemiddeld hoger op alle kanalen. Ook het aantal terugkerende gebruikers is gestegen.
• Het verkeer vanuit Google Adwords is gedaald met 16%. Het organisch en direct verkeer is echter wel gestegen.
• Verkeer per kanaal: Organisch: 44%, direct: 31%, referral 10%, social 7%, e-mail 0,5%.
• De groei van organisch en direct verkeer is gestegen. Dit kan de daling in paid search deels verklaren. De bezoekers
die in 2018 via paid search op de website kwamen, kunnen nu op een meer efficiënte manier naar de website
navigeren.
Voor een meer gedetailleerde verslaglegging verwijs ik u naar bijlage VII.
Website en andere digitale media

eenheid

2011

Website bezoeken totaal aantal

aantal

22231

60950

59614

68946

Website unieke bezoekers totaal (IP-adres)

aantal

13021

40059

34384

43169

Ontvangers digitale nieuwsbrieven

aantal

1836

3708

4567

1994

Adwords kliks

aantal kliks

504759

571

6970

AdWords CTR (Click-Through-Ratio)

CTR

1,38%

1,26%

10%

Facebook volgers

aantal

2034

2565

3242

twitter volgers

aantal

535

560

197

2013

2015

2017

2019

Instagram volgers
aantal
372
920
* In het kader van de nieuwe AVG/privacywetgeving zijn wij opnieuw begonnen met het vergaren van geinteresseerde nieuwsbrief ontvangers.

20

21

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

Positionering bij het publiek
Wij positioneren De Betovering bij het publiek als de leukste herfstvakantie van Nederland! Ruim de helft (60%) 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 26% ons publiek komt uit de regio en
14% 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 horecagelegenheden, een bezoek aan
het strand of familiebezoek.

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

Evaluaties
Evaluaties met ons publiek en onze locaties zijn essentieel. Al vele jaren worden onder het volwassen publiek ongeveer 1000
enquêtes afgenomen. Omdat deze onderzoeken een lange periode betreffen, kunnen wij tendensen signaleren en
ontwikkelingen volgen. Wij verzamelen belangrijke informatie over bijvoorbeeld veranderingen in de achtergrond van ons
publiek, over hun beleving van het door ons geprogrammeerde aanbod en de effectiviteit van de verschillende
publiciteitsuitingen. Ook toetsen wij bij sleutelfiguren (zoals begeleiders van bezoekende buitenschoolse opvang of
buurthuis) of dat wat we met onze programmering ambiëren ook als resultaat wordt neergezet. Dat blijkt veelal het geval.
Daarnaast evalueren we jaarlijks inhoudelijk met de deelnemende locaties over de gepercipieerde publiekssamenstelling en
publiekservaring. Het publiek was tevreden en beoordeelde het festival in zijn geheel met het rapportcijfer 8,6 en de
festivalcentra en de losse programmaonderdelen beiden gemiddeld met het rapportcijfer 8,5.

3.2

Bedrijfsvoering: organisatie en financiën

Organisatie
Het festival is georganiseerd in samenwerking met 54 kunst- en cultuurinstellingen in Den Haag onder directie van Suzanne
Verboeket, hierbij ondersteund door projectmedewerkers Chantal Hompe, Jana Mol, Maren Vandenhende en Pieternel de
Winter. De maanden rondom en tijdens het festival worden zij ondersteund door meerdere freelancers en vrijwilligers. Het
gehele team werkt op freelancebasis. De directie werkt op contractbasis en huurt de andere teamleden in. De interne
organisatie bestaat in 2019 uit 1,9 fte aan zzp-ers die het hele jaar door aan het festival werken en 0,5 fte aan zzp-ers die
gedurende een deel van het jaar meewerken.
De dynamiek van een festival als De Betovering vraagt om een efficiënte en flexibele bedrijfsvoering. De Betovering heeft
geen personeel in dienst. De directie werkt op contractbasis en huurt de andere teamleden in. Het gehele team werkt op
freelance basis. Dit geeft ons de mogelijkheid om de formatie aan te passen aan de actualiteit. Dit kan omdat alle
medewerkers, buiten de drukste fase, ook voor andere culturele organisaties werken. Dit draagt bij aan het uitwisselen van
expertise en versterking van netwerken. Bij alle voorbereidende en uitvoerende taken kijken we kritisch naar de
prijs/kwaliteitverhouding van het kernteam. Afhankelijk van de taak, beschikbare budgetten en werkomvang werkt het
kernteam meer of minder uren en kunnen taken gedelegeerd worden aan vrijwilligers of juist aan specialistische freelancers.

Bestuur
De samenstelling van het bestuur op 11/3/2020:
Samenstelling Bestuur
Functie

naam

aangetreden sinds

treedt af* op

NB

Voorzitter

Anja Overhoff van der Lem

10-sep-15

10-sep-21

herbenoembaar voor 3 jaar

Penningmeester

Jan Helderman

12-feb-13

12-feb-22

niet herbenoembaar

Vice voorzitter

Maurice Haak

18-sep-14

18-sep-20

herbenoembaar voor 3 jaar

Algemeen lid

Fouzia Outmany

28-jun-18

28-jun-21

herbenoembaar voor 2 x 3 jaar

Algemeen lid

Michiel Hendrix

28-jun-18

28-jun-21

herbenoembaar voor 2 x 3 jaar

Algemeen lid

Shervin Nekuee

28-jun-18

28-jun-21

herbenoembaar voor 2 x 3 jaar

* volgens geldend rooster van aftreden
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In het bestuur zijn in 2019 geen mutaties geweest. Sinds 2018 hebben we 5 bestuursleden in plaats van 4 omdat we na twee
mutaties in 2018 3 mensen vonden die mooi in onze profielen pasten dat we hebben gekozen voor de uitbreiding van ons
bestuur met 1 persoon. Dit bestuur geeft veel vertrouwen voor een stabiele toekomst met meer kansen voor diversiteit.
Bestuur en directie werken zo veel mogelijk overeenkomstig de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur
wordt nageleefd en verantwoord. In 2015 zijn de statuten aangepast zodat ook deze Governance “proof” zijn. Binnen het
bestuur en de directie is in 2019 opnieuw aandacht aan dit onderwerp gegeven.
In bijlage IV van het jaarverslag is toegelicht op welke wijze de code actief wordt nageleefd.

Financiële toelichting
Het jaar 2019 is financieel goed afgesloten. Na toevoeging van het voordelige resultaat van € 14.103, - bedraagt het eigen
vermogen € 72.745, -. Dit vermogen is bedoeld als buffer voor tegenvallende resultaten. De baten en lasten van 2019 waren
lager dan die van 2018. Dit was voorzien, aangezien we in 2018 € 75.000 aan eenmalige baten ontvingen (van DSO Plein
Lange Poten, Stichting Stad aan Zee en Stichting Exploitatie Appel Theater) waarmee toen ook een aantal eenmalige
activiteiten zijn gerealiseerd.
De opbouw van onze financiën bestond uit circa:
28% inkomsten van publiek en sponsors (o.m. ondernemersverenigingen en Dak kindercentra);
37% uit subsidies (van de gemeente Den Haag en het Fonds Podiumkunsten);
35% uit private fondsen (waarvan de belangrijkste het VSB Fonds, Fonds 1818 en Fonds 21 zijn).
We hebben de Culturele ANBI-status, wat ruimte geeft voor fiscaal aantrekkelijke giften. Ook vermelden we graag de
‘verborgen, in de jaarcijfers niet-zichtbare’ product- en dienstensponsoring, bijvoorbeeld van de vrijwilligers.
Bij de jaarrekening is een controleverklaring van de accountant opgenomen.
De extra middelen in 2018 en de bijbehorende mogelijkheden waren heel fijn. Tegelijkertijd vormde het ook een uitdaging
voor 2019. Niet alles wat we in 2018 van dit geld deden, hoefde ook in 2019 te gebeuren. Maar sommige zaken zoals de
Culturele Spelen, de marketingslag, de relax-performances en het hebben van een opslag wilden we wel graag continueren.
Hiervoor hebben we in 2019 beperkte additionele incidentele dekking gevonden. In 2020 zullen we dit opnieuw doen, in
opmars naar het meerjarenbeleidsplan 21-24 waarbinnen we een aantal van deze zaken mogelijk met meerjaren-subsidie
structureler kunnen financieren.
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4. SWOT
Krachten

Wat ons minder goed afgaat

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

Goed cultureel divers programmeren blijft moeilijk.

De breedte van het programma met voorstellingen & workshops: het
grote aantal internationale voorstellingen, het straattheater, de
festivalcentra, de Kids podiumprijs, relax-performances en de Culturele
Spelen. Ook de verscheidenheid in disciplines (beeldend, dans, muziek,
theater) en in locaties is een kracht.

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

De omvang en kracht van de samenwerking: alle partners van
afgelopen jaar hebben aangegeven weer te willen samenwerken, en er
hebben zich al nieuwe gemeld.

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

Kernteam: een goed & geëngageerd team dat continue werkt aan het
ontwikkelen en verbeteren van het festival en de interne processen.

Het is uitdagend om de omvang van de verschillende vormen van het op
het festival aanwezige bijzonder gewenst publiek meetbaar te maken.

Lokale positionering: gaat goed, zeker bij het publiek. De Betovering is
een instituut in de stad, heel veel partijen profiteren ervan. De Betovering
wordt regelmatig gevraagd om advies.

Het publieksbereik,specifiek bij de actiiteiten met doventolken en bij de
Culturele Spelen loopt achter bij de rest.

Landelijke positionering: ontwikkelt zich goed. O.a. door
samenwerkingen met Jeugtheater de Krakeling en Dutch Performing
Arts voor NL-showcase, met Assitej-NL en KIJK-uit. De Betovering wordt
regelmatig om betrokkenheid of advies gevraagd.

De festivalcentra lopen goed, maar ontwikkelen niet echt door. Zij
kunnen een nieuwe inhoudelijke impuls gebruiken.

Bedreigingen

Kansen

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.

Meerjaren beleidplan '21-'24: een nieuwe meerjaren ronde met nieuwe
kansen.

Incidentele financiering. Minder dan 38% van onze dekking (peiljaar
2019) bestaat uit structurele subsidies. Dat is kwetsbaar.

Code Fair Practice, helpt ons om financiers te engageren bij het
behouden van een gezond, zich ontwikkelend en financieel eerlijk
gehonoreerd team.

Weersomstandigheden. De verandering van het klimaat maakt het
weer steeds minder voorspelbaar. De buitenprogrammering heeft hier
het eerst last van.

Duurzaamheid: onze locatie-partners participeren nu ook in
duurzaamheidkringen. Dat betekent dat we steeds meer onze
duurzaamheidswensen kunnen omzetten in duurzaameheid-eisen of
voorwaarden.

Emissie-vrij Den Haag 2025. Kunnen wij ons op tijd aanpassen aan een
emissie-vrije stad (waar wij achter staan) met bijvoorbeeld de
vrachtwagens van onze artiesten?

Externe partijen: gaan ons meer zien en vinden.
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5. De toekomst
De kernwaarden van De Betovering blijven:
▪ Kwaliteit van de programmering;
▪ Het publiek (zoveel mogelijk kinderen in hun vrije tijd) als uitgangspunt;
▪ Internationaal en cultureel divers;
▪ Samenwerking en spreiding in de stad.
We blijven ook de komende editie prioriteit geven aan onderstaande onderdelen van onze meerjarige strategie:
▪ Programmering en bereik: we blijven kiezen voor kwaliteit, toegankelijkheid & internationalisering, en we blijven
ons inzetten voor kinderen met lage cultuurparticipatie en kinderen van niet-Nederlandse afkomst, ook in de wijken,
ook met relaxperformances;
▪ B2B marketing: het vinden en behouden van partners die de groei mee mogelijk maken, cultureel ondernemend
denken.
▪ En verder:
▪ We gaan aan de slag met enkele van de adviezen uit de duurzaamheid-scan. We gaan bijvoorbeeld op zoek naar
podia in de regio om onze internationale gezelschappen in de toekomst meer te kunnen laten doorspelen in de
regio.
▪ We gaan met enkele culturele partners onderzoeken of we de inhoud van onze festivalcentra verder kunnen
ontwikkelen en daarbij sterker en meer cultureel divers kunnen maken.
▪ In 2020 zijn Festival de Betovering en De Krakeling Amsterdam organisator en curator van de Nederlandse showcase
jeugdtheater voor internationale programmeurs. De showcase vindt op 18 en 19 oktober plaats in Den Haag en op
16 en 17 oktober in Amsterdam. Met dank aan Dutch Performing Arts en Assitej NL.
▪ We gaan, nadat we de afgelopen twee jaren de online-marketing extra aandacht gaven, dit jaar op zoek naar hoe we
de kracht van onze offline-pr kunnen vergroten en de marketing van de Culturele Spelen hierin kunnen integreren.
Gaan we de mogelijkheden en kosten van centrale kaartverkoop opnieuw onderzoeken;
▪ Blijven we heel graag van ieders ideeën, wensen, idealen en mogelijkheden horen!
We bouwen de komende jaren verder aan onze doelstelling om zoveel mogelijk kinderen in hun vrije tijd kennis te laten
maken met kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk werk van professionele kunstenaars uit zowel binnen- als buitenland en
hen zo de kracht van de verbeelding te laten ervaren. Dit doen we door de artistieke kwaliteit te borgen en te ontwikkelen,
door intensief te communiceren met onze partners en ons publiek, en door goed cultureel ondernemerschap. Door ook in de
wijken en op straat te programmeren weet De Betovering vele kinderen te bereiken die beperkt tot geen contact hebben
met podia en musea. Stichting De Betovering wil hiermee bijdragen aan het genieten van kunst en cultuur door, en aan de
ontwikkeling van, een zo breed mogelijk samengestelde groep kinderen.
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Nawoord
Als we een rijke voedingsbodem willen bieden om kunst een plaats te geven in het hart van ieder kind, om
zo een waardevolle bijdrage te leveren aan zijn of haar ontwikkeling, zijn inspanningen nodig. Daarvoor
doen we een beroep op u. De vraag van onze doelgroep is groter dan ons huidige aanbod aankan, dus de
kansen liggen voor het grijpen. Juist voor kinderen moet je alles uit de kast halen om hen te laten
deelnemen aan kunst en cultuur, ook buiten schooltijd. Als we die groep bereiken, is er veel gewonnen.
Wanneer kinderen de leeftijd van 12 jaar bereiken hebben ze vaak heel andere zaken aan hun hoofd. Als
we ze voor die tijd waardevolle bagage meegeven, hebben ze daar de rest van hun leven plezier van. Onze
samenleving heeft de creatieve talenten van de kinderen van nu later hard nodig. Durf er met ons voor te
blijven kiezen dat kinderen het beste verdienen als het om kunst en cultuur gaat.

“A little magic can take you a long way.”
- Roald Dahl -
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Betovering jaarverslag 2019 - de bijlagen
Bijlage I: Programma Bijzonder Gewenst Publiek
Het Programma Bijzonder Gewenst Publiek heeft tot doel om het festival toegankelijk te maken voor ouders en kinderen met
een beperking of die niet uit zichzelf theater of musea bezoeken en hen te betrekken bij en te enthousiasmeren voor het
festival.
Bijzonder Gewenst Publiek in de wijken
We proberen binnen dit programma drempels te constateren en die te verlagen of weg te nemen voor de beoogde
doelgroepen. We doen dat door naar de doelgroep toe te gaan, door gesprekken te voeren met buurthuizen, wijkcentra en
andersoortige buurtorganisaties. We hopen zo dichterbij de doelgroep te komen en hen in hun eigen omgeving kennis te
laten maken met De Betovering. We geven bijvoorbeeld voorlichting over het festival, bieden rondleidingen in
samenwerkende theaters aan en stellen op aanvraag een programma op maat samen voor de buurtorganisaties. Dit jaar lag
onze focus op de volgende wijken: Schilderswijk, Transvaal, Rivierenbuurt, Stationsbuurt in het centrum en Moerwijk,
Bouwlust, Morgenstond en Wateringse Veld in Escamp. De samenwerkingen met de organisaties van vorig(e) ja(a)r(en) zijn
bijna allemaal behouden en hebben we weten uit te breiden.
Bijzonder Gewenst Publiek: toegankelijkheid
Bij het Programma Bijzonder Gewenst Publiek richten we ons naast publiek uit de wijken ook op een andere doelgroep:
(ouders van) kinderen met een lichamelijke- en/of verstandelijke beperking. We onderzoeken hoe we deze groep kunnen
bereiken en hoe we het festival beter toegankelijk voor hen kunnen maken. Dat resulteerde onder andere sinds 2018 in de
relax performances die we dit jaar drie programmeerden. Relax performances zijn reguliere voorstellingen, waarbij één van
de speelbeurten enigszins wordt aangepast, zodat deze aangenamer wordt voor kinderen die prikkels minder goed kunnen
verwerken. We zorgden ervoor dat in deze theaters ook een prikkelarme ruimtes aanwezig waren en dat er fotoverslagen op
de websites van de locaties stonden die kinderen en hun ouders voorafgaand aan het bezoek konden downloaden om zich
voor te bereiden op hun bezoek. Om ook dove en slechthorende kinderen onderdeel laten zijn van het festival hebben we 1
dag een gebarentolk ingezet om een aantal workshops te tolken. Met dit diverse programma hebben we weer een hoop
Haagse kinderen een onvergetelijke herfstvakantie kunnen geven!

1. Bijzonder Gewenst Publiek in Escamp en Centrum
De projectleider Bijzonder Gewenst Publiek heeft de doelgroep (ouders en kinderen die niet uit zichzelf theater of musea
bezoeken) in de stadsdelen Centrum en Escamp op verschillende manier benaderd, daarnaast zijn er verschillende dingen
opgezet om het festival meer toegankelijk te maken voor deze doelgroep.

1.1 Wijkflyer
Er zijn dit jaar twee flyers ontwikkeld met daarin een overzicht van de activiteiten in stadsdeel Centrum en Escamp.
Daarnaast hadden we ook het aanbod van de festivalcentra in Theater aan het Spui en Dakota en de gratis voorstellingen in
beide wijken uitgelicht op de wijkflyer. Het Ooievaarspas logo mocht daarbij natuurlijk niet ontbreken, zodat we duidelijk aan
onze doelgroep in deze wijken konden communiceren dat ze 50% korting op onze activiteiten krijgen. De wijkflyer is
verspreid in het Centrum en Escamp.

1.2 Vergroten van de zichtbaarheid in de wijken voorafgaand aan het festival
Ter voorbereiding op het festival is onze projectleider actief bezig geweest met het benaderen van buurtcentra in
bovengenoemde wijken. Zowel de bestaande contacten als nieuwe contacten werden aangeschreven en er werden
afspraken gemaakt met de organisaties die enthousiast reageerden en graag (weer) wilden samenwerken.
We boden net als de afgelopen jaren rondleidingen en presentaties aan voorafgaand aan het festival om de bezoekers van de
buurthuizen bekend te maken met en te enthousiasmeren voor het festival. Daarnaast boden we een programma op maat
aan, zodat de buurthuizen worden geholpen in het maken van een keuze voor hun bezoek aan het festival.
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Publiciteit werd o.a. gemaakt via:
- Schilderswijkfestival
- Escampfestival
- Burendag Leyweg
- De muurkrant bij Centrum voor Jeugd en Gezin
- Verspreiden van flyers bij alle deelnemende buurthuizen
- Flyeractie door Stichting Aight
- Facebookberichten op de facebook van diverse wijkcentra
- Flyer Buurtcentrum De Mussen
- Agenda Haags Veen
- Flyer Buurthuis Bario De leukste Herfstvakantie met festival de Betovering
- Mooi Welzijn Moerwijk Herfstvakantieactiviteiten
- Betovering persbericht opgenomen in de nieuwsbrief van Stichting Onbeperkt Genieten
- Het geven van presentaties tijdens koffie-ochtenden, knutselmiddagen en oudermiddagen in wijkcentra.

1.3 Partners 2019
Escamp:
Wijkcentrum Bouwlust, Wijkcentrum Moerwijk, Stichting Bewoners platform Wateringse Veld , De Kinderwinkel, Stichting
Mooi/Morgenstond, Escampade, Evenement: De Burendag – Straattheater Exoot, Theater Dakota en Bibliotheek Escamp.
Centrum:
Wijkcentrum de Octopus, Wijkcentrum Mandelaplein, Buurthuis de Bario, Buurthuis de Mussen, Buurtschool 03, Jeugdwerk
Samsam, Buurthuis de Sprong, Stichting Sanatolia, Theater de Vaillant, Bibliotheek Schilderswijk en Bibliotheek
Transvaalkwartier.
Overige organisaties m.b.t. toegankelijkheid:
Stichting Onbeperkt Genieten, Stichting Aight, Mutesounds en Middin.

1.4 Presentaties voorafgaand aan het festival
Net als voorgaande jaren hebben we dit jaar weer presentaties gegevens in de wijkcentra om ouders en kinderen kennis te
laten maken met De Betovering, een selectie van ons aanbod te tonen en om hun vragen te beantwoorden.

1.5 Programma op maat
Het aanbieden van een programma op maat is ideaal voor wijkcentra, omdat we hun wensen koppelen aan ons aanbod. In
samenspraak met de wijkcentra zoeken we een passende voorstelling en/of activiteit. De projectleider is vaak mee op pad
met de wijkcentra om het bezoek te begeleiden. Op deze manier krijgen we ook een goed beeld hoe de kinderen het festival
ervaren. We hebben dit jaar een programma op maat mogen aanbieden aan verschillende wijkcentra uit het Centrum en
Escamp. Voor Wijkcentrum de Octopus, Wijkcentrum Mandelaplein, Buurthuis de Bario, Buurthuis de Mussen, Buurtschool
03 en Jeugdwerk Samsam, Wijkcentrum Bouwlust, Wijkcentrum Moerwijk, de Kinderwinkel, Stichting Mooi/Morgenstond en
Stichting Sanatolia zijn programma’s op maat samengesteld en heeft een georganiseerd theaterbezoek en workshopbezoek
plaatsgevonden.

1.6 De festivalcentra
Al jaren is het festivalcentrum in Theater aan het Spui een groot succes, soms zelfs te groot waardoor we besloten het succes
van de festivalcentrumformule te verspreiden over de stad. Zo draait bijvoorbeeld Theater Dakota al een aantal jaren mee als
succesvol satelliet-festivalcentrum. In 2017 konden we Muzee Scheveningen en Theater de Regentes als nieuwkomers
toevoegen.
In het festivalcentrum van Theater aan het Spui hebben we dit jaar verschillende groepen kinderen van wijkcentra mogen
ontvangen die kwamen deelnemen aan de workshops. Daarnaast hebben we wederom een prikkelarme ruimte gecreëerd
om kinderen met bijvoorbeeld een autismespectrumstoornis de gelegenheid te bieden zich terug te trekken. Deze
prikkelarme ruimtes waren te vinden in het centrum bij Theater aan het Spui en Korzo en in Escamp bij Dakota. Hierover
leest u meer onder ‘Toegankelijkheid’.
Bij Theater Dakota hebben we dit jaar weer een fijne samenwerking ervaren. Er zijn wederom verschillende wijkcentra en
scholen in Escamp geattendeerd op de activiteiten van het festivalcentrum. We hebben dit jaar een doorlopende activiteit
geprogrammeerd en gezorgd voor meer reuring op het plein voor het theater.
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Theater de Vaillant heeft wederom tijdens de Betovering een uitgebreid publieksprogramma neergezet. Dit programma
hebben we uiteraard meegenomen in het aanbod voor ons bijzonder gewenst publiek en is drukbezocht. Momenteel zijn we
aan het onderzoeken of Theater de Vaillant meerdere dagen kan programmeren tijdens De Betovering.

1.7 Extra programmering in de wijken
We hebben tijdens de Burendag een straattheater act geprogrammeerd om het winkelend publiek te verrassen. We hebben
dit jaar de installaties van Exoot gevraagd om een aantal optredens te verzorgen op de Leyweg. We hebben daarmee
ongeveer 300 bezoekers weten te bereiken.
Ook hebben we Stichting Aight gevraagd om door middel van dans het festival te promoten onder het winkelend publiek op
de Leyweg.
De Betovering was aanwezig bij het Vakantieprogramma Mooi Welzijn. We hebben met onze mascotte Djimmie de kinderen
vermaakt. Kinderen konden met de mascotte Djimmie op de foto en we hebben informatie verstrekt over het festival.
In de zomer stonden we met een kraam op het Schilderswijkfestival. Kinderen konden met de mascotte op de foto en
ouders werden geïnformeerd over het festival. Daarnaast was er iemand van de Betovering mee om geïnteresseerde
wijkbewoners te woord te staan en gadgets uit te delen.
Dit jaar was de wens groot om extra programmering te verzorgen op scholen door middel van een mini-voorstelling. Ondanks
onze inzet hebben we het niet voor elkaar gekregen om dit te realiseren. We hebben ervaren dat activiteiten op scholen
eigenlijk al ruim voor de zomer moeten worden vastgelegd.

1.8 De resultaten uit Escamp en Centrum
Meer ouders en kinderen vanuit Escamp en de Schilderswijk vinden steeds beter zelf hun weg naar De Betovering. Onze
projectleider komt gedurende het festival steeds vaker kinderen als reguliere bezoeker tegen die bijvoorbeeld eerst
deelnamen aan een programma op maat. Het is natuurlijk goed nieuws dat bijzonder gewenst publiek steeds meer hun eigen
weg weet te vinden naar het festival. Een keerzijde hiervan is dat het resultaat van het programma Bijzonder Gewenst
Publiek lastiger te meten is.
We hadden een actieve samenwerking met negen organisaties in de Schilderswijk en met zeven organisaties in Escamp.
Daarnaast zijn er een groot aantal organisaties in beide wijken die het festival een warm hart toedragen en hun achterban
aan ouders en kinderen actief informeren over het festival. Denk bijvoorbeeld aan publiek dat, naar aanleiding van onze wijkpromotionele inzet, nieuwsbrieven en voorlichting geattendeerd zijn op alle activiteiten en ook deel hebben genomen. We
merkten echter wel dat er dit jaar veel wisselingen in personeel en veranderingen plaatsvonden bij de diverse buurtcentra en
welzijnsorganisaties. Een aantal gaf aan dat er dit jaar geen ruimte was om plannen te maken voor de herfstvakantie. Het lag
niet aan het gebrek aan enthousiasme en wil, maar aan uren en middelen om het te regelen.
Wat we ook merken is dat veel welzijnsorganisaties het nu anders aanpakken door de ouders te motiveren om meer zelf op
pad te gaan, in plaats van met een georganiseerde groep. Hierdoor kunnen we niet meten waar ons publiek vandaan komt.
Aan de andere kant kunnen we met trots zeggen dat we steeds dichter bij ons doel komen: ouders en kinderen die eerst niet
uit zichzelf theaters of musea bezochten, vinden steeds beter hun weg naar het festival.

2. Toegankelijkheid
Festival de Betovering zet zich al een aantal jaren in voor het toegankelijker maken van het festival voor uiteenlopende
doelgroepen. De afgelopen jaren hebben we ons met name gericht op het organiseren en uitbreiden van het ‘prikkelarm
aanbod’ tijdens de Betovering.
Dit aanbod is er met name voor kinderen met een autismespectrum of een andere prikkelgevoelige stoornis. We
organiseerden dit jaar 3 relax performances en zorgden ervoor dat in deze theaters ook een prikkelarme ruimte aanwezig
was en dat er fotoboekjes op de website staan die kinderen en hun ouders voorafgaand aan het bezoek kunnen downloaden.
Ook zetten we ook een gebarentolk in bij minimaal 1 voorstelling en bij een aantal van onze workshops. Op deze manier
kunnen we ook dove en slechthorende kinderen bereiken.
Daarnaast werken we elk jaar samen met Middin, waarbij Middin een aantal vrijwilligers inzet tijdens de Betovering.
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Dit jaar hebben we wederom relax-performances geprogrammeerd en wel in Theater Dakota en Theater aan het Spui:
- Normalmente o viceversa op 23 oktober om 11:30 in Theater aan het Spui
- Manoviva op 21 oktober om 11:30 in Theater aan het Spui
- Kijk ik zoek op 24 oktober om 14:30 in Theater Dakota
Relax-performances zijn voorstellingen waarbij harde muziek en felle lichten uit de reguliere voorstelling worden gehaald,
het zaallicht aan blijft en waarbij publiek in en uit kan lopen. De voorstelling wordt enigszins aangepast zodat het
aangenamer wordt voor volwassenen of kinderen die prikkels moeilijk kunnen verwerken. De relax-performances zijn
bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan iets minder prikkels, volwassenen en kinderen met bepaalde vormen van een
autismespectrumstoornis of AD(H)D, en voor regulier publiek dat, net als De Betovering, het juist leuk vindt dat alle kinderen
samen naar het theater kunnen gaan. Ook al zal het publiek in de zaal misschien wat onrustiger zijn en de voorstelling juist
wat rustiger zijn. We delen deze succesformule graag met onze partners.

2.1 Organisaties
We hebben ons dit jaar gericht op de volgende doelgroepen:
- Middin
- Kinderen met autismespectrumstoornis en AD(H)D
- Dove en blinde kinderen
Middin
We hebben, net als vorig jaar, met 15 vrijwilligers van Middin gewerkt die een beperking hebben. Zo maken we niet alleen
het publiek, maar ook onze medewerkers bewust van een inclusieve samenleving. Dit jaar stonden de vrijwilligers van Middin
weer drie dagen in Theater aan het Spui om te helpen bij de workshops. De wens vanuit Middin was om de vrijwilligers in te
zetten bij een van de deelnemende musea. Het Mauritshuis was erg enthousiast en is een samenwerking met Middin
aangegaan. Vanuit Middin zijn er vrijwilligers komen helpen tijdens verschillende workshops. De Betovering heeft deze
samenwerking met alle plezier gefaciliteerd. Volgend jaar hopen wij dat meer musea het voorbeeld van het Mauritshuis
volgen.
Gebarentolk ism Mutesounds
Mutesounds heeft ons benaderd om dit jaar samen te werken tijdens de Betovering. Ze hebben dit keer hun aanbod
omgedraaid. Eerst organiseerden ze een festival voor slechthorende en dove kinderen, maar nu willen ze juist samenwerken
met andere festivals en initiatieven en zo hun doelgroep laten mixen met ander publiek. Mutesounds bood ons aan om voor
een tolk te zorgen bij een aantal workshops. Hier waren we natuurlijk erg blij mee en samen hebben we dit georganiseerd.
Op 26 oktober waren er tolken aanwezig in Theater aan het Spui die de hele dag de workshops vertaalden voor de kinderen
die hier behoefte aan hadden. We hadden wel een aantal aanvragen van dove kinderen of ouders. Ook vertaalde de tolk de
aankondigingen voor de voorstellingen, waardoor ook horende mensen zagen dat de tolk aanwezig was en zich er bewust
van waren. Mutesounds heeft ons aanbod in NDR voorstellingen (voor de dove kinderen) en een aantal activiteiten die voor
blinde kinderen geschikt zijn ontvangen en gedeeld binnen hun netwerk.
Gebarentolk i.s.m. HNT Onbeperkt
We hebben met HNT Onbeperkt overlegd of we een gebarentolk konden inzetten bij één van onze voorstellingen. Er is
vervolgens actief gezocht naar een geschikte voorstelling, maar we konden binnen het reeds liggende programma niet een
voorstelling met de juiste randvoorwaarden vinden. Omdat we daarnaast door het korte tijdsbestek ook niet de gewenste
omstandigheden konden bieden voor de tolk is met HNT onbeperkt besloten dat dit iets is wat we volgende editie gaan
inzetten.
Prikkelarme ruimtes i.s.m Stichting Onbeperkt Genieten
We hebben dit jaar 3 prikkelarme ruimtes gerealiseerd in Theater aan het Spui, Theater Dakota en het Korzo Theater. Een
prikkelarme ruimte is een apart hoekje waar de kinderen tot rust kunnen komen en vrij zijn van de drukte om hen heen.
Daarbij hebben we voor deze locaties met relax-programmering een speciaal fotoboek met foto’s van de desbetreffende
locatie, de kassa, de garderobe en de zaal, zodat ouders en kinderen goed konden zien wat ze daar kunnen verwachten. Voor
kinderen met een autismespectrumstoornis is dit een goed hulpmiddel om zich voor te bereiden op hun bezoek. De
fotoboeken konden ze downloaden op onze website.
Alle organisaties in de omgeving van Den Haag die zich specialiseren en bezighouden met volwassenen en kinderen met een
autismespectrumstoornis in kaart gebracht. Deze organisaties hebben ook allemaal een e-flyer ontvangen met het aanbod.
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2.2 Resultaten van toegankelijkheid
We hebben prikkelarm aanbod georganiseerd door middel van drie prikkelarme ruimtes, drie relaxperformances en
informatievoorziening over de locaties vooraf. We hebben de workshopdocenten voorzien van een handleiding en hebben
we een aanspreekpunt (de projectleider Bijzonder Gewenst Publiek) gecommuniceerd. Het blijft lastig meetbaar waar ons
publiek vandaan komt bij de relax-performances en of ze via ons programma Bijzonder Gewenst Publiek het festival hebben
weten te bereiken.
We blijven in gesprek met onze partners en verbeteren elk jaar wat nodig is om het aanbod zo toegankelijk mogelijk te
maken. Zo kunnen we volgend jaar beter inspelen op de behoeftes van dove en slechthorende kinderen omdat we nu beter
weten wat wel en niet werkt.
De reacties op de relax-performances en de prikkelarme ruimtes waren veelal positief en we blijven daarom ons onderzoek
voortzetten onder begeleiding van professionele organisaties om volgend jaar nog meer kinderen te bereiken.
Concrete actiepunten voor volgend jaar
- We blijven samenwerken met Middin en we zetten in op samenwerkingen met meerdere musea
- We willen onze samenwerking met Mutesounds uitbreiden
- We blijven in gesprek met HNT Onbeperkt om te kijken bij welke voorstellingen een gebarentolk past
- We blijven relaxperformances programmeren en meer onderzoek doen naar wat het beste werkt voor ons publiek
- De prikkelarme ruimtes blijven we realiseren op minstens drie locaties
- We blijven theaters motiveren om prikkelarm te programmeren.

“ADAM EN IK GINGEN VANDAAG EVEN NAAR DE STAD EN NAAR KINDERFESTIVAL DE BETOVERING IN DEN HAAG. ER WAS EEN AARDIGE VROUW BIJ DE
ACT DIE ZELF ALVERTELDE DAT DEZE VOORSTELLING NON-VERBAAL IS EN VAST LEUK WAS VOOR ADAM. ER KWAMEN NOG WAT ANDERE KINDEREN MET
OUDERS AAN DIE ÓÓK IN HETZELFDE TENTJE WILDEN. DAT WERD ADAM TEVEEL. HIJ WILDE NIET MEER. IK MOEST MIJN TRANEN WEGSLIKKEN. AL ZÓ
VAAK GEBEURD. IK VIND ZOVEEL KINDERDINGEN (PRETPARKEN, VOORSTELLINGEN ZO NIET LEUK OM TE DOEN MET ADAM OM DEZE REDEN. HEEFT HIJ
ER LAST VAN? IK WEET HET NIET, MAAR IK VIND HET ECHT NIET LEUK DAT HIJ VAAK BIJ VOORBAAT AL UITGESLOTEN IS. GOED. WIJ WEG. ADAM WAS
OOK GEWOON MOE (DAT LIGT NIET AAN WIENS INCLUSIVITEIT DAN OOK. IEDEREEN WEET: BERG JE GEWOON VOOR KINDEREN DIE MOE ZIJN). IETS LATER
WILDEN WE NAAR HUIS EN TOEN IK ZAG DAT ER NIEMAND BIJ HET TENTJE WAS, GINGEN WE ALS VANZELF TOCH. DIE TRANEN KWAMEN OPEENS ZONDER
AANKONDIGING ALSNOG EN NA UITLEG HADDEN ZE BINNEN ENKELE MINUTEN EEN PRIVÉ-ACT VOOR ADAM SAMENGESTELD. HOE LIEF! ADAM WILDE ZIJN
GEIT IN DE “HELIKOPTER”. DAT WAS DAN OVERIGENS OOK HET ENIGE WAAR HIJ VERVOLGENS AANDACHT VOOR HAD, MAAR NA AFLOOP SPRONG EN
GEBAARDE HIJ IN IEDER GEVAL HEEL BLIJ.” - EEN BEZOEKER MET EEN DOOF EN NIET SPREKEND ZOONTJE

Trip Tout Petit, de act waar de bezoeker met een niet-sprekend kindje een bezoek aan bracht.
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Bijlage II: Straattheater
De Betovering is het jaarlijkse internationale kunstfestival voor de jeugd (2 t/m 12 jaar) dat zich afspeelt in Den Haag op bijna
alle podia, in de musea, bibliotheken en sinds een paar jaar ook buiten culturele instellingen. Dit negendaags publieksfestival
vindt plaats tijdens de herfstvakantie en bestaat uit meer dan 550 voorstellingen en workshops (in 2019 - 553
programmaonderdelen), waarbij de nadruk ligt op de podiumkunsten. De doelgroep van het festival is breed samengesteld en
bevat kinderen (en hun (groot) ouders) uit het hele land en uit alle lagen van de divers samengestelde bevolking. 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. Zo ook in de publieke ruimte van de Haagse
binnenstad.
We kijken terug op een prachtig compact straattheater programma aanbod met 4 dagen gemiddeld 6 acts per dag in het
centrum op de Grote Markt, de Grote Marktstraat, de Spuistraat, de Venestraat, de Vlamingstraat, de Wagenstraat, de
Passage, het Spuimarktcomplex en het Spuiplein. Dit jaar hebben we wederom in samenwerking met Stichting marketing
Haagse binnenstad het programma gerealiseerd. De Betovering is verantwoordelijk voor het artistieke deel en Stichting
Marketing Haagse Binnenstad verzorgt het productionele gedeelte met ondersteuning van DB Evenementen. Daarnaast
hebben we programmering gerealiseerd op de Grote Markt voor 4 dagen in samenwerking met Stichting Popdistrict en op het
Spuipleintje voor 8 dagen in samenwerking met Stichting Spuiplein en Het Nationaal Theater.

De programmering i.s.m. Stichting Marketing Haagse Binnenstad, Stichting Spuiplein & Stichting Popdistrict
De lopende acts en installaties (zie schema hieronder) waren te vinden op Grote Marktstraat, de Spuistraat, de Venestraat, de
Vlamingstraat, de Wagenstraat, de Passage en het Spuimarktcomplex. Het rooster wisselde per dag om zo elk deelnemend
gebied in het centrum zoveel mogelijk te bedienen. Om de veiligheid van het publiek zoveel te garanderen is er van te voren
geen rooster publiekelijk gepubliceerd en natuurlijk om het publiek zoveel mogelijk te verrassen tijdens het winkelen.
ZAT 19 OKT & ZON 20 OKT

WO 23 OKT

ZAT 26 OKT

Scubianchi

Scubianchi

Scubianchi

Ami 6

Ami 6

Ami 6

White Stranger

White Stranger

White Stranger

Mechatropolis

Mechatropolis

Mechatropolis

Koning van de Speeltuin

Jochen de Olifant

Koning van de Speeltuin

SPA-CI-MEN

Mascotte Djimmie

SPA-CI-MEN

ZAT 19 OKT T/M VRIJ 25 OKT

Op de grote Markt was de voorstelling Trip Tout Petit te zien van zaterdag 19
oktober tot dinsdag 22 oktober en Bumper Ballet was van zaterdag 19 oktober tot
vrijdag 25 oktober te vinden op het Spuipleintje. Het publiek combineerde een
bezoek aan het festivalcentrum in Theater aan het Spui vaak met een bezoek aan
het straattheater, Spuipleintje en de Grote Markt.

Bumper Ballet (LOCATIE: SPUIPLEINTJE)
ZAT 19 OKT T/M DI 22 OKT
Trip Tout Petit (LOCATIE: GROTE MARKT)

Het winkelend publiek werden dit jaar o.a. verrast door de mysterieuze SPA-CI-MEN die met een groep van vijf robots op aarde
was geland om het menselijk leven te verkennen. Ook een andere vreemde verschijning dook op in het straatbeeld namelijk
White Stranger. Dit wezen was ook nieuwsgierig naar het leven op aarde en zocht voorzichtig contact met het publiek. Dat
vormde een mooi contrast met de andere walking acts; Scubabianchi en Ami 6. Deze brutale auto’s zette de Haagse
binnenstad op hun kop. De Scubabianchi- een oldtimer omgetoverd tot rijdend aquarium gevuld met goudvissen bracht samen
met zijn compagnon de vliegende Ami 6, het publiek in verwarring en beweging. Maar ook Jochen de Olifant toerde rond door
het centrum en maakte graag een praatje met het publiek. Deze gekke olifant stal een aantal jaar geleden al ons hart en ook
dit jaar bracht hij het publiek weer in verroering.
Naast walking-acts waren er deze editie ook installaties die veel bekijks trokken. Bij de Koning van de Speeltuin op de Grote
Marktstraat waren alledaagse meubels omgetoverd tot grote speeltoestellen. Bedenk wat thuis nooit mag; springen en dansen
op stoelen en banken. Nu was het juist de bedoeling om zoveel mogelijk beweging te creëren. Heel anders dan bij
Mechatropolis, een bijzondere, mechanische knikkerbaan van hout waarbij spelen, visueel ontdekken, praktisch puzzelen en
controle centraal stonden. Op het spuipleintje moest je weer juist weer alle controle loslaten bij het Bumper Ballet. Deze
installatie lijkt op een gewone botsautobaan maar wel met een eigen choreografie. De botsauto’s hadden een eigen wil en
lieten zicht niet zomaar besturen.
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Op de Grote Markt kon het publiek er even tussenuit bij Trip Tout Petit. Deze bijzondere installatie verzorgde fungeerde als
een boekingskantoor voor kleine intieme dag-droom-reisjes. De vriendelijke hostesses namen je mee naar een door jou
zelfgekozen bestemming. Via inventief objecttheater kon het publiek op een bijzondere mini ontdekkingsreis.

Deelnemende acts in beeld

SPA-CI-MEN van Martin Forget
Een groep van vijf robots. Ze wandelen rond om het menselijk leven
te leren kennen en ze scannen iedereen die ze tegen komen. Zij zijn
nieuwsgierig: ze lopen achter je, staan naast je en kijken je aan
zoals jij naar hen kijkt. De robots weten niets van de menselijke
soort, maar ze leren snel en slaan alles op hun harde robotschijf.

De installatie Mechatropolis van Charlotte van Otterloo Deze
installatie zit vol uiteenlopende mechanieken en de bezoeker wordt
actief aan het werk gezet. De gehele baan bestaat uit zeven
onderdelen met stadse elementen erin verwerkt: een doolhof op
een kogelscharnier met straten en huizen, een magnetische lift door
motoren, een puzzelrotonde met auto’s, een metalen bouwplaats
met liften, een blokkentrottoir, een tandwielensysteem en een baan
met spijkers, belletjes en xylofoons. Samen vormen ze de grote stad
‘Mechatropolis’ die het publiek in beweging brengt.

Scubianchi van Exoot
Een auto Bianchi omgetoverd tot rijdend aquarium gevuld met
goudvissen met een eigenaardige bestuurder... Scubabianchi is een
interactieve installatie gebouwd in een versmalde autobianchi of
liever gezegd: ‘Een straatfenomeen, dat speelt met het publiek,
verwondering schept en mensen verrast’.
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Ami 6 van Exoot
Een citroen AMI 6 werd compleet verbouwd tot een sprekend
autootje, dat over straat danst en swingt op een funky beat.
Een veelheid aan special effects en vindingrijke mechaniek zorgen
ervoor, dat dit straatfenomeen een groot “wauw” effect
teweegbrengt op het moment van opstijgen tot boven
publiekshoogte, want de Citroën AMI 6 knippert met zijn ogen,
gaat van links naar rechts, gromt, ademt, is ondeugend en hij
begint te vliegen…!

Jochen de Olifant van Matthias Trautmann (DE)
Het olifantje Jochen is een mimisch figuur op een fietsje die heel
snel de harten van kinderen zal stelen. Hij is ongeveer 1,10 meter
klein en beweegt grotendeels volgens de modernste technische
snufjes en is derhalve volledig selfsupporting. Kortom; tijd voor
nadere kennismaking met Jochen de Olifant!

Koning van de Speeltuin van Chonk (BE)
Spelen is van levensbelang! Door te spelen word je een gelukkiger
mens. Een speeltuin voor mensen, geschikt voor alle leeftijden.
Twee bijzonder interactieve kunstzinnige installaties om mee te
spelen midden in de Haagse binnenstad. Kijk uit naar een
gigantische grote wip en een draaimolen gemaakt van een tandem
en een bank.

Trip tout petit van Audrey Dero en Griet (BE) is een
boekingskantoor voor kleine intieme dag-droom-reisjes. Audrey
en Griet nemen je mee naar een door jou zelfgekozen
bestemming. Alledaagse objecten zijn het startpunt van elke
intieme en visuele reis in een notendop. Via inventief
objectentheater en zelfs verrassingen in de uniformpjes van de
dames krijgen deze mini-ontdekkingsreisjes vorm.
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Bumper Ballet van Dropstuff
Welkom bij Bumper Ballet, stap in en bots er op los tijdens de
Betovering. Maar let op want niets is wat het lijkt ... Deze
botsauto's doen waar ze zin hebben. Het wordt steeds gekker,
houd je goed vast want alle remmen gaan los. Deze dans dans je
niet alleen! Bumper Ballet gaat over de ervaring van het verliezen
van controle aan technologie en de tegenstelling tussen botsen
en dansen.

Samenwerkingen
De Betovering programmeert, organiseert, stimuleert en stuurt. Het is een samenwerkingsverband dat zo’n 54 Haagse
culturele organisaties bindt. Het festival zet in de stad een beweging in gang, die ook doorklinkt buiten de festivalperiode. Met
Stichting Marketing Haagse Binnenstad, Stichting Spuiplein en Stichting Popdistrict hanteren we een 50/50 constructie zowel
financieel als in het takenpakket. De Betovering levert programmering en draagt 50% van de programmeringskosten. De
partners verzorgen de overige productionele taken, de locatie en de dragen ook 50% bij aan de programmeringskosten. De
afspraken en taken worden vastgelegd in een contract.
Straattheater in samenwerking met Stichting Marketing Haagse Binnenstad
Het straattheater programma realiseren we in samenwerking met onze partner Stichting Marketing Haagse Binnenstad en de
sponsoren: ondernemingsvereniging Grote Markstraat, Winkeliersvereniging Spuimarkt, Passage en BIZ City Center. De
Betovering is verantwoordelijk voor het artistieke onderdeel (programmeren, artiesten boeken en afhandeling van
contracten), Stichting Marketing Haagse Binnenstad is verantwoordelijk voor het productionele gedeelte van het programma
en het contact met de sponsoren. De financiële constructie zit als volgt: Stichting Marketing Haagse Binnenstad betrekt
zakelijke sponsoren (winkeliers) voor het straattheater. De festivalorganisatie zoekt publieke middelen voor het straattheater,
onderhoudt dat contact en verrekent zelf met die partijen (DSO). Zodra de programmering en de financiering rond is, schakelt
Stichting Marketing Haagse Binnenstad DB Evenementen in om de vergunning aan te vragen, contact te onderhouden met de
artiesten en tijdens het evenement alles in goede banen te leiden. Stichting Marketing Haagse Binnenstad fungeert tijdens het
evenement als productiekantoor en vangt de artiesten op.
Programmering op de Grote Markt – Stichting Popdistrict
Tijdens de Betovering is de Grote Markt een drukbezochte festivallocatie. De Betovering is verantwoordelijk voor de
programmering en publiciteit en de Grote Markt is productioneel verantwoordelijk en heeft 50% van de kosten bijgedragen aan
de programmering.
Programmering op het Spuipleintje – Stichting Spuiplein en Het Nationaal Theater
Ook bij deze samenwerking dragen alle partijen bij aan de programmering. De Betovering programmeert en draagt bij aan de
programmeringskosten. Het Nationaal Theater verzorgt de locatie, techniek, draagt bij aan de programmeringskosten en
Spuiplein programmering is de derde co-financier.

Financiële verantwoording
STRATEN BINNENSTAD MHB BATEN

Bijdrage %

OVGM

35%

€ 3.675

Spuimarkt

22%

€ 2310

City Center

26%

€ 2730

Passage

17%

€ 1785

DSO bijdrage aan buitenprogramma MHB binnenstad € 10.500 van de €15.000
(want gelijk aan partners MHB)
Totaal

€ 10.500
100%

€ 21.000
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STRATEN BINNENSTAD MHB LASTEN
Lunch voor groepen en vrijwilligers

€ 450

drukwek

€ 300

Honorarrium DB

€ 1500

Productionele kosten (hek, stroom, vergunning, ontheffing)

€ 1500

Torentjes incl. 300 vormgeving

€ 2.223

programmering 6 acts, 4 dagen (reiskosten en evt. hotel, diner)
inzet vrijwilligers bij de acts
Totaal

€ 14.587
€ 440
€ 21.000

GROTE MARKT BATEN
Popdistrict Grote Markt

€ 2.000

DSO bijdrage aan buitenprogramma Grote Markt (want gelijk aan GM € 2.000 van de
€ 15.000)

€ 2.000

Totaal

€ 4.000

GROTE MARKT LASTEN
Programmering Trip Tout Peti (incl reiskosten, hotel en diner)
Locatiekosten, vrijwilligers en hekken
Totaal

€ 4000
PM
€ 4000

SPUIPLEINTJE BATEN
Spuiplein programmering

€ 1.750

HNT
DSO bijdrage aan buitenprogrammering Spuipleintje
(€ 2.000 van de € 15.000 iets minder dan locatiepartners samen)
Totaal

€ 2.375
€ 2.500
€ 6.625

SPUIPLEINTJE LASTEN
Programmering Bumper Ballet 8 dagen (za 19 t/m vr 25 okt)
vrijwilliger en hekken
Totaal

€ 6500
€ 125
€ 6.625

Economische Spin-off direct
We ervaren dat de behoeften van de ondernemers (binnenstad) aansluiten bij de ontwikkelingswensen van de Betovering. Het
straattheater programma van de Betovering voorziet in een behoefte van de winkeliers en horecaondernemers om de
binnenstad en te verlevendigen, om zodoende meer bezoekers te genereren en daarmee de bestedingen te verhogen. Zo
hebben we bijvoorbeeld naast de winkeliers ook Pathé als commerciële partner mogen verwelkomen die in 2019 is
opgenomen in het onderdeel eigen aanbod. De Betovering zelf zet straattheater in als middel om nieuw publiek naar de
hoofdprogrammering van de Betovering te trekken. Het straattheater blijkt ook free publicity in de media buiten Den Haag te
genereren, wat goed is voor zowel de ondernemers als de stad als de Betovering. Dat het straattheater een economische
meerwaarde oplevert lijkt ons evident. Voor onze commerciële partners is de economische spin-off zelfs de reden om met ons
samen te werken.
Hotel Novotel City Centre en de Betovering werken al een aantal jaar samen. Zij huisvesten in de regel met wat korting onze
(internationale) gezelschappen, en wij promoten hen bij ons publiek van buiten de stad en bij de delegates (professionals op
uitnodiging, veelal programmeurs, deels uit het buitenland). Ze nemen een deel van onze hospitalty-rol goed over bij de
internationale gasten van ons festival en daarmee van onze stad. Novotel gaf aan dat het steeds meer een uitdaging wordt om
alle gezelschappen onder te brengen met name omdat het aantal gezinnen in de herfstvakantie steeds meer kamers bezet
houden. Dat is aan de ene kant lastig maar tegelijkertijd natuurlijk ook een gunstige ontwikkeling. In 2019 hebben we ca. 85
kamers geboekt voor gemiddeld 3 nachten per kamer. Voor Novotel vormen, naast de gezinnen en gezelschappen die voor
een paar dagen naar Den Haag komen, ook de delegates een interessante doelgroep.
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Het straattheater zelf is programmering en citydressing ineen. De ondernemers en De Betovering hadden beiden er belang bij
om te communiceren dat de Haagse binnenstad die dagen een heerlijke plek is om te zijn. Verspreid door de hele binnenstad
werd gecommuniceerd over het straattheater. Door het straattheater in samenwerking met de ondernemersverenigingen te
programmeren, en het eigenaarschap dat zij voelen, liggen de flyers van het Betovering-straattheater op de toonbanken van
de winkeliers en staan er baniertorens in de Grote Markstraat. Pathé, de bioscoop aan het Spui, toont kosteloos, vanaf 10
dagen voor het festival, het Betovering-reclamefilmpje, voorafgaand aan alle kinderfilms. De vrijwilligers die het straattheater
dagelijks begeleidden droegen een rugzak met een Betovering vlag. Daarnaast was elke installatie zichtbaar onderdeel van het
festival door middel van een Betovering sandwichboard. In alle communicatie zijn uiteraard de sponsoren, winkeliers en
partners meegenomen. Daarnaast is het straattheater los gepromoot op Radio West middels een live interview en uitgelicht
op de digitale agenda van Kidsproof.nl.
Economische Spin-off indirect
Op korte termijn genereert het straattheater een economische spin-off bij ondernemers in Den Haag en op lange termijn leidt
dit tot een bijdrage aan het imago van de stad. Een goed voorbeeld hiervan is onze samenwerking met de winkeliers en de
Grote Markt die baat hebben bij deelname aan het festival. Maar ook een partner zoals Novotel die tijdens de Herfstvakantie
steeds meer gezinnen huisvest. We willen we dat Den Haag over een paar jaar de stad is, waar iedereen in Nederland die
kinderen heeft, naar toe wil in de herfstvakantie. De Betovering draagt bij aan een energiek divers cultureel aanbod wat
gezinnen van binnen en buiten aantrekt om hun tijd door te brengen in Den Haag tijdens de Herfstvakantie. Natuurlijk is er de
Betovering, en er is nog zoveel meer te doen: uitwaaien in Scheveningen, spelen in de hoffelijke parken en bossen met haar
speeltuinen, de Ridderzaal eens van dichtbij bekijken, genieten de groeiende diversiteit aan restaurants die de stad te bieden
heeft, naar Madurodam, De Uithof of het Omniversum, shoppen in de binnenstad, Chinatown of de Haagse Markt. Hierbij
trekken we samen op met The Hague Marketing Bureau. De Betovering zoekt en vindt hierbij steeds naar partners die
hetzelfde willen uitdragen zoals bij de buitenprogrammering. De Betovering reserveert bijvoorbeeld plek op haar eigen
website om de festivalbezoekers meer in Den Haag te laten doen, zet daar Adwords op in, en stimuleert haar eigen bezoekers
zo om meer uitgaven te doen in de stad.

Cijfers en herkomst bezoekers
De omvang van de spin-off te duiden is een stuk uitdagender. Het aantal bezoekers aan het straattheater is moeilijk meetbaar.
Het aantal mensen dat dan toevallig aanwezig is in het straattheatergebied, en daar geconfronteerd wordt met het
straattheater is natuurlijk enorm groot. Het deel dat vervolgens blijft staan om te kijken is iets kleiner, maar nog steeds groot.
Het aantal autonome bezoekers dat echt actief op zoek gaat naar het straattheater is weer kleiner. We weten dat sommige
mensen bij de Betovering enkel het gratis straattheaterprogramma zoeken, en we weten dat veel Betoveringbezoekers hun
betaald bezoek combineren met ‘ook het straattheater opzoeken.
In 2019 hebben we 24.785 totaal aantal bezoekers weten te bereiken met de binnen-programmering. Dit is programmering
waarvoor veelal betaald moet worden. Op basis van de bezoekersaantallen van het afgelopen jaar, het programma (bestaande
uit 7 dagen x 1 act op het Spuiplein + 4 dagen x 1 act op de Grote Markt + 4 dagen x 6 acts in de straten van de binnenstad),
het social mediaverkeer (vanuit De Betovering, Stichting Marketing Haagse Binnenstad, The Hague Marketing Bureau en
andere kanalen) én de vele vragen die we over het straattheater kregen aan onze festivalbalie schatten we in dat het hier om
ongeveer 18.000 autonome straattheater-bezoekers gaat.
In 2019 kwam 40 % van het Betovering-publiek van buiten Den Haag, 26% procent van het publiek komt van buiten Den Haag
uit de regio Haaglanden en 14% van ons publiek buiten Den Haag komt van verder weg. Door sterke verbindingen en
samenwerking in de stad, door een kwalitatief sterke, zich onderscheidende en inhoud, en het bekendmaken ervan aan
Nederland middels landelijke campagnes bereiken we steeds meer bezoekers van buiten de stad. Brochures landelijk
verspreid, persaandacht,, de (door Google twv $10.000 per maand gesponsorde) Adwords, een Betovering special in de
Kidsweek en een preroll-campagne (Betovering reclamespotjes op uitzendinggemist.nl voorafgaand aan jeugdprogramma’s
zoals het Klokhuis en het Jeugdjournaal, die niet alleen thuis maar ook in klassikaal verband veel door de doelgroep bekeken
worden). Daarnaast behouden we direct veel verkeer aan de website en hebben we die aangevuld met landingspagina’s die
pasten bij de online marketingstrategie. We hebben zowel regionaal als landelijke online en offline media weten te bereiken
met onze reguliere programmering, maar ook specifiek met het straattheater. Het straattheater programma is op zichzelf
gepromoot via de social media kanalen van onze deelnemende partners.
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Evaluatie
We kijken tevreden terug op de programmering en de samenwerking met alle partners.
Dit jaar hebben we minder dagen geprogrammeerd in het winkelgebied omdat er vanuit de partners (DSO, ondernemers en
winkeliersverenigingen) minder financiële middelen beschikbaar waren om een volledige week vol te programmeren. Ook was
er vanuit DSO minder beschikbaar dan we hadden aangevraagd waardoor we ervoor kozen om dit jaar minder dagen te
programmeren. Zo konden we de kwaliteit hoog houden en wel 4 dagen zorgen voor genoeg reuring op straat. Dit besluit was
in goed overleg met DSO en Stichting Marketing Haagse Binnenstad. Door dit goed aan ons publiek te hebben
gecommuniceerd (programmaboekje, zuilen in de binnenstad en flyers) waren veel bezoekers op de hoogte van de gewijzigde
situatie ten opzicht van de afgelopen jaren. Of we aankomend jaar weer voor deze kortere variant gaan is afhankelijk van het
beschikbare budget van de partners. Het blijft elk jaar een uitdaging om de programmering lang in optie te kunnen houden in
de populaire herfstvakantieperiode, omdat we in de regel pas in mei weten wat er financieel mogelijk is
Trip Tout Petit op de Grote Markt was in zekere zin een risico aangezien we na een aantal succesvolle jaren van Superhallo (DJ
Frietmachine) kozen voor een andere invulling. Trip Tout Petit paste zeer goed bij De Betovering als festival. Alleen op
maandag was er niet op elk moment evenveel aanloop op de Grote Markt. Dit had te maken met het slechte weer op de
maandag.
Bumper Ballet op het Spuipleintje was een grote publiekstrekker. De eerste paar dagen hadden we te maken met wat
technische mankementen waardoor we minder publiek konden bedienen. Uiteindelijk na twee dagen heeft ons team in
samenwerking met Dropstuff de mankementen kunnen verhelpen.
Duurzaamheid
Dit jaar zijn we gestart met een duurzaamheidsscan en nemen we deel aan de duurzaamheidskring voor festivals. Afgelopen
jaar zijn we met het straattheater al begonnen met verduurzamen door geen van alle acts in te laten invliegen. Alle
gezelschappen kwamen met de trein of met de auto. Ook hebben we het energie verbruik van de meeste acts kunnen verlagen
ten opzichte van de voorgaande jaren. De enige acts die stroom nodig hadden waren de installaties van Exoot (Scubabianchi en
Ami 6) en de Bumper Ballet.
Vergunning
De vergunning is aangevraagd door DB Evenementen in opdracht van Stichting Marketing Haagse Binnenstad. DB heeft wat
ons betreft de benodigde ervaring en kennis om de aanvraag en de productie van het straattheater in de juiste banen te
leiden. Voor de vergunning en productie leverde de Betovering alle informatie aan zoals de voorwaarden van de
gezelschappen, de technische gegevens, data en locaties. Stichting Marketing Haagse Binnenstad nam vanaf dat moment het
stokje over wat betreft het aansturen van DB in het productieproces. Wat betreft de extra aandachtspunten in het proces van
de vergunningsaanvraag zijn er weinig zaken waar DB tegenaan is gelopen. Het enige wat DB aangaf is dat de regelgeving
rondom evenementen in de binnenstad is aangescherpt. De veiligheid van de installaties en de walking acts werd door de
aangescherpte regelgeving soms lastig te garanderen, ook al was alle informatie compleet en kijkt onze programmeur bij het
boeken ook wat haalbaar is in de binnenstad. Aankomende editie zullen we de focus nog meer moeten verleggen op veiligheid
en haalbaarheid. Een uitdaging want daarbij hebben we dus minder artistieke vrijheid om een kwalitatief goed programma
neer te zetten.
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Bijlage III: Programmering
Totalen programmering 2019

aantal uniek Int.

Type

Evenement

Aantal Uniek Int.

vo o rstelling - pro f

A stro nautje

6

1

XXX

TOTA A L vo o rstellingen to taal

279

70

vo o rstelling - pro f

A yşe en de verliefde wo lk

1

1

XXX

vo o rstelling - pro f

B aas in het bo s

2

1

XXX

waarvan vo o rstelingen -pro f

132

48

56

vo o rstelling - pro f

BB

4

1

XXX

waarvan straattheater

61

9

14

vo o rstelling - pro f

B o ks

2

1

2

vo o rstelling - pro f

B o o mbo x 2.0 - Heavy Hitters

1

1

XXX

Cache Cache (75)

4

1

4

waarvan films

66

7

vo o rstelling - pro f
vo o rstelling - pro f

Camo uflage

2

1

xxx

waarvan vo o rstelingen- amateur

20

6

vo o rstelling - pro f

Co ncert M agiq

4

1

4

vo o rstelling - pro f

Daan Draait

7

1

XXX

vo o rstelling - pro f

Dagdo nker

1

1

XXX

vo o rstelling - pro f

De B o ekeling

1

1

XXX

vo o rstelling - pro f

De Gebro eders Leeuwenhart

1

1

XXX

vo o rstelling - pro f

De Gruffalo

2

1

XXX

vo o rstelling - pro f

De To renkamer (70)

3

1

XXX

vo o rstelling - pro f

De vriendelijke draak

7

1

XXX

vo o rstelling - pro f

Do o rnro o sje

2

1

XXX

vo o rstelling - pro f

Ezelsei

1

1

XXX

vo o rstelling - pro f

Flat

2

1

XXX

vo o rstelling - pro f

Geel

2

1

XXX

vo o rstelling - pro f

Hip Ho p Ho era The Remix!

1

1

XXX

vo o rstelling - pro f

Ho e M ieke M o m haar maffe mo eder vindt 2

1

XXX

vo o rstelling - pro f

Jabber

2

1

XXX

vo o rstelling - pro f

Jo y

2

1

2

vo o rstelling - pro f

Kijk, ik zo ek!

2

1

XXX

XXX

vo o rstelling - pro f

Kluizelaar

4

1

XXX

Ko per & Vel

2

1

2

TOTA A L wo rkho ps

247

waarvan beeldend

78

83

waarvan po diumkunsten
waarvan o verige wo rksho ps

22

105

48

59

1

8

TOTA A L o verige activiteiten

27

9

Totalen programmering:

553

157

Type

Evenement

Aantal Uniek Int.

wo rksho p beeldend

Co llagetechnieken 3+

12

1

71

wo rksho p beeldend

Co llagetechnieken 6+

3

1

XXX

vo o rstelling - pro f

wo rksho p beeldend

Druktechnieken 6+

2

1

XXX

vo o rstelling - pro f

M ano viva

10

1

10

wo rksho p beeldend

Druktechnieken 3+

1

1

XXX

vo o rstelling - pro f

M asha en de B eer

2

1

XXX

wo rksho p beeldend

Druktechnieken 4+

1

1

XXX

vo o rstelling - pro f

M ees maakt iets supermo o is

2

1

XXX

wo rksho p beeldend

Druktechnieken 8+

1

1

XXX

vo o rstelling - pro f

No rmalmente o Viceversa

12

1

12

wo rksho p beeldend

Ets zo als Rembrandt

2

1

XXX

vo o rstelling - pro f

O Temps d'O

2

1

2

wo rksho p beeldend

Klo o iklup Kids

6

1

XXX

Ws beeldend & museumbezo ek

B arbie M ummie

8

1

XXX

vo o rstelling - pro f

Oo rlo g

1

1

XXX

Ws beeldend & museumbezo ek

De tuinen van M o net 4+

1

1

XXX

vo o rstelling - pro f

(Openingsvo o rstelling) Tiny echo es

1

1

1

P arallel wo rlds

6

1

6

Ws beeldend & museumbezo ek

De tuinen van M o net 6+

4

1

XXX

vo o rstelling - pro f

Ws beeldend & museumbezo ek

Gevangenen in een tas

1

1

XXX

vo o rstelling - pro f

P lus Haut

1

1

1

Ws beeldend & museumbezo ek

Is alles go ud wat er blinkt?

1

1

XXX

vo o rstelling - pro f

Rebel

2

1

2

Ws beeldend & museumbezo ek

M aurits M uis

7

1

XXX

vo o rstelling - pro f

Ro o dkapje

1

1

XXX

Ws beeldend & museumbezo ek

Nico laes M aes, leerling van Rembrandt

8

1

XXX

vo o rstelling - pro f

Ruimtevlucht

1

1

XXX

Ws beeldend & museumbezo ek

Niki de Saint P halle aan Zee (10)

4

1

XXX

vo o rstelling - pro f

Sira en de M icM ac studio

2

1

2

Ws beeldend & museumbezo ek

P apier maken

7

1

XXX

vo o rstelling - pro f

Släpstick

1

1

XXX

Ws beeldend & museumbezo ek

Space Ko stuum

4

1

XXX

vo o rstelling - pro f

Ssst!

3

1

XXX

Ws beeldend & museumbezo ek

Wat vind jij het aller allerlekkerst?

2

1

XXX

Ws beeldend & tento o nstellingsbezo ek

B ruggen B o uwen

2

1

XXX

vo o rstelling - pro f

Stick Sto k

6

1

XXX

vo o rstelling - pro f

Sticks

1

1

XXX

Ws beeldend & tento o nstellingsbezo ek

Space Spo rt Lab

2

1

XXX

Ws beeldend & tento o nstellingsbezo ek

Waterlelies Vo uwen

4

1

XXX

vo o rstelling - pro f

Thelo nio us

2

1

2

Timtim

2

1

XXX

wo rksho p po diumkunsten (dans)

Wo rksho p A fro dance (Urban skillz)

1

1

XXX

vo o rstelling - pro f

wo rksho p po diumkunsten (dans)

Co ntaKids (20 echt max 24)

6

1

XXX

vo o rstelling - pro f

Veel te veel te veel

2

1

2

wo rksho p po diumkunsten (dans)

Dans Dans Dans!

3

1

XXX

vo o rstelling - pro f

Wo esj

2

1

2

wo rksho p po diumkunsten (dans)

Dansen in de ruimte (30)

3

1

XXX

vo o rstelling - pro f (straattheater)

B UITEN: A ight streetdance

1

1

XXX

wo rksho p po diumkunsten (dans)

Go edemo rgen bij NDT!

1

1

XXX

vo o rstelling - pro f (straattheater)

B UITEN: B umper B allet

7

1

XXX

wo rksho p po diumkunsten (dans)

Ierse Dans

2

1

XXX

vo o rstelling - pro f (straattheater)

B UITEN: De ko ning van de speeltuin

3

1

3

wo rksho p po diumkunsten (dans)

Stage fighting

1

1

1

wo rksho p po diumkunsten (dans)

Hip Ho p (Urban Skillz)

1

1

XXX

vo o rstelling - pro f (straattheater)

B UITEN: Jo chen de o lifant

3

1

3

wo rksho p po diumkunsten (dans)

Streetdance(Urban Skillz)

1

1

XXX

vo o rstelling - pro f (straattheater)

B UITEN: M echatro po lis

4

1

XXX

vo o rstelling - pro f (straattheater)

B UITEN: Scubabianchi en A mi 6

13

1

XXX

wo rksho p po diumkunsten (muziek)

DJ 10+ (A ight)

1

1

XXX

wo rksho p po diumkunsten (dans)

B reakdance 5+ (A ight)

1

1

XXX

vo o rstelling - pro f (straattheater)

B UITEN: SP A CE-CI-M EN

10

1

XXX

wo rksho p po diumkunsten (dans)

Drummen 8+ (A ight)

1

1

XXX

vo o rstelling - pro f (straattheater)

B UITEN: Trip To ut P etit

8

1

8

wo rksho p po diumkunsten (beeldend)

Graffiti o p canvas 8+ (A ight))

1

1

XXX

vo o rstelling - pro f (straattheater)

B UITEN: White Stranger

12

1

XXX

wo rksho p po diumkunsten (dans)

Hipho pdans 5+ (A ight)

1

1

XXX

totaal professionele voorstellingen

193

57

70

wo rksho p po diumkunsten (muziek)

Rap 8+ (A ight)

1

1

XXX

wo rksho p po diumkunsten (film)

M aanlichtjes

5

1

XXX

wo rksho p po diumkunsten (film)

Reis naar de M aan

6

1

XXX

wo rksho p po diumkunsten (film)

M aak je eigen so undtrack

4

1

XXX

wo rksho p po diumkunsten (muziek)

Lunchtro mmels!

1

1

XXX

wo rksho p po diumkunsten (muziek)

B A SIS vo o r B lazers

1

1

XXX

wo rksho p po diumkunsten (muziek)

Duik in de ruimte Co ncert (40)

2

1

XXX

T ype

E v e ne m e nt

A a nt a l Unie k

wo rksho p po diumkunsten (muziek)

M uzikant vo o r een middag!

1

1

XXX

vo o rstelling - pro f (film)

Film: M ini bio sco o p In de ruimte

8

1

Int .
uit v o
XXX

wo rksho p po diumkunsten (muziek)

CA JON DRUM (8 t/m 12 jaar)

4

1

XXX

vo o rstelling - pro f (film)

Film: De Raket - Gero mmel in de Ruimte

8

1

XXX

Wo rksho p po diumkunsten (muziek)

DJEM B É (4 t/m 7 jaar)

3

1

XXX

Wo rksho p po diumkunsten (muziek)

DJEM B É (8 t/m 12 jaar)

2

1

XXX

vo o rstelling - pro f (film)

Film: Lo uis & de A liens

8

1

XXX

Wo rksho p po diumkunsten (muziek)

DWA RSFLUIT (4 t/m 7 jaar)

2

1

XXX

vo o rstelling - pro f (film)

Film: M o lly M o nster

8

1

XXX

Wo rksho p po diumkunsten (muziek)

GITA A R (4 t/m 7 jaar)

4

1

XXX

vo o rstelling - pro f (film)

Film: Race naar de M aan

13

1

XXX

Wo rksho p po diumkunsten (muziek)

GITA A R (8 t/m 12 jaar)

2

1

XXX

vo o rstelling - pro f (film)

Film: So lan & Ludwig gaan naar de maan

13

1

XXX

Wo rksho p po diumkunsten (muziek)

KEYB OA RD (4 t/m 7 jaar)

1

1

XXX

vo o rstelling - pro f (film)

Film: WA LL-E

8

1

XXX

Wo rksho p po diumkunsten (muziek)

M USICA L (4 t/m 7 jaar)

4

1

XXX

totaal fims

66

7

Wo rksho p po diumkunsten (muziek)

M USICA L (8 t/m 12 jaar)

2

1

XXX

Wo rksho p po diumkunsten (muziek)

M USICA LTHEA TER (4 t/m 7 jaar)

2

1

XXX

Wo rksho p po diumkunsten (muziek)

M USICA LTHEA TER (8 t/m 12 jaar)

2

1

XXX

Wo rksho p po diumkunsten (muziek)

P OP ZA NG (8 t/m 12 jaar)

2

1

XXX

Wo rksho p po diumkunsten (muziek)

UKELELE (4 t/m 7 jaar)

2

1

XXX

Wo rksho p po diumkunsten (muziek)

UKELELE (8 t/m 12 jaar)

4

1

XXX

Wo rksho p po diumkunsten (muziek)

VIOOL (4 t/m 7 jaar)

4

1

XXX

Wo rksho p po diumkunsten (muziek)

VIOOL (8 t/m 12 jaar)

4

1

XXX

Wo rksho p po diumkunsten (muziek)

ZA NG (4 t/m 7 jaar)

2

1

XXX

Wo rksho p po diumkunsten (muziek)

ZA NG (8 t/m 12 jaar)

2

1

XXX

Type

Evenement

Aantal Uniek Int.

Wo rksho p po diumkunsten (nieuwe media) A nimatieplaats

2

1

XXX

o verig - eindfeest

A LL A LIENS (welco me) A FTERP A RTY

1

1

XXX

Wo rksho p po diumkunsten (nieuwe media) GIF it to me

2

1

XXX

o verig - installatie

De TakkeKnikkerbaan (20 per sessie)

2

1

XXX

Wo rksho p po diumkunsten (nieuwe media) Ho w to Vlo g

2

1

XXX

o verig - activiteitenmiddag

Feest in Space met Nansi

1

1

XXX

Wo rksho p po diumkunsten (theater)

Leeuwenharten 5 dgn

1

1

XXX

o verig - festivalcentrum

De Nieuwe Regentes (STERRENSTOF)

3

1

XXX

Wo rksho p po diumkunsten (theater)

De M icM ac studio (Rabarber) 2 dgn

1

1

XXX

o verig - festivalcentrum

Ko rzo (STERRENSTOF)

5

1

XXX

Wo rksho p po diumkunsten (theater)

M aak je eigen vo o rstelling in één week

1

1

XXX

o verig - festivalcentrum

M uzee Scheveningen (STERRENSTOF)

1

1

XXX

Wo rksho p po diumkunsten (theaterdeco r) De M icM ac studio (A rt-s-co o l) 2 dgn

1

1

XXX

o verig - festivalcentrum

Theater aan het Spui (STERRENSTOF)

8

1

XXX

wo rksho p po diumunsten (po ezie)

P o eziewo rksho p vo o r kinderen

2

1

XXX

Wo rksho p o verig

M issie naar M ars

9

1

XXX

o verig - festivalcentrum

Theater Dako ta (STERRENSTOF)

5

1

XXX

Wo rksho p o verig

Kijkje achter de schermen in de B io sco o p 10

1

XXX

totaal overige evenementen

26

8

0

wo rksho p o verig (festivalcentrum)

B uitenaards Vilten

3

1

XXX

wo rksho p o verig (festivalcentrum)

De ruimte in met DA K

8

1

XXX

wo rksho p o verig (festivalcentrum)

De zagerij

8

1

XXX

wo rksho p o verig (festivalcentrum)

M aan-Zandtekenen

8

1

XXX

wo rksho p o verig (festivalcentrum)

SP A CE-iaal vriendje

8

1

XXX

wo rksho p o verig (festivalcentrum)

A lien A stro A rt)

5

1

XXX

totaal workshops

247

78

1
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Bijlage IV: Governance Code Cultuur
De met ingang van 1 januari 2019 ingegane aangepaste Governance Code Cultuur bevat acht principes, die uitgaande van het
bestuursmodel directie/bestuur, door de Betovering als volgt worden nageleefd.

1. De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarden te creëren, over te dragen en/of
te bewaren.
De Betovering heeft ten doel het organiseren van activiteiten waardoor kunstuitingen van en voor kinderen [2-12
jaar] gestimuleerd en gepresenteerd worden. Het jaarlijkse negendaagse kunstfestival in de herfstvakantie,
gehouden in circa 50 locaties in de stad, heeft een breed samengestelde doelgroep en omvat kinderen en hun
[groot]ouders uit alle delen van de stad en regio, uit alle lagen van de divers samengestelde bevolking. De vier
kernwaarden van de Betovering zijn: kwaliteitsprogrammering, de kinderen in de vrije tijd als uitgangspunt,
internationaal en cultuur divers en samenwerking en spreiding in de stad.
De Betovering realiseert haar maatschappelijke doelstelling op een zo veel mogelijk duurzame en bedrijfsmatig
verantwoorde wijze en is zich ervan bewust dat de maatschappelijke omgeving divers is en streeft ernaar om bij de
realisatie van de doelstelling zorgvuldig en op evenwichtige wijze met de verschillende belangen om te gaan.

2. De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan. De
organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af.
De Betovering heeft de intentie de Code integraal toe te passen. Waar nodig wordt rekening gehouden met de
beperkingen die bij deze kleine organisatie passen. Jaarlijks wordt de naleving van de Code geëvalueerd en wordt
hierover gerapporteerd in het jaarverslag dat ook op de website wordt geplaatst. Het verslag van het bestuur gaat –
voor zover aan de orde – in op onderwerpen betreffende de Governance.

3. Directie en bestuur zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden
ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige
belangen.
De bestuurders zijn onafhankelijk. Er is geen sprake van tegenstrijdige belangen. Relevante nevenfuncties van de
directeur en de bestuursleden worden vooraf gemeld en goedgekeurd door het bestuur. Integriteit is een
kernwaarde voor de Betovering en daarmede een continue aandachtspunt voor directie en bestuur.

4. Directie en bestuur zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden en handelen daarnaar.
Gekozen is voor bestuur-directiemodel. Statutair is bepaald dat binnen het bestuur de functies van voorzitter en
plaatsvervangend voorzitter moeten worden ingevuld. Daarnaast is een bestuurslid aangesteld als penningmeester.
Een schriftelijke vastlegging in de vorm van een directie/bestuursreglement wordt , mede 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. Dat geldt ook voor aangelegenheden met betrekking tot de goede omgang met externe partners,
waaronder belangrijke subsidiënten.

5. De directie is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de
organisatie. De eenhoofdige directie handelt steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van
de Betovering en weegt daarbij de artistieke en zakelijke belangen van de organisatie en die van de interne en
externe belanghebbenden op zorgvuldige en evenwichtige wijze af. Elke vier jaar wordt een meerjarenbeleidsplan
inclusief meerjarenbegroting opgesteld dat mede dient als onderbouwing voor het verkrijgen van structurele
exploitatiesubsidie van de gemeente Den Haag.
Vervolgens wordt jaarlijks, mede op basis van de toegekende structurele subsidie, een activiteitenplan en een
begroting opgesteld die worden goedgekeurd door het bestuur. In 2019 is het beleidsplan voor de periode 20212024 opgesteld en ingediend bij de gemeente.
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6. De directie gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en middelen van de organisatie.
De directie is verantwoordelijk voor het artistieke en zakelijke beleid, voor de naleving van wet- en regelgeving,
waar onder de subsidievoorwaarden, en het beheersen van de aan de activiteiten verbonden risico’s.
De Betovering heeft geen personeel in dienst en werkt met zzp-ers, stagiairs en vrijwilligers. De jaarlijks toegekende
beloningen worden op voorstel van de directie door het bestuur goedgekeurd.

7. Het bestuur voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke
wijze uit.
De toezichthoudende taak van het bestuur heeft onder meer betrekking op:
o De realisatie van de doelstellingen;
o De strategie, identiteit en continuïteit;
o De verhouding met de gemeente en overige partners;
o De dialoog met de interne en externe belanghebbenden;
o De naleving van wet- en regelgeving inclusief subsidievoorwaarden;
o De bedrijfsvoering, het risicobeheer en het zakelijke beleid.
Het bestuur bespreekt jaarlijks de te onderscheiden risico’s met aandachtspunten voor:
o Imago
o Organisatorisch
o Financieel
o Jurisdisch
o Politiek
o Bestuurlijk
Statutair is bepaald dat het bestuur een accountant opdracht geeft tot onderzoek van de jaarrekening. De
accountant Lucro Accountancy BV verstrekt sinds 2017 een controleverklaring bij de jaarrekening en, waar nodig, bij
bijdragen van fondsen en subsidiënten. De schriftelijke rapportage van de accountant wordt jaarlijks besproken met
de directie en de penningmeester die vervolgens verslag uitbrengen aan het bestuur.
De adviserende taak van het bestuur komt tot uitdrukking in het gevraagd en ongevraagd adviseren, zowel
anticiperend als reflecterend op beslissingen.
De werkgeversrol bestaat onder meer uit de werkzaamheden verbonden aan het functioneren van de directeur die
als zzp-er werkzaam is. Jaarlijks wordt door het bestuur het functioneren met de directeur besproken. Over het
jaarlijks toegekende honorarium, dat een variabele component kan bevatten, zijn afspraken gemaakt.
Het bestuur beoordeelt jaarlijks het eigen functioneren waarbij ook het oordeel van de directie wordt betrokken. Dit
geschiedt aan de hand van een vooraf door iedereen ingevulde vragenlijst. Een evaluatie met externe begeleiding is
tot nu toe niet nodig geacht. Het bestuur rapporteert over de eigen werkzaamheden in het jaarverslag.

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

Naam [geboortejaar]

geslacht

uiterste jaar
aftreden

kennisgebieden

voorzitter

Anja Overhoff [1953]

vrouw

2024

theater/openbaar bestuur

plv.voorzitter

Maurice Haak [1975]

man

2024

marketing/kunsten

penningmeester

Jan Helderman [1949]

man

2022

financiën/podia

lid

Fouzia Outmany [1980]

vrouw

2027

sociologie/antropologie

lid

Michiel Hendrix [1982]

man

2027

beleid/politiek/internationalisering

lid

Shervin Nekuee [1968]

man

2027

sociologie/niet-westerse kunst/ literatuur

Bestuursleden worden voor drie jaren benoemd en zijn tweemaal herbenoembaar voor drie jaren.
In 2019 waren er geen mutaties in het bestuur.

42

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

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

Publiek
- De Betovering is een publieksfestival. We bereiken een breed scala van 0 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 van een andere etnische herkomst, bewoners van het centrum, de wijken en van buiten de stad.
- We investeerden met onze gerichte publiciteit en met het programma ‘bijzonder gewenst publiek’ in het bereiken van een
internationaal en cultureel divers publiek. Dat vinden we belangrijk. In de bijlage (1) wordt dit toegelicht. Binnen deze groep
richtten we ons afgelopen jaar op kinderen met een beperking, op families met andere culturele of financiële achtergronden
uit de wijken Schilderswijk, Transvaal, Rivierenbuurt, Stationsbuurt en Moerwijk, Bouwlust, Morgenstond en Wateringse Veld
uit de stadsdelen Escamp en Centrum.
- Door ook het beste uit het buitenland op de Haagse podia te programmeren, werd de gemiddelde kwaliteit van ons aanbod
hoger. Vaak was het gesproken woord niet of van ondergeschikt belang bij de voorstellingen die we uit het buitenland haalden.
Hiermee waren deze voorstellingen ook interessant voor hen die de Nederlandse taal (nog) niet beheersen; migranten, expats
en ook slechthorenden, allemaal bijzonder gewenst publiek.
- Ook de lage entreeprijzen (veelal 7 euro, Ooievaarspas 50% korting), het gratis (en) toegankelijke straattheater en de gratis
(en) toegankelijke voorstellingen in de (wijk-)bibliotheken, dragen bij aan het wegnemen van mogelijke drempels voor een
divers publiek.

Personeel
- Het vrijwilligersbestand suggereert met namen en huidskleuren zichtbaar een cultureel diverse achtergrond. Bij het
kantoorteam is dat minder zichtbaar. Ons beleid bij het aannemen van nieuwe teamleden is wel om minderheden evenveel
of zelfs meer kans te geven in het sollicitatieproces, omdat we het belangrijk vinden dat ook ons team een afspiegeling van
de huidige samenleving is.

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

Partners
- De diversiteit van de locatiepartners biedt ook een culturele diversiteit. Na jarenlang deze sector, makers en gezelschappen
gevolgd te hebben, weten we steeds beter te voorspellen welke producties ons publiek aanspreken, welke het meest
geschikt zijn voor welke locatie en hoeveel publiek erop afkomt.
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Bijlage VI: Mediabereik
DE BETOVERING - ACTIES
The Hague Marketing Bureau: Winactie op de website en in de nieuwsbrief

DE BETOVERING - NIEUWSBRIEVEN
De Betovering 2019 - Nieuwsbrieven
Publicatiebron
Nieuwsbrieven van diverse podia
Kidsproof
Kidsweek
The Hague Marketing Bureau
Scenes Theater

Item
divers
divers + Betovering special
Aankondiging met beeld
Aankondiging met beeld (+ winactie)
Aankondiging met beeld

Datum
divers
Oktober
Oktober
Oktober
September

Advertentiewaarde
PM
PM
PM
PM
PM

Bereik
PM
40.000
30.000
PM
3.000
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Nieuwsbrief – Kidsproof

Nieuwsbrief – Kidsproof

Nieuwsbrief – Kidsweek

Nieuwsbrief – Scènes

Nieuwsbrief – Stichting Onbeperkt Genieten
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DE BETOVERING – IN DE PERS
De Betovering 2019 - Print artikelen
Publicatiebron

Datum

Item

Titel

Posthoorn ed. Escamp Oost
Posthoorn ed. Escamp West
Den Haag Centraal
Scenes Special
Posthoorn ed. Segbroek
De Scheveninger
de Filmkrant
Posthoorn ed. Laak
Posthoorn ed. Laak
Posthoorn ed. Haagse Hout
Posthoorn ed. Escamp West
de Scheveningsche Courant/HaagsWestNieuws
Den Haag Centraal
Den Haag Centraal
Den Haag Centraal
Den Haag Centraal
Den Haag Centraal
AD Haagsche Courant ed. Den Haag Stad
Telegraaf Landelijk
Telegraaf Amsterdam
Volkskrant
Volkskrant
de Scheveningsche Courant/HaagsWestNieuws
Troskompas
Telegraaf Den Haag
Posthoorn ed. Laak
Posthoorn ed. Laak
Den Haag Centraal
Posthoorn ed. Laak
Posthoorn ed. Loosduinen
Trouw
Posthoorn ed. Loosduinen
Volkskrant
AD Haagsche Courant ed. Den Haag Stad

23-okt-19
23-okt-19
24-okt-19
30-nov-19
16-okt-19
15-okt-19
30-nov-19
16-okt-19
16-okt-19
16-okt-19
16-okt-19
16-okt-19
17-okt-19
17-okt-19
17-okt-19
17-okt-19
17-okt-19
17-okt-19
16-okt-19
16-okt-19
14-okt-19
14-okt-19
09-okt-19
18-okt-19
11-okt-19
02-okt-19
02-okt-19
03-okt-19
25-sep-19
25-sep-19
03-okt-19
25-sep-19
03-okt-19
30-sep-19

Aankoniging met beeld
Aankoniging met beeld
Agenda
Aankoniging met beeld
Aankoniging met beeld
Aankoniging met beeld
Aankondiging
Aankondiging met beeld
Aankondiging met beeld
Aankondiging met beeld
Aankoniging met beeld
Aankondiging
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
Aankondiging met beeld
Aankondiging met beeld
Aankondiging met beeld
Aankondiging met beeld
Aankondiging
Aankondiging
Aankondiging met beeld
Aankondiging
Aankondiging
Aankondiging
Aankondiging met beeld
Aankondiging
Aankondiging
Agenda
Agenda
Agenda
Aankoniging

De leukste herfstvakantie met Festival de Betovering
€ 174,01
De leukste herfstvakantie met Festival de Betovering
€ 217,50
zaterdag 26 oktober
€ 800,00
Internationaal kunstfestival betovert Den Haag
€ 2.250,00
FESTIVAL DE BETOVERING
€ 51,82
Kindervoorstelling vol fantasie bij Club Lourdes
PM
DEN HAAG
€ 156,52
FESTIVAL DE BETOVERING
€ 131,60
Kinderen worden uitgedaagd en verrast
€ 1.830,89
FESTIVAL DE BETOVERING
€ 45,44
Festival de Betovering tijdens herfstvakantie in Dakota!
€ 674,25
De Betovering
€ 89,48
zaterdag 19 oktober
€ 533,28
dinsdag 22 oktober
€ 400,00
zondag 20 oktober
€ 533,28
donderdag 24 oktober
€ 400,00
vrijdag 18 oktober
€ 533,28
Prikkelarme zones op De Betovering
€ 632,86
Heel Den Haag even kinderstad
€ 7.630,68
Heel Den Haag even kinderstad
€ 4.822,78
Theaterervaring
€ 10.781,25
De Betovering
€ 1.347,66
Muzee Scheveningen haat de ruimte in met internationaal kunstfestival
€ 320,43
De Betovering
MAGISCH FESTIVAL
€ 1.616,51
FESTIVAL DE BETOVERING
€ 145,68
Komt dat zien, Het Circus is er weer!
€ 146,41
Festival de Betovering
€ 36,60
CAMOUFLAGE
€ 100,00
Ruim 500 voorstellingen tijdens festival de Betovering
€ 263,20
www.bibliotheekdenhaag.nl
€ 50,79
Diverse locaties t/m 26 oktober Festival de Betovering
€ 345,00
Maandag 21 oktober
€ 50,79
Diverse locaties // 18 t/m 26 oktober Festival de Betovering
€ 1.347,66
Het Circus' komt weer naar Den Haag
€ 777,69

Advertentiewaarde

Oplage
58.500
21.900
12.500
25.000
25.200
26.000
25.000
64.000
111.300
22.100
80.400
23.000
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
73.375
479.917
197.249
240.336
240.336
23.000
191.134
23.833
17.800
17.800
12.500
64.000
24.700
131.667
24.700
240.336
45.083

Agenda (totaal): 9

Aankondiging (totaal): 24
Totaal aantal artikelen: 33

Scenes Special: 30 november 2019

€ 3.923.707,00

2.605.166

Posthoorn ed. Laak: 16 oktober 2019

Volkskrant:
14 oktober 2019
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AD Haagsche Courant: 17 oktober 2019

De Scheveningsche Courant:
16 oktober 2019

Telegraaf Landelijk/ Telegraaf Amsterdam: 16 oktober 2019
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DE BETOVERING – WEBSITES
De Betovering 2019 - website vermeldingen (inclusief advertentie waarde en bereik)
Publicatiebron
Datum
Titel

Advertentiewaarde

denhaagfm.nl

21 okt 2019

Dansen, knutselen en geluid maken tijdens De Betovering in Laak en Centrum

€41,40

www.headlines.nl

21 okt 2019

Dansen, knutselen en geluid maken tijdens De Betovering in Laak en Centrum

€27,72

www.volkskrant.nl

13 okt 2019

Het is herfstvakantie en het regent, ideaal weer voor jeugdtheater (ook voo

€3.765,20

252000

fredvandergonnetscher.blogspot.com

28 okt 2019

Nederlandse invasie in Essex (U.K.)

€1.053,85

1088

www.kidsproof.nl

26 okt 2019

Festival De Betovering bij het Mauritshuis | Kidsproof Den Haag

€44,28

www.kidsproof.nl

26 okt 2019

Oorlog (6+) - Theater aan het Spui | Kidsproof Den Haag

€36,18

www.kidsproof.nl

26 okt 2019

Het Circus (4+) - Rabarber | Kidsproof Den Haag

€36,54

www.kidsproof.nl

26 okt 2019

straattheater-acts tijdens festival de Betovering | Kidsproof Den Haag

€34,20

www.kidsproof.nl

26 okt 2019

Avonturenfilm voor kleuters bij Filmhuis Den Haag | Kidsproof Den Haag

€30,06

www.kidsproof.nl

26 okt 2019

Herfstvakantie kinderuitjes | Kidsproof Den Haag

€35,64

www.kidsproof.nl

26 okt 2019

Betovering Afterparty - Theater aan het Spui | Kidsproof Den Haag

€39,96

www.kidsproof.nl

26 okt 2019

Stop Motion bij Filmhuis | Kidsproof Den Haag

€23,13

www.kidsproof.nl

25 okt 2019

Kunstfestival De Betovering - Stichting De Betovering | Kidsproof Den Haag

€43,20

www.uitzinnig.nl

25 okt 2019

Verre Reizen Event - Najaarseditie in Den Haag

€33,30

www.kidsproof.nl

25 okt 2019

Workshop Maanlichtjes - Schimmenspel bij Filmhuis | Kidsproof Den Haag

€41,40

www.kidsproof.nl

25 okt 2019

Kunstfestival De Betovering - Stichting De Betovering | Kidsproof Leiden

€28,35

www.kidsproof.nl

25 okt 2019

Animatie avonturenfilm bij Filmhuis Den Haag | Kidsproof Den Haag

€42,48

www.kidsproof.nl

25 okt 2019

Top animatiefilm bij Filmhuis Den Haag | Kidsproof Den Haag

€42,30

www.kidsproof.nl

25 okt 2019

Workshop Barbie mummie - Museum Meermanno | Kidsproof Den Haag

€29,52

www.kidsproof.nl

25 okt 2019

Het Circus (4+) - Rabarber | Kidsproof Leiden

€35,28

www.kidsproof.nl

25 okt 2019

Herfstvakantie kinderuitjes | Kidsproof Den Haag

€35,64

www.kidsproof.nl

24 okt 2019

De Betovering workshop bij Haags Historisch Museum | Kidsproof Den Haag

€39,06

www.kidsproof.nl

24 okt 2019

Herfstvakantie kinderuitjes | Kidsproof Den Haag

€35,64

www.kidsproof.nl

24 okt 2019

Het Circus (4+) - Rabarber | Kidsproof Den Haag

€36,54

www.headlines.nl

23 okt 2019

Haagse kinderen snuiven cultuur tijdens Festival de Betovering

€18,48

www.kidsproof.nl

24 okt 2019

Avonturenfilm voor kleuters bij Filmhuis Den Haag | Kidsproof Den Haag

€30,06

www.kidsproof.nl

24 okt 2019

Festival De Betovering bij het Mauritshuis | Kidsproof Den Haag

€44,28

www.kidsproof.nl

24 okt 2019

Kunstfestival De Betovering bij Theater Dakota | Kidsproof Den Haag

€34,20

www.kidsproof.nl

24 okt 2019

Kinderworkshop Poëzie bij De Vries Van Stockum | Kidsproof Den Haag

€23,76

www.kidsproof.nl

24 okt 2019

Kunstfestival De Betovering - Stichting De Betovering | Kidsproof Den Haag

€43,20

www.kidsproof.nl

24 okt 2019

Kunstfestival De Betovering - Stichting De Betovering | Kidsproof Leiden

€28,35

www.kidsproof.nl

24 okt 2019

Workshop Barbie mummie - Museum Meermanno | Kidsproof Den Haag

€29,52

denhaagfm.nl

23 okt 2019

Haagse kinderen snuiven cultuur tijdens Festival de Betovering

€27,00

www.thehagueonline.com

23 okt 2019

Weekend Special (25-27 October)

€58,68

www.kidsproof.nl

24 okt 2019

Ruimtefilm bij Filmhuis Den Haag in de vakantie | Kidsproof Den Haag

€35,10

www.kidsproof.nl

24 okt 2019

Stop Motion bij Filmhuis | Kidsproof Den Haag

€23,13

www.kidsproof.nl

24 okt 2019

Kunstfestival De Betovering - Stichting De Betovering | Kidsproof Den Haag

€43,20

www.kidsproof.nl

22 okt 2019

Kunstfestival De Betovering bij Theater Dakota | Kidsproof Den Haag

€34,20

www.kidsproof.nl

22 okt 2019

SLÄPSTICK (6+) - Koninklijke Schouwburg | Kidsproof Den Haag

€36,18

www.kidsproof.nl

22 okt 2019

Kinderworkshop Poëzie bij De Vries Van Stockum | Kidsproof Den Haag

€23,76

www.zuiderstrandtheater.nl

23 okt 2019

vr 25 okt, 10.00 uur - Club Lourdes aan Zee - SSST! (2 t/m 6 jaar)

€19,08

www.kidsproof.nl

23 okt 2019

Kunstfestival De Betovering bij Theater Dakota | Kidsproof Den Haag

€34,20

www.kidsproof.nl

23 okt 2019

Voorstelling Camouflage bij Club Lourdes aan Zee | Kidsproof Den Haag

€43,38

www.kidsproof.nl

22 okt 2019

O Temps d'O (5+) - Zuiderstrandtheater | Kidsproof Den Haag

€24,66

www.kidsproof.nl

22 okt 2019

Festival De Betovering bij het Mauritshuis | Kidsproof Den Haag

€44,28

www.kidsproof.nl

22 okt 2019

Ruimtefilm bij Filmhuis Den Haag in de vakantie | Kidsproof Den Haag

€35,10

www.vvv.nl

23 okt 2019

Camouflage (5+)

€26,28

www.kidsproof.nl

23 okt 2019

Kunstfestival De Betovering bij Theater Dakota | Kidsproof Den Haag

€27,18

www.kidsproof.nl

23 okt 2019

Het Circus (4+) - Rabarber | Kidsproof Leiden

€35,28

www.kidsproof.nl

22 okt 2019

Jabber (5+) - Koninklijke Schouwburg | Kidsproof Den Haag

€35,82

www.kidsproof.nl

22 okt 2019

Gevangen in een tas - Gevangenpoort | Kidsproof Den Haag

€42,12

www.kidsproof.nl

22 okt 2019

Stick Stock (2+) - Zuiderstrandtheater | Kidsproof Den Haag

€40,14

allevents.in

22 okt 2019

De Betovering in DNR at De Nieuwe Regentes, The Hague

€35,91

www.kidsproof.nl

23 okt 2019

Kunstfestival De Betovering - Stichting De Betovering | Kidsproof Den Haag

€43,20

www.kidsproof.nl

22 okt 2019

Workshop Barbie mummie - Museum Meermanno | Kidsproof Den Haag

€29,52

www.headlines.nl

22 okt 2019

Kinderen knutselen toekomstkleding op Scheveningen tijdens De Betovering

€19,44

www.kidsproof.nl

22 okt 2019

Workshop Dans: Contakids - Zuiderstrandtheater | Kidsproof Den Haag

€34,20

www.kidsproof.nl

22 okt 2019

straattheater-acts tijdens festival de Betovering | Kidsproof Den Haag

€34,20

www.kidsproof.nl

23 okt 2019

Kunstfestival De Betovering - Stichting De Betovering | Kidsproof Leiden

€28,35

www.kidsproof.nl

22 okt 2019

Stop Motion bij Filmhuis | Kidsproof Den Haag

€23,13

www.kidsproof.nl

22 okt 2019

Herfstvakantie kinderuitjes | Kidsproof Den Haag

€35,64

www.kidsproof.nl

23 okt 2019

Workshop Maanlichtjes - Schimmenspel bij Filmhuis | Kidsproof Den Haag

€41,40

www.kidsproof.nl

22 okt 2019

Kunstfestival De Betovering - Stichting De Betovering | Kidsproof Leiden

€28,35

denhaagfm.nl

22 okt 2019

Kinderen knutselen toekomstkleding op Scheveningen tijdens De Betovering

€29,16

www.kidsproof.nl

23 okt 2019

Workshop Soundtrack maken bij Filmhuis Den Haag | Kidsproof Den Haag

€41,22

www.kidsproof.nl

22 okt 2019

Avonturenfilm voor kleuters bij Filmhuis Den Haag | Kidsproof Den Haag

€30,06

www.kidsproof.nl

23 okt 2019

Ruimtevlucht (8+) - Theater aan het Spui | Kidsproof Den Haag

€44,82

www.kidsproof.nl

23 okt 2019

Kunstfestival De Betovering bij Theater Dakota | Kidsproof Den Haag

€33,12

www.uitzinnig.nl

22 okt 2019

Kindervakantiefeest in Zevenhuizen

€23,13

www.kidsproof.nl

22 okt 2019

Kunstfestival De Betovering - Stichting De Betovering | Kidsproof Den Haag

€43,20

www.kidsproof.nl

23 okt 2019

Mini Bioscoop in de herfstvakantie bij Filmhuis | Kidsproof Den Haag

€31,32

www.kidsproof.nl

23 okt 2019

Top animatiefilm bij Filmhuis Den Haag | Kidsproof Den Haag

€42,30

www.kidsproof.nl

23 okt 2019

Louis & de Aliens bij het Filmhuis in Den Haag | Kidsproof Den Haag

€41,04

www.kidsproof.nl

22 okt 2019

Het Circus (4+) - Rabarber | Kidsproof Den Haag

€36,54

www.kidsproof.nl

20 okt 2019

Kunstfestival De Betovering bij Theater Dakota | Kidsproof Den Haag

€34,20

www.kidsproof.nl

20 okt 2019

Kunstfestival De Betovering - Stichting De Betovering | Kidsproof Leiden

€28,35

www.kidsproof.nl

21 okt 2019

Workshop Maanlichtjes - Schimmenspel bij Filmhuis | Kidsproof Den Haag

€41,40

www.nu.nl

21 okt 2019

Herfstvakantie in Den Haag: Haagse Popweek en festival De Betovering

€4.934,91

www.kidsproof.nl

20 okt 2019

Kunstfestival De Betovering bij Theater Dakota | Kidsproof Den Haag

€33,12

www.kidsproof.nl

21 okt 2019

Herfstvakantie kinderuitjes | Kidsproof Den Haag

€35,10

www.kidsproof.nl

21 okt 2019

Workshop Barbie mummie - Museum Meermanno | Kidsproof Den Haag

€29,52

www.kidsproof.nl

21 okt 2019

Dansvoorstelling Joy bij het Zuiderstrandtheater | Kidsproof Den Haag

€41,40

www.kidsproof.nl

21 okt 2019

Workshop Dans: Contakids - Zuiderstrandtheater | Kidsproof Den Haag

€34,20

www.kidsproof.nl

20 okt 2019

Avonturenfilm voor kleuters bij Filmhuis Den Haag | Kidsproof Den Haag

€30,06

www.kidsproof.nl

21 okt 2019

Animatie avonturenfilm bij Filmhuis Den Haag | Kidsproof Den Haag

€42,48

Bereik

763000
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De Betovering 2019 - Vervolg website vermeldingen (inclusief advertentie waarde en bereik)
Publicatiebron
Datum
Titel

Advertentiewaarde

www.ilovetheater.nl

21 okt 2019

KINDERJURY PODIUMKIDS PRIJS 2020GEÏNSTALLEERD

€7,80

www.kidsproof.nl

20 okt 2019

Louis & de Aliens bij het Filmhuis in Den Haag | Kidsproof Den Haag

€41,04

www.kidsproof.nl

20 okt 2019

Stop Motion bij Filmhuis | Kidsproof Den Haag

€23,13

www.kidsproof.nl

20 okt 2019

Herfstvakantie kinderuitjes | Kidsproof Den Haag

€35,64

www.kidsproof.nl

20 okt 2019

Kunstfestival De Betovering - Stichting De Betovering | Kidsproof Den Haag

€43,20

www.kidsproof.nl

21 okt 2019

Bekijk de Kluizenaar bij het Zuiderstrandtheater | Kidsproof Den Haag

€25,92

www.zuiderstrandtheater.nl

20 okt 2019

di 22 okt, 14.00 uur - Festival de Betovering - O Temps d'O (5+)

€2,88

www.kidsproof.nl

21 okt 2019

Kunstfestival De Betovering bij Theater Dakota | Kidsproof Den Haag

€34,20

www.kidsproof.nl

21 okt 2019

Kunstfestival De Betovering bij Theater Dakota | Kidsproof Den Haag

€33,12

www.kidsproof.nl

21 okt 2019

Stick Stock (2+) - Zuiderstrandtheater | Kidsproof Den Haag

€40,14

www.kidsproof.nl

21 okt 2019

Kunstfestival De Betovering - Stichting De Betovering | Kidsproof Leiden

€28,35

www.kidsproof.nl

21 okt 2019

Top animatiefilm bij Filmhuis Den Haag | Kidsproof Den Haag

€42,30

www.kidsproof.nl

21 okt 2019

Het Circus (4+) - Rabarber | Kidsproof Leiden

€35,28

www.kidsproof.nl

21 okt 2019

Workshop Stagefighting bij Zuiderstrandtheater | Kidsproof Den Haag

€31,68

www.kidsproof.nl

19 okt 2019

Het Circus (4+) - Rabarber | Kidsproof Den Haag

€36,54

www.kidsproof.nl

19 okt 2019

Herfstvakantie kinderuitjes | Kidsproof Den Haag

€35,64

www.kidsproof.nl

19 okt 2019

Kunstfestival De Betovering - Stichting De Betovering | Kidsproof Den Haag

€43,20

www.headlines.nl

17 okt 2019

Kunstfestival voor kinderen is de hele herfstvakantie in Den Haag

€27,12

denhaagfm.nl

17 okt 2019

Kunstfestival voor kinderen is de hele herfstvakantie in Den Haag

€41,04

www.kidsproof.nl

17 okt 2019

Het Circus (4+) - Rabarber | Kidsproof Leiden

€35,28

www.kidsproof.nl

17 okt 2019

Kunstfestival De Betovering - Stichting De Betovering | Kidsproof Leiden

€28,35

www.kidsproof.nl

17 okt 2019

Kunstfestival De Betovering - Stichting De Betovering | Kidsproof Den Haag

€43,20

www.kidsproof.nl

17 okt 2019

Mini Bioscoop in de herfstvakantie bij Filmhuis | Kidsproof Den Haag

€31,32

www.kidsproof.nl

17 okt 2019

Theater aan het Spui - Theater aan het Spui | Kidsproof Den Haag

€40,86

www.kidsproof.nl

17 okt 2019

Top animatiefilm bij Filmhuis Den Haag | Kidsproof Den Haag

€42,30

www.kidsproof.nl

17 okt 2019

Workshop Maanlichtjes - Schimmenspel bij Filmhuis | Kidsproof Den Haag

€41,40

www.kidsproof.nl

17 okt 2019

Animatie avonturenfilm bij Filmhuis Den Haag | Kidsproof Den Haag

€42,48

www.kidsproof.nl

17 okt 2019

Festival De Betovering bij het Mauritshuis | Kidsproof Den Haag

€44,28

www.kidsproof.nl

16 okt 2019

Kunstfestival De Betovering - Stichting De Betovering | Kidsproof Leiden

€28,35

www.telegraaf.nl

16 okt 2019

Heel Den Haag even kinderstad

€233,10

www.thehagueonline.com

16 okt 2019

Weekend Special (18-20 October)

€59,94

allevents.in

16 okt 2019

Betovering: De vriendelijke draak (4-8 jaar) at Bibliotheek Wateringse Veld

€42,48

allevents.in

16 okt 2019

Theater Dakota - Hoe Mieke Mom Haar Maffe Moeder Vindt 8+ at Theater Dakota

€42,12

allevents.in

14 okt 2019

Theater Dakota - Ayse en de verliefde Wolk 6+ at Theater Dakota, The Hague

€34,56

www.kidsproof.nl

14 okt 2019

Voorstelling Camouflage bij Club Lourdes aan Zee | Kidsproof Den Haag

€43,20

www.kidsproof.nl

14 okt 2019

Dansvoorstelling Joy bij het Zuiderstrandtheater | Kidsproof Den Haag

€41,22

www.kidsproof.nl

15 okt 2019

Opening De Betovering - Koninklijke Schouwburg | Kidsproof Den Haag

€31,14

www.kidsproof.nl

14 okt 2019

Theater aan het Spui - Theater aan het Spui | Kidsproof Den Haag

€40,50

www.kidsproof.nl

15 okt 2019

Herfstvakantie kinderuitjes | Kidsproof Den Haag

€35,64

www.kidsproof.nl

14 okt 2019

Herfstvakantie kinderuitjes | Kidsproof Den Haag

€24,30

www.kidsproof.nl

14 okt 2019

Kunstfestival De Betovering bij Theater Dakota | Kidsproof Den Haag

€29,61

allevents.in

14 okt 2019

Theater Dakota - Sira en de Mic Mac Studio 6+ at Theater Dakota, The Hague

€41,22

www.kidsproof.nl

14 okt 2019

Kunstfestival De Betovering - Stichting De Betovering | Kidsproof Den Haag

€43,20

www.kidsproof.nl

14 okt 2019

Kunstfestival De Betovering bij Theater Dakota | Kidsproof Den Haag

€28,53

www.kidsproof.nl

14 okt 2019

Kunstfestival De Betovering - Stichting De Betovering | Kidsproof Leiden

€28,35

www.kidsproof.nl

14 okt 2019

Kunstfestival De Betovering bij Theater Dakota | Kidsproof Den Haag

€45,00

www.kidsproof.nl

14 okt 2019

workshop van het Haags Historisch Museum | Kidsproof Den Haag

€36,90

www.kidsproof.nl

14 okt 2019

Herfstvakantie kinderuitjes | Kidsproof Den Haag

€24,30

www.kidsproof.nl

14 okt 2019

Mini Bioscoop in de herfstvakantie bij Filmhuis | Kidsproof Den Haag

€30,78

www.kidsproof.nl

14 okt 2019

straattheater-acts tijdens festival de Betovering | Kidsproof Den Haag

€34,20

www.mamanl.nl

12 okt 2019

De top 10 uitjes voor herfstvakantie 2019 | mamaNL

€99,36

www.kidsproof.nl

11 okt 2019

Herfstvakantie kinderuitjes | Kidsproof Den Haag

€24,30

tantetruuskanalles.nl

11 okt 2019

Leuke activiteiten voor kinderen in de herfstvakantie + win

€109,80

www.uitzinnig.nl

11 okt 2019

Festival de Betovering in Den Haag

€37,35

www.kidsproof.nl

11 okt 2019

Herfstvakantie kinderuitjes | Kidsproof Den Haag

€24,12

www.kidsproof.nl

11 okt 2019

Herfstvakantie kinderuitjes | Kidsproof Den Haag

€24,30

indebuurt.nl

09 okt 2019

Dit leuke jeugdfestival wil je in de herfstvakantie niet missen

€362,54

38500

indebuurt.nl

09 okt 2019

Let op: alleen lezen als je bekroond wil worden tot leukste ouder van het j

€368,99

38500

indebuurt.nl

09 okt 2019

Let op: alleen lezen als je bekroond wil worden tot leukste ouder van het j

€369,58

38500

indebuurt.nl

09 okt 2019

Pak met je kinderen de tram naar Den Haag voor dit supertoffe festival

€426,48

38500

www.deposthoorn.nl

09 okt 2019

Kinderen worden uitgedaagd en verrast

€38,79

www.kidsproof.nl

07 okt 2019

Kunstfestival de Betovering bij Filmhuis Den Haag | Kidsproof Den Haag

€29,34

3500

www.kidsproof.nl

07 okt 2019

Gevangen in een tas - Gevangenpoort | Kidsproof Den Haag

€32,94

3500

www.kidsproof.nl

07 okt 2019

Kunstfestival De Betovering - Stichting De Betovering | Kidsproof Den Haag

€43,02

3500

www.kidsproof.nl

07 okt 2019

Ruimtevlucht (8+) - Theater aan het Spui | Kidsproof Den Haag

€44,64

3500

allevents.in

08 okt 2019

De Betovering in Het Zuiderstrandtheater / Club Lourdes Aan zee at Zuiderst

€32,76

www.kidsproof.nl

07 okt 2019

Festival De Betovering bij het Mauritshuis | Kidsproof Den Haag

€44,10

www.zuiderstrandtheater.nl

08 okt 2019

ma 21 okt, 09.30 uur - Festival de Betovering - Takkeknikkerbaan (5+)

€12,84

www.kidsproof.nl

07 okt 2019

Festivalcentra Betovering - Theater aan het Spui | Kidsproof Den Haag

€25,92

3500

www.kidsproof.nl

07 okt 2019

Betoverende voorstellingen - Zuiderstrandtheater | Kidsproof Den Haag

€28,08

3500

www.kidsproof.nl

07 okt 2019

De Betovering workshop bij Haags Historisch Museum | Kidsproof Den Haag

€38,88

3500

www.zuiderstrandtheater.nl

08 okt 2019

ma 21 okt, 09.30 uur - Festival de Betovering - Workshop dans: CONTAKIDS (2

€13,44

vlietnieuws.nl

07 okt 2019

Vol programma Theater Ludens

€142,65

dagblad070.nl

07 okt 2019

Muzee Scheveningen gaat de ruimte in

€30,06

www.thehagueonline.com

07 okt 2019

Festival de Betovering 2019

€63,36

koo.nl

03 okt 2019

Festival De Betovering: schrijf je nu in!

€17,64

www.kidsproof.nl

04 okt 2019

Betovering bij Dakota - Theater Dakota | Kidsproof Den Haag

€32,49

3500

www.happinez.nl

01 okt 2019

Deze film vol geheimen wil je niet missen in oktober

€63,86

14000

www.kidsproof.nl

02 okt 2019

Festival De Betovering bij het Mauritshuis | Kidsproof Den Haag

€27,99

3500

allevents.in

02 okt 2019

Festival de betovering: Urban skillz Afro at Laaktheater, The Hague

€14,22

www.kidsproof.nl

30 sep 2019

Het Circus (4+) - Rabarber | Kidsproof Den Haag

€40,32

3500

www.kidsproof.nl

30 sep 2019

Opening De Betovering - Koninklijke Schouwburg | Kidsproof Den Haag

€30,60

3500

€17.236,57

1474588

Bereik

248500

3500
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www.thehagueonline.com 7 oktober 2019

www.nu.nl 21 oktober 2019

www.mamanl.nl 12 oktober 2019
wwww.kidsproof.nl 7 oktober 2019
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www.tantetruuskanalles.nl 11 oktober 2019

www.deposthoorn.nl 9 oktober 2019
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DE BETOVERING – PERS
Betovering 2019
Publicatiebron
Omroep West - Radio
Den Haag FM
Den Haag FM - Muijs in de Morgen
Den Haag FM - Muijs in de Morgen
Den Haag FM - Muijs in de Morgen
Den Haag FM - Muijs in de Morgen
Den Haag FM - Muijs in de Morgen
Nouvelle Media
Rail TV

Item
UIT Tips - Interview Jana Mol
Live item - Interview Maren Vandenhende
Live item - Interview Maren Vandenhende
Live item - Interview Suzanne Verboeket
Live item - Interview Jana Mol
Live item - Interview Chantal Hompe
Live item - Interview Pieternel de Winter
Stadschermen
NS stations: Den Haag Centraal, Leiden, Utrecht,
Rotterdam Centraal, Amersfoort, Zwolle, Breda,
Eindhoven, Den Bosch, Amsterdam Zuid Oost.

Datum
Link
Presentator
13-okt
MP3 op aanvraag
Rogier van der Zanden
https://denhaagfm.nl/2019/10/17/kunstfestival-voor-kinderen-is-de-hele-herfstvakantie-in-den17-okt
Rob Kemperman
https://www.omroepwest.nl/radio/programma/270233379/Muijs-in-de-Morgen/aflevering/270
21-okt
Bas Muijs
https://www.omroepwest.nl/radio/programma/270233379/Muijs-in-de-Morgen/aflevering/270
22-okt
Bas Muijs
https://www.omroepwest.nl/radio/programma/270233379/Muijs-in-de-Morgen/aflevering/270
23-okt
Bas Muijs
https://www.omroepwest.nl/radio/programma/270233379/Muijs-in-de-Morgen/aflevering/270
24-okt
Bas Muijs
https://www.omroepwest.nl/radio/programma/270233379/Muijs-in-de-Morgen/aflevering/270
25-okt
Bas Muijs
oktober
nvt
eind sep/begin okt
nvt

wwww.denhaagfm.nl 23 oktober 2019
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DE BETOVERING – SOCIAL MEDIA: FACEBOOK
Facebook vind-ik-leuk 2019
Totaal
Facebook bereik sep - nov 2019
Totaal
Organisch
Betaald

3.242
153.609
80.588
73.021

Facebook bereik:
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Facebook reacties:

Facebook volgers:
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Facebook berichten:
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FACEBOOKBERICHTEN – Betovering 2019
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DE BETOVERING – SOCIAL MEDIA: Instagram
Instagram volgers 2019
Totaal
Instagram weergaven sept-okt
Totaal

920
25.203
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INSTAGRAMBERICHTEN - Betovering 2019
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DE BETOVERING – SOCIAL MEDIA: Twitter
Twitter volgers 2019
Totaal
Twitter weergaven 2019
Totaal
Twitter bezoeken 2019
Totaal

560
9.300
338

Weergaven in november 2019

Weergaven in oktober 2019
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Weergaven in september 2019

Twitterberichten – Betovering 2019
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Bijlage VII: Details resultaten online marketing
Analytics - resultaten 2019
De website www.debetovering.nl is voorafgaand aan het festival gemeten middels Google Analytics in de festivalperiode
1 sept - 1 nov 2018. Vervolgens is de website in de festivalperiode 1 sept - 1 nov 2019 geanalyseerd. Verkeer naar de website
is gedaald met 26% minder gebruikers op de website, maar er zijn meer kwalitatieve gebruikers ten opzichte van 2018. Er zijn
namelijk gemiddeld meer pagina’s per gebruiker en per sessie bekeken. Daarnaast is de sessieduur gemiddeld hoger op alle
kanalen. Ook het aantal terugkerende gebruikers is gestegen.

Verkeer naar de website

2018

2019

Stijging/daling

Gebruikers

28.537

21.209

-26%

Sessies

43.058

34.883

-19%

Pagina’s per sessie

5

6

+1

Tijd per sessie

4

4,30

+0,30

Paid search

26%

10%

-71%

Verkeer organisch

31%

44%

+6%

Direct

24%

31%

+7%

Referral

7%

10%

-46%

Social (gebruikers)

2463

1491

-39%

E-mail (gebruikers)

259

119

-54%

www.debetovering.nl
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www.debetovering.nl
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Het gemiddeld aantal gebruikers via organisch en direct verkeer is gestegen. Het gemiddeld aantal gebruikers via paid search,
social en referral is gedaald. De daling in paid search kan verklaard worden door de grote toename van exposure in 2018. Er
is toen reeds een groot gebied bereikt. Hierdoor is de organic search gestegen.

Socials:
Het gemiddeld aantal conversies vanuit socials is gestegen. Er zijn dus gemiddeld meer betrokken gebruikers vanuit social
media ten opzichte van 2018. Verder is er een stijging van 6%.

INKT - resultaten
Resultaten van oktober:
•
•
•

Het totaal aantal website bezoeken is met meer dan 48% gestegen in vergelijking met de gelijkaardige periode in
2017. Er is een daling van 16% website bezoeken t.o.v. 2018.
De bezoeken per website gebruiker is met 5% gestegen t.o.v. 2018. De bezoekers van de website bezoeken
gemiddeld 14% meer pagina’s per bezoek t.o.v. 2018.
De website ontving tussen mei en november 2019 5.610 bezoeken via Google Ads. Google Ads was als derde
grootste kanaal verantwoordelijk voor 14% van de bezoeken op de website, na de kanalen ‘Organisch’ (46%) en
‘Direct’ (28%). Daarop volgen de ‘Referrals’ (6%) en ‘Social’ (5%).
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Bezoekers quotes 2019
‘’De Betovering is top, zeer
uniek, dus complimenten
voor de organisatie.’’

“Niks leukers dan dit: zo druk
als ze zijn, zo aandachtig en
stil keken ze vanmorgen naar
theater!”

“Ik ben blij dat mijn kinderen op deze manier gewend
raken aan theater en het gevarieerde aanbod dans,
toneel, ballet, zang en dans. Het hoort bij een
complete opvoeding!”
‘’Diversiteit in aanbod en
benadering. Mooi en
origineel!’’

“De Betovering is elk jaar weer
een fantastische ervaring!”

“Mijn kinderen gaan hier heel
graag naartoe. Ook de activiteiten
buiten zijn vaak een mooie
verassing!”

‘’We komen elk jaar.
Veel variatie en kwaliteit.
Altijd heel veel plezier.’’

“Dit is mijn eerste keer
Betovering. Lijkt me leuk
vaker te zien. Jullie doen veel
voor onze kinderen.”
‘’De Betovering very nice
and affordable. Keep on
doing it the way it is.’’

“Altijd leuke en originele dingen,
wel jammer dat sommige
workshops uitverkocht zijn.”

“Excellent program,
something for everyone.
In all the festivals I attend it
is one of the best!”

“Wat een luxe, zo’n festival!”
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